نه به هرگونه مداخلۀ امپریالیستی یا توسعهطلبانه!
کارگران و زنان و مردم افغانستان فقط به دست خود
قادر به رهاسازی خویشاند!
قطعنامۀ شمارۀ  10ایکور (هماهنگی بینالمللی احزاب و سازمانهای انقالبی -
 ،)ICORسپتامبر 2021

خروج ایاالت متحدۀ آمریکا و سایر سربازان خارجی دولتهای
ناتو ،همچنین استرالیا و زالند نو ،نمایانگر شکست فاجعهبار ناتو
است .این خروج برای امپریالیسم ایاالت متحده حاکی از بزرگترین
شکست از زمان جنگ ویتنام است .تا همین امروز ،مردم افغانستان

از پذیرش اشغال کشور خود به دست امپریالیستها که  20سال به
طول انجامید امتناع کردهاند!
وقایع و وضعیت تراژیک و خونبار کنونی در افغانستان ،پیامد
سیاستها و عملکردهای استعماری و ارتجاعی سوسیال-امپریالیسم،
امپریالیسم و ارتجاع ظرف چهار دهۀ گذشته است .طی جنگ
مقاومت ملی افغانستان علیه تجاوز در دهۀ  80سدۀ گذشته ،بلوک
ناتو به سرکردگی ایاالت متحده حضوری فعال در افغانستان داشت
که مآالً به تهاجم و اشغال این کشور به رهبری ایاالت متحده انجامید
که  20سال به درازا کشید.
دهههاست که افغانستان موضوع استثمار امپریالیستی است – از
سال  1979از سوی اتحاد شوروی سوسیال-امپریالیست ،و از سال
 2001از سوی امپریالیسم ایاالت متحده و متحدان آن .حمالت
تروریستی  11سپتامبر  2001را بهانۀ خاص حمله به افغانستان جا
زدند .با این حال ،پسزمینۀ این حمله ،منابع معدنی غنی و موقعیت
ژئوپولیتیک این کشور نیز است .خروج کنونی ،جلوهای از جهت-
گیری استراتژیک تغییریافتۀ ناتو و همچنین این واقعیت است که
ایاالت متحدۀ آمریکا و متحدان آن در قضاوت دربارۀ وضعیت
افغانستان سخت دچار اشتباه بودند .به رغم آن که ناتو به رهبری

ایاالت متحده ،اشغال مستقیم افغانستان را از دستور کار خارج می-
کند ،این ابداً به معنای پایان نفوذ امپریالیستی در این کشور نیست.
این خروج میتواند به تغییر قابل توجه توازن قوا در کل منطقه
بیانجامد و موجب تشدید رقابت امپریالیستی بر سر افغانستان و
منطقه شود .چین ،روسیه ،پاکستان ،ترکیه ،ایران ،و هندوستان –
همگی در تعقیب منافع امپریالیستی یا توسعهطلبانۀ منطقهای خود
هستند و قصد دارند مردم افغان را در خدمتگزاری به اهداف خود
ترغیب کنند.
ایکور ،از دفع هرگونه مداخلۀ امپریالیستی و توسعهطلبانه ،اشغال
یا استثمار افغانستان حمایت و برای آن پیکار میکند!
همزمان ،مبارزه علیه سلطۀ طالبان فاشیست نیز ضرورت دارد .این
نیروی بنیادگرای اسالمی ،که خواهان استقرار سلطه بر اساس تفسیر
ارتجاعی از شریعت است ،ابتدا در دهۀ  1990از سوی ایاالت متحدۀ
آمریکا همچون سنگری علیه جنبشهای رهاییبخش منطقه ایجاد
شد .ایدئولوژی و پراتیک آن عمیقاً ضدانسانی و ضدزن است .وقتی
ایاالت متحدۀ آمریکا ،آلمان ،فرانسه و سایر قدرتهای امپریالیستی
حاال به دلیل بربادرفتن دمکراسی و حقوق زنان اشک تمساح می-
ریزند  ،نمایشی از عوامفریبی ناب را عرضه میکنند .این دمکراسی

و آن حقوق هرگز در آنها تولید دغدغه نمیکرد و صرفاً ظاهری
بشردوستانه برای عملیات امپریالیستی خودشان بود .ایکور با تمام
قوا از مبارزۀ عادالنه و برحق مردم افغان از جمله زنان ستمدیده،
نیروهای مترقی و دمکراتیک در راه آزادی ملی و اجتماعی خود دفاع
میکند .سرنگون باد طالبان!
مردم افغان در بازسازی کشور از ویرانههایی که ایاالت متحده
بر جای گذاشته به یاری بینالمللی نیاز دارند .ایکور از سازمانها و
احزاب انقالبی و دمکراتیک افغانستان ،که حاال درگیر مبارزه برای
رهایی تحت دشوارترین شرایط قرار دارند ،حمایت میکند .رهایی
افغانستان فقط به دست مردم افغانستان ممکن است! ایاالت متحده
از طالبان حمایت و صدها نفر از افراد آنها را از گوانتانامو آزاد کرده.
دولتهای افغان نیز که ظرف بیست سال اشغال شکل گرفتند یکی
از دیگری ارتجاعیتر و اسالمیتر و فاسدتر بودند و به هیچ وجه
دمکراتیک نبودند .امروز نیروهای انقالبی و دمکراتیک باید قدرت
گیرند و جنبش همبستگی بینالمللی باید تکامل یابد .ما با نهایت
احترام از تمامی نیروهای انقالبی ،دمکراتیک و مارکسیست-لنینیست
که در کشور خود میمانند تا مبارزه را ادامه دهند حمایت میکنیم.
با این حال ،دمکراتهای افغان ،از حق گریز نیز برخوردارند و

دولتهای امپریالیستی باید ایشان را بپذیرند به جای آن که به زندگی
در اوضاعی خفتبار در کشورهایی که تا کنون آنها را به عنوان
جمعیتهای پرشمار مهاجر قبول کرده وادارشان سازند.
اصول ایکور اعالم میدارد:
هیچ مبارزۀ رهاییبخشی در جهان نباید تنها بماند!
زنده باد همبستگی بینالمللی!
کلیۀ سربازان امپریالیستی ،از کشورها خارج شوید!
مبارزۀ رهاییبخش مردم اففان را تقویت کنیم! از برپایی احزاب
و سازمانهای انقالبی ،ضدامپریالیستی و دمکراتیک قدرتمند در
افغانستان حمایت کنیم!
پیش به سوی جبهۀ متحد ضدامپریالیستی و آنتیفاشیستی!
پیش به سوی برپایی ایکور!
برای دمکراسی ،آزادی – سوسیالیسم!
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