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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

  
  فھيم آزاد

  ٢٠١٩ اپريل ١٣
  

  !؟ درپايان راه" امپرياليستیيزاسيوندموکرات"
 ھنوز شايد و برند می سر به وحشتناکی سخت کابوس در روزھا اين "امپرياليستی دموکرتيزاسيون "پروژۀ شيفتگان

 ‐آن به ھمه اين که را  یا ساله ھجده "ارزشھای" امريکا يسمامپريال رھبری به جھانی داری هسرماي که نشود باورشان

 به آنھا برادران و ياران و طالبان جلوس پای به راحت و ارزان چنين اين گرديد می کرنا و بوق در و شد می مباحات ھا

 .ريزد می سياسی قدرت سرير

 به سياسی فيگورھای و جريانھا وجود در که طالبان، با امريکا امپرياليسم صلح پروژۀ قرص پا و پر حاميان از اگر

 احتمالی پيامدھای و جاری سياست نگران که افرادی و ھا جريان بگذريم؛ شوند، می گینمايند کرزی حامد رھبری

 در بلکه سازند؛ نمی را واحد صف يک اند  "ارزشھا" رفتن دست از و سياسی قدرت به طالبان ساختن شريک و آوردن

 متشکل ديگر صف و دارد قرار زنان و زحمتکش مردم کارگران، صف يکی صف، دو بقاتیط -اجتماعی کالن بعد يک

 آن دوم صف که منفعتی و موقعيت بينند؛ می خطر در را شان اقتصادی و اجتماعی موقعيت و قدرت که کسانی از است

 تالش صف اين که رچندھ ندارد، ربطی جامعه محروم اکثريت اجتماعی عام منفعت به سوزنی سر کند می گینمايند را

 ھمۀ با امروزه که قدرت ھای ديناستی و گروھھا منافع .نمايد عرضه محتوا اين با و قالب اين در را آن تا کند می

 ۀسرماي منافع به گذشته مانند حاکم، دولتمردان تا "صلح" حاميان و ھاناھواخو از باشد، داشته تواند می که یئھا حواشی

 .است خورده گره يستیامپريال ھای پروژه و جھانی

 بازگشت و "ھا ‐ارزش" رفتن دست از بيم و سياسی قدرت به طالبان شراکت و مصالحه مسألۀ سر بر نيروھا اين جدال

 و نيروھا اين تالش بازدارنده؛ کار راه يک تعيين تا است گفتمانی کشمکش يک بيشتر وسيعتر قاعدۀ با اسالمی امارت

 دموکراتيزاسيون" پروژۀ محصول خود که "آوردھا‐دست"و "ارزشھا" تا است ناي غنی اشرف جناح آنھا کنار در

 گینمايند اسالمی جريانھای ساير و طالبان که یئارزشھا برابر در را است ٢٠٠١ مبرسپت يازدۀ از پس "امپرياليستی

 "اساسی قانون ھای ارزش"از تا طلبند می ناتو در متحدانش و امريکا امپرياليسم حاکمۀ ھيأت از و دھند قرار کنند، می

َقبل از که باشد بايد و است یئجريانھا رويکرد اين  .نمايد صيانت  اين به جھانی بورژوازی حضور و اشغال برکت و ِ

 نمی یئسناريو چنين يک دفع برای مردم نيروی بسيج به نيازی سبب ھمين به و اند يافته دست اجتماعی سياسی موقعيت

 طبقات و اقشار برای ھا فعاليت و کشمکش اين اجتماعی محصول که باشد بايد و است اين حياتی پرسش ًبناء .بينند

 باشد؟ تواند می چيزی چه ،"ارتجاعی" صلح سوای جامعه، محروم
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 يک گيری موضع و خواست جھتی، ھم نيز است، داده جا خود در را مختلفی منافع و گرايشھا که نخست، صف در اما

 "ليبرال"و ناسيوناليست-بورژوا چپ ھای بازمانده و جوانان بيشتر که مدنی، جامعۀ نھادھای فعاالن .ندارد وجود سانی

 در و ستندھ سال ھجده اين در طالبان اسالمی امارت پسا المللی بين نھادھای ھای پروژه محصول و گيرد می بر در را

 يک تداوم متن در تنھا که دارند قرار محاک سياسی ساختار مدافع سياسی نھادھای و سازمانھا احزاب، برخی آنھا کنار

 ادامۀ خواھان یا بگونه ھمه دھند، ادامه شان سياسی وجود ابراز و فعاليت به توانند ‐می وضعيتی و ساختار چنين

 قبال در تا اند خواسته یئھا ھمايش برگزاری با مدت اين طی نيروھا اين .ھستند "دستآوردھا" حفظ و سياسی گشايش

 .نمايند بيان را مواضعی صلح پروژۀ و سياسی اسالم نيروھای شدن دست يک يعنی سياسی، خطير و مھم رويداد اين

 اولترا نيروھای شدن دست يک که ناگواری تبعات و نيست عينی روندھای از تحليل و تجزيه به متکی که مواضعی

 می مطرح یئروبنا بيشتر سطح در را آورد می بار به مرد و زن از زحمتکش مردم مليونی اکثريت برای ارتجاعی

 .نمايند

 چيزی دارند می ارائه اينھا مجموع که کاری راه و گزينه که است مسأله از سطحی تبيين و درک ھمين اساس بر لھذا

 ساده را مسأله صورت تنھاه ن که چيزی امپرياليستی؛ بورژوازی حل ھای راه به بستن اميد و ستنج توسل جز نيست

 .شود می نيز اجتماعی اقشار و طبقات ميان در پراکنی وھمت به منجر بلکه سازد می

 اسالمی شرعيت تابع د،ندار که ديکوراتيوی شمايل رغم علی اساسی، قانون در مندرج ارزشھای دانيم می که ھمانگونه

 رھ قدرت مدعی جريانھای و احزاب و بنابراين حاکميت است؛ مقدمتر و واالتر اسالمی  فقھیمبانی "ارزش" يعنی است

 التزام اسالمی شرع به ھرچيزی از و مقدم قبل باشند داشته اساسی قانون در احکام مندرج و  "دموکراسی"از که تعبيری

 .دارند

 جناح آن ثابت پای يک افتاده که راه به سياسی ھای ھمايش در گانشرکت کنند بزرگ اکثريت که است اين واقعيت

 قرار و  خوانند‐می ارزش که آنچه از روشنی درک نيت نيک، وجود اب تأسف با است، او سياسی و حاميان غنی اشرف

 است قرار چگونه که نيست روشن ندارند؛ يعنی نمايند، صيانت طالبان، و امريکا سناريوی صلح برابر در آن از است

 سناريوی شدن عقيم به آنھا منجر دخالت بدون و آزاديخواه و طبقات محروم و اقشار بسيج بدون فعاليتی يک چنين

 بار شان يک قومی و جھادی برادران و طالبان که یارتجاعي و راست ھای ارزش راندن عقب  و"صلح" ارتجاعی

 .گردد آن ھستند، تطبيق خواھان داری سرمايه يد قدرتھایئتأ با و واحد ھيأت يک در و ديگر

 منافع و خواست و کارگر و دم زحمتکشمر ليونیيم صف شود نمی گیميان نمايند اين در که آنچه واقعيت، اين وجود با

 و نيرو بسيج از طريق را خودشان اجتماعی بديل اند نتوانسته سوسياليست نيز و آزاديخواه چپ، نيروھای آنھا است؛

 برخورد شيوۀ .بکشانند جدال اين اصلی به صحنۀ را آنھا و بدارند بيان و ارائه مردم افکار عمومی دادن قرار مخاطب

 ارزشھا اين تقابل و گفتمان ارزشھا سطح در ھمچنان ولی است رژيم متمايز حاميان با سطوحی در رچندھ نيروھا اين

 .است مانده باقی

 جديد وضعيت به نسبت مخالفت خودشان و ھا خواسته ديناميزم ھمچنان تمايز و و تفاوت که اند نشده قادر دليل ھمين به

 از مھمتر و نشان دھند است "ارزشھا"از پاسداری مدعی آن نيز که ميتحاک از بخشی با را اجتماع در عرصۀ افتاده راه

 دنبال آن یئ منطقه و محلی و ايادی جھانی بورژوازی که منفعتی و امريکا ستراتيژیسياسی  –اجتماعی ازای به ما آن

 .نمايند بازگو  مردمۀتود به را کنند می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 تحميل اين ميان در و اجتماعی تغييرات که است اين ،است کارگر مبرھن طبقۀ سوسياليست فعال ھر برای که چيزی

 قدرت افزايش .سرانجام رساند به و نمود دنبال توان می مبارزه و نيرو طريق بسيج از تنھا را رفاھی و سياسی مطالبات

 تشکل ی،آگاھ نيازمند ھمه از قبل که امری است شان مطالبات و خواستھا تحميل و اقشار آزديخواه و کارگران مبارزاتی

 تباھی به جامعه را درازمدت در که مخاطراتی و طالبان با "صلح"مسألۀ  مورد در بنابراين  .است اتحاد و و سازمانيابی

 پرداخت، خواھند را بھای آن ويژه به محروم اقشار و زنان و کارگران و  العمومعلی مردم و داد خواھد سوق بيشتری

 نمود؛ حرکت موضع اين از و داد را سر "ارزشھا"و "دستآوردھا"از عدفا نارسای سويه ساز يک که نيست کافی

 آن فوايد و طالبان با "صلح" ضرورت و اھميت چنان بر امروز ھمين شان افکار مھندسی دستگاھھای جھانی و ۀسرماي

 و مسخ ستان چنانافغان از بيرون و داخل در سياسی و مدنی فعال جامعۀ تا رسانه ارباب از که کنند می تبليغ و کوبيده

 امور در زنان برخی تا مشارکت بيان و رسانه "آزادی" از شد می پراتيک اين مدت طی که آنچه که اند شده مجاب

 .باشند یئجو چاره و اعتراض فکر در که آن پندارند، بدون می رفته دست از حسرت و آه با را پيشاپيش ...و اجتماعی

 جمله از امپرياليستی قدرتھای يعنی "جھانی جامعۀ" ارادۀ که است شده ءلقاا شان ذھن در چنين يا و اند يافتهرد چون

 منافع ديگر تعبيير به داد؛ سازمان را آن با تقابل در ديگری گزينۀ توان نمی و شود نمی کاری و است ھمين امريکا

 جلوس و "مپرياليستیا دموکراتيزاسيون" پايان معنی يک به اين و طلبد می ديگری چيزی متحدانش و امريکا امپرياليسم

 قالده به ھيوالی سھمگين صدای .افغانستان جغرافيای در سرمايه اسالمی امارت یئپا بر و سياسی اسالم دست يک

 پير و مرد و زن ،گردد رھا مردم سرنوشت و جان به جديد فرم و ھيأت در است قرار که را"صلح"  رژۀ در شده کشيده

 .داد ارائه ھولناک کابوس اين از روشنی روايت و درک بايد .اند شنيده انش اميد و بيم ديوارھای پشت از جوان و

 مطرح آن ايدئولوگھای و محلی جھانی، بورژوازی توسط سياسی حاکم نظم و داری سرمايه از سالھا اين طی که روايتی

 و ستبدادا ارتجاع، با که است خواه ‐ترقی نيروی يک حاضر عصر بورژوازی که است اين است شده فورموله و

 -سياسی فعاالن از برخی ذھنيت بر چنان ليبرال بورژوازی از تاريخی روايت اين .ندارد مالزمتی دينی حکومت

 ھمين به و پذيرفته جاری حقيقت يک عنوان به را آن تأمل و درنگ ره ایذ بدون که است شده حک جوان نسل اجتماعی

 به افغانستان در را دموکراتيزاسيونش پروژۀ بود قرار که امپرياليستی بورژوازی که گنجد نمی باورشان در دليل

 و غربی مدرنيسم و مدنيت دموکراتيک، ارزشھای با شان ضديت که طالبان چون فناتيک نيروھای با برساند؛ سرانجام

 اين .دآورن فراھم را سياسی قدرت در شان مشارکت زمينۀ و شوند معامله وارد اند رسانيده اثبات به بارھا را يونيورسال

 و القاعده طالب، مجاھد، سياسی، اسالم نيروھای بهء اتکا با ناتو در متحدانش و امريکا امپرياليسم که است حالی در

 ستراتيژی تأمين و سود مافوق تضمين برای ...و سومالی و سوريه ،اليبي عراق، تا شروع افغانستان از ... و داعش

 نابودی و مردم کشاندن نيستی به بھای به را سوم ھزارۀ دیيتراژ و دافتادن انسانيت و مدنيت جان به شان یئ منطقه

 یئبورژوا ھمانقدر مذھبی جريانھای سلطۀ و استبداد و ديکتاتوری ًءبنا .زدند رقم سرزمينھا و کشورھا اين در مدنيت

 مادی منفعت و ديد ھناپ و عمق اين با بايد را آن فرايند و جاری سياسی تحوالت و جدال دموکراسی؛ و انتخابات که است

 و بزرگتر منافع تابع آنھا از صيانت و "ارزشھا "چون نشست؛ تحليل به جھانی بورژوازی برای را آن کستراتيژي و

  .است جھان عرصۀ در سرمايه کستراتيژي

 نز یئرھا جنبش فعاالن جمله از آزاديخواه و چپ ھای شخصيت و جريانھا و کارگری سوسياليسم فعاالن وظيفۀ اين

 به رو را آن مدت طوالنی مخاطرات و پيامدھا جاری، سياسی تحوالت عينی ديناميزم "ارزشھا"تقابل فراسوی تا است

 سناريوھای ساختن عقيم و موجود وضعيت نفی و خالصی امر که بپردازند اين به بلکه اين تنھاه ن .دھند نشان جامعه
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 تبليغی و تئوريک فعاليت تمامی بس؛ و است ميسر اجتماعی بسيج و تشکل و مبارزه با تنھا امپرياليستی ھای قدرت

 .گيرد قرار امر اين خدمت در و منظر اين از بايد بيايد، ميان در  "ارزشھا "تقابل و تمايز از بحث وقتی حتی کمونيستھا

 ارگرانک یئ مرحله و فوری منفعت و يکسو از داری سرمايه نظام مدافع نيروھای و جھانی بورژوازی منافع و اھداف

 یئروشنا در را صلح برای افتاده راهه ب  "اتن"در شده پا به خاک و گرد و آوار زير از ديبا محروم طبقات و اقشار و

 یا عرصه و کار داد؛ نشان را شان ماندگار و ناگوار آمدھای ‐پی و تبعات عينی نظر از و گرفت مردم بينای چشم جلو

 .است هبود توجه مورد کمتر تأسف با ايندم تا که

 قبال در توھم گسترش ھمچنان و ارتجاعی و خرافی ھای ارزش و باورھا رواج به نسبت صورت ھيچ به ھا مارکسيست

 عينی واقعيت يک عنوان به سياسی گشايش ھرچند .نيستند و نبوده تفاوت بی محرومان ميان در حاکمه قدرت سياستھای

 چيزی آن قطع و ارتجاعی نيروھای جنگ غايلۀ ولی شود یم شمرده مھم و معقول اصل يک مردم برای آن تداوم و

 پيرامون که یا گسترده تبليغات به توجه با خوشبينی اين و سازد می خوشبين "صلح"احتمالی نتايج به را مردم که است

 را "دستآوردھا" و "ارزشھا "از چشمپوشی و مردم ميان در اسالمی امارت تحمل امکان تواند می گيرد می صورت آن

 افکار دادن سو و سمت برای الزم نفوذ از امعن يک به سياسی اسالم و تبارگرا جريانھای ھنوز ضمن در .نمايد يتتقو

 وھم و ترس و شرايط بودن خطير وجود با است؛ گرفته مردم از را ديگری انتخاب زمينۀ اين و اند برخوردار مردم

 را نفيگرايانه و سلبی حرکت و جنبش يک ھنوز اسالمی، رتعزي و دار و جھل امارت دوبارۀ کردن تجربه از مردم تودۀ

 آن احتمالی پيآمدھای و وضعيت از سوسياليست نيروھای ماترياليستی و مارکسی تحليل که است جا اين .نيستيم شاھد

 نھفتۀ عمناف و گردد واقع ثرؤم تواند می و نمايد می پيدا اھميت آزاديخواھانه و اعتراضی جنبشھای آوردن ميدان به برای

 دفاع ھياھوی از فارغ زحمتکش اقشار و کارگران برای آن مدت بلند اضرار و جھانی ۀسرماي برای صلح پروژۀ پشت

 سوسياليست فعاالن عھدۀ به خطير امر اين .گردد فھم قابل زحمتکش و کارگر مردم ليونیيم اکثريت برای "ارزشھا" از

  .تاس ترقيخواه نيروھای و کارگر طبقۀ آزاديخواه و

  

  ۴۶شمارۀ -  سيوسياليسم کارگری :نتشار نخست درا

  


