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  پيکار جو: فرستنده

  ٢٠١۵ اگست ١٠

  
 ستھاى كارگرى افغانستانياليعالميۀ سازمان سوسا

 
با حمالت دھشتناک و پياپی در کابل و  نموده و ئیباز ھم ارتجاع ھار و رسن گسيختۀ اسالمی در ھيأت طالبان قدرت نما

اين يورش وحشيانه و سازمان يافتۀ . ساير نقاط کشور حمام خون بر پا و انسانھای بسياری را از حق حيات محروم نمود

 شان در ضمن ئی و حاميان جھانی و منطقه" دولت وحدت ملی"شود که سران  گذاشته میءاسالم سياسی زمانی به اجرا

و مجاھد، در تالش " برادر ناراض"از دست رفته، مال محمدعمر اين "اميرالمؤمنين"ثيه خوانی برای سوگواری و مر

مال اختر منصور رھبری جديد " اميرالمؤمنين"اند تا با ھمکاری دولتمردان مرتجع پاکستانی باب آشتی و مذاکره با 

 آن از ئیاما پاسخ طالبان و حاميان منطقه . ازندھا را در قدرت سياسی مھيا سطالبان را پيش برده و زمينۀ مشارکت آن

رغم جمله پاکستان به اين تمايل و خواست سران دولت پوشالی حمالت سازمانيافته و دھشتناک اخير بود، تا علی

اختالفات درونی و کشمکش بر سر مقام رھبری، بتوانند از يک موضع برتر و با صالبت بر سر ميز مذاکرات احتمالی 

   .بر گردند

ا قتل مالعمر رھبر طالبان اين نماد توحش و جنايت که بيشتر از دو سال مخفی نگھداشته شده يد مرگ ئيافشاء و سپس تأ

ھا يکی از اين واکنش. بود، توجه بيشتر اذھان مردم را به خود جلب نمود و واکنش ھای مختلفی را نيز در پی داشت

ت امارت اسالمی يبربر  ، كه خاطرات تلخی از دوران سياه وحشت وابراز خوشى و سرور مردم آزادۀ افغانستان بود

 سال تمام مردم  زحمتکش افغانستان شاھد ١٤طی اين .  نود ميالدی با خود دارندۀطالبان و ھم کيشان مجاھد آنھا در دھ

کودک اين جامعه باشد، که ھر روز از زن و مرد و  و جنايت و قساوت اين نيروی فوق ارتجاعی بوده و میئیدرنده خو

 از درون حاکميت پوشالی مراسم ئیدر ھمين حال نيروھا. گيرد و آرامش و راحت را از مردم ربوده استقربانی می

و رھبر جديد طالبان را در دل پايتخت و نواحی ديگر بر پا " امير المؤمنين"رسمی ياد و بود از مال عمر و بيعيت به 

  . نمودند

از زن و مرد و پير و جوان چيزی نبوده جز  جھادى ھاى مسلمان براى مردم افغانستاناه مالعمر و ھمۀ يراث سيم

سلطۀ خونبار اسالم . تحميل رنج، جنگ، فقر و ستيز با مدنيت و شادی و انھدام تمامی بنيادھای اقتصادی و اجتماعی

.  اين جامعه تحميل نموده استسياسی و حاميان و مھندسان آنھا در کمپ بورژوازی جھانی عقبگرد عظيمی را بر مردم 

گان برمأل گرديد، يکی از آنھا عدم صداقت دولت پاکستان در به روشنی بر ھمله  أبعد از افشاى مرگ مالعمر، چند مس

گی سران حاکميت پوشالی به رھبری اشرف غنی و نا آگاھی آنان مايعرضگی و بیو ديگرش بی" صلح"مورد پروژۀ 

که ھمين  چنان. است" برادران ناراض" يت نيروی مخالف يا به زعم و گفتۀ خودشاناز چند و چون ساختار و وضع
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ھم رژيم پوشالی و ھم . ھا اشرف غنی در پيامش به مناسبت تبريک عيد از مالعمر و موضعگيری اش تقدير نمودگیتاز

گی آن  مالعمر و چگونيض و طويل از مرگھای کشفی عرحاميان آن با وجود در اختيار داشتن استخبارات و ارگان

بی اطالع بودند و پاکستان با مھارت تمام اين چند سال اسرار مرگ وى را پنھان نمود تا بتواند با خاطر آسوده و 

ژيکش در افغانستان را به خوبی يھا و منافع ستراتفرصت کافی رھبری مرکزی طالبان و ھمچنين پيشبرد سياست

گی و تخباراتی پاکستان عامل چند دستی رغم تالشھای مذبوحانۀ دستگاه اسخبر مرگ و افشای آن عل. مديريت نمايد

اين پروسه از ھمين آغاز فيگور ھای مطرح طالبان را در برابر ھم قرار داده، . انشعاب در ميان رھبری طالبان است

  . وبه رقابت ميان آنھا  گسترش بيشتر می بخشد

 از بدنۀ طالبان با جھادى ھاى عرب، بن الدن و القاعده، داراى  ھمانطور که اطالع داريم مال عمر و بخش بزرگى

 ید، در حاليسرنگونى امارت اسالمى طالبان گرد ن روابط حسنه و خوب حتى عامل اساسىين روابط بودند و ھميبھتر

ن يا. ان عرب و خروج بن الدن از افغانستان بودنديگرى از طالبان خواستار قطع رابطه با جنگجويكه بخش ھاى د

ن نشانه ھاى دوپارچگى گروه طالبان خواند و با گذشت زمان الى سامان گرفتن يًتوان ظاھرا اولیدگاه را ميدونوع د

ا اكنون بعد از مرگ مالعمر يانگر دست برتر گروه دوم دانست، كه گويبا دولت كنونى افغانستان نما" صلح"مذاكرات 

اسى چند يشه بازى سيھا ھم كه پاكستانىئیگر از آنجايا از جانب دام. ت رھبرى طالبان را به چنگ آورده انديمحور

ۀ يى روند تازه، داعئم و برپايترس زى نموده اند تا بايھا داشته اند، چنين تدبير سنجيده و برنامه رپھلو را در برابر افغان

ًبناء افشاى . ت ببخشنديت طالبان با داعش، مشروعيعت جناح اكثريان طالبان و بير اسم بروز انشعاب ميدوام جنگ را ز

ان دولت و طالبان يش از برگزارى دور دوم مذاكرات نام نھاد صلح ميمرگ مال عمر توسط پاكستانى ھا آنھم چند روز پ

   .ان گروه طالبان را مد نظر دارديمذاكرات صلح و انشعاب م ن را دنبال مى كند كه پس منظر آن توقفين ھدف معيھم

داخلۀ آشكار پاکستان در افغانستان، حضور بن الدن و سپس كشته شدن او توسط نيروھای نظامی امپرياليسم امريکا در  م

 پاكستان به ئیالت بلوچستان، حمالت توپخانه يتۀ طالبان در ايت شوراى كويك اکادمی نظامی در ايبت آباد، موجودينزد

 از ئیه ھايان اليان افغانھا بلكه حتى مي از خشم و نفرت را نه تنھا مت ھاى جنگى طالبان موج بزرگىيواليت كنر و جنا

ياسى د نگاه سيجاد نموده كه آنھا را مجبور به تجديۀ نظامى ھاى پاكستان ايبى رو رىيمردم پاكستان نسبت به درگ

 نمودن تعامل صلح شكشيبانه، پيد و عوام فرين نگاه استخباراتى جديا. د نسبت به افغانستان ساخته استيگانۀ جددو

ك يكند، كه از  یف ميجنگ در افغانستان را تعر روھاى وابسته براى ادامۀيد نيخواھى و در ضمن كار برد ساختار جد

ر يروھاى تداوم جنگ زيد نيفى جديب كمى وكيل ساختن تركيمعطوف است به مذاكرات صلح و از جانبى تكم جانب

سياست جاری دولتمردان و نظاميان پاکستان از اعالم و افشای مرگ مال  .وستن بدنۀ اصلى طالبان به داعشيعنوان پ

ژيکش در يجز تداوم جنگ و تحصيل منافع ستراته عمر را پيشبرد سياست اتخاذ شدۀ جديد آن کشور که چيزی نيست ب

ر پرچم داعش، ِان طالبان و كشاندن ھرچه بيشتر نيروھای آن زييجاد انشعاب ميا. دھدمنطقه و افغانستان، تشکيل می

ًما از جانب ادارۀ يجنگ بوده و مستق  جانبدار دوامًدايكه اين گروه شد" یمحاذ فدائ"گروه انشعابى طالبان به نام  مانند

است نمايندگی سياسی طالبان يب آغا كه رين روال استعفاى مال طيشوند و بر ھم یت مياستخبارات نظامى پاكستان ھدا

توان  یز ميھم خورد را نه ته بيًاھرا پس از افشای مرگ مالعمر مناسباتش با شوراى كودر قطر را عھده دار بود که ظ

  .د دولت پاكستان دانستيھای جددر خدمت اھداف سياسی و برنامه

ژی يکه چيزی نيست جز پيشبرد سترات اعالم موضع رسمی جناح مسلط طالبان در مورد تداوم جنگ و اجرائی شدن آن،

توان در حرکت ھا و حمالت اخير خونبار در کستان، که تبارز عملی اين موضعگيری را میمطرح شده از جانب پا

اين دولت . سازدش را گام به گام ثابت میعدم صالحيت و مشروعيت" دولت وحدت ملی. "شھر کابل نيز مشاھده نمود

- ی که آنھا با کشتار مردم بیکند در حال میئیگدا" صلح"ارتجاعی از موضع ضعيف و با تضرع از طالبان و پاکستان 
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ت اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا ھر بار بر أدولتمردان مزدور در ھي. نمايندپناه از موضع برتر سھم خواھی میدفاع و بی

پاسخ به وحوش اسالمی چون طالبان، . دھندريزند و ادعاھای ميان تھی تحويل مردم میاجساد قربانيان اشک تمساح می

المللی آن را فقط زنان و  و جنايات خونين و سازمانيافتۀ آنان و ھمچنين دولت ارتجاعی و حاميان بينالقاعده و داعش

مردان آزاديخواھی می توانند بدھند که حاضر اند از ھستی و حيات و حرمت و شأن خود دفاع نمايند و به ارتجاع و راه 

  .کميت پوشالی و کسان ديگری با صراحت نه بگويند، نه حائی ارتجاعی و قرون وسطاحلھای 

ستھاى كارگرى افغانستان ضمن محکوميت شديد جنايات اخير ارتجاع اسالمی و ابراز ھمدردی عميق ياليسازمان سوس

به خانواده ھای داغدار و به غم نشسته چون گذشته معتقد است که پروژۀ طالبان، داعش و در کل اسالم سياسی محصول 

 آن در تالش بوده و ئی در رأس امپرياليسم امريکا بوده و پاكستان به عنوان متحد منطقهداری جھانیژی سرمايهيسترات

. ژيکش در افغانستان را در ھمراھی با پروژه ھای اصلی سردمداران نظم امپرياليستی دنبال نمايديھست که منافع سترات

 از اھميت بيشتری برخوردار است که  کالن و معطوف به آسيای ميانهۀاز ھمين رو پروژۀ داعش به عنوان يک پروژ

پاکستان با انشقاق و انشعاب در طالبان می . می توان بخشی از نيروھای حاضر در وجود طالبان را در خدمت آن گمارد

خواھد دو امر را ھمزمان دنبال نمايد، يکی تقويت صفوف داعش به لحاظ نيروی انسانی و ديگرش قناعت افکار 

را ندارد تا   آنئیو ثبات در افغانستان بر گردد ولی توانا" صلح"پاکستان گويا در تالش است تا عمومی در مورد اين که 

  .عمال نمايد اکوبد  إراده اش را باالی بخش باقی مانده از طالبان که ھمچنان بر طبل جنگ می

 

  !زنده باد سوسياليسم

  

  ھای کارگری افغانستانشورای مرکزی سازمان سوسياليست

  ٢٠١۵ اگست ٨؛ ١٣٩۴ اسد ١٧

 

 

 


