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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

   
  ٣۵شمارۀ " سوسياليسم کارگری"نشريۀ 
  ٢٠١٧ می ٣٠

  

  سخن سردبير
  

  
 سرانجام حزب اسالمی، با غنی اشرف رھبری به حاکمه از قدرت جناحی "مصالحۀ" و معامله از پس ماه چند

 در سياسی اسالم ھای شخصيت و منفورترين جنايتکارترين از يکی که زبح اين و متواری فراری رھبر حکمتيار

 توسط تخليۀ اطالعاتی از پس حکمتيار گزارشات طبق .حاکم پيوست سياسی نظام به رسماْ  باشد، می افغانستان

 رسمی ونتريب طريق از و تجھيزات جنگی و امکانات با و شد داده انتقال به لغمان بگرام از سيا، اطالعاتی مخبران

 .نمود وجود ابراز قومی رھبر و قائد به عنوان پوشالی دولت

 -ناسيونال کابل به ھنگام ورودش در او یئنما قدرت و ننگرھار و در لغمان ھايش ھمپالگی و حکمتيار شدن ظاھر

 در است، و انقطاب تشتت دچار خود که اسالمی، جمله جمعيت از ديگر حريفان به نسبت را ھای پشتون ونيستوش

 و مذھب کنار در تباری ناسيوناليسم قومی و ونيسموش اندی و سال پانزده اين در .قرار داد برتر نسبتاً  موقعيت يک

 امپرياليسم سأر جھانی در داری سرمايه نظام و منطقه کشورھای ارتجاعی دريغ بی حمايت يمن به اسالم سياسی،

 در اسالمی ارتجاع .است بوده حاکم اين سرزمين متکشزح مردم سياسی و اجتماعی و حيات سرنوشت بر امريکا،

نيز  سياسی عرصۀ در و است حاکم مقدرات مردم بر ھمچنان تباری و ناسيوناليستھای ونيستھاوش -ناسيونال ھمراھی

 .دارد یئباال دست

 با امريکا امپرياليسم پا قرص و پر نوکر و سردی جنگ يار اين آن حکمتيار رأس در اسالمی حزب السيفةبقي ورود

 یپا و دویی پا و حاکم سياسی ساختار مورد در او علنی و آميز تھديد صريح، اظھارات جنگی و برگ و ساز
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 ھديه کابليان و کابل جالدان ترين ددمنش از يکی پای به را شان ۀنداشت آبروی که پوشالی حاکميت سران بوسی

 ، ارباب ھدايت و ھمراھی در ، آن از جناحی خصوص به و کل در ارتجاعی دولت سران که است آن بيانگر کردند،

 ديگری امر به خدمت در توانند می را بخور درد به ھنوز اما و سوخته مھرۀ اين و دارند سر بر ديگری برنامۀ

  .نمايند استعمال

 

 حزب لیاص شاخه ھای و ھا بخش طالبان حاکميت فروپاشی از که پس است ھويدا افغانستان مسايل آگاه ناظر ھر بر

 سياسی ساختار به دادن و شکل امريکا امپرياليسم ستراتيژی خدمت در پيش از سالھا حکمتيار شخص منھای اسالمی

 جنگی نيروھای بيشترينۀ که حالی در اند، ی داشتها برجسته نقش آن کليدی مناصب و ھا در پست و اند بوده کنونی

 سران فراری پيوستن سازند، می را طالبان گری شورش ونظامی  ثابت و اصلی بازوی که است سالھا آن و رزمی

 و جديد وضعيت در متن اما .است نداشته نبرد ميادين وضعيت بر امروز تأثيری ھم نه و گذشته در نه اسالمی حزب

 برتر موقعيت يک در را پشتون ونيست ھایوش -ناسيونال جناح تواند می حاکميت ھای درون جناح تقابل و جنجال

خيلی  ھنوز البته .دھد می گرمی پشت غنی، رھبری اشرف به جناح اين به که است مسأله وجه و ھمين دھد قرار

 احراز لحاظ عينی به را جايگاه اين بتوانند ارگ محور بر گرد آمده ھای ونيستوش و حکمتيار که بود خواھد زود

 .است جايگاه اين به آنھا عروج الزمۀ ديگری ھای شرط بلکه پيش نيست، شرط اينھا ميل چون نمايند،

 و عصبيت و ونيسم پشتونوش دار داعيه عمل در و کماکان تشتت گی ودست چند وجود با طالبان که است آن واقعيت

 .ھستند ھردو مذھبی تحجر

 ھرچه انقطاب تقابل و زمينۀ دولتی، امکانات با پشتون ھای ونيستوو ش حکمتيار ھای کشيدن شانه و شاخ و حضور

 و سياسی قدرت از دوستم حذف عملی .است کرده تقويت را قدرت سر بر جدال شان و ارتجاعی نيروھای اين بيشتر

 و مھندسان بالتبع و حاکميت جناح دو توفيق ھر عدم آن از ومھمتر قدرت مرجع دو مدار نيروھا در یئجاه جاب

 را تشکيل مردم ھای نگرانی یعين و واقعی زمينۀ سياسی متعارف نظام يک به دادن شکل در شان حاميان جھانی

 .است واقعی و عينی نگرانی نود، دھۀ دوبارۀ بربريت تکرار از مردم نگرانی لذا .دھد می

 از شان حاميان ارتجاعی و صف دو کشتار و جنگ است، فقر گسترده کند، می بيداد بيکاری که وضعيتی در

 کشور جانی امنيت و معيشت منظور تأمين به کار نيروی از وسيعی بخش گيرد، قربانی می زحمتکشان و کارگران

 و صدھا مطالبه و بيکاری بيمۀ حقوق، افزايش کار، ايمنی محيط زندگی، تأمين برای کارگران و می کنند ترک را

 سر از و اند جامعه تھی دست اقشار فرزندان اغلب که اجير ارتش و سربازان  آيند می ميدان به شان حقه ب خواست

 و مخارج از یا گوشه دارند می که دريافت ناچيزی مزد با تا بخرند جان به را ھر خطری اند ارناچ ناگزيری
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 یپا برای سر که سربازانی .برند می سر به عجيبی در فالکت نمايند، تأمين را شان عزيزان و ھا مايحتاج خانواده

توسط  شدن سالخی از پس  شان ھای جنازه گذارند می مايه جان از حاکميت پوشالی جالل و جبروت نگھداشتن

 شود، می ديگر وحشی حيوانات و زغن و زاغ طعمۀ جنگ ھای ميدان در رژيم، سران» براداران ناراض«

 اين شدۀ پار و الش ھای تن حتی که نيستند حاضر اند لميده آورده باد قدرت سرير بر که آزرم بی دولتمردان

 .ندارند اختيار در را کار اين برای کافی مالی منابع گويا چون انند،برگرد شان عزيزان و ھا خانواده به را سربازان

 را شان روزگار تمام و پناھی تام بی در و مطلق فقر در دھند می از دست را شان آوران نان تنھا که یئھا خانواده

 برخی شدن عضو قطع و معلوليت صورت در ھم و نه است خبری گیبازنشست حقوق و بيمه نه از .نمايند می سپری

 یئبورژوا دولت ھمين که است در حالی اين .دارد خبری شان معيشت و گی درمانوچگون آنھا از کسی آنان، از

 و حکمتيار چون گلبدين کاری جنايت به مردم کيسۀ از دولتمردان آن، و مجريان اندوزی ثروت ضمن پوشالی در

 او را و شود می قايل واليت چندين و کابل ديگر در امتيازات و وفعله عمله صدھا و قصررھايشی چندين اش ايادی

 خون به مرفق تا شان ھای ناپاک دست که کسانی اسالمی، حزب جنايت پيشۀ اعضای .دھد می قرار اعزاز مورد

 .شوند می رھا زندانھا از شوکت و شأن است با آلوده مردم

 سازد می آشکار را اين حقيقت زمانی ھر از بيشتر افغانستان در زمين سياست در جديد سياسی تحوالت و وضعيت

 حزب رأس رھبری در گلبدين شان، قدرت تحکيم اساس آن بر و ارتجاعی نيروھای پيوست شدن حلقۀ تکميل با که

 ی بهئگرا اسالم و جھاديسم کنار در را ھای پشتون ونيستوش -ناسيونال اتصالی و و مرکزی محوری نقش اسالمی

 اين در پاکستان بلند پايۀ ھای ھيأت آمد و رفت و منطقه سياسی به تحوالت توجه با بلکه اين تنھا نه .گيرد می عھده

 به پاکستان دولتمردان که وجود دارد امکان اين افغانستان داخل مجامع در علنی گلبدين حضور از پس اواخر،

 در پاکستان تيکجيوپولي منافع تأمين ضامنی برای را حکمتيار و اسالمی حزب آن، جناح نظاميان خصوص

 .برگزيده باشند موجود شرايط در گزينه يک عنوان افغانستان به

 است زود نمايد ھنوز بازی افغانستان سياسی پيچيدۀ تحوالت را در نقشی چنين بتواند حزبش و حکمتيار که اين از

 و اسالمی حزب شايد تأمين آنھا با که دارند وجود ديگری تر جدی چون پارامترھای گيرد؛ قرار قضاوت مورد که

 جنگ ميادين در نظامی تحوالت سير گیچگون آنھا از يکی .گيرد قرار موقعيتی چنين بتواند در حکمتيار شخص

 .است

 تضعيف آنقدر و داعش طالبان و نمايد کسب نظامی برتری حمايت حاميانش با که شود قادر ملی وحدت دولت اگر

 بردارد، شان حمايت از دست آن پاکستان از مھمتر و گردند خاصمهم ترک و به مصالحه مجبور نھايت در که شوند

 بالمنازع موقعيت يک در جھاديسم و پشتون ونيسموارادۀ ش ممثل حيث به اسالمی حزب که است چنين حالتی در

 .نمايد نمايندگی را پشتون ونيسموھم ش و پاکستان منافع ھم گرفته قرار

 کاسه ھم از گذشته بيشتر روز ھر تباری و قومی تعلقات بستر اسالمی بر -قومی ھار ارتجاع که وضعيتی چنين در

 جامعه بر که وحشتی و بربريت با ٩۶ – ٩٢ ھای سال داخلی ھای جنگ تجربۀ تکرار خطر گردند، می متحدتر و

 است مھمی مؤلفه ھای آن از آن، پيامدھای و نتايج با تلخ اين واقعيات .گيرد می قرار ديدرس در بودند، نموده حاکم

 به و دادن شکل سازد، می مسجل آن را ضرورت و کشيده جلو به را سوم قطب شکل گرفتن و آمدن ميدان به امر که

 آن پيشاپيش در خواه آزادی و آگاه نيروھای تالش مستمر و آگاھانه فعاليت بدون صدالبته سوم آمدن قطب ميدان

 .نيست ميسر سوسياليست فعاالن

 


