
~ 1 ~ 

 به قدرت رسیدن دوباره طالبان

 در افغانستان

گران امریکاییهای پشت پردۀ اشغالو بازی  

 قسمت سوم

 روابط پاکستان با طالبان •

و رشد  اً نظری به چگونگی تشکیل پاکستانمختصر ، بهتر است که ابتداکه به روابط پاکستان و طالبان به پردازیمبل از اینق

 بیندازیم. بنیادگرایی در این کشور

های قومی، نژادی، و اختالفات دینی و فرهنگی هندوستان به خوبی توانست این مکشدولت استعمارگر بریتانیا با استفاده از کش

که هندوستان به مستعمره انگلیس درآمد نه تنها که این اختالفات فروکش نکرد، کشور را تحت مستعمره خود درآورد. بعد از این

در هندوستان راحت بود، زیرا این ل استعمار انگلیس از این ناحیه خیا .تر از پیش شعله ور ساخترا بیشنگلیس آنکه استعمار ابل

داد. ها میان مذاهب گوناگون اجازه شورش علیه سیطره و نفوذ انگلیس را به ساکنان شبه قاره هند نمیمکشاختالفات و کش

دارد، اما این خیال طریق هندوستان را چند صد سال زیر مستعمره خود نگهد از اینتواناستعمار انگلیس به این خیال بود که می

 کبیر گرفت.  یبریتانیاباطل جامعه عمل نپوشید و هندوستان در جنگ دوم جهانی استقالل خود را از 

شرقی و غربی که عموماً مسلمان نشین بودند، تحت رهبری محمد علی جناح علیه هندوستان  لابنگزمان با استقالل هندوستان هم

داد و دولت پاکستان پا به عرصه وجود  همیالدی این قیام نتیج 1947قیام نمودند و خواهان استقالل خویش گردیدند، در سال 

 از پاکستان جدا شد. دیشبنگالگذاشت. بعد از مدتی 

است. این کشور از همان بدو پیدایش با بنیادگرایی  ت که زیر نام اسالم شکل گرفتهدر جهان اس اسالمی رپاکستان اولین کشو

 جمعیت العلما و جماعت اسالمی وجود احزاب اسالمی تند رو اسالمی رشد نمود و تا امروز نیز به همین ترتیب پیش رفته است.

در پاکستان و تشدید  (رهبر طالبان پاکستان و داماد موالنا صوفی محمد بودالرحمن  فضل موالناجماعت اسالمی تحت رهبری )

استحکام و رشد  ،حمایت کامل امپریالیزم غرب های مرزی در کشمیر میان هندوستان و پاکستان توسط این احزاب بامخالفت

 پاکستان را در زمینه اقتصادی فراهم نمود.

، خط دیورند که در زمان امیر عبدالرحمن خان به هندوستان از هندوستان استقالل خود را به دست آورد که پاکستانبعد از این

واگذار گردیده بود، به پاکستان متعلق گردید. این یگانه مشکل پاکستان با افغانستان بود. اما این مشکل تا زمان صدارت داود 

 گردید.مشکل جدی محسوب نمی
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 هرگز در، اما ظاهر خان ظاهر شاه به سلطنت رسید (خورشیدی 1312میالدی ) 1933سال لخالق دراتوسط عبددار ترور نادر غازبعد 

میالدی  1953سال در بودند. )هاشم خان و شاه محمود( کاکایشدو  ، و گرداننده اصلی حکومت ظاهر هرکردنکار حکومت دخالت 

های . داود به سبك یك مستبد با تمام آزادیواگذار نمودخود داود  کاکای کومت را به پسرح ظاهر خان (خورشیدی 1332)

های خارجی بود. گاه حاکمه دولت با استفاده از کمكدموکراتیك به مخالفت برخاست. او فقط به فکر تقویت ارتش و دست

از این زمان  صمه را گشود.که او شدیدا مدافع شوونیزم پشتون بود با پاکستان درخصوص مسئله پشتونستان باب مخاجائیازآن

 گی گرائید.روابط افغانستان و پاکستان کامالً به تیره

 1955 چف و بولگانین در سالشتسلط رویزیونیزم خروشچفی بر دولت و حزب کمونیست بلشویك شوروی، و سفر خروبعد از 

های غربی و سوسیال امپریالیزم نوخاسته قرار میدان تاخت و تاز و رقابت جدی میان امپریالیست به افغانستان، این کشور میالدی

حاکمه افغانستان به سوسیال  تهیأو افغانستان روز به روز متمایل به سوسیال امپریالیزم شوروی گردید. و وابسته شدن  گرفت.

رژوازی کمپرادو بیروکرات به تزارهای نوین گردید و سوسیال های بوساز استحکام و گسترش پایهامپریالیزم شوروی زمینه

ای استعماری و ههای مساعدی برای تطبیق سیاستامپریالیزم با برقراری روابط سیاسی، فرهنگی و نظامی توانست که زمینه

 چه روابط تجاری افغانستان بادر افغانستان جستجو نماید و ارتش افغانستان را تحت کنترول خود قرار دهد. چنانطلبانه خود توسعه

 1960گرفت، اما در سال خورشیدی( ده فیصد مجموع تجارت خارجی را در بر می 1329) میالدی1950شوروی در سال 

  خورشیدی( به شصت فیصد رسید.  1339میالدی)

، افغانستان در چنگال تصمیم گرفت که خود شخصاً اداره امور را بدست گیرد و داود را وادار به استعفاء نمود شاهزمانی که ظاهر

شهنشاهی در  "دموکراسی تاجدار"سالۀ دوره ده خورشیدی( 1343میالدی ) 1964سال از. مشاورین سوسیال امپریالیزم قرار داشت

 افغانستان آغاز گردید.

 یم شاهی با اعالن دموکراسی و ایجاد لوی جرگه، قانون اساسی را در افغانستان تصویب و تنفیذ نمود.میالدی رژ 1964در سال 

در  هاو به رسمیت شناختن منافع امپریالیستروکرات و بورژوازی بیروکرات یتنفیذ قانون اساسی عقد نامیمون میان فیودال ب

  بود. افغانستان

که در کردند. با آنکش کشور به آن به سوء ظن و شك و تردید نگاه میاز زمان ایجاد لوی جرگه و تنفیذ قانون اساسی مردم زحمت

گاه جامه عمل نپوشید. با آن هم قانون اساسی رژیم ستم شاهی تنفیذ قانون احزاب پیش بینی شده بود، اما چنین قانونی هیچ

تند، در تظاهراتی که از طرف روشنفکران بوقوع پیوست داکتر یوسف از هر طرف مورد حمله و های سیاسی تحرک جدی یافگروه

ترین شکل  خشندموکراسی قالبی ظاهر شاهی طشت رسوایی رژیم بر زمین افتاد و تظاهرات به انتقاد قرار گرفت. در روزهای اول 

 خورشیدی را آفرید. 1343به گلوله بسته شد و روز سوم عقرب 

بر پایه طبقاتی بورژوازی کمپرادور بیروکرات وابسته به سوسیال  "حزب دموکراتیك خلق افغانستان"خورشیدی  1343 در جدی

 امپریالیزم شوروی ایجاد گردید.

ترین جنبش ضد ارتجاع، روترین و درعین حال گستردهبه مثابه پیش "سازمان جوانان مترقی"خورشیدی  1344میزان  13در 

   یال امپریالیزم در کشور قد برافراشت.امپریالیزم و سوس

کاران که از حمایت محافظه تبارز نمود سیاسی –عکس العمل ارتجاع فئودالی در قبال این اوضاع، بصورت جنبش ارتجاعی مذهبی 

 .م غرب برخوردار بودامپریالیس کاری مستقیمهمعرب و  علنی ارتجاع منطقه و ، و پشتیبانیستم شاهی دربار
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 بنام که بعداً پدید آمد "جوانان مسلمان"به نام  جنبش ارتجاعی مذهبی ـ سیاسی میالدی در پوهنتون کابل 1965اویل سال  در 

مودودی پاکستانی و سید قطب  حسن البناء، پوهنحی شرعیات بود و از لحاظ نظریاتی از و مرکز آن  اخوان المسلمین مسمی گردید

 .گرفتندو محمد قطب مصری الهام می

در همان زمان خواهان ها اش آغشته با بنیادگرایی غلیظ مذهبی بود. آنگذاریاز همان آغاز بنیان مذهبی –این جریان سیاسی   

 از هیچ گونه ها در همان زمانآن چه. چنانندرفتند رفتار غیر انسانی داشتو با زنانی که به مکاتب می ندبسته شدن مکاتب زنانه بود

د که کرد خائنانه شان موجب گردیاین عمل دریغ نکردند. که ملبس به لباس مدرن بودند، یزنان باالی از قبیل پاشیدن اسید یجنایات

 .نمایندتظاهرات  زنان بسیج گردیده وعلیه شان

جوزای  29شدند. در خورشیدی( نیز تظاهرات روشنفکران سرکوب گردید و تعداد زیادی روانه زندان  1347)  میالدی 1968در سال 

میالدی( در یك جنگ ناخواسته که میان نیروهای انقالبی و اخوان المسلمین در پوهنتون  1972جون  19) خورشیدی 1351سال 

کابل بوقوع پیوست و سیدال سخندان بدست کثیف گلبدین کشته شد، زمینۀ مساعدی برای مداخله رژیم پوشالی بوجود آمد. در 

 ها بازداشت گردیدند، اما تعدادی از اخوانی ها بشمول گلبدین به پاکستان گریختند.    نیروهای انقالبی و اخوانی این زمان یك تعداد از

 ستقبال رژیم بوتو قرار گرفتند.مورد ا نده شدند وها تحت رهبری ربانی به پاکستان پناهعده دیگراز اخوانییك داودکودتای  عد ازب

ها تحت رهبری امپریالیزم امریکا برای امپریالیست هارا برای جلوگیری از توسعه طلبی روس زمینۀ مساعدی هاحرکت اخوانی این

  بوجود آورد.

امپریالیزم امریکا  ،ها شدبرای سازمان دادن مجدد آن هابا اخوانیو نظامی  های اقتصادیکاریاندرکار همدست اًجد امپریالیزم امریکا

های وافر مالی دراین شرایط کمك ترین نیرو برای فشار به رژیم داود استفاده نمودند،به عنوان به لمسلمینکستان از اخوان او پا

 دهی و مسلح کردن شان واریز نمودند.خویش را برای سازمان

 انیرهبر جر اعظم و وال صدر وندیهاشم مبعد ازینکه کودتای امریکائی ها در افغانستان توسط میوندوال به شکست مواجه شد و 

 ،دندیگرد رینام کودتا دستگ ریه ک ج ب با چند تن از دوستانش زئبه اثر توط دادیدموکرات که اخبار مساوات را انتشار م یمترق

تجهیز و بسیج )سوسیال امپریالیزم شوروی( از وی در افغانستان سبقت جسته، بناءً به فکر  امپریالیزم امریکا متوجه شد که رقیبش

 کمك دولت پاکستان گردید. اخوان المسلمین به

و  تا از موضعش در قبال خط دیورنددولت داود را تحت فشار قرار دهد  نیلمسلمن ااخواخواست که به کمك دولت پاکستان نیز می

امپریالیزم امریکا در داخل افغانستان با اخوان المسلمین برای  راه باهم بگذرد. لذا دولت پاکستان مداخله در امور داخلی پاکستان

ها از داخل افغانستان دست به اقداماتی بزنند. این طرح و پالن شان خواست شان این بود که آن کاری نمودند.متشکل شدن شان هم

س بازداشت شدند. بعد از خنثی توسط پولیس مخفی داود کشف گردید و بیش از دوصد نفر اعضای اخوان المسلمین توسط پولی

که  یهااخوانی خورشیدی( یك عده از 1354)  میالدی 1975در سال کاری امپریالیزم امریکا شدن این طرح دولت پاکستان به هم

در پاکستان پناهنده شده بودند با پول و سالح مجهز نموده و به داخل افغانستان روان نمودند. داود موفق گردید که به حمالت 

شته و زخمی و کها ای از اخوانیان جنگ مسلحانه عدهشورشیان پاسخ مناسب بدهد و قیام شان را به شکست مواجه سازد. در جری

   خورشیدی زیر نظر دولت پاکستان بودند.  1357تعدادی بازداشت گردیدند، و بقیه به پاکستان گریختند تا زمان کودتای هفت ثور 

 1357ثور  7با کودتای  باقی نمانده بود. المسلیمندیگر رمقی در نهاد اخوان  پیوست،بوقوع  1357ثور  7کودتای  کهزمانی 

گرایان علیه رژیم ز اسالمتر شد. در این زمان سیا بفکر بوجود آوردن ارتشی اتنگ المسلمینپاکستان با اخوان  پیوند خورشیدی
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راه شد. عربستان سعودی و پاکستان ها هم( کمك فراوان امپریالیزم امریکا به جهادی1358) 1979گردید. از آغاز  ثور 7ی کودتا

عینیت  1979ها برای فروپاشی شوروی در سال گیری از جهادیمسائل افغانستان شدند. بهرهتر امریکا در خواهان دخالت بیش

پاکستان و عربستان سعودی بطور رسمی توسط باندهای خائن جهادی در افغانستان در تدارکات جنگی  متحده امریکا،یافت، ایاالت 

 شدند. کیترهعلیه رژیم 

( پاکستان به عنوان ISIبا استفاده از دستگاه اطالعات نظامی ) CIA ،در جریان جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم شوروی

اب جهادی نقش موثری بازی نمود. آموزش چریکی احزاب جهادی تحت نظر سیا و آی در آموزش جنگ های چریکی احز "واسطه"

 های دینی در آمیخته بود. اس آی پاکستان با آموزش

 ISIکاری های افغانستانی باز شد. این مدارس با همخورشیدی( مدارس مذهبی پاکستان به روی طلبه 1360) میالدی 1981در سال 

. در آن زمان و سال به سال گسترش یافت کاری امپریالیزم امریکا ایجاد گردیدپاکستان و پشتیبانی مالی عربستان سعودی و هم

تشخیص نموده  در آینده افغانستان ترین نیروی حاضر و آماده خدمت برای خودهای این مدارس دینی را بهامپریالیزم امریکا طلبه

مرتباً و منظماً عربستان سعودی را تشویق به  نموده وروی این ملحوظ بطور غیر مستقیم از مدارس مذهبی پشتیبانی و حمایت  بود.

 نمود. های  مالی به مدارس مذهبی میکمك

کمك شایانی نمودند و از تحریك طالبان در  ساین مدار رشتگساش به رشد و دولت پاکستان و به خصوص دستگاه اطالعات نظامی

خورشیدی(  1374میالدی ) 1995مدارس دینی حمایت نموده تا این که ایشان را با حمایت مستقیم ایاالت متحده امریکا در سال 

 نمودند. وارد کارزار معرکه سیاسی افغانستان

منجر به صف بندی مجدد  سوز میان احزاب جهادیجنگ های ارتجاعی داخلی خانمان خورشیدی، 1371از واقعه هشت ثور  بعد

 1371سوز بعد از هشت ثور های ارتجاعی خانمانهای بدنام گردید. در حقیقت این صف بندی و جنگمیان احزاب جهادی و ملیشه

امپریالیزم ، در این زمان. امپریالیزم روسیه ومتحدینش بود باامپریالیزم امریکا ومتحدینش  ادامه تضاد میان گربیان خورشیدی

که ناکارایی گلبدین برای ، زمانیندبرخاستاش به حمایت از گلبدین و دار و دسته و عربستان سعودی دولت پاکستان، اامریک

در های مدارس دینی طلبه نظامی –سازماندهی سیاسی و عربستان سعودی به اثبات رسید، به  امپریالیزم امریکا و دولت پاکستان

 .پاکستان پرداختند

افسران نیروی  .و طالبان را وارد جنگ ارتجاعی داخلی افغانستان گردانید روزی بود دست اندرکار شدپاکستان که منتظر چنین 

ها های جنگی و ترکیب نیروهای رزمی آننظامی پاکستان از اولین عملیات شان یعنی همان عملیات سپین بولدک در رهبری فعالیت

حکومتی پاکستان بود که به تدریج مجاهدین  غیر نظامی حکومتی و های سیاسی وهمین کانالسهم داشتند و بصورت عمده از 

 به افغانستان سرازیر شدند. "طالبان "غیر عرب از کشورهای مختلف اسالمی برای حمایت از اسالمی عرب و

، اما ان و پاکستان دست داشتندمالها و طالب مدارس دینی مناطق پشتون نشین دوطرف مرز افغانست ،در تشکیل تحریك طالبان

ن سعودی و امارات متحده عربستا عالوه بر دولت پاکستان، نقش اساسی در تشکیل تحریك طالبان را دولت پاکستان بازی نمود.

به این طریق طالبان  .ها را مورد حمایت مالی و نظامی خویش قرار دادندسهم  گرفتند و آن دهی طالبان نیز مستقیما در شکل عربی

ترین ند و امارت اسالمی را با خشنهبه حاکمیت سیاسی مجاهدین پایان د را تصرف نموده و کابل 1996سپتمبر  27در  توانستند که

 ند.زبرقرار سا زم جنسیتی و میلیتیشیوه شوونی
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کرد طالبان نه تنها ان حاکمیت امارت اسالمی شان بنیادگرایی مذهبی را  به سرحد جنون مذهبی رساندند. این عملطالبان در دور

که عربستان سعودی، امارات متحده و دولت پاکستان نیز از این بنیادگرایی حمایت که مورد تائید امپریالیزم امریکا قرار داشت، بل

 نمودند.

گاز آسیای میانه را بدست آورد تصمیم به  نفت و ا نتوانست توسط طالبان ساحه نفوذش را گسترش دهد وکه امپریالیزم امریکزمانی

 ید.امپریالیزم امریکا گردتجاوز و اشغال افغانستان برای برای  ترین روپوشیبه 2001سپتامبر  11حادثه  اشغال افغانستان گرفت.

احزاب جهادی و  مرتجع از طریق هوا و زمین به افغانستان حمله نمود و تمامی باندهای خائن و 2001امریکا درهفتم اکتوبر 

به پاکستان پناهنده گر عمل نمودند و باالخره طالبان متواری گردیده و های بد نام به عنوان نیروی زمینی نیروهای اشغالملیشه

گر امریکا به شکل دهی نظام ها تحت رهبری امپریالیزم امریکا در آمد. امپریالیزم اشغالمپریالیستافغانستان به اشغال اشدند. 

گرانه در گران امپریالیست همنوا گردیده و ظاهراً در بازسازی اشغالگرچه دولت پاکستان با اشغال دست نشانده خود پرداخت.

رای چند سال بطور آرام در ب ریمتواگردید. طالبان طالبان محسوب می گاه امن برایافغانستان سهیم گردید، اما بهترین پناه

میالدی تعدادی از  2004زندگی را سپری نموده و در ضمن به تنظیم و تجهیز نیروهای شان نیز پرداختند. و در سال  پاکستان

گرچه دولت پاکستان تعدادی از طالبان  افغانستان آمدند و آهسته آهسته در روستاها جایگزین گردیدند. هنیروهای نظامی طالبان ب

ها تسلیم نمود که به زندان گوانتانامو منتقل گردیدند، با آن هم شورای ها را به امریکاییبشمول مال برادر را بازداشت نمود و بعضی

بردند. طالبان در داخل پاکستان نه تنها مورد حمایت علناً و منظماً کارهای سیاسی نظامی شان را پیش می شاوریپکویته و شورای 

 ( پاکستان نیز قرار داشتند. ISIکه مورد حمایت سازمان اطالعاتی نظامی)احزاب اسالمی پاکستان، بل

شکل گرفته و بنیاد گرایی افراطی در تار و پودش  طوری که قباًل هم بیان داشتیم که پاکستان کشوریست که بر بنیاد اسالمی

اجد اهل سحابه و... وجود دارند که بر مسازمان های افراطی از قبیل گروه ص، امروز در داخل پاکستان احزاب و خورده استگره

کشند. به همین ترتیب مدارس پاکستان برای اتباع افغانستان در حکم دامی کنند و نماز گزاران را به خاک وخون میتشیع حمله می

 امپریالیزم امریکا.است برای پیاده نمودن اهداف شوم پاکستان و 

ت نموده است. البته حمایت وی از ایشان بدون لزوم دولت پاکستان در ظرف بیست سال اشغال کشور مرتباً از طالبان و القاعده حمای

دید امپریالیزم امریکا نبوده است. تا زمانی که موجودیت اسامه بن الدن برای امریکایی ها مفید بود، دولت پاکستان با تمام قدرت از 

نیست،  شبه نفع موجودیت اسامه ریکا تشخیص نمود که دیگروی حمایت نمود و او را در پاکستان جا داد، زمانی که امپریالیزم ام

مورد  دولت پاکستان در کشتن اسامه بن الدن با امپریالیزم امریکا همکاری نمود، و اجازه داد تا طیارات امریکایی به آسانی او را

بیشتر گرچه در طول بیست سال اشغال افغانستان مناسبات بین پاکستان و امریکا ـ به خاطر نقش  هدف قرار دهد و بقتل رساند.

پاکستان را در لیست خاکستری شامل نمود که این حرکت امریکا دولت  ،اهند در افغانستان ـ تا حدودی به تیرگی گرائید و امریک

استفاده  "واسطه"ت امریکا تالش نمود تا از پاکستان بعنوان پاکستان را به سوسیال امپریالیزم چین نزدیك ساخت، اما با آن هم دول

 شروع مذاکرات بین طالبان و امریکا. بامیالدی به این طرف  2010. بخصوص از سال دنمای

و تعیین مالبرادر به حیث مسئول آن دفتر در قطر،  "نامه صلحتوافق"گرچه با تمرکز دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر قبل از امضاء 

پاکستان روی شورای کویته، شورای پشاور و شبکه حقانی  ، اما تاثیر گذاریکمتر شدروی طالبان  مستقیم پاکستان تاثیرگذاری

 کماکان مستقیماً موجود بود. بناءً نقش پاکستان بعنوان دوستان طالبان کماکان از اهمیت برخوردار بوده و هست.
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وانست نمایندگی دولت پاکستان در مذاکرات میان طالبان و امپریالیزم امریکا دقیقاً توانست نقش محوری را بازی نماید. گرچه نت

نشانده ها و هم با رژیم دست، اما توانست طالبان را به میز مذاکرات هم با امریکاییدبدست بگیر دوحه در مذاکراترا طالبان 

 شجاع چهارم ـ اشرف غنی ـ بکشاند. شاه

رفت، اما با ارتقای آن به لیست سیاه میلیست خاکستری تحریمات بین المللی قرار گرفته بود و احتمال  که دولت پاکستان دربا آن

توان نقش دولت پاکستان را در نظر گرفت، به نحوی که می "پروسه صلح"آن هم دولت امریکا نقش معینی برای دولت پاکستان در 

 تر از نقش دولت قطر تلقی نمود. با اهمیت و مهم "سه صلحوپر"بعد از دولت امریکا در 

ها از نقش دولت پاکستان کاست و اهمیت آن را میان طالبان و امریکایی "نامه صلحتوافق"در امضاء  گرچه نقش میزبانی دولت قطر

و در چندین دوره جنگ طالبان با رژیم مزدور و بخصوص جنگ  نداشتاز حمایت طالبان دست بر  ندولت پاکستانسبتاً کم نمود، اما 

 .طالبان را همکاری نمود ،تان برای تصرف شهرهادولت پاکس چندماه قبل طالبان علیه رژیم دست نشانده،

زیرا از یك طرف اتحاد با طالبان را در مقابل  دولت پاکستان به دوستی طالبان در شرایط کنونی بیش از گذشته نیازمند است.

 داند و از سوی دیگر رشد بنیادگرایی دامن خودش را گرفته و وی را به مخمصه انداخته است.هندوستان برای خود ضروری می

 یمحمود پدر مولو یموالنا مفت یالعلما تحت رهبر تیجمع و و مودودی بودریاحمد پ نیحس یان با قاض یکه رهبر یجماعت اسالم

گروپ دیگر در بلوچستان پاکستان و  كیپاکستان بنام انصاراالسالم و  هایستیاسالمو به همین ترتیب یك گروپ از پان  فضل اهلل

ها نه نیرو جنگیدند. ایندولت پاکستان می علیه فعالیت داشتند و نشانده اشرف غنیدر زمان رژیم دشت در داخل خاک افغانستان

فعالیت شان صرفا مبارزه علیه دولت پاکستان بود.  تا  نشانده اشرف غنی.کاری داشتند و نه هم با رژیم دست به امارت اسالمی

 میانۀ ا طالبان پاکستانیفغانستانی باطالبان داند که می بخوبی بناءً دولت پاکستان همین اکنون این نیروها داخل خاک افغانستان اند.

جیگری طالبان تالش دارد تا با میانپاکستان میان شان نقش به سزایی بازی کنند. لذا  "صلح"خوبی دارند و می توانند که در رابطه 

پاکستانی رها گردیده و دسترسی پیدا کند. با این کار از درد سر با طالبان  "نامه صلحتموافق"با طالبان پاکستانی به یك  افغانستانی

 ایشان را به کشمیر روان خواهد نمود و درد سر بیشتری برای هندوستان خلق خواهد کرد.

 فارغ شده اند. الحق عیموال نا سم یتحت رهبر اکوړه خټک هیرهبران طالبان بشمول مال عمر از مدرسه حقان تیاکثر

بستر برای رشد بنیادگرایی بوده و از این نیرو امپریالیزم امریکا بهترین بهره را اش تا کنون بهترین پاکستان از زمان بنیان گذاری

 هاهستند. این نیرو دارا سرای پاکستان و امپریالیزم امریکا را دارا بوده وگان حرمگرفته است. بنیادگرایان مذهبی حکم خواجه

حمایت  آیند. از همین لحاظ بیش از همه موردبه حساب می دشمن سر سخت کمونیزمکه تنها ضد نیروهای ملی و مترقی اند، بلنه

  پاکستان و امپریالیزم غرب قرار دارند.

ه و مذهبی را مورد حمایت قرار داد یهمه کشورهای اسالمی بنیادگرای درامپریالیزم امریکا کش شاهدند که امروز های زحمتتوده

حماس وحزب اهلل در فلسطین ، درعربستان حاکم درمصر، انجمن حجتیه درایران، وهابیون "اخوان المسلمین  "جمله ، از آندهدمی

  در افغانستان... . و داعش طالبان ، و لبنان، مجاهدین

های اساسی حاکمیت نظام تئوکراتیك اسالمی در همه اشکالش چه جهادی، طالبی و یا امریکائی در ضدیت کامل با منافع وخواست

 ی، فرهنگی وبه معنی سلب کامل حقوق دموکراتیك، اقتصادی، سیاس تئوکراتیك در حقیقت حاکمیتشته و دارد. ر داها قراتوده
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 باشد.میها بوده و خشن و سبعانه بر آناستبداد ارتجاعی  تحمیل استثمار شدید و وو بخصوص زنان  کشزحمتهای اجتماعی توده

  چنین نظامی در حقیقت مورد حمایت کشورهای امپریالیستی و پاکستان قرار دارد. 

  ادامه دارد ...


