
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  سيامک بھاری

 ٢٠١۵ جون ٢٨
  

  افغانستان در آتش
 

و پيچيده تر شدن وضعيت امنيتی " حکومت وحدت ملی "ئی يکبار ديگر عدم توانا، انتخاری به پارلمان افغانستانۀحمل

 طرح ريزی شده به پارلمان افغانستان است که ۀ اين سومين حمل، تا کنون٢٠١٠از سال . جامعه را نشان می دھدکل 

 بلکه بخشی از روند رو به افزايش ،اين آخرين ھم نخواھد بود. ضعف حکومت در حفظ خود را به رخ آن می کشد

دھد که عمليات تروريستی طالبان نه فقط  ان میاين حمله به شکل بارزی نش.  سياسی جدی در افغانستان استیتکانھا

 پارلمان افغانستان آنھم برای ۀ حفاظت شدۀرچی که در قلب منطقا کندوز و در دشت ، در ننگرھار،در دور دستھا

  .رو ساخته استه  جدی تری روبسؤال تکليف قدرت سياسی و تناسب قوای موجود را با تعيين ،سومين بار

ين ضربه را با به نمايش گذاشتن سرباز فدارکاری که يک تنه اين حمله را خنثی کرده است و حکومتی ھا تالش کردند ا

پيچ را از سر   اين تند، ھای عاميانه برای پرت کردن حواس جامعه از آنچه در حال وقوع استئی داستانسراۀاشاع

  .بگذرانند

برای نفوذ به قلب مرکز قدرت حکومتی قلمداد  خود ئی و توانائی طالبان اين حمله را بخشی از قدرت نما،در مقابل

 ۀفاصله ب. کردند و ناتوانی حکومت در حفاظت از مجلس را به حساب توان و جسارت نظامی و اطالعاتی خود گذاشتند

عنوان يک ه را پذيرفت و ب وليت اين حملهؤمس" ذبيح هللا مجاھد "، سخنگوی طالبان،چند ساعت پس از اين حمله

  . کرد نظامی از آن ياد پيروزی سياسی ـ

که زمزمه ھای توافق امنيتی با سازمان امنيت پاکستان در کريدورھای سياسی  رغم اين ادعای طالبان و در حالی علی

 با ، يکی از مقامات امنيتی افغانستان،رسد و در صحن جامعه بازتاب گسترده ای يافته است ارگ و مجلس به گوش می

 سازمانده اين حمله بوده است و آنھا از وقوع حمله آگاه ،ه جريان ديگری خارج از مرزھاخيری چند روزه ادعا کرد کأت

ات اطالعاتی آنھم پرده ئينسبت داد و با آب و تاب از جز" حقانی پاکستان"وی حمله به پارلمان را به گروه . بوده اند

دستور بالل   شبکۀ نظامى حقانى و بهسون نظامىيس کمئين ريرياد شده توسط مولوى شيحملۀ : "برداری و ادعا کرد

 یل ميبالل مربوط قوم زاخ . . . و زى شده بودير شاور پاکستان طرحي پاکستان در منطقۀ بورد شھر پ)آى اس آى(افسر 

  " .م دارديراى پاکستان ارتباط مستقيان در منطقۀ تيباشد که با جنجگو

 نظامی و امنيتی طالبان را خنثی کند و از سوی ديگر راه روند یئ ادعای توانائیمقام امنيتی افغانستان سعی دارد از سو

 مذاکرات با سران ۀوگرنه چه توجيه مردم پسندی برای ادام.  مذاکره و صلح و سازش با طالبان را باز نگه داردۀادام

  امنيتی می توان داشت؟ۀطالبان پس از اين ضرب
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  بسترھای رشد و قدرت گيری طالبان

 بی رحمانه تر و بی  ، دامنه دارتر، حمله ای به مراتب وسيعتر، افغانستانۀ فقر زده و مصيبت ديدۀدر زير پوست جامع

قدرت گيری و گسترش حمالت .  زندگی و ھست و نيست مردم بيدفاع افغانستان را آماج خود قرار داده است،وقفه

ل اوضاع سياسی از دست حکومت وتربه مرور حلقه ھای کن. برق در آسمان بی ابر نيستو  رعد ،تروريستی طالبان

  .شود و بازگشت طالبان و سھم خواھی از قدرت سياسی بيشتراز پيش جامعه را تھديد می کند مرکزی خارج می

 بر متن عقب مانده ترين ، با صرف بودجه ھای نجومیامريکاطالبان حاصل سياست گذاريھای غرب و در رأس آن 

 اين توحش ، جنگ سردۀپس از خاتم. ی رشد کرد و نيرو گرفتئاطق قبيله سنن اجتماعی و مذھبی در بدوی ترين من

 وارد ، افسار پاره کرد و با جلب توجه سازمانھای امنيتی منطقه به قدرت مخرب خود،نفرت انگيز به  حال خود رھا شد

ين سازمان با القاعده پيمان اخوت بست و پايگاه بزرگی برای ارتجاعی ترين و مخوف تر. منازعات منطقه شد

  . تروريستی در منطقه  برای سھم خواھی از قدرت سياسی گرديد

 در ، بخت طالبان سقوط کرد و باز به ھمان زادگاه اوليه اشۀ ستار،مبر و عدم متارکه از القاعده حمالت يازده سپتپس از

رغم   اما علی،ن کشيده شدئي به پا قدرتۀطالبان از اريک.  کندء تا تجديد قوا،ی عقب نشينی کردئميان قبايل و سنن قبيله 

توانست برای ھميشه به   که می، افغانستان و جنايت عليه بشريتۀارتکاب تمامی جنايات بی پايان عليه مردم ستمديد

ھمان مناسباتی که فردای سرنگونی .  در دل ھمان مناسبات پيشين خود را حفظ کرد، کارش بينجامدۀنابودی و خاتم

 ارتجاعی و ضد ً بر ھمان مناسبات عميقاءبر ھمان پاشنه و با اتکا" کنفرانس بن "، ٢٠٠١ مبر سال دسطالبان در

  . ی را بر مسند قدرت نشاند حامد کرز،مردمی

 مافيای حکومتی تازه به دوران رسيده ای ، زخم خورده به حال خودۀ رھا کردن جامع،اما فساد بی بديل دستگاه حکومتی

 شکاف عميق بين منافع مردم و ؛مينیأ بی ت، بی خانمانی و ناامنی، فقر و بيکاری گسترده،که تسمه از گرده مردم ميکشد

 . خود گرفته دو قطبی جامعه و حکومت صورت واضح تری ب. سرعت عيان کرده حکومت را ب

کرد  عمليات تروريستی خود را تشديد ،ديری نگذشت که طالبان در بستر اجتماعی ديرين خود و بر متن چنين اوضاعی

برادران مجاھد " طالبان را ،ارگ رياست جمھوری حامد کرزی.  خونين تقسم قدرت سياسی بازگشتۀ به صحنًو مجددا

 احزاب اسالمی مانند قارچ از ھمه جا سر در ،درھمين دوره. خواند و به صلح و آشتی و برادری دعوت کرد" طالب

 جامعه را آماج پايمال ،ی شخصيتھا و احزاب ارتجاعی دخالت و قدرت گيرۀواسطه اعمال قوانين شريعه ب. آوردند

مدارس قرآنی کار سربازگيری برای طالبان را بر بستری از . کردن حقوق زنان و عقب مانده ترين سنن اجتماعی کرد

در شمال " اشرف المدارس "،تنھا در يکی از مدارس قرآنی. خرافه تراشی و رشد فناتيزم حکومتی ساده تر کرد

  . شده اندئی طالب آموزش ديده و مغزشو٦٠٠٠ ،افغانستان در کندوز

عنوان يک ه  عليه حکومت مرکزی و به نفع خود ب،امريکا رھبری تالف بهئ حضور نيروھای اۀخوبی از ادامه طالبان ب

  .کنند استفاده می" بومی"نيروی 

ورشکستگی .  تبلبغات سياسی باقی نمی ماندۀبھره برداری سياسی طالبان از وضعيت وخيم اقتصادی تنھا در حوز

بخش بزرگی از بازار مواد مخدر .  خيل وسيعی از کشاورزان را به کشت خشخاش و توليد ترياک می کشاند،اقتصادی

تسلط بر اين بازار راھھای ارتباط با مافيای مواد مخدر . مين اقتصادی طالبان استأ منبع بزرگ و مھم ت،در افغانستان

 اين جريان تروريستی با ۀ به گسترش روابط سياسی حسن،در جمھوری اسالمی ايران را که تحت نفود سپاه قدس است

  .را تقويت می کند ون مرزی سپاه پاسداران جمھوری اسالمی نيز کمک می رساند و آندستگاھھای امنيتی بر

.  سبب چند دستگی در صفوف طالبان گرديده است،ھای سياسی شتابان منطقهتغير تحوالت و م،رغم اين پيشرويھا علی

ی و فروپاشی اتحاد  سبب چند دستگ،عدم کاميابی در بازگشت به قدرت سياسی و بر قراری امارت اسالمی طالبان
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 خط  سياسی ديگری را بر ،بسياری از فرماندھانی که تحت امر سازمان امنيت پاکستان ھستند. درونی آن گرديده است

 خود را دفتر سياسی طالبان می خوانند نيز راه ً که به جمھوری اسالمی و قطر نزديک ھستند عمالئینيروھا. گزيده اند

  . رده اندخود را از بقيه به نوعی جدا ک

 به سبب وابستگی به سازمانھای امنيتی در ًنبايد فراموش کرد که نيروی ارتجاعی که ساختارھای عملياتی اش مداوما

  . تواند ساختار سياسی ثابتی برای خود حفظ کند نمی. حال چرخش و تعويض است

وحدت اشرف "حکومت . کند  می تنگاھای اجتماعی و سياسی که موقعيت طالبان را شکننده تر از پيشۀرغم ھم علی

 آشکار ۀ به يک رابط، بی پرده تر از ھر وقت ديگر نزديکی به طالبان را از روند رمزآلود و پنھانی،"غنی و عبدهللا

 ارتباط حکومت ،از اين ميان.  شاخه ھای موجود به نوعی به سازش برسندۀسياسی بدل کرده است وتالش دارند با ھم

 متصل به پاکستان ۀاما مذاکره با شاخ. علنی تر و مستمر تراست" طيب آغا"بان به رھبری  قطری طالۀمرکزی با شاخ

  . شود به شکل محرمانه تری ادامه دارد  اصلی نظامی و فعال طالبان محسوب میۀکه به نوعی شاخ

 يالت سن در چين در ا"انجنير عاصم" و "معصوم استانکزی"به نمايندگی " حکومت وحدت ملی" ۀمذاکرات دو روز

.  علنی شده استطالبان شرکت داشتندديگر  ۀدو نمايند ھمراهکه به طالبان ت أ ھيۀنمايند" مولوی حسن رحمانی"با کيان 

مولوی " به نقل از  که به طالبان نزديک ھستندئی خبرگزاريھا.اگرچه محتوای مذاکرات کماکان محرمانه مانده است

وه مستقر در قطر به رھبری  و گر ھستندطالبانت رسمی أآنھا ھيست  گفته افاش ساخته اند که وی "حسن رحمانی

  . ھمين کافی است که چند دستگی در تصميم گيری مرکزی طالبان را نشان دھد. فاقد اعتبار است" طيب آغا"

ن داعش در افغانستا. در افغانستان بخشھای ناراضی طالبان را به آنھا جذب کرده است" داعش" فعاليت ۀگسترش دامن

 تعدادی از فرماندھان طالبان که به اسارت داعش در ًاخيرا. چيزی جز خود طالبان نيست که پوست اندازی کرده است

اين رويداد .  فرماندھان طالب وابسته به استخبارات پاکستان بوده اندً اساسا،آمدند و به رسم توحش داعش سر بريده شدند

  .ستجات تروريستی طالب را نيز برمال می کند تکليف قدرت در ميان دتعيين رقابت و ۀپروس

را بی خانمان کرده " چاردره"و " رچیادشت  "ۀجنگ در شمال و مناطق ديگر خيل عظيمی از مردم فقير و ستمديد

 حکومت مرکزی و ، تقسيم قدرت بين طالبانۀفاجع. مردمی که نه راھی پيش رو دارند و نه امکانی برای بازگشت. است

 افغانستان را ۀ جامعً جمھوری اسالمی و احزاب شيعی تحت امرش عمال، و متحدينشامريکا ،تی پاکستانحفظ منافع امني

  .به باتالقی مخوف بدل کرده است

  

  . انسانيت تنھا راه نجات استۀسوسياليسم و جبھ

 سياسی ۀگسترد مبارزه با فساد ، دفاع از حرمت جامعه و برابری زن و مرد،موج وسيعی از آزاديخواھی و سکوالريسم

 افغانستان بی امان و با جسارت به پيش ۀ در نبردی به وسعت کل جامع، دفاع از حقوق کودک و مدرنيسم،و اقتصادی

 د مظاھر نابرابری را از پايه مورۀحضور اجتماعی اين نيرو بايد کسب قدرت سياسی و پايان دادن به ھم. رود می

خوبی ه ب" فرخنده" مرگ ۀ نيروی اجتماعی را در مقابله با عوامل فاجع افغانستان غليان اينۀجامع. ھجوم قرار دھد

  .  افغانستان خود را آماده يک دگرگونی بنيادی می کندۀبخش بزرگی از جامع. لمس کرد

 افغانستان از حکومت مرکزی نااميد می شوند بايد بتوانند جذب نيروھای ۀکه مردم محروم و ستمديدای به ھردرجه 

  .  روشن دارندۀکه برای پايان دادن به حرمان و مصيبت اجتماعی برنامه و نقشمترقی گردند 

 وضعيت دگرگون ، دھدتغيير سياسی را ۀتا خالء حضور يک چپ راديکال قدرتمند که بتواند با جلب اعتماد مردم صحن

  .نخواھد شد
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ت و نخواھد کرد که فقر و نابرابری  قرار ندارد و چنين رسالتی را ھم ھرگز نمايندگی نکرده اسًحکومت مرکزی اساسا

  . فساد و عامل بقای فقر و فالکت عظيم در افغانستان استءبلکه خود منشا. و فالکت اقتصادی را از ميان بردارد

حکومت مرکزی خود .  فقر و تباھی اقتصادی نيرو می گيرد و دوام می آورد،طالبان بر بستر گسترش جھل و خرافه

 گسترش ۀلأخود بخش بزرگی از صورت مس. بشخور و شريک اين وضعيت جھنمی استجاده صاف کن ارتجاع و آ

  . اختالس و رشوه خواری و نابرابری در جامعه است،فساد

 است که نه تنھا ھيچ منفعتی در حفظ وضعيت موجود ندارد بلکه در ئیپايان دادن به اين حرمان فقط در قدرت نيرو

  . تضاد طبقاتی با آن است

.  ميليونھا مردم ستمديده و مصيب زده افغانستان بدل شودئی اميد و رھاۀتواند بسرعت به نقط ريانی میوجود چنين ج

  . اين نيروی مترقی بايد از حاشيه خود را به متن جامعه برساند،اين چپ

 


