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 Political  سياسی

  
  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

 ٢٠١۶ جون ١١
  

 ؟!سياسی اسالم قبال در ستراتيژی يريتغ
  

 فيگور گردد، می داری سرمايه نظام منافع فدای تأملی ھيچ بدون انسانھا زندگی که سياستی راستای در تازه تحولی در

 حين درً ظاھرا می، ماه ٢١ شنبه روز در امريکا نشين سر بدون ھای پيما ھوا حملۀ در طالبان رھبری ھيأت در ديگری

   .شد کشته پاکستان درقلمرو واقع دالبندين منطقۀ در و ايران از برگشت

  
 در تواند نمی بود، ديده آموزش پاکستان در حقانيه مدرسۀ در طالبان ھبرانر از بسياری مانند که منصور مال شدن کشته

 در .باشد داشته ديگری ارزش تبليغات، برای یچاشني از تر فرا افغانستان، جغرافيای در مردم زندگی عينی شرايط

 گر .گردد می صحبت انپاکست دولت و طالبان قبال در اوباما شخص و امريکا دولت ستراتيژی تغيير از المللی بين سطح

 به پاکستان دولت استخباراتیۀ پروژ يکً عمدتا که طالبان تشکيالت چون تشکيالتی در حتی را افراد نقش توان نمی چه

 اسالم و دين از استفاده گزينۀ داشت نظر در با ولی گرفت، ناديده است، سعودی عربستان و غرب داری سرمايه کمک

 نمی منصور مال کشتن و است مردود امريکا دولت ستراتيژی تغيير ،امريکا و بیغر ھای کاپيتاليست توسط سياسی

 .باشد شان منافع تأمين راستای در تری مفيد ھای مھره گزينش در تاکتيکی حرکت يک از فراتر چيزی تواند

 تعريف سیسيا ناراضيان عنوان به ھمواره طالبان ھم کرزی، حامد رياست به شان سلف دولت و ملی وحدت دولت در

 در متحجر گروه اين ماھيت با رابطه در طالبان جنايات مورد بدترين حتی که است نداشته وجود یا اراده گاه ھيچ و شده
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 تبار مبنای بر پراگنی نفرت محمد، شريعت به توسل با ستيزی زن به دادن مشروعيت ، آزادی کردن خفه راستای

 .گرددء افشا و تقبيح لفظ حد در ،ئیگرا

 جنايات که آنھا ديد افق و طالبان تشکيالت اصل از را تقصيرات ھمۀ اند ورزيده تالش ھمواره حاکم نظام دارانسردم

 مسؤوليت طالبان که آن با متعدد، موارد در .شود داده تقليل آنھا از افرادی به و شده حذف کنند، می توجيه آن با را شان

 ناميده جنايت را انتحاری حملۀ و کشتار مردم افکار فشار زير در نظام، به وابسته مديای و دولت اند، پذيرفته را جنايتی

 و خوانده نادرست را طالبان با جنگً مستقيما گيالنی چون ئیھا مھره .اند ورزيده ءابا طالبان خواندن جانی از ولی اند

 رھبری با نزديکش روابط و ئیآشنا از ھراس بدون کند، می صحبت ملی وحدت دولت از نمايندگی به که آن با ھمزمان

 .گويد می سخن طالبان

 اصلی رکن ،دين حربۀ و منطق چون .نيست ی امعضله ھم عبدهللا و غنی دولت برای طالبانی افکار حاکميت پذيرش

 و سياسی منافع تأمين در هحرب اين از استفاده شيوۀ در تنھا شان تفاوت و دھد، می تشکيل را دوجناح ھر موجوديت

 گلبدين مانند ديگر عقبگرای شدت به و جنايتکار ھای مھره و قاتلين که طالبان تنھا نه . است نھفته ريکھ اقتصادی

 دستگاه آخور در مجاھد، ھای گله رھبران اکثر و منصور مال عمر، مال مانند که اسالمی حزب دستۀ سر حکمتيار

 و ارگ ميان فاصله بردن ميان از در غنی رفاش وعدۀ راستای در اند، يافته پرورش پاکستان نظاميان استخباراتی

 گستاخانه نمايد، می حاصل برائت شدن محاکمه از که آن بر عالوه کابل، جنگھای قربانی ھزاران به توجه بدون مسجد،

 جميعت چون یا پيشه جنايت احزاب .يابد می راه کابل به قدرت مجدد کسب و مادی امتيازات وگرفتن تمام مصونيت با

 را کابل گلبدين اسالمی حزب با جنگ در که اسالمی اتحاد و  است ملی وحدت دولت خارجۀ وزير رھبرش هک اسالمی

 را جديدی اتحاد بنای محوری اسالم با بالدرنگ بودند، کرده تبديل آن باشندگان برای جھمنی به ١٩٩٥سال تابستان در

 .گذارند می گلبدين حزب با

 دليل به و است آن از رکنی ئیتبارگرا و ناسيوناليسم که طبقاتی نظام ماھيت بنابر .است روشن بسيار نيز امر اين دليل

 عنوان به را شان فردی منافع مليت يک به منصوب تبارگرايان مليت، يک به مربوط مختلف طبقات متضاد منافع تقابل

 تفاوت که آنزمان .دانند می ملزم آن از دفاع به را مليت آن و زده جا اند، تراشيده آن رھبر را خود که مليتی منافع

 در را شان روزی سيه و فقر ميزانً عمال مردم و گرديده آشکار مردم؛ دست به شده خلق ثروت از استفاده سھم سھمگين

ِبرش از ئیتبارگرا تيغ بينند، می شان قومی" رھبران "دست به ثروت انباشت با معکوس تناسب ً مجددا و مانده باز ُ

 .گردد می آن ينجاگز محوری اسالم

 و ھا پيوند  .ھاست گسست و ھا پيوند ازين پر اسالمی جنايتکار احزاب اخير دھۀ چند وحشت و جنايت از آگنده تاريخ

 بيرون کنندگان تمويل و آفرينندگان ھای نياز و اسالمی ھای باند سردمداران فردی منافع اساس بر که ئیھا گسست

 ھای گروه بزرگ و کوچک ھای مھره ديگر و اسالمی حزب طالبان، لی،م وحدت دولت .گيرد می شکل آنھا مرزی

 در اسالمی ھای گروه از معينی بخش از استفاده مؤثريت و کل در نظام منافع اند، نظام يک ته و سر ھمه اسالمی،

 .کند می تعيين قدرت عرصۀ در را نظام به مربوط ھای نيرو جايگاه زمان، از نیيمع مقطع

 در بلکه افراد، فزيکی حذف در فقط نه را دين تخريبی نيروی از استفاده منفعت غنی، چون ئیبارگرات ھای تکنوکرات

 تداوم زمينۀ نمودن فراھم و طبقاتی مبارزۀ کشيدن حاشيه به و مصونيت عدم و وحشت ايجاد جامعه، آحاد اذھان تخدير

 داده جامعه، اقتصادی بعد بر کنترول با ملی دتوح دولت اندرکاران دست .اند شده متوجه خوبی به را سرمايه حاکميت

 جمله از مختلف موارد در را مردم جای به و خشمگينانه اعتراضات .کنند می مديريت نيز را جامعه در فکری ھای
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 ازمسؤولين چندتن بابرکناری اند توانسته را رخشانه سنگسار و شکيال قتل به اعتراض فرخنده، کشی زجر به اعتراض

 .کرد خواھد تغيير حاکم سيستم ماھيت ئیھا مھره تغيير با گويا .کنند خفه امنيتی ھای نيروی

 جنايتکاران ادارۀ که است بوده منصور مال اين گويا که، دھند جلوه چنين خواھند می نيز را منصور مال فزيکی حذف

 .شد خواھد کاسته آنھا کاریجنايت و وحشت از و کرده تغيير طالبان ماھيت او، نبود با و داشته دست در را طالب

 وانمود طالبان و پاکستان برابر در امريکا ستراتيژی در چرخشی را طالبان ھای مھره از يکی فزيکی حذف ھمزمان

 در رھبری تغيير دانند می آنھا .اند بوده آگاه پاکستان در طالبان امن ھای مخفيگاه از قبل از امريکا و ناتو .کنند می

 ١٨ تجمع از آنھا .کند نمی ايجاد یتغيير گروه اين ماھيت در و بوده آی .اس. آی توسط شکلی ايشآر يکً صرفا طالبان

 محلی فرماندھان و حقانی الدين سراج منصور، معاونين ترين خونخوار از يکی اضافۀ به طالبان رھبری شورای از نفر

 مطلع توانستند نمی بودند، آمده گرد صورمن مال جانشين گزينش برای پاکستان کويته شھر در یا جلسه در که آنھا

 می انجام بايد که را آنچه ناتو، و امريکا جانب از العملی عکس ھيچ بدون جلسه اين در طالبان رھبری شورای .نباشند

 طالبان جنايت بعدی پروسۀ در سکوت با ھمراه تواند نمی پاکستان و طالبان برابر در ستراتيژی تغيير .دادند انجام دادند،

 .باشد می پاکستان در آنھا بازگيری سر مراکز و طالبان مدارس بستن ھمانا ، ستراتيژی تغيير معيار اقل حد .باشد ھمراه

 .باشد تواند می ديگری گزينۀ پاکستان بر اقتصادی تحريم تحميل بيايد، پيش آن با مخالفت در از پاکستان اگر و

 دست منصور مرگ که کند می تتقوي را باور اين بيشتر طالبان، بر پاکستان کنترول عدم بر مبنی عزيز سرتاج اعالم

 از ناگزير که اين بدون بگذارد، باز افغانستان در بيشتر جنايات در طالبان بر کنترول عدم توجيه با را پاکستان

 .باشد عامه افکار برابر در ئیپاسخگو

 و عادی مردم گیدزن بھبود جھت در یتغيير تواند نمی ،باشد ھم تيواقع اگر حتی طالبان برابر در امريکا سياست تغيير

 استوار آنھا بر را نظام که ئیھا ستون و موجود نظام بايست تغيير برای .بياورد ارمغان به افغانستان در را کارگران

 شخود حزب در و بوده مسلح طبقاتی نبرد اسلحۀ با که کارگر طبقۀ دخالت بدون امر اين .گردد واژگون اند کرده

  .نيست ممکن ،باشد شده متشکل

ی در جھت بھبود زندگی مردم عادی تغييرتواند  ت ھم باشد، نمیي در  برابر طالبان حتی اگر واقعامريکا سياست تغيير

 .و کارگران را در افغانستان به ارمغان بياورد

 
 


