
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

  
  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢۶

  

  سخن سردبير
 .شويم می " یمل وحدت دولت" اسم به مرکبی معجون رسيدن قدرت به و بندی سرھم سال دومين وارد زودی ھمين به

 و درونی مدت تناقضات اين طی است، امريکا رأس امپرياليسم در غربی دول مھندسی محصول که  "دولت"اين

 .است نکرده عمل ھايش مسؤوليت و از تعھدات يک ھيچ به ھنوز و گذشتانده سر از زيادی را سياسی ھای دشواريھای

 در عمل داعش ابتکار و طالبان وجود در مخالف نيروھای می گيرد، قربانی مردم از روزه ھر جنگ و فقر بيکاری،

 در اند، زده ھا ولسوالی و شھرھا برخی از تسخير برای ای گسترده تھاجم به دست گرفته و دست در را نبرد ھای جبھه

  .زنند می دقيق و شده حساب به حمالت دست دولت اقتدار مرکز مناطق و ترين مراکز حساس

  
 

 در ھم يا و طالبان با در ھمکاری نيزً بعضا و دارند تدافعی حالت بيشتر موارد در حاکميت امنيتی و انتظامی نيروھای و

 .گذارند می آنھا اختيار در داوطلبانه مناطقی را پول بدل

 نگران را مردم نه تنھا چيزی که است، رسيده خودش اوج به درونی حاکميت ھای دشواری و تناقضات اين، با ھمپا

 ھر دو که می رود آن  بيم .است شده نيز المللی سطح بين در آن حاميان و مھندسان نگرانی حتی باعث بلکه است ساخته

 شان سياسی منافع و تحکيم مواضع برای قومی و تباری انقطاب و نفرت پراکنی موج بر سوار ارتجاعی حاکميت جناح

ًمخصوصا  کشور شھروندان خاطرۀ از ه ھنوزک بربريتی و نود دھۀ تراژيدی ديگر بار و ھمديگر بروند مصاف به

 ھرچند دارد، تأمل جای اين مخاطره .شود تکرار قبل از تر شنيع و تر اشکال فجيع در است نشده زدوده کابل شھروندان

 به ويژه امپرياليستی کشورھای امروز .داشت  وجود٩٠ دھۀ در که است آنچه از تر متمايز بار اوضاع اين که
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 شکل سناريوی مجدد از وقوع مانع توانند می و دارند نظامی حضور ًناتو عمال در ھمپيمانانش و کاامري امپرياليسم

 ستراتيژيک و منافع که حال عين در .گردند  کشور‐ ھای کوچه پس و کوچه در قومی اسالمی دارالخالفه ھای گيری

 وجود نيز منطقه و در افغانستان  متحدانشو امريکا امپرياليسم دکتورين سياسی و ھا پروژه آن از مھمتر و ئی منطقه

 و لحاظ مادی به ھم آن حواشی و حاکميت نيروھای شريک اين، رغم علی اما .طلبد می آنھا از متعارف را نسبتا شرايط

 صحنۀ وارد ديگر يک بار را باز اسفبار و سياه سناريوی اين تا اند ظرفيت برخوردار اين از ذھنی عنصر لحاظ به ھم

 .سازند درتق تنازع

 که عبدهللا عبدهللا  وغنی اشرف وجود در حاکميت جناح دو و رسمی علنی شدن شاخ به شاخ سرانجام و ھا گله

. دارد دعوا طرفين"ملی وحدت"از آشکاری تبارز دارند خود کنار در و خود با نيز را ترين نيروھا فناتيک و شرورترين

 و فعاالن از شان حال اکثريت عين در که حاکم نظام رأس سوی دو ه درشد تعبيه تبارگرايان و قومی ھای ناسيوناليست

 به حزب اسالمی .دارند نقش خواھی سھم و طلبی معرکۀ سھم اين در نمايند، می نمايندگی اسالم سياسی ھای نيروی

 بخش بل ن،اي نه تنھا دارد، رنگ حضور پر حاکمه قدرت جناح دو ھر در چند دستگی وجود با حکمتيار گلبدين رھبری

 در منازعات طالبان پرچم زير اکنون ھمين کندز، آن ميان از شمالی واليات در خصوص به از نيروھايش بيشتری

 گفتمان و سياسی اسالم سلطۀ ايدئولوژيک نيروھا، اين در مخرب موجود و پتانسيل وضع اين .است سھيم جنگ و قدرت

 نيرو بسيج راحتی فرصت به خيلی ديگر تاريخی و اجتماعی ينیفاکتورھای ع و ئی منطقه ھای قدرت تباری، مداخالت

عامل  تواند می ديگری چيز ھر از مستقل خود که دھد می دعوا طرفين به را "قومی عدالت "  و "طلبی حق"لوای  زير

 بی با نبايد جامعه و سوسياليست آزاديخواه که نيروھای چيزی .جامعه گردد بر بيشتری انقطاب تحميل و ثباتی بی

  .انگارند ناديده را آن خطرات و نمايند آن برخورد با مباالتی

 
 عوام فريبانه و ھای کاذب ادعا پس از را شان جھانی حاميان و اين نيروھا زمينی و مادی منافع و سياسی حقيقت بايد

 سياسی و وهوج ھمه در کارگری ھای سازمان سوسياليست که کاريست اين .ساخت مردم آفتابی به و کشيده بيرون

 .است داده قرار فعاليت ھايش اولويت زمرۀ در را آن آن، اجتماعی

 به پوشالی نکبتبار حاکميت عمر از دوسال ًتقريبا گذشت از افغانستان بعد کنونى سياسى اوضاع مشخصۀ بارزترين

توده  اعتراضات رشگست حاکميت، و شکنندگى ثباتى بى جنگ، بيشتر ھرچه تشديد وعبدهللا عبدهللا غنی اشرف رھبری

 فعال و تحرک و تباری ھای گفتمان چرای و چون بی سلطۀ ستيزی و زن مانند، بی فساد گسترده، مھاجرت ى،ئ

 ناشیً اصرف است گرفته فرا را پای حاکميت تا سر که عميقی سياسى بحران .است ارتجاع اسالمی افزون روز ئیمايشا

 جو و جست اين نظام اجتماعی مشروعيت و ئیکارا عدم در را بايد رانبح یمنشا نيست، ھا ئیباال نزاع و از اختالف

 .نمود
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" سياسی " مشروعاقتدار  نوعی از توانست می و بود می ھايش تحقق پروژه و ھا سياست پيشبرد به قادر حاکميت اگر

 ميان شکاری کهتناقضات آ رغم را علی اش درونی انشقاق تا شد می فراھم امکان اينصورت  آن در شود، برخوردار

 کل در و جناح دو ھر پيداست که گونه ھمان اما .نمايد و مديريت بگيرد درز دارد، وجود" ملی وحدت دولت " جناح  دو

 و سياسی ھای پروژه تحقق در خدمت و نمايند می دنبال را سانی يک طبقاتی رژيم منافع سياسی حامی نيروھای تمام

 ۀگزين خود را و اند حاکم مناسبات از صيانت مدعی اين نيروھا از کدام ھر .کنند می عمل جھانی اقتصادی بورژوازی

 با .دانند می افغانستان جھانی در داری سرمايه ھای پروژه پيشرفت و سياست ھا تطبيق برای ءرقبا به نسبت بھتری

 و سرنوشت دانند که می را اين است شده قدرت خوان از نصيب شان که فرصتی و سھم از هگل و تنش، نارضايتی وجود

 تداوم در را شان فردی و بقای جمعی و اتصال ۀنقط و است زده گره ھم با را شان آنھا طبقاتی و ھمگانی منفعت

 .بينند می آن استحکام حاکم و مناسبات

 برای قدرت نمايش از سپيدار بخشی قصر در اش سياسی حاميان و فراخواندن عبدهللا عبدهللا ھای کشيدن شانه و شاخ

 اسالمی به حزب اصلی بدنۀ جمله از حامی به نيروھای تکيه با غنی اشرف حال ھمين در .بيشتر است سھم وصول

 و است قدرت معادالت در مکان محوری داشتن و تاريخی برتری حفظ پشتون مدعی ھای شؤونيست و حکمتيار رھبری

 و تبارگرايان قومی ھای ناسيوناليست که است چنين وضعيتی يک متن در .دھد نمی ئیبھا حريف قال قيل و به ًظاھرا

 و وجود ابراز برای یا فرجه و ھر زمينه از و ھستند خودشان مواضع استحکام کدام مشغول ھر معرکه سوی دو ھر در

 هللا حبيب" مجدد سپاری خاک و "اعزاز "غايلۀ  ھا "فرصت  اين از يکی .برند می استفاده ھمديگر سياسی بر فشار

 ارتجاع .است افتاده راه تاجک به تبارگرايان و اسالمی جمعيت توسط که  است يارانش و او "حيثيت"اعادۀ و "کلکانی

 ‐ قومی نماد يک ابداع و خلق به دست "کلکانی هللا حبيب"پوسيدۀ  ھای استخوان وجود در ناسيوناليسم تباری و اسالمی

 جھت ھمين از .قدرت است مرجعيت در شفت برای شتال بيان سمبوليک تاريخی توجيه ھر از فارغ که زدند اسالمی

 .کردند ءادا نقش و شدند صف به نمايش در اين راست تا چپ از تاجک مليت به متعلق ھای تباری ناسيوناليست تمام

 قدرت تاريخی منظر مرجعيت از نقدی تاجک ناسيوناليستھاى اقدام به اين شان نقد پشتون ھای وشؤونيست ھا اسالميست

بود " سقا بچۀ" ،و چون  نبود جاری پشتون خون اشرافيت " کلکانی هللا حبيب "که در رگھای آنجا  از آنھا نظر زا .است

ًشود بناء مستحق  شمردهشاھان  و حاکمان زمرۀ در تواند نمی و نمی توانست لذا بود، محروم طبقات و اقشار از يعنی

 که یارتجاعي جنبش به تبار، پشتون و اسالمگرايان ھا ونيستشؤ که است حالی در اين ؛نيست و و اکرام ھم " اعزاز"

 سر کشور شرق و مناطق جنوب از ھم بيشتر و ساخت می را آن وجناح ضلع يک او ھمراھان و " کلکانی هللا حبيب "

 يک در یاسالم ارتجاع برای . است" کلکانیهللا حبيب" تبار و نسب به اينھا نقد .ندارند نقد تاريخی ھيچ بود، کرده بر

 از و است و الحاد مقابل کفر در اسالمی جھاد سمبول ھمراھانش  وياران و  " کلکانی هللا حبيب " اما عمومی " ھيأت

 .شمارند می خود افتخارات تاريخ و از جزئی و نھند می ارج تبارش و نژاد علی رغم را او که است منظر ھمين

 که است ئیعقبگرا و  اسالمی ارتجاع جنبش به  متعلق" کلکانی هللا حبيب "سوسياليستی و خواھانه آزادی جنبش نظر از

 اصالحات و هللا امان دولت عليه کبير بريتانيای قدرت امپرياليستی ژىيسترات به خدمت در و موضع ارتجاعی يک از

 ھای يوناليستناس و پوپوليست ادعای چپ و باور خالف  .نمود نگون سر را و آن اقدام آن بورژوائى و خواھانه ترقی

 جنبش صورت يک ھيچ به کرد می گی نمايند را آن و شود می تداعی آن با او که ئیارتجاع جنبش و" بچۀ سقا"تباری 

 از بخشی نادرشاه حاکميت در آن تداوم و جنبش اين ارتجاعی نقش .نبود و ستم استبداد عليه و ئی توده اعتراضی

 داد دستبه  آن از جديدی تعابير و زدود تاريخ از حافظۀ توان نمی را آن که است سرزمين اين سياه تاريخ صفحات
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 طالبان و جھادی احزاب وجود اسالمی در ارتجاع سرشت ھم و ھمجنس او دوران اسالمی جنبش و" کلکانی هللا حبيب"

 تشبث و  تالشاين نمود، کتمان را ھا آن سياسی و سياه تاريخی حقيقت توان نمی آنھا اکرام و اعزاز  با.اند داعش و

 .عبث است تبارگرايان حرکتی و اسالمی ارتجاع

 عبدهللا عبدهللا و غنی اشرف افغانستان تقابل سياست در محوری مسائل ناسيوناليستھای قومی، و ھا رسانه تالش خالف

 سياست ۀچيدپي و چند بعدی واقعيت يک از کوچکیۀ گوش بھترين حالت در اين .نيست افغانستان در تقابل تبارگرايان يا

 .است کشور در

 ارتجاعی، نيروھای  جدال.اند اساسى و متنوع و گسترده جامعه و معضالت مسائل شد اشاره آغاز در که ھمانگونه

 نيروھای جوالن و فقر امنيت، و سياسی ‐ ثبات عدم جنگ، ادامۀ آن متن در و ناتو نيروھای امريکا حضور تداوم

 و گونه پاسخ ديگر جامعه امور در نيروھا اين آشکار و دخالت قومی ھای اليستناسيون تا سياسی اسالم ارتجاعی از

 رفع مصائب اجتماعی، به پاسخ حاکمه در قدرت ناتوانی و جامعه در موجود نزاع تناقضات و  .طلبد می خواھانه آزادی

 اسالم .دھد رامی ىاجتماع طبقات و نيروھا ۀھم به نيرو زمينۀ بسيج … و اقتصادى وضع بھبود و گرسنگى، فقر

 نسبت عمومی نارضايتی که از است سوسياليست و چپ نيروی حضور اجتماعی در غياب قومی ناسيوناليسم و سياسی

 .برند می موجود سود وضعيت به

 را یا زمينه ئی منطقه ھای رقابت قدرت تشديد و جھانی کاپيتاليسم بحرانمتن  در " ملی وحدت دولت" العالج بست بن

 براى ھمه آن، از بيرون و چه حکومت بدنۀ در چه آنھا، به متعلق ھاى سياسى جنبش و دارا طبقات تا است ختهفراھم سا

 .نمايند تالش مردم عمومی دادن اعتراض سو و سمت و مواضع تحکيم وضع موجود، حفظ

 مردم ميان در ھرچه بيشتر انقطاب به زدن دامن و قدرت در منازعۀ حاضر نيروھای تحرکات و تالشھا بنابراين

 طبقۀ بايد جاری بحران از جامعه نجات و داشتن مردم ونمص برای .است ھا کتاب و اين حساب از ناشی زحمتکش،

به  آن تکليف تعيين و سياسى قدرت در جدال خودش الترناتيو با جامعه و سوسياليست خواه آزادی نيروھای و کارگر

 نيروھای راندن برابری، بيرون تحقق و تبعيض رفع .بگذارد يدانبه م پا طبقاتى متمايز جنبش و طبقه يک عنوان

 يعنی .کارگر است طبقۀ سوسياليستی جنبش برابر امر و آزاد جامعۀ ايجاد نھايت در و و سعادت رفاه تأمين اشغالگر،

 .ممرد اجتماعی حيات انسانی ساختن برای حل راه ترين انسانی
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