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  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١٧ مارچ ٢۶
  

  ]گدائی صلح[سخن سردبير

  
کنونی  حاکم ساختار و سيستم نآ و بانی باعث که اقتصادی، - اجتماعی و ديرپای ُمزمن مشکالت و مصايب روزھا اين

 اسالمی ديگر ھای جريان و طالبان، داعشيان قامت در سياسی اسالم سياه جنايتکار نيروھای حمالت افزايش با است،

 ارتش شفاخانۀ اسالمی به ارتجاع امنيتی تدابير دل در مارچ در ھشتم .است گذاشته فزونی به رو گذشته از پيش- قومی

  .قتل رساند به فجيعی شکل به را مرد و زن از و تعدادی دبر يورش کابل شھر در

 ای وحشيانه و فجيع طور به بدخشان در اسالمی عصرحجری احکام و شرع مبنای بر را زنی طالبان روز ھمين در

 در ای ابعاد گسترده در جنايت و کشتار بستند؛ به شالق "نامشروع" رابطۀ اتھام به را ھمراھش و مرد نموده سنگسار

 با وجود .گيرد می قربانی اند مانده گير دوصف ارتجاعی اين ميان در که پناھی بی و مردم بينوا از کشور کنار و وشهگ

داعش  و طالبان ھمجنس و ھمتا و مجريانش کارگزاران از وسيعی بخش که حاکميت پوشالی بربريت، و دھشت ھمه اين

 .نمايند می گدائی صلح داعشيان طالبان و چون اسالمی جانيان از ، ھای امپرياليستی قدرت حمايت و تأئيد با ھستند

 ای احمقانه و عجيب توھم در آيد، اش فايق درونی تعارضات و تناقضات بر نتوانسته است ھنوز حاکمه قدرت که ھرچند

 می چنين حانهلو ساده و دوخته چشم اميد ترمپ رھبری به امريکا حاکمۀ امپرياليسم قدرت در نيوفاشيستھا و به نيوکانھا

 بيان حالی در توھم و اين توقع .رھاند می العالج بحران و سقوط از ورطۀ را شان پوشالی حاکميت ارباب، پندارد که

 راست قد است گرفتار آن که اقتصادئی بحران از ھنوز امريکا خود جمله از جھانی داری سرمايه که نظام شود می
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 که دارند بگير انتظار مواجب "روشنفکر" خيل و که دولتمردان است کانهکود و خام توھم اساس ھمين بر .است نکرده

 طالبان برداشته حمايت از دست تا آورند فشار آن و نظامی سياسی نھادھای و پاکستان به حکومت سپيد کاخ جديد سران

 تمايل شان ئی منطقه نحاميا و که طالبان است حالی در اين .سازند رژيم با به مصالحه وادار را آن مختلف جناحھای و

 و تناقضات ھا شگاف از استفاده با ، درونی دستگی وجود چند با طالبان .دھند نمی نشان صلح به مذاکرات چندانی

 ھمچنان پاکستان ارتجاعی جمله دولت از منطقه سطح در شان حاميان بر اتکاء و با "ملی وحدت دولت"جناح  دو آشکار

 .ندفشار می پای جنگی خود مواضع بر

 برای قدرت در مشارکت شان و طالبان با مصالحه مسألۀ "ملی دولت وحدت"مھندسی و گيری شکل آغاز ھمان از

يک  عنوان به و بوده مطرح متحدانش و اشرف غنی جناح برای الاقل کل، در نه اگر سران حاکميت، و گردانندگان

 .شد آن ھزينۀ نيز ھنگفتی مبالغ و گرفت سياسی صورت گذاری سرمايه آن روی ستراتيژيک طرح

 در خودش جناح تحکيم مواضع خدمت در را حکمتيار گلبدين به رھبری اسالمی حزب با" صلح" پروژۀ غنی دولت

و  فراری اعضای از تعدادی و گلبدين پيوستن شخص برد؛ می کار به عبدهللا رھبری به جناح رقيب با قدرت جنگ

 تبارگرايان جناح است شوند، قرار نمی ھم حکمتيار خانوادۀ اعضای ننزديک تري شامل حتی که اسالمی حزب متواری

 .دھد قرار ديگر، تباری ھای ناسيوناليست نسبت به ءقوا توازن در برتر موقعيت يک در را اشرف غنی تيم در پشتون

 چيزی آن، يابی به دست برای تالش و "صلح" پروژۀ مختلف اجتماعی، طبقات منافع تعارض متن در و واقع در دنيای

 نياز ھر از قبل دولت جانب از "صلح"به  التزام ًبناء .آنھا اقتدار و بورژوائی قدرت نيروھای اھرام استحکام جز نيست

 . گردد می ناشی اينجا ديگری از

 به يافتن دست برای و تقال تالش جھت محکم مادی و عينی فاکتور اقتصادی يک عامل آن از مھمتر و سياسی الزامات

 و منفعت ملزومات اين از حکمتيار اسالمی حزب و از آن منشعب ھای جناح و طالبان با صلح .سياسی است ثبات نوعی

 آن حاميان و پوشالی حاکميت است که ھم دليل ھمين به .سازد می ناپذير را اجتناب آن و شده ناشی عينی و مادی ھای

 نفع به "گشايش" از جمله کردند، می مباھات دان به که یئدست آوردھا تمام اند شده حاضر جھان و سطح منطقه در

منافع  قربانی و گذاشته معامله به نيروھا زن ستيزترين و ترين درنده ترين، جانی با را مدنی ۀو جامع دموکراسی زنان،

 اش یتاريخ و یه ئعنعن متحد بر تکيه افغانستان با سياست و امنيت بر پاکستان که نقشی . نمايند شان طلبانۀ قدرت

 به ره پاکستان طلبانۀ نقش سلطه ساختن اثر بی در ملی وحدت خوابھای دولت که دھد می نشان دارد، و طالبان امريکا

خطر  و زمينه ارتجاعی نيروھای جوالن و تداوم جنگ رژيم، اجتماعی مشروعيت عدم فالکت اقتصادی، .نبرد جائی

 با "صلح" وھم تب روز در ھر رژيم سران سبب ھمين به .دش باعث خواھد را لیوکنتر غيرقابل انارشی و فروپاشی

 .کنند می گدائی  "صلح"تکراری  کابوسھای در و روند می به بستر  "ناراضی برادران"

  

 ٣۴سوسياليسم کارگری شماره 


