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  ۴٢ليسم کارگری شمارۀ شريۀ سوسيان

  ٢٠١٨دسمبر ١١
 

 ندر باز تعريف نقش طالبا ويژه  "فرستادۀ"

  
اصلی دولت پسا طالبان بر محور قوميت و دين در  ن در افغانستان، يکی از مھندساامريکا ۀويژ ۀزاد فرستادزلمی خليل

 نھادينه شده در ساختار ئیسنت و سياست تبارگرا ۀزاد در مأموريت جديدش در افغانستان در ادامخليل. است افغانستان

که در  تاس یاپروژه رود، در تالش تطبيقسياسی، که او خود يکی از کارگزاران و مھندسان آن به شمار می قدرت

زاد در رابطه ارتباط تنگاتنگ خليل. با نقش جديدی روی صحنۀ قدرت سياسی بکشاند سناريوی بن اول، طالبان را ادامۀ

ساختن  اسم رمز برنامۀ مسلح(با ھمکاری او با برژنسکی، که يکی از معماران عمليات سيکلون  با جنگ در افغانستان

 .گرددبود بر می) ، در جنگ عليه شوروی.ای. آی . و تمويل مجاھدين افغانستان توسط سی

انگليسی و سعودی بوده که در دامن  ،ئیامريکاپروژۀ سياسی  کي ن،طالبان مانند اکثريت احزاب اسالمی در افغانستا

، که آگاھانه چاشنی اکثريت منازعات در ئیعناصر دين و تبار گرا نقش. بينظير بوتو در پاکستان به باروری نشست

نيز تشکيل  عراق، شرق ميانه و شاخ افريقا قرار داده شده اند، مضمون امارت اسالمی طالبان را افغانستان، سوريه،

در کابل در دست داشت و بافت سنتی  ورش طالبان از ھمان آوانی که شورای نظار قدرت سياسی راھدف از پر. دادمی

، امريکاتوانست ھمزمان در خدمت اھداف کشيده شده بود، می ير سؤالزحاکميت و اقتدار سياسی در افغانستان به 

با پوشانيدن  سم بيعت گرفتن برای مالعمرمرا شيوۀ.  باشدامريکا مأمور و در خدمت دولت افغان پاکستان و تبارگرايان
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زاد با توجه به موقعيت خليل. قدرتی را که در حال شکل گيری بود، نشان می داد ماھيت خرقۀ منسوب به محمد، آشکارا

انھدام آنھا نقش داشته باشد،  ، تصور اين که او در برنامۀ ايجاد طالبان، عروج آنھا به قدرت و سپس درامريکا در دولت

تواند خالف قاعدۀ بازی در نظام سرمايه داری، ھنوز نمیزاد شود که خليلگمان برده می. تواند دور از واقعيت باشدینم

 .حاکميت در افغانستان را ھضم کند  بافت سنتیتغيير

و  غما بردهگی صدھا ھزار انسان را به يدر جغرافيای افغانستان به وقوع پيوسته و زندچھل سال جنگ، با وجود آن که 

تصادم منافع کشورھای شوروی،  ھای ديگر را از ھم گسيخته است، جنگی بوده نيابتی و نتيجۀليونيگی مشيرازۀ زند

ھای به ھمين دليل نيروھای درگير در جنگ. افغانستان  و کشورھای ديگرھم مرز باامريکاگی بلوک غرب به سرکرد

ھمکاری و جھت گيری آنھا در برابر ھم از طرف  ذيدخل داشته،کشورھای   امکاناتداخلی ھمواره سر در آخور

 لحظات زيادی ازجنگ، اخم و آشتی آنھا در مقاطع مختلف زمانی توسط کامره ھای .گرديدنيروھای حامی آنھا تنظيم می

 .خبرنگاران ثبت گرديده اند

زمين  ه شايع ساخته اند، جنگ داخلی نبوده بلکه جنگ کشورھای ديگر درخالف آنچافغانستان از آنجا که جنگ در 

گشايش دفتر طالبان در قطر، جلسات . باشد ملیتواند به اصطالح  افغانستان يا جنگ نيابتی است، صلح آن نيز نمی

حمد منصور در  و روسيه، کشته شدن رھبر قبلی طالبان مال اخترمامريکاکشورھای  متعدد طالبان با مقام ھای مطرح

مه نشان از آن دارند که از ايران، درخواست پا در ميانی از کشورھای اسالمی برای کمک به پايان جنگ، ھ برگشت

نيروھای رقيب در محدودۀ جغرافيای افغانستان باشد  تواند محدود به توافقنمیعالوه بر آن که مسأله صلح در افغانستان 

  .خصومت ھا و صلح دايمی گردد ھمچنان نخواھد توانست منجر به ترک

، مادلين امريکااولين وزير خارجۀ زن در تاريخ . ھا نيستنددشمنان آن  از ھمان آغاز اعالم نموده بود که طالبانامريکا

اسالم  ، در پشت جبھۀ طالبان در١٩٩٧مبر ه دليل عدم رعايت حقوق بشر در نوشکوه از طالبان ب رغم آلبرايت علی

نقل و انتقال رھبران طالب ھمراه با پرسونل نظامی . )١( به رسميت شناختن امارت اسالمی طالبان پيش رفتآباد، تا مرز

و فروپاشی دولت طالبان، نشان می داد که ارادۀ سياسی برای حذف کامل و قطعی  امريکاپاکستان بعد از حملۀ نظامی 

نفع جمھوريخواھان   از جمله برای تبليغات انتخاباتی بهامريکاعنوان يک پروژۀ سياسی وجود نداشته و حملۀ  طالبان به

پندارند، مطلب تازه طالبان را دشمن خويش نمی امريکابيان اين مطلب که .  ارزش مصرف داشته استامريکادر خود 

 جبھۀدانستند که پشت در غير آن می. برای براندازی کامل طالبان را نداشته است  ھيچ زمانی تمايلیامريکا.  نيستیا

 شده بود، در کجا تعيينآنھا   صدھا ھزار دالر جايزه برای دستگيری يا قتلًھا که ظاھراطالبان کجاست؟ رھبران آن

الخره منابع تأمين او ب. کی به دست می آورندياقتصادی و لوجست اقامت دارند، از کجا کمک ھای تسليحاتی، کمک ھای

خاطراتی از  سياست افغانستان،( به نقل از کتابش صاحبه ایماسپانتا در داکتر . کجا قرار دارند سربازان و تبليغات آنھا

رھبران سيستمی است  یتيستکار از ديد پراگما يکی از داليل اين.  می داندامريکاطالبان را شريک قابل اعتماد ) درون

پيشبرد اھدافش بوده و چنين  ھمواره دنبال راه ھای سريع، کم ھزينه و استفاده از نيروی ما فوق ارتجاعی مذھب در که

 .المللی آنھا می باشد  مطلوبی برای تحميل فشار بر رقبای بين گزينۀئینيروھا

جايگاه،   درتغييرنشان از " دولت وحدت ملی "چگونگی آرايش نيروھا پس از شکل گيری مکثی در وضعيت کنونی و

تالش برای جذب و به خدمت گرفتن  برنامۀ غنی مبنی بر. سھم و نقش نيروھا در معادالت قدرت را نشان می دھد

رغم مخالفت موقعيت اجتماعی اش در ميان اقوام پشتون، علی ھای تبارگرای پشتون برای تثبيتزوی نظامی جريانبا

 خزيدن گلبدين حکمتيار يکی از منفورترين چھره ھای جھادی را با صرف ھزينۀ ھنگفت مادی بخش وسيع مردم، زمينۀ

صعودی جنايات طالبان در  ھمين سياست، با وصف سيردر ادامۀ . و معنوی، به عرصۀ بازی ھای سياسی فراھم نمود
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فراتر از ساحۀ طبيعی قدرت شان، نه تنھا با لجاجت از  یاکشتار افراد نظامی و ملکی، و شدت حمالت شان در ساحه 

عنوان دشمن سر باز زده شده است، بلکه با استفاده از کلمۀ صلح که يک مشروعيت  طرف غنی و دولتش ازتعريف به

. در قدرت سھيم گردند گردد به موجوديت و حاکميت آنھا رسميت داده شده ورا در خودش نھفته دارد، تالش می از قبل

و بر محور قوميت » برد/ برد« طرفين در يک بازی روشن است که ھدف اين تالش ھا و پيوند ھا توسعه ساحۀ قدرت

  استوار است، آن بخش که در ميدان عمل ابتکار رائین ھاچنين پيوندھا بر بده و بستا  که ايجادئیاما از آن جا. می باشد

   .به دست دارد، برای به دست آوردن امتيازات بيشتر، امکان بيشتر دارد

 
طالبان، و دادن امتيازات يک جانبه در آزاد کردن نيروھای طالب از  تعلل عمدی غنی و دولت او در مھار کردن حمالت

جبھات،  رغم پيشروی ھای طالبان در حالت جنگ از تعرضی به دفاعی علی تغييرھای يک جانبه،  زندان ھا، آتش بس

ًمخصوصا سياست پاپوليستی غنی، قايل شدن امتيازات ويژه به افرادی  قومی در دادن مسؤوليت ھا، تروی کرد افراطي

 عکس طالبان را از هشدت تضعيف کرده و ب موقعيت دولت وحدت ملی را به ادارۀ فاسد دولت، سنگين، با پيشنۀ جنايات

 . داده استءالمللی ارتقاسطح بين ی به يک بازيگر مطرح در ئهيک نيروی منزوی منطق

 )٢( و تباریئیاز تعلقات عشيره ی ناشی ئهاختالفات منطق .ھم نيروی يک دستی نيستنددھشت افگنان با مارک طالب، 

المللی و ھم به دولت وحدت دھد، چيزی که ھم به بازيگران بينتقابل ھم قرار می در بسيار موارد طالبان را در برابر و

سياسی خود شان را در  دھد تا با رابطه و تمويل بخشی از طالبان در برابر بخش ديگری، زمينۀ استفادۀمی ملی فرصت

 از کار یای اطراف آن نمونغزنی و ولسوالی ھا حمالت طالبان در. عرصۀ رقابت ھای بين المللی و ملی ميسر سازند

ُالعمل کند دولت بعد از حملۀ طالبان به غزنی گرچه توانست اندکی غايلۀ  عکس. برد طالبان در منازعات قدرت است

مديريت جنگ و ادارۀ  انتخابات را در غزنی تحت شعاع قرار دھد، ولی بيشتر صالحيت دولت وحدت ملی را در مشکل

  .ال بردؤکشور زير س

در جاغوری و مالستان که طالبان در آن مناطق پايگاه مردمی ندارند سبب شد که  ًان در ارزگان و خصوصاحملۀ طالب

تواند   میًاحتماال اول، حمله توسط مقاومت مردم محل عقب زده شده و تلفات سنگينی بر طالبان وارد گردد؛ در مرحلۀ

. باشد که معضل طالبان راه حل نظامی ندارد پروپاگندا توان طالبان و دليلی برای ثبوت اين ئیبخشی از پروژۀ بزرگنما

 برای توقف وحشت طالبان وجود داشته باشد، یامالستان اينست که ھرگاه اراده  پيام ديگر حملۀ طالبان به جاغوری و
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  .تصور شکست ناپذيری طالبان، مھار آنھا بدون ترديد ممکن است خالف

کلی ه قربانيان جنايات طالبان دو مفھوم ب ارگ نشينان، حاميان شان و یح براآنگونه که ما بارھا اشاره کرده ايم، صل

صلحی که طالبان در مذاکرات راجع به . خاموشی صدای اسلحه نيست ًبرای مردم، صلح صرفا به مفھوم. متفاوت دارد

آن نقش  زاد ھم در تھيۀاکثری شانرا مطرح نموده و از جمله قانون اساسی افغانستان را که خليل آن خواسته ھای حد

وارد مذاکرات صلح می گردند، تحميل  چون طالبان از موضع قدرت. ندانسته و در صدد تعديل آن ھستنددارد، اسالمی 

شدن ھرچه بيشتر حيات اجتماعی و سياسی افغانستان را در پی  نظرات آنھا در تعديل قانون اساسی، بدون ترديد اسالمی

  دموکراسی بورژوازی در افغانستان است، و از ازیا سال اخير که در بھترين حالت جلوه دست آوردھای ھفده. دارد

با طالبان " صلح "ۀژقربانيان پرو جمله توانسته است امکان استفاده از نيروی کار زنان را ھم ميسر سازد، از اولين

  .خواھد بود

آن در  زافادامۀ جنگ و تأمين ھزينۀ گ. ھم ھمه چيز را از ديدگاه نفع و ضرر اقتصادی می نگرد ترمپدستگاه اداری  

 از امريکاداشتن ماشين عظيم جنگی،  رغم در اختياردر پھلوی آن علی .  ھم خوانی نداردترمپاين مقطع با مديريت 

   .ش برخوردار نيستستراتيژيک قدرت الزم اقتصادی برای پياده کردن ھمۀ اھداف

 در  بعد از شرکت طالبانامريکاليل باشد که تواند به اين دبدنۀ قدرت در دولت ھمچنان می پروسۀ کشانيدن طالبان به

ببازد، تالش دارد  ی به روسيه ئهکه يک بار ديگر ابتکار عمل را در صحنۀ منازعات منطق از بيم آن کنفرانس مسکو، و

گاه  زاد ھيچصلح را با طالبان که به قول خليل  کشور عضو ناتو، پروژۀ٢٩، که امريکابا حفظ پرستيژ نه تنھا خود 

    . نيست، سرعت بخشيده باشدامريکا ۀمتحد ًرای جامعۀ جھانی و مخصوصا اياالتتھديدی ب

 جز تقويت یيميان شان، پيامد منطق "حصل" ندر نتيجه تأمي روشن است که مذاکرات ميان نيروھای مختلف ارتجاعی و

ويرانگر ديگر آن  عاتھرچه بيشتر اين نيروھا در خدمت به مناسبات و نظم موجود حاکم ندارد؛ از تب و يک دست شدن

 مھمتر از آن تداوم سياست وعقبمانده و ارتجاعی  اسالميزه شدن ھرچه بيشتر حيات اجتماعی، سيطرۀ اخالق و فرھنگ

گی برای ھمۀ عرصه ھای زند ليونی و تشديد نابرابری دريھای اقتصادی نيوليبرالی که حاصل بالفصلش فقر، بيکاری م

نيروھای شريک و  طالبان، دولت به رھبری غنی و ھمۀ .کش در رأس کارگران است، خواھد بوداکثريت مردم زحمت

ًبناء با . باشدروزی بر مردم افغانستان می باتی ھستند که مسؤول اصلی تحميل سيهحواشی اقتدار سياسی پاسدار مناس

ی واقعی آن متحقق اگی بدون ترس و وحشت، اين آرزو و تمايل به معنزند وجود تمايل قلبی مردم به صلح و داشتن يک

از جمله  ،ئیقق مطالبات پايهصف جنبش آزاديخواھانۀ مردم، طبقۀ کارگر و جنبش سوسياليستی برای تح نخواھد شد تا

ضروری بدون دخالت فعال  اين امر مھم و. متشکل نگردد... رفاه ھمگانی، سيکوالريسم، رفع تبعيض جنسی 

 .کشند، متصور نيستطبقاتی را بر دوش می سوسياليست ھا و فعاالن کارگری که ھمزمان بار خطير مبارزۀ

  

 : پا نويس ھا

 )چاپ انگليسی( احمد رشيد  – بزرگ در آسيای ميانه  اسالم، نفت و بازی-  کتاب طالبان٦٥ صفحه -)١(

متأثر از قوانين نا نوشتۀ حاکم سنتی، ديدگاه ھای تبارگرايانه و اختالفات  رغم نام تشکيالتی واحد، طالب ھا علی -)٢(

   . حمل می نمايندشدت با خود شانبه   ھا و درانی ھا رائیلزاميان غ تباری

 

  
  


