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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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  ۴٩ شمارۀ -نشريۀ سوسياليسم کارگری

  ٢٠١٩ سپتمبر ٢٠
  

  سخن سر دبير
 در را مادی امکانات که سياسی قدرت تضمين و تأمين برای تالش از انعکاسی که افغانستان در سياست بازار آشفته در

 رئاليستی سور یا پديده يک بيشتر طالبان اسالمی عمارت دوران پايان در هک قدرت اريکۀ بر طالبان خزيدن دارد، قبال

 غرب بورژوازی با شان پيوند در اسالمی ھای گروه ۀپيشين به توجه با البته .پذيرد تحقق که رود می رسيد، می نظر به

 فرا تواند ینم که است یا گزينه جامعه آحاد ذھنيت کنترول برای مذھبی نيروھای و دين از سياسی ۀاستفاد امکان و

 در طالبان امارت سقوط فردای ھمان از بورژوازی، دموکراسی با جدی تناقض رغم علی دليل ھمينه ب .باشد واقعی

 .است نموده خدمت بن مذاکرات از آمده بيرون ھای دولت رکاب

 متروک، ھای بيشه از را طالبان برنامه با که ملی وحدت دولت ھويت از بخشی آغاز ھمان از ھمچنان ھا تناقض تداوم

 يک از .است آشکار خيلی ھم طالبان با صلح پروسۀ جريان در است، بوده کشانيد، ھا ديپلمات با مذاکره ھای ميز پشت

 تروريستی حمالت قربانيان حق هب و شديد مخالفت به توجه کوچکترين بدون و طالبان فزايندۀ جنايات رغم علی جانب

 آزادی دستور طالب جنايتکار زندانيان به خلعت دادن با و خاص مراسم طی غنی اشرف الب،ط زندانيان آزادی به نسبت

 جانب از و دھد می اند گذاشته مايه شان جان از آنھا دستگيری برای زيادی عساکر که را ھا آن از تن ٩٠٠ يش ازب

 .کند می گزارش مختلف جبھات در را طالبان کشتار و بمباردمان خبر دولت دستگاه ديگر

 ریيعگموض است نتوانسته که اين پھلوی در انسان، ھزاران خون بھای به طالبان به نيت حسن نمايش و غنی دادن باج

 موارد آن از يکی .است افزوده شدت به طالبان مطالبات و ئیرو پر بر دھد، رييتغ غنی دولت برابر در را طالبان

 درتھديد اعالميه انتشار و طالبان ضد هب تجارتی تبليغات تشاران عدم بر مبنی ھا رسانه به االجل ضرب نييتع و ھشدار

 و چنگ است، آور تعجب اول مورد در آنچه .است انتخابات ھای ئیآ ھم گرد از جلوگيری برای تروريستی حمالت به

 آن با (ھا هرسان کرنش  .نيست ھا رسانه دادن قرار ھدف و قتل به تھديد ، بيان آزادی برابر در طالبان دادن نشان دندان

 با طالبان برابر در )اند گرفته شکل ئیبورژوا دموکراسی چوکات در و بوده آن خدمت در و نظام از بخشی که

 ھای فعاليت دادن نشان قانونی برای اساسی قانون به دادن رجعت و شان ھشدار گرفتن پس برای آنھا از شان درخواست

 دھند نشان و داده جلوه گونه ديگر را طالبان ماھيت دارند سعی آنھا که نمايد می چنين و است؛ مضحک و بيمورد شان،

 .شوند می قايل حقی ھم ديگران به شان، خود جز به که اند ئیھا پرنسيب به بند پا طالبان گويا که
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 در امريکا فرستادۀ با آنھا گانه ھشت ۀپرد پشت جلسات در که سياسی قدرت به را طالبان مجدد برگشت گونه بدين و

 .بسازند تر ھضم قابل مردم برای است، تحقق حال

 طرفين نقيض و ضد ھای ادعا و طالبان رھبران با زاد خليل زلمی ريکاام فرستادۀ مذاکرات دور ھفت ماندن نتيجه بی

 شدن قايل .باشد طالبان قدرت واقعی جايگاه نمايانگر تواند نمی وجھی ھيچ به دور، ھر پايان از بعد مذاکره نتايج از

 است ترفندی بيشتر بازی اين .نيست تصادفی امری طالبان قامت و ظرفيت در تروريستی گروه يک به یا وجھه نينچ

 .بيايد عمله ب جلوگيری سياسی قدرت بدنۀ به طالبان پيوستن از حاصله شوک از آن وسيلۀ به تا

 افسار که اين برای است عاملی ھمچنان که آنھا، تباری تعلقات دليل به است شده اشاره آن به ھا بار که آنگونه طالبان

 خواست اگر .نيست دست يک و متشکل گروه فتد،بي افغانستان جغرافيای از بيرون متخاصم ھای نيرو دست به آنھا

 توافق ھا آن روی دباي مذاکرات در که نکاتی باشد، موجود )نامند می صلحش که(جنگ پايان به رسيدن برای سياسی

 .بودند نمی پذير تفسير و کلی قدر ناي بگيرد، صورت

 صدمه قالب در را تروريسم زاد خليل .است صلح برای "جامع توافق" مادۀ چھار از يکی تروريسم با مبارزه تضمين

 کنار ھای بمب انفجار طالبان، انتحاری حمالت در انسانھا ۀبيرحمان کشتار و نمايد می تعريف امريکا منافع به زدن

 خود در را تروريسم از نشانی فرمايانش کار و زاد خليل زلمی ديد از افغانستان در انسانھا سنگسار و بريدن سر، جاده

 .نمايد نمی تھديد را امريکا منافع چون ندارد

 گزاف گذاری سرمايه اين با امريکا که داند می خوب زاد خليل .است توافق اين دوم بخش افغانستان از نيروھا خروج

 با که افغانستان پوليتيک ژيو مھم موقعيت و افغانستان در شان نظاميان تلفات شدن متحمل و اسیسي اسالم پروژۀ در

 با که را کيستراتيژ حساس بسيار موقعيت و کرده ترک را افغانستان که اند نيامده است، مرز ھم ايران و چين روسيه،

 اند، گفته بار بار ئیامريکا مطرح مداران سياست که هآنگون .بدھند دست از آسانی به اند آورده دست به افغانستان اشغال

 امريکا تسليحاتی و سياسی حمايت مديون را شان موجوديت که دانند می طالبان ھمچنان .ندارد دشمنی طالبان با امريکا

 سرمايه گورکنان ھمسوی و پيگير مبارزۀ و پيکار با تنھا آنھا پيمانان ھم و ئیامريکا ھای نيرو راندن بيرون .ھستند

 .گردد ممکن تواند می جامعه فرودستان و کارگران يعنی داری

 . است طالبان به وجھه دادن برای يکی . است ھدف دو خدمت در ئیامريکا ھای نيرو خروج سر بر طالبان با زنی چانه

 در آنچه به ،دھد نشان ھا ئیامريکا به خواھد می ترمپ که است تبليغاتی دارد، مصرف امريکا خود در که دوم ھدف و

 با و بوده پابند خواند، می فرا جنگ ھای ميدان از را ئیامريکا عساکر بود گفته و داده وعده مردم به انتخابات اول دور

 استخباراتی ھای نھاد از و دستور گرفتن به طالبان الی و .نمايد تمديد سفيد قصردر  را اقامتش مدت آن از استفاده

 دونالد با ذاکرهم از بعد خان عمران بيان ادعا اين دئيتأ در مورد آخرين . دارند عادت آن نکرد ملیع و خارجی نظاميان

 و ديدار صلح مذاکرات مورد در طالبان انرھبر با که است نموده متقاعد را او ترمپ با صحبت گويد می که است ترمپ

 .نمايد آمده صلح پذيرش برای را آنھا و نموده ذاکرهم

 توان می طالبان با زاد خليل زلمی امريکا فرستادۀ مذاکرات ھشتم دور نتايج در را خان رانعم اظھارات عملی نتيجۀ

 .کرد مشاھده

 می کودنی ھر .برد می رنج آشکاری تناقضات از ھم ،"گردد سياسی ثبات به منجر که االفغانی بين مذاکرات" سوم مادۀ

 چون مدارانی سياست که گونه آن و نيست انستانافغ به محدود مشکل سياسی، اسالم پروژۀ و طالبان معضل که داند

 جماھير اتحاد پيشروی مھار برای غرب تالش و سرد جنگ دوران در ريشه نمايد، می اذعان صراحت به نکلنت ھيلری
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 بازيگران ، داری سرمايه ھای کشور منافع تضاد از است انعکاسی افغانستان در موجود بحران .دارد )سابق(شوروی

 .آنھا محلی ايندگاننم و ی ئهمنطق

 که حالی در ھم آن .است کشيده حاشيه به ظرافت با ملی وحدت دولت "االفغانی بين مذاکرات" بيان در آن بر مزيد

 سايۀ در ھنوز اند، شده تشکيل سابق مجاھدين و ساالران جنگ از ًعمدتا که طالبان با مذاکره ديگر ھای طرف

 را سياسی ثبات توانند نمی شان خود ميان در آنھا .لولند می داشت، قبال در را کابل ھای کشتار و ويرانی که اختالفاتی

 افغانستان در را سياسی ثبات ايجاد انتظار توان نمی ترديد، بدون معيوب، چرخۀ اين به طالبان پيوستن با  .نمايند تأمين

 .داشت

 در تواند می فقط است، آن چھارم مادۀ که "دايمی بس آتش"انتظار "صلح جامع توافق" بخش سه در تناقض ھمه اين با

 بس آتش"باشد، اول شرط سه سنتز است قرار که چھارم مادۀ در آن، بر عالوه .بگنجد کارفرمايانش و زاد خليل مخيلۀ

 می را متفاوت مفھوم دو ،نيست الذکرعملی فوق داليل به که حالی عين در که است شده "صلح" کلمۀ جاگزين "دايمی

 .رسانند

 وسيله اين به بتوانند تا است صلح مفھوم از ابزاری استفادۀ ًصرفا نمايندگانش، و امريکا توسط صلح کلمۀ روی تأکيد

 پذيرش ،"صلح"شيرين طعم با و نموده آماده دولت بدنۀ در و قدرت در طالب کاران جنايت پذيرش برای را مردم ذھنيت

 .سازند تحمل قابل است، جامعه آحاد برای کابوس با مترادف که را طالبان تلخی

 که بود کرده مطرح را جديدی شرط زاد خليل است، آمده دسته ب ھشتم دور مذاکرات پايان در که ای موافقتنامه از قبل

 عمليات برای افغانستان و پاکستان خاک از که دھند تضمين طالبان ھم و پاکستان مقامات ھم بود قرار آن اساس بر

 استفاده عدم است، رسيده نشر به ھا رسانه توسط که ای موافقتنامه در ولی .نگردد استفاده ديگری کشور عليه تروريستی

 در پاکستان تضمين از و شده محدود افغانستان به فقط ديگری کشور عليه تروريستی عمليات برای افغانستان خاک از

 پاکستان کستراتيژي عمق تحقق خدمت در يشترب توافقنامه اين فرايند گونه اين به .است نيامده ميان به سخنی رابطه اين

 .است افغانستان در

 تھديد و طالبان ريشۀ خشکانيدن بر مبنی ترمپ ھای خوانی رجز از که موجود شرايط در کسانی چھرۀ ديدن ترديد بدون

 .بود خواھد ککومي بسيار ھم و تراژيک خيلی ھم ھمزمان بودند، آمده وجد به طالبان از شان حمايت دليل به پاکستان

 

  


