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 Political  سياسی

  
  ٣٢نشريۀ سوسياليسم کارگری شمارۀ 

  ٢٠١۶ نومبر ٢٩
  

  سخن سردبير
 و ھا نخبه و سياسی  نيروھای.شد امريکا ۀمتحد اياالت جمھوری پست رياست احراز به موفق سرانجام ترامپ نالدود

 تحليل و ھا جمله رسانه از نشستند، مسأله اين تحليل پای  به- شان اجتماعی طبقاتی جايگاه منظر از ھر کدام گران تحليل

  .افغانستان در سياسی گران

 او، اجتماعی ارتجاعی پايگاه آن از مھمتر و ترامپ اظھارات  ازئیھا جنبه بر تکيه و اشاره با گران تحليل از برخی

  .ن نمايندييتب را امريکائی ھای ويژگی و مختصات فاشيسم با عروج و ظھور کردند تالش

 
 نزول احزاب و افول با خودش ٢٠٠٨ سال در داری سرمايه نظام بحران مالی از پس خصوص به نئوليبراليسم افول

 نئوليبراليسم .داشته است پی در را اروپا تا امريکا از معظم کاپيتاليستی کشورھای بيشتر در سياست بستر رسمی سنتی

 از اش بيش ئیو ناکارا محدوديت جھانی ۀعرص کشوری تا چارچوب از سياست، تا از اقتصادگرفته ھا عرصه ۀھم در

 .است شده مسجل زمانی ھر

 می نمايندگی و اقتصادی سياسی ۀعرص در را مسلط سيستم که امريکا در سياسی اليت به مردم اعتراضی و" نه"رای 

 در .است داری سرمايه بزرگ ھای قدرت خود در  نئوليبراليسمئیناکارا و گیورشکست اين از ئیبيان گويا زني کنند،

 و امريکاامپرياليسم  اقتصادی قدرت افول آن در متن و جھانی اقتصادی بحران با خصوص جھانی به سياست ۀعرص
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 جھانی نوظھور ھای قدرت جايگاه عريفباز ت برای وتالش منافع تعارض و رقيب، کشمکش ھای قدرت آوردن بر سر

 .است کوبيده جھانی  سياستۀعرص بر را مھرش که است مدتھا ميان شان، جھانی نفوذ ۀحوز تقسيم و ئی و منطقه

 نوين نظم «به  بخشيدن نظم در آن شکست و افقی بی جھانی، سياسی کاپيتاليسم و اقتصادی بحران وضع، اين متن در

 .کند می پيدا معنی امريکا در ترامپ قدرت رسيدن به نظير افراطی راست که گرايشات است » جھانی

 با البته .دھند می وفق پيروزی ترامپ از پس جديد وضعيت به را جناح، خودشان ھردو از سياسی اليت دليل، ھمين به

 افراطی و استر نيروھای سياسی وتمايالت شده موجود سوار وضع از عمومی نارضايتی موج بر که ترامپ اين وجود

 اتتغيير و تصميمات تواند منشأ نمی جمھور رئيس عنوان به او فرد و تمايالت نيات اما کند، می نمايندگی را فاشيست

 تعيين که دانيم می را اين چون .باشد جھانی، ۀعرص در چه و داخلی ۀعرص در چه ،امريکادولت  سياست در بزرگی

 و ئیريشه  جايگاه و نفوذ ساختاری ھای عرصه ۀھم که در دھند می شکل نيروھای را دولتی ھر در ھای کالن سياست

 .دارند نیيمع

 پوپوليست  چپ- و ليبرال تا تباری اسالمی از سياسی نيروھای مورد توجه گذشته مانند امريکا در آن نتايج و انتخابات

 امپرياليسم ھای سياست و ه حکومتب سرنوشتش و بندناف که حاکمه قدرت کننده برای تعيين فاکتور يک و افغانستان

 .باشد می و بوده است، گره خورده امريکا

 از جمھوريخواه نيوکانھا حزب رھبری به امريکا دولت محصول در افغانستان کنونی سياسی سيستم و ساختار که ھرچند

 رھبری به دولت یمھندس و زنی چانه حاصل عبدهللا عبدهللا و غنی اشرف رھبری به"  ملی وحدت دولت"اما  است ،

 .باشد می اوباما

 اند بسته  ترامپۀپديد به را شان اميد اند، ناراض موجود وضع از کنونی که ساختار و حاکميت حامی نيروھای از بخشی

 به و قدرت مدار به عده اين آغاز بازگشت سر جديد محتوای و شکل يک در سياست نيوکانھا او با که کنند می فکر و

 .بود خواھد نيز افغانستان قبال پاکستان در دولتمردان جاری ۀخصمان سياست آن کاھش موازات

 بود خواھد سختگيرانه تر افغانستان دولت مقابل در امريکا سياست دولت است داشته اظھار ترامپ که آنچه اساس بر

 روی ھا جريان ينا منظر از .نموده است زده ذوق را افغانستان در سياست فعاالن عرصه از بيشتری بخش که چيزی

 در شان اوليه ژیيسترات به ومنطبق امريکا ۀحاکم  قدرت"سازنده  ۀمداخل"جديد  دور آغاز نيوکانھا و ترامپ  جديد کرد

 نه و دمکراتھا نه که اينست اما واقعيت .باشد می شان ئی منطقه فعال نقش و اوضاع افغانستان مديريت به مربوط امور

 تمايالت تابع کالن را ھای سرمايه و امريکا امپرياليسم ژيکيمنافع سترات کدام ھيچ رامپت وجود در ھم جمھوريخواھان

 از کودکانه درک يک و واھی اميد اميد يک اين .دانند نمی شان محلی متحدان و و ياران جمھوری رئيس فرد فردی

 آن قدر قدرتی و امريکا قدرت از ئیرامبو تصوير ھمان اين اميد مبنای .است کاپيتاليستی مناسبات در  سياستۀعرص

 .شود می تداعی نيوکانھا و با جمھوريخواھان که است جھانی ۀعرص در

 سياسی مجدد جغرافيای تقسيم برای داری سرمايه ديگر ھای برکردن قدرت سر و امريکا اقتصادی قدرت افول با اما

 جديد وضعيت ۀزمين بر و متن در که حال عين در .است لوحانه ساده و پوچ نييتب و درک اين شان، نفوذ حوزه و جھان

 از ئی منطقه ھای قدرت و کشورھا ژيکيسترات منافع و نمايد ديکته جانبه يک را خودش ھای سياست تواند نمی امريکا

 وجود به نيز زمينه اين پاکستان جمله از منطقه در دولتی ھر برای .نکند لحاظ را افغانستان و منطقه در پاکستان جمله

 .نمايد يارگيری جديد نظامی و اقتصادی ھای بلوک ميان در که است دهآم

 بتواند که امريکا جديد دولت به دلبستن ًبناء .است گيری شکل حال در منطقه در جديد ھای بندی صف نيز اکنون ھمين

 حاکمه قدرت که اين يا و بياورد ارمغان به رفاه و امنيت سياسی، ثبات و نمايد مھار را ئی منطقه ھای قدرت و پاکستان
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 مشغولی دل و توھم يک نمايد تبديل کارا و مردم مقبول نيروی به شبه يک اش ساختاری تعرضات و تناقضات تمام با را

 .نيست بيش یا انگارانه ساده

 بر چنان امريکا رأس در جھانی داری سرمايه که باشد تصور قابل تواند می کنکرتی بسيار شرايط در تنھا امر اين

 درسطح بالمنازعش قدرت احراز و امريکا قدرتی قدر تحقق ۀزمين آن بستر بر که آيد فايق اش ساختاری جاری حرانب

 .شود متحقق جھان

 ۀصحن در آن رسمی سياست که ئی پايه گيری جھت و ترامپ رھبری به امريکا دولت که است اوضاعی يک چنين در

 ھرج اما سازد، برآورده حدی در را ھا جريان اين آرزوھای و حاسباتم تواند می کند، می دنبال المللی بين و داخلی

 قدرتی ھر جانب از سياست ھر اتخاذ که است ساخته پچيده را اوضاع چنان جھان سطح در عظيم آشوب و شديد ومرج

 را جديدی تناقضات و بست بن و گردد منطقه ويژه به جھان سطح در اوضاع وخامت و آشوب منشأ عمل در تواند می

 .گردند قربانی ھمچنان افغانستان محروم طبقات و زحمتکش مردم جمله از که شود سبب

 حزب رأس در ترامپ .است جھانی داری سرمايه " نظم " در ارتجاعی موجود جديد گيری جھت بيانگر ترامپ عروج

 و فريب به دست حاکم مسيست العالج بحران از رفت بيرون برای دست اين از ئیبورژوا احزاب تمام و جمھوريخواه

 ئیگرا فرقه نژادپرستی، ناسيوناليسم، طبل بر داخلی سياست ۀعرص در .اند شده تھيدست و زحمتکش ۀتود تحميق

 گاندنماين و بورژوازی که ھستند یتاريخي ۀشد شناخته ابزارھای آن اين .کوبند می مھاجران، با ضديت قومی، و مذھبی

 و ضدانسانی باور اين محروم ۀتود به تا اند گرفته کار بهاز لحاظ تاريخی  ئیبورژوا احزاب وجود در آنھا سياسی

 ديگر، ملتی يا قوم فرودستان بلکه داران، سرمايه و سرمايه نه آنھا فرودست وضعيت مسبب که بقبوالنند را ارتجاعی

 .است ديگر مذھبی يا ديگر، نژاد

 یا مسأله اما .ھستيم آن ددمنشی و بربريت شاھد روزه ھر دھه سه از بيشتر طی افغانستان در که شومی سياست و پديده

 آن متن در که است جھانی کاپيتاليسم جاری عميق بحران کند می تحميل بشريت به را بيشتری بربريت و مخاطرات که

 الکا و کار بازارھای به دسترسی و نفوذ ۀحوز و جھان مجدد برسرتقسيم جھانی قدرتھای ميان جنگ و جدال ۀزمين

 .دھد می شکل را ژيکيسترات ومناطق

 در .سازند می جدی را مخاطره اين شد رانده قدرت به آن موج و برمتن ترامپ که یفاشيستي نيروھای و افراطی راست

 از بريتانيا خروج از پس .اند شده تقويت فاشيستی و افراطی راست ھای جريان جھانی کاپيتاليسم بحران ۀزمين پس

 اند گرفته یا تازه جان جھان سطح در افراطی راستھای ترامپ، رسيدن پيروزی به از پس خصوصه ب و اروپا اتحاديه

 .دارد ادامه غايله اين و

 ھژمونيک موقعيت آن از ديگر نئوليبراليسم جديد، وضعيت متن بر که است واقعيت اين آشکار ۀنشان مسأله اين ھمچنين

 در .ندارد را گذشته انسجام نيزآن ايدئولوژيک نظر از داری سرمايه و نيست برخوردار ھشتاد ۀدھ از پس اش گذشته

 وجود ابراز امکان  که نيست امپرياليستی بورژوا ارتجاع حلھای  راه تنھا ،ئی منطقه و جھانی ۀپيچيد بحران اين متن

 اين نيز کارگر ۀطبق متشکل و مند قدرت سوسياليستی اجتماعی جنبش به عينی نظر از وضعيت اين بلکه کند می پيدا

 برابر و آزاد ۀجامع يک اساس آن بنياد بر و نمايد عملی را خودش انقالبی آلترناتيو تا سازد می فراھم را فرجه و زمينه

 .کند ريزی پی را سوسياليستی

  


