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بیشتر از چهار دهه است که مردم و جغرافیایی 

نام افغانستان در آتش تقابل سرمایه به سیاسی 

سوزد؛ در جریان جنگ های بزرگ جهانی می

سرد نیروهای به شدت هار مذهبی در داخل، و 

حول و حوش این کشور در چهار چوب اسالم 

 ۀی منحیث کمربند سبز از سوی سرمایسسیا

امریکا و در کل بالک غرب با کمک 

 وضعیت جدید و روایت ما از آن | (4)صفحه  داریهای سرمایهنگاهی بر تصویرسازی از طالبان در رسانه : در این شماره

های دموکرتیک و افغانستان؛ جنبش | (١3)صفحه نباید گذاشت تا تروریستان حکومت خود را تثبیت کنند!  | (6)صفحه 

های کارگری افغانستان به کنگرۀ دوازدهم حزب پیام شادباش سازمان سوسیالیست | (١5 )صفحه« های مردمیخیزش»

 (۲0)صفحه  داری به قدرت...آشکار دول سرمایهجانیان اسالمی طالب با حمایت  | (١8 )صفحهکمونیست کارگری ایران 

داریهای سرمایهقدرت افغانستان میدان تقابل منافع

 جواد طیب  

 

 ؛وی نشان دادندفامریکا و ناتو اهمال و غفلت وظی

این بار باز گروه تروریستی همانندی را از همان 

وارد کمپنی )اسالم سیاسی( زیر نام طالب دوباره 

جنگ گرم ساختند، تا این که در این دوره با 

پناه  ۀاستفاده از وقایع پیش آمده به خصوص به بهان

دادن اسامه بن الدن رهبر گروه القاعده از سوی 

 هم سپتامبر، امریکا و یازد ۀطالبان و انتقام از حمل

 

 

 

 2ادامه در صفحه 

کشورهای عربی و پاکستان ساخته شد و در این 

میدان )افغانستان( علیه نفوذ هرچه بیشتر اتحاد 

گرفته شد. وقتی بخشی از این  جماهیر شوروی بکار

نیروها بعد از اینکه نیروهای شوروی از کشور بیرون 

های منطقه یک تن امکانات از قدرت، با گرفندشد

بالمنازع کشورهای خالق شان دوری  ۀمقدار از سلط

کردند و یا به زبان دیگر در تطبیق پروژه های بعدی 
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ر لشکرکشی کردند و با افغانستانشرکا به 

اخیر نه  ۀدیگر به شکل رسمی در این دو ده

تنها که این کشور را به گدامی از سالح های 

سبک و سنگین، مواد منفجره، قاچاق مواد 

مخدر و عادی سازی مراودات اقتصادی 

مافیایی تبدیل کردند که با تسری این مناسبات 

عناصر گزینشی خودشان  ۀاز باال به وسیل

 و هرچه کسانی که همانند کرزی، غنی، عبداهلل

دور و بر اینها بودند، فساد، غصب ملکیت و 

دارایی های عامه، ترور، قلدری، انفجار و هر 

را در کل فرهنگ اجتماعی  یجنایت دیگر

  .دساری وعادی سازی نمودن

امریکا و شرکا با یک چنین بذری در این 

 ۀخاک و بدتر از همه سوار کردن دوبار

مردم، این  ۀبر گردبزرگترین تروریستان جهان 

ی خود به یکشور را ظاهرا تحویل رقبای منطقه

امریکا و ناتو  .خصوص چین و روسیه کردند

ی به یدر تقابل و محدود سازی رقبای منطقه

خصوص چین و روسیه دست به هر کاری می 

 زنند. در این فاز با از بین بردن کل سیستم و

شتن شیرازه جامعه در افغانستان و بر سرکار گما

تروریستان در قدرت، درگیری ونگرانی چین 

پاسفیک، از این ناحیه -حوزه ایندو ۀرا بر عالو

هم سخت تشدید کرده است؛ حاال چین و 

روسیه از خطر گسترش نیروهای تروریستی و 

قاچاق مواد مخدر به قلمرو شان با توجه به 

بزرگترین منبع عایداتی طالبان از تولید و قاچاق مواد 

موجودیت بیش از بیست گروه تروریستی در مخدر و 

افغانستان سخت در مخمصه استند. از سوی دیگر 

های طالب چین و روسیه آن چنان هم باالی گروه

کل سیستم  ۀاعتماد ندارند که به این زودی ها هزین

دست باز  باسازی و حکومت داری را در افغانستان 

رشته  دانند که هنوزبپردازند. این ها به درستی می

ارتباط این گروهای تروریستی با امریکا کامال قطع 

نشده است، این هم برای رقبای امریکا و ناتو در 

منطقه مشخص است که امریکا با بیرون کشیدن 

 مستقیممداخالت قطع و  نیروها خود از افغانستان

هرچه بیشتر مداخالت سیاسی را  ۀنظامی، زمین

کستان در دست همچنان از قِبل کشورهای عربی و پا

 .دارد

روی هم رفته باید تأکید کرد که بحران و سونامی  

که در افغانستان شکل گرفته است، اساساً  یی بشری

ناشی از بحران اقتصادی و ساختاری در کل سیستم 

سرمایه داری است و درست از همین ناحیه هم است 

های پیچیده و بدور از تحلیل که خود را چندین الیه،

دهد. اما آنچه که روشن و مبرهن نشان میدم دستی 

است، در این تقابل منافع، بیشتر از هر دولتی این مردم 

افغانستان است که فجایع بد و بدتر را هر روزه تجربه 

خواهند کرد. خب وقتی اوضاع افغانستان و منطقه 

متاسفانه در یک چنین وضعیتی است، پرسش اساسی 

وص طبقات خصاین خواهد بود که مردم و به

فرودست جامعه که بیشتر از همه در معرض فقر و 

 فالکت قرار دارند چه باید بکنند؟ 

گوید در از این زمینه یاد مان باشد، تاریخ به ما می

در جنگ و تقابل منافع کشورهای سرمایه داری، 

برد و باخت هر کدام این دو طرف به نفع طبقات 

جنگ  فرودست و در کل مردم آن جغرافیا نیست؛

این طرف های منازعه یک طرف دیگر  ۀها بر عالو

هم دارد و آن مردم آن جغرافیایی سیاسی است. 

 این طرف به خصوص صورت بندی ۀداتصمیم و ار

 

اشکال مختلف مالکیت و "

تماعی را شرایط هستی اج

روبنای جامعی از انواع 

احساس ها و پندارها و 

شیوه های ویژۀ تفکر و 

نده است. اجهان بینی پوش

مجموع طبق تمام روبنا 

را بر پایۀ شرایط مادی 

خود و مناسبات وابسته 

کند و به به آن ایجاد می

 "دهد.آن شکل می
 )کارل مارکس هجدهم برومر لوئی بناپارت(

3ادامه در صفحه   
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تواند در جهت های پایینی جامعه است که می

البته این  .منافع کل شهروندان تعیین کننده باشد

باید گفت که مردم و شهروندان را نباید را هم 

از بُعد جامعه شناختی به دلیل گرایش های معین 

اجتماعی -اجتماعی که به جنبش های سیاسی

در جامعه دارند فقط جمع عددی انسان های 

ک دست وهمه در یک صف شناخت که ی

روند؛ مردم متاسفانه به دلیل واحد رژه می

فاوتی که به پایگاه ها و جایگاهای طبقاتی مت

حکم مناسبات اجتماعی دارند، هر کدام جنبش 

 سیاسی خود را دارند. -های اجتماعی

در منازعه نیم قرنه افغانستان بنا به منافع طبقات 

 داری درحاکم در کشور و منافع نظام سرمایه

جهان، بیشتر از هر جنبش اجتماعی دیگر 

جنبش های ناسیونالیستی و مذهبی توانسته است 

فرم خود را در خورد جامعه دهند و با تفرقۀ پالت

ها بر مبنای قوم، زبان، سمت، مذهب انسان

ها را که همان وغیره هویت همه شمول آدم

الحقوق انسان یعنی شهروند آزاد و متساوی

 . است از گزینش های اجتماعی بدرو سازند

برای همین هم است که امروزه هم نقد مناسبات 

با تأسف اکثراً مذهبی و در جریان افغانستان 

ناسیونالیستی است و هم نیروهای بر سر قدرت 

 تو پیش برنده های رتق و فتق جامعه؛ به عبار

دیگرهم نقد ناسیونالیستی و مذهبی است و هم 

اگر ما به وضعیت موجود نقد  .موضوع نقد

داریم، اگر ما خواهان استمرار گذشته در آینده 

انتباهی از کارکرد  نیستیم، اگر ما الاقل تجارب و

 جنبش های ناسیونالیستی و مذهبی داریم که به جز

فقر، فالکت و سیه روزی چیزی دیگری تحویل 

شهروندان نکردند، دیگر نباید هیچ توهمی نسبت به 

جنبش های ناسیونالیستی  .این جنبش ها داشته باشیم

و مذهبی به ویژه در این نیم قرن اخیر در کشور هرچه 

مردم دریغ  نسبت بهکه سراغ داشتند  ییعجنایت و فجا

نکردند؛ بنابرین امروزه بیش از پیش فرصت آن 

فرارسیده است که مردم سوای تعلقات اتنیکی و 

حول پالتفرمی گرد آیند که در آن  شانتباری 

ها در اقتصاد، قدرت گی اجتماعی آدمهشرکت و زند

سیاسی و کل امور جامعه نه بر مبنای مشخصات مثل 

ب، قوم، زبان، محل، جنسیت و... بل منحیث مذه

الحقوق که در امور همگانی های آزاد و متساویانسان

در سطح توان شان تالش کنند و از فراورده های 

اجتماعی در حد نیاز بدون هیچ تبعیضی برخوردار 

باشند. 

 

رهایی جامعه از منجالب این همه فجایع در گرو 

رچند این شکل یابی یک چنین جنبشی است. ه

 لقوه در جامعه موجود است. اجنبش به صورت ب

بازی، بازی، زبانحقوقی، جنایت، قومدم از فقر، بیمر

تبعیض جنسی و تحمیل قواعد مذهبی به یک اندازه 

گاهی اینجا و آنجا اعتراض خود به  بیزار اند و هر از

وضع موجود را در چهارچوب آکسیون های خیابانی 

، اما نیاز است که این جنبش گذارندبه نمایش می

اجتماعی با روشن سازی هرچه بیشتر خواست ها و 

لفعل القوه به بامطالبات خود از جنبش های دیگر، از ب

در آید. در پهلوی این، قدرت یابی این جنبش کامالً 

گی دارد به اتحاد وتشکل یابی هرچه بیشتر هبست

طبقات فرودست در این جنبش و حمایت و پشتیبانی 

در سراسر از آن تشکل های پیشرو و برابری طلب 

 .جهان
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بگذار طبقات حاکم در مقابل انقالب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولتاریا در این میان 

 اما جهانی را به دست خواهند آورد!دهند، چیزی جز زنجیرهای خود را از دست نمی

الرغم تغییر برنامه ریزی شده که بر مبنای علی

آن حاکمیت مجدد گروه طالبان در افغانستان 

متحقق شد، بخش بزرگی از مردم افغانستان در 

مخالفت شدید بالقوه و بالفعل در برابر امارت 

 د. اسالمی طالبان قرار دارن

نارضایتی از تحمیل استیالی بالمنازع طالبان بر 

ها، مردم، صرفاً منحصر به ناسیونالیست

های تبارگرا و شهروندانی که با معیار جریان

های قوم پرستی در صف ضد طالبان قرار می 

گیرند نبوده بلکه شامل بخش وسیعی از مردم 

حتی آنهایی که بر مبنای تعلقات تباری به 

گردد. قشر داده می شوند نیز می طالبان نسبت

روشنفکر جامعه به دلیل خصومت طالبان با 

دانش و جلوگیری از اشاعۀ فرهنگ پیشرو و 

انسانی که با بستن در مدارس دخترانه، 

مخصوصاً در نواحی شرق و جنوب افغانستان 

رسد، در ابعاد خیلی گسرده تری به مشاهده می

ه شدت مخرب عمیقاً در رنج بوده و از تأثیرات ب

آن بر نسل موجود و نسل های آینده و به ویژه 

 زنان آگاه هستند. 

داری و در این میان این تنها نظام سرمایه

سردمداران آن در سطح جهانی و منطقه است 

که از شرایطی که خود بانی و ایجادگر آن هستند دل 

خوش اند؛ با هژمونی دین بر جامعه و سلطۀ یک 

بر « امارت اسالمی»أت دست تیوکراسی در هی

توانند اهداف گی مردم این نیروها جمعاً میزنده

استراتژیک و تسلط شان را برای ادامۀ استثمار و 

امکان کسب سود بیشتر به قیمت بدبختی و آالم 

بیکران مردم استمرار بخشند. 

 

داری، که کسب در عدم شناخت از ماهیت سرمایه

ی آن را تشکیل سود به هر وسیلۀ ممکن فلسفۀ وجود

دهد، تعداد زیادی تسلط مجدد طالبان را نتیجۀ می

ها آنمحاسبه اشتباه سران آمـریکا و متحدین غربی 

پندارند. استیالی دوبارۀ امارت اسالمی طالبان اما می

نتجه سوء تفاهم و اشتباه محاسباتی نبوده بلکه ادامۀ 

تسلسل منطقی ای است که به صورت بالفعل با 

فتری برای طالبان در قطر کلید خورد و گشودن د

الرغم رقابت شدید میان برنامه های اجتماعی علی

جناح های مختلف حاکمیت در آمریکا هم در 

دورۀ ریاست جمهوری ترامپ و هم در زمان 

ریاست جمهوری بایدن مراحل بعدی آن با تدوین 

توافقنامه ای توسط فرستادۀ مخصوص آمریکا 

قت پیاده گردید و کماکان با زلمی خلیلل زاد به د

استفاده از دستگاه های تبلیغانی وسیعی که در اختیار 

دارند، با تخدیر افکار مردم، تداوم آن مدیریت 

 گردد. می

به همین دلیل با استفاده از رسانه ها و با وارونه جلوه 

دادن واقعیت های جاری در افغانستان در تالش 

ای طالب که هستند تصویر دیگری از تروریست ه

اکثر شان در مدارس دینی که سکوالریست های 

کاپیتالیست در ایجاد، تمویل و گسترش آن ها برای 

رشد و استفاده از اسالم سیاسی سرمایه گذاری 

 کرده آموزش دیده اند، ارایه دهند.

بی بی سی، که یکی از پیش کسوتان معرکۀ 

تبلیغاتی بوده و از بدو تأسیس به تغذیه فکری 

بانش به نفع نظامی که به آن تعلق دارد مشغول مخاط

بوده و با کمک گزارش گرانش درتقالی ارایۀ 

 تصویر مطلوبی از طالبان، توانایی های آن ها و 

 
5ادامه در صفحه   

نگاهی بر تصویرسازی از طالبان در رسانه های 

 داریسرمایه

 یونس سلطانی 
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نگاهی بر تصویر سازی از طالبان 

 داریدر رسانه های سرمایه

واقعیت های جاری در افغانستان به جهانیان 

 باشد.می

طالبان بر کسی  توانایی های عملی و ذهنی

پوشیده نیست. عملیات تروریستی طالبان بیشتر به 

دلیل بی تفاوتی وعدم جلوگیری دولت های 

کرزی و غنی و نقش مستقیم خود این دو در 

شد تا ابتکار حمایت از طالبان ممکن می

تروریست های طالب. به همین گونه سقوط 

ولسوالی ها و متعاقباً شهرهای بزرگ افغانستان به 

ست طالبان هم با فراهم کردن امکانات برای د

آنان توسط دولتی که ظاهراً در برابر طالب قرار 

داشت، ممکن گردید. قشله های نظامی و واحد 

های اداری قبل از آنکه طالبان به آن حوالی 

شدند. دالیل آن تسلیمی رسیده باشند، تسلیم می

ها دیگر رازی آشکاری اند. حتی فرار غنی ، 

هور منتخب آمریکا، با استفاده از س جمێر

توانست در خفا و بدون گریز از دید هواپیما نمی

ولین برج کنترول و رادار هایی که ٶمس

مسؤولیت ادارۀ آنها با نظامیان آمریکا و متحدین 

 ناتو بود، ممکن گردد.

ولی بی بی سی به نقل از وال استریت ژورنال 

غربی  دهد که طالبان نفوذی با پوششگزارش می

در داخل وزارت خانه ها سازمان ها، دانشگاه ها 

حتی در برج مراقبت میدان هوایی کابل، در 

سقوط بدون مقاومت شهر ها و پایتخت نقش 

 چشمگیری داشتند. 

گردد آنچه در گزارش نامبرده به آن اشاره نمی

این است که دولت غنی و ارکان اصلی دولت 

کیت کالرک از پاسخ سران طالب در رابطه با 

در کشور اظهار رضایت کرده چالش های موجود 

کند که گنجانیدن  افراد غیر طالب در و توصیه می

ساختار امارت اسالمی، یعنی همکاسه کردن کسانی 

که الزاماً در مدارس حقانی تعلیم ندیده اند ولی 

نماید داری اند، تالش میپاسدار منافع نظام سرمایه

که در مشروعیت طالبان به عنوان یک دولت همه 

 تردیدی باقی نماند.  شمول

جان سیمپسون خبرنگار ارشد بی بی سی که بیست 

 "سال قبل در معیت نظامیان آمریکا از پیروزی 

داری و شکست تروریست های سرمایه "مدنیت

طالب و همچنان از سر آغاز آزادی زنان از بربریت 

داد، همزمان که از فقر و طالبانیسم گزارش می

ها در افغانستان اشک فرودستی مردم و خانواده 

دهد که از طالبان شنفته تمساح می ریزد، نوید می

 دهند. است که آنها غرب را بر چین ترجیح می

جان سیمپسون خبر نگار کار کشته یی که پنجاه سال 

در خدمت بی بی سی بوده است، بدون هیچ تأمل و 

الوزرا محمد حسن آخند، سێنقدی بر گفته های ر

کند که طالبان فراهم کردن رزق یکه آشکارا بیان م

مردم افغانستان را تعهد نکرده و دادن رزق مردم در 

دست خدا است، از درک مسؤولین بلند پایۀ طالبان 

ولیت سنگین شان در قبال مردم در ٶدر فهم مس

افغانستان و جهان با حرارت حرف زده و تآکید 

آنها به مراتب از مقامات طالبان که  "نماید که می

بالً در قدرت بودند پیشرفته تر و عصری تر بوده و ق

از جهان بیرونی و از نیازهای مردم کامالً آگاه 

 ."هستند

ولیتی تمام شهر خالی از وجود سیمپسون با بی مسؤ

 زنان را نتیجۀ تصمیم و ارادۀ خود زنان قلمداد 

 

در رآس  همه دست نشانده گان دولت های غربی

آمریکا بوده و وظیفه داشته اند در سناریوی 

برگشت طالبان نقش هایی را که به آنها سپرده 

شده بود، اجرا نمایند. به عبارت دیگر آن نفوذی 

ها با لباس های غربی ارکان های اصلی دولت غنی 

بوده اند که با تآیید همکاران بین المللی شان 

ر برابر طالبان وظیفه داشته اند از بروز مقاومت د

 جلوگیری نمایند. 

نوامبر سال جاری، در  ١٦در گزارشی دیگری در 

پاسخ به این سوال که آیا طالبان تغییر کرده اند، 

شبکۀ تحلیلگران "الن ٶکیت کالرک، از مس

به دلیل این که  "نویسد: چنین می "افغانستان

طالبان دیگر در جنگ نیستند، در کشور صلح 

تحلیلگر بر اقتضای نقشش در . این "حکمفرماست

که با به  "صلحی "دستگاه بی بی سی، از کیفیت 

قدرت رسیدن طالبان ممکن شده است، چیزی 

نویسد. از ماهیت و دالیل آرامشی که به نمی

آرامش گورستان شبیه است، حرفی نمی زند. 

چون جنسیت تآثیری در موضیعگیری افراد در 

فاق می افتد قبال آنچه در ساختار های سیاسی ات

گی زنان در حاکمیت امارت ندارد، شرایط زنده

گر را به خود اسالمی طالبان توجه این گزارش

دهد. از رونق جلب نکرده و به آن اهمیتی نمی

تجارت در شهرها بدون ترس از عملیات انتحاری 

طالبان و در دهات که بدون وحشت از بمباردمان 

فت شدید در جریان است، بدون توجه به عامل ا

توان خرید مردم که ناشی از بیکاری در عموم و 

گی بیکاری های تحمیلی بر زنان و ورشکسته

اقتصادی در افغانستان است، به عنوان امر مثبتی که 

گویا امارت اسالمی طالبان زمینۀ آنرا فراهم کرده 

 نویسد. است، می
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جهنم بر پاداشته شده و بربریت جاری ناشی از آن 

تعارض منافع این ها و تقابل و حاصل استراتژی

-ها در هیأت چپ بورژوانیروها و ایادی محلی آن

کار اسالمی و ناسیونالیست، احزاب جنایت

های قومی و تباری ها و شئونیستناسیونالیست

است. پس از اضمحالل و فروپاشی حاکمیت 

حزب دموکراتیک خلق و زانو زدن آن در قبال 

نیروهای اسالمی و متالشی شدن آن بر مبنای 

تعلقات تباری، جنگ و منازعه ابعاد پیچیده و 

تری کسب نمود که در آن در ضمن هولناک

-های اقتصادیویرانی و تباهی همۀ زیرساخت

ها انسان قربانی و متضرر گشتند؛ اجتماعی میلیون

 یی که همچنان ادامه دارد.غایله

طی بیست سال اخیر نیز همین نیروها با وجود 

خونبار شان با تبانی و  تاریخ و پراتیک سیاه و

داری و متحدان های بزرگ سرمایهحمایت قدرت

ها بر سرنوشت مردم مسلط بودند. یی آنمنطقه

های شان نیروهایی که حاصل پراتیک و سیاست

چیزی جز جنگ ویرانگر، فقر و محنت فزاینده، 

از همان ارتجاع، استبداد و تفرقه نبود و نیست. 

سپتامبر  ١١پس از ستان نظامی به افغان ۀآغاز حمل

نابودی را نه اساساً هدف امریکا و متحدانش 

نه از آن میان طالبان و قومی  –نیروهای اسالمی 

زنان « رهایی»تأمین آزادی، دموکراسی، رفاه و هم 

از محرومیت اجتماعی و ستم و آپارتاید جنسیتی 

 در همان دوران نیز نیروهای ؛ دادتشکیل نمی

 مقدمه

با وجود گذشت چیزی بیشتر از چهار ماه تحلیل 

یکسان و در ابعادی متناظر بر یک فهم مشترک 

 قدرت یافتن دوبارۀ طالبان بهگی دستز چگونها

دالیل ، علل و «امارت اسالمی»و برپایی  سیاسی

آن در میان نیروها و فعاالن سیاسی از آن میان 

نیروهای سوسیالیست، چپ و مترقی افغانستان 

وجود ندارد؛ در این میان سازمان 

های کارگری طی این چندسال پسین سوسیالیست

ودش را از کل این ماجرا، تحلیل و تبیین خ

ها ارائه نموده روندهای طی شده و سرانجام آن

توان مدعی شد که در دنیای گمان میاست؛ بی

های انجام ها و تحلیلواقع و در نهایت امر ارزیابی

 شده از جانب ما همه به واقعیت پیوستند. 

، به ها پیشسال ماحقیقت امر این است که 

و  «ات دوحهمذاکر»خصوص پس ازآغاز 

نامۀ میان دولت امریکا و درنهایت امضای توافق

و  با توجه به شناختسران طالبان و مهمتر از آن 

دارانۀ حاکم و از مناسبات سرمایه تحلیلی که

داشتیم نیروهای اجتماعی حاضر در جدال قدرت 

یم، چیزی که بود کردهبینی  این سرانجام را پیش

؛ برای ما تنددر نشرات ما نیز قابل دسترس هس

به رهبری دولت پوشالی و اضمحالل فروپاشی 

دموکراتیزاسیون »و پایان پروژۀ اشرف غنی 

جمهوری »در هیأت و سازوکار « امپریالیستی

در متن کل تعامالت سیاسی درون « اسالمی

و نقش قدرت های  ، منطقهجامعۀ افغانستان

ی امر ،داری برای گذار از این وضعیتسرمایه

د. در طی این بیست سال قدرت حاکمه تصادفی نبو

و جریان های بورژوایی حامی آن در ضمن غارت 

و  به دلیل تناقضات عمیق ساختاری، های عظیمثروت

های تحضور پُر رنگ ناسیونالیس همچنان به دلیل

ها و جزایر دائمی جناحعارض و تقابل تباری و ت

زمینۀ انقطاب اجتماعی بیشتری را بر مبنای قدرت 

یمات آحاد جامعه به اتنیک و تبار متخاصم فراهم تقس

در کنار عوامل تعیین کنندۀ دیگر آورده بود که خود 

تضعیف و ۀ زمینشود که در ادامه به آن پرداخته می

. از آوردرا از درون فراهم می رژیممتالشی شدن 

-همان آغاز مهندسی ساختار سیاسی در کنفرانس بن

ر مایۀ آن را آلمان این تناقض و عارضه خمی

ساخت و این سیستم و نهاد قدرت آن را تا آخرین می

 کرد.لحظات حیاتش در خودش حمل می

برای روشن شدن بیشتر درک و تبیین ما از کل این 

ماجرا و سرانجام فروپاشی ساختار سیاسی و وضعیت 

بار دیگر و در قالب ، یکبه اختصارکنونی، هرچند 

 ترین وجوه آننندهترین و تعیین کدیگری به عمده

 پردازیم. می

 چرائی و علل

در این چهل و اندی سال نیروهای سیاسی و حامیان 

امپریالیستی -ها در کمپ ارتجاع بورژواجهانی آن

دار تحوالت در جغرافیای افغانستان بودند و این میدان

 وضعیت جدید و روایت ما از آن
 فهیم آزاد 
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 ت ما از آنوضعیت جدید و روای

اسالمی این یاران جنگ سردی، شریک 

استراتژیک کشورهای غربی در رأس امپریالیسم 

امریکا در تقابل با بلوک رقیب بود؛ و همسویی 

اسالم سیاسی و منافع استراتژیک امریکا در آن 

دوران نیز کامال مشهود و هویدا بود. در حقیقت 

وژه امر و از این منظر طالبان به عنوان محصول پر

داری جهانی و قدرت های درازمدت سرمایه

 حاکمۀ امریکا از این امر مستثنی نبوده و نیست. 

همسویی با طالبان )بخش رانده شدۀ در واقع 

اسالم سیاسی از قدرت که خود محصول و 

فراوردۀ کاپیتالیسم جهانی در دهۀ نود میالدی 

با زمینه سازی اعطای  2008بود(، پس از سال 

گی برای اسی و ایجاد دفتر نمایندهمشروعیت سی

آن در قطر کلید خورد و بیشتر از گذشته عیان 

همسویی منافع را  عمق و پهنای این گردید.

، به ویژه با آغاز این سو به 20١8از توان می

میان دولت امریکا و « صلح»رسمی مذاکرات 

گروه طالبان که در آن با دَور زدن حاکمیت 

د شریک استراتژیک اشرف غنی، طالبان در ح

مجریان قدرت در دولت امریکا ارتقا داده شد نیز 

که از همراهی و حمایت  مشاهده کرد امری

های ارتجاعی منطقه های اروپایی و دولتدولت

معاملۀ پیدا و پنهان  نیز برخوردار گشت.

های امپریالیستی داری جهانی و قدرتسرمایه

ان جهت تأمین منافع استراتژیک شان و همچن

اغوای افکار عمومی نیروهای مترقی در جهان و 

افغانستان، بیانگر آن بود که دیگر نیازی به 

حقوق و »و تأمین « دکوراسیون دموکراتیک»

شد با و می نداشتوجود « آزادی های مدنی

به « امارت اسالمی»کارت طالبان و مهندسی 

عنوان یک آلترناتیو موجه و مؤثر این بازی را به 

ع استراتژیک خود در تقابل و تعارض با نفع مواض

قرار بر این بود و . یی ادامه دادرقبای جهانی و منطقه

چه در شکل و شمایل  ،مناسبات کارمزدیاست که 

یابد تداوم  ،«امارت» ردایو چه در زیر « جمهوریت»

و بساط استثمار و ستم و انباشت سرمایه همچنان 

سی در گسترده خواهد ماند؛ و بازگشت تئوکرا

های هیأت یک دست و در همراهی با جریان

نئولیبرال و ناسیونالسیت به قدرت سیاسی، منافع کل 

های بورژوازی در تعارض و تقابل با جنبش

سوسیالیستی، سرکوب و به تمکین وا -کارگری

ها، ضمانت خواهد شد. بدین لحاظ داشتن آن

امریکا و متحدانش در عمل و نظر از ها پیش سال

کردن حیات اجتماعی مردم، « دموکراتیزه»خیر 

امپریالیستی( حفظ و  -)پروژۀ دموکراتیزاسیون

اجتماعی زنان، جمهوریت، تداوم « حقوق»گسترش 

بند های نیمآوردها و آزادیو ضمانت نیمچه دست

این دو دهۀ پسین که در حقیقت حاصل تمایل و 

تالش مردم تشنۀ آزادی و رفاه، به خصوص نسل 

از زن و مرد بود، چیزی که سالیان درازی جوان اعم 

از جانب بورژوازی جهانی، نهاد های رسمی و 

المللی و ایادی محلی های معتبر بینغیررسمی، رسانه

بدیل در بوق و کرنا آورد بیآن به عنوان دست

شد، گذشته بودند. این رویکرد را قبل از سلطۀ می

کامل طالبان و برگشت آن به قدرت سیاسی با 

صراحت تمام از زبان مجریان اصلی این سناریو، از 

جمله بایدن رئیس جمهور امریکا و اراکین بلند پایۀ 

داری با آب و تاب و با چاشنی دول دیگر سرمایه

-روایات تاریخی از معضالت و ساختار سیاسی

 شنیدیم. افغانستان می« بدوی»اجتماعی و 

 اما چرا چنین شد و چرا سناریوی بازگرداندن

به قدرت را پس از بیست  "امارت اسالمی سرمایه"

تن دادن به "سال جنایت و تباهی تحت عنوان 

جامعه افغانستان و خیانت اشرف غنی  "هایواقعیت

کنند؟ و ناتوانی در شکست نظامی طالبان توجیه می

نه این بلکه طی این چند سال چنان طالبان را در 

جلوه  و دهیأت یک نیروی شکست ناپذیر آراستن

یی جز سپردن تام و کمال دادند که تو گویی چاره

نداشتند. و مدهش اقتدار سیاسی به این نیروی جانی 

گی این روایت همچنان روایت غالب از چگونه

بازگشت طالبان به قدرت سیاسی را نه تنها در میان 

گران نهادهای مهندسی افکار پردازان و تحلیلنظریه

 روایت مسلط بر ذهنسازد، بلکه بورژوایی می
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 وضعیت جدید و روایت ما از آن

فعاالن سیاسی و جامعۀ مدنی در افغانستان را نیز  

برای برخی از کنشگران سیاسی دهد. تشکیل می

و فعاالن جامعۀ مدنی از آن میان نیروها و فعاالن 

های ظاهراً ناسنجیده چپ در افغانستان سیاست

آمیز امریکا «خیانت»شده، آشفته، غیرمدبرانه و 

و توان نظامی  درایتباعث گشت تا گویا طالبان با 

های نبرد از خودشان انگیزی که در میدانشگفت

استیالء و سیطرۀ  یازده روزدادند و در طی تبارز 

ر شان را تثبیت و بار دیگر به قدرت سیاسی ب

گردند. اگر از منظر تحلیل مارکسی به واقعیت 

ا در خاورمیانه و جاری و همچنین موقعیت امریک

حوزۀ آسیای مرکزی از جمله در مورد افغانستان 

های ، سیاست«گیسراسیمه»نگاه کنیم، 

آمیز امریکا و «خیانت»و « ناسنجیدۀ»، «سردرگم»

 تواند قابل فهم گردد.موقعیت کنونی اش می

اما آنچه را که برای بازگشت طالبان به قدرت و 

ن کننده بود تا تعیی« امارت اسالمی»برپایی دوبارۀ 

حدی که مقدور است و در ظرفیت این متن 

بعد از دهیم. گنجد بیشتر مورد وارسی قرار میمی

که مصادف بود با به قدرت رسیدن  20١4سال 

عبداهلل تناقضات ساختاری رژیم بیشتر از -غنی

گذشته آشکار گشت. اقتصاد بیمار افغانستان که 

متحدان و به حمایت های مالی امریکا،  متکی بود

نهادهای جهانی به رکود بیشتری مواجه شد. در 

فقر  و دهشت ،کنار تشدید جنگ ویرانگر، کشتار

تنها که راه حلی ه گرفت؛ رژیم ناز مردم قربانی می

برای معضالت اقتصادی و رفاهی مردم نداشت 

خودش درگیر جدال درونی بود. فقر و تنگدستی 

خصوص  کرد بخش وسیعی از جمعیت، بهبیداد می

نسل جوان برای تأمین معاش و مصون ماندن گروه 

ترک گی بهتر به امید یک زندهگروه کشور را 

کردند و امیدی به بهبود وضعیت اسفبار حاکم می

نداشتند. حاکمیت که خودش در تنگناهای چند 

جز سر گذاشتن به  ییهالیه گرفتار بود چار

تمهیدات حامیان جهانی اش از جمله امریکا و 

روژۀ بازگشت طالبان به قدرت از طریق مذاکره و پ

تعامل نداشت. اکثریت فرودستان و محرومان 

جامعه اعم از زن و مرد از خوان ثروت های عظیم 

مالی محروم بودند این در حالی بود که یک عدۀ 

ها به ثروت قلیل انگل و جنایتکار در طی این سال

بودند. یی دست یافته های میلیونی نجومی و افسانه

محرومیت در یک صف، نخوت و ثروت در  و فقر

صف دیگری دیوار بلند و شگاف عمیق طبقاتی را 

شکل داده بود. این حقیقت تلخ و دردناک یک 

عامل تعیین کننده در سرنوشت و پیامدی است که 

 رقم خورد. 

گاهی دولت مردان حاکم و نیروهای بورژوایی هیچ

نسل جوان و به ارادۀ مردم، نیروهای مترقی، 

ستی و هها به میدان جهت دفاع از کشاندن آن

شد خوانده می« آورددست»مدنیت و آنچه که 

تمکین نکردند؛ نه این بل با تالش تمام بر طبل 

فیت و یانتشار منظم، بهبود ک

نشر مستمر سوسیالیسم کارگری 

در گرو همکاری، کمک مادی و 

معنوی شما است. برای ما خبر و 

مقاله بفرستید، نشریه را 

وانید و به دوستان تان بخ

 ید!معرفی نمای

ها انفکاک و انشقاق در میان مردم و توسل به سنت

؛ اشرف غنی در و باورهای عصر حجر کوبیدند

ود از جهت تحقق یکی از آرزوهایش که عبارت ب

صادق ماند؛ نه « کوتاه کردن فاصلۀ مسجد و ارگ»

تنها که این فاصله کوتاه گردید بلکه از قضا ارگ 

یک چنین وضعیتی را  در بست به مسجد تبدیل شد.

در صف نیروهای نظامی و دفاعی که قرار بود از 

های سیاسی پسین مورد ادعا حاکمیت و گشایش

ی رزمی نهاد های دفاع نمایند نیز شاهد بودیم. نیروها

نظامی همه از سر فقر و به دلیل غم نان و تأمین 

معیشت به صف ارتش، پلیس و نهادهای دیگر 

بودند که تعداد زیادی از این نیروها  هنظامی پیوست

قربانی جنگ دو صف ارتجاعی گشتند. با وجود 

منابع مالی عظیم از حقوق، تأمینات، اکماالت 

که مورد هجوم  لوژیستیکی و حمایت در مواردی

گرفتند خبری نبود. در بیشتر موارد نظامی قرار می

شد؛ خانواده حتی حقوق ماهوار شان پرداخت نمی

های شان در فقر و محنت و با شکم گرسنه سر به 

تنها که از دست ه گذاشتند و زخمیان شان نبالین می

رسی به درمان فوری محروم بودند، بل پیکرهای 

کشته شدۀ شان جلو چشم متالشی شدۀ همرزمان 

و کسی حاضر نبود  دپوسیشان در میادین جنگ می

به خانواده های شان یا ها را به خاک بسپارد و که آن

شدند که تحویل دهند. خالصه در جنگی قربانی می

جنگ خودشان و برای منفعت عمومی نبود؛ و این را 

وجود رشادت و جان  دانستند که باهم به خوبی می

ی بیشمار شان در نهایت حکم رفتن این نظام هافشانی

از جمله امپریالیسم امریکا  رژیماز جانب حامیان 

ها آن پارامترهای تعیین صادر شده است. این

یی بودند که در نهایت نه مردم در کنار نظام کننده

قرار گیرد و نه نیروهای نظامی که اکثراً فرزندان 

 ودست جامعهکارگران و اقشار و طبقات محروم و فر

    9دامه در صفحه ا 
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سردرگمی سیاست خارجی امریکا چه در دوران 

زمامداری ترامپ و چه همین اکنون، با وجود ادعای 

المللی و آن به عرصۀ سیاست بین "بازگشت فعال"

، به نوعی بازتاب "رهبری کنندۀ جهان"اعادۀ مقام 

دهندۀ موقعیت تضعیف شدۀ اقتصادی و قدرت 

های جانب و عروج قدرت ریکا از یکبالمنازع ام

رقیب در سطح جهانی از جانب دیگر است. 

های دیگر از جمله چین، روسیه تا جایی قدرت

اتحادیه اروپا، با وجود برتری قدرت نظامی امریکا، 

تازی آن به عنوان یگانه قرار نیست به تفوق و یکه

قدرت جهانی مانند دوران پس از فروپاشی بلوک 

ری دولتی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی داسرمایه

کنند؛ رقابت  پیشین در دهۀ نود قرن بیستم، تمکین

های اقتصادی در بازار جهانی و سر بر آوردن قدرت

نظامی -یی و محلی که دیگر تنها به قدرت مالیمنطقه

امریکا متکی نیستند، نیز عامل دیگری در عرصۀ 

سیاسی  المللی است که بر تنگناهایسیاست بین

افزاید. این تنگناهای عینی قدرت حاکمۀ امریکا می

داری امریکا( )افول برتری اقتصادی دولت و سرمایه

این « متناقض»عامل اصلی سردرگمی و سیاست های 

قدرت امپریالیستی در منطقه است. افغانستان و منطقۀ 

آسیای مرکزی با توجه به تحوالت بیست سال اخیر 

تراتژی گسترش حوزۀ نفوذ و از مکان معینی در اس

دکترین سیاسی جدید امریکا در تقابل با روسیه و 

چین، به خصوص چین، و شفت رقابت امپریالیستی از 

 خاورمیانه، برخوردار گشته است. 

بنابراین قدرت امپریالیستی امریکا به ویژه در منطقۀ 

خاورمیانه ناگزیر از آن است که منافع استراتژیک 

یی، چه نزدیک با های منطقهکشورها و قدرت 

خودش و یا نزدیک با رقبای جهانی اش را بدون در 

 « اول امریکا»گرایی نظرداشت تداوم سیاست حمایت

 

 

 

 )کارل مارکس(

 

 وضعیت جدید و روایت ما از آن

کنم نیاز اند. عامل تعیین کنندۀ دیگر که فکر می 

است با تفصیل بیشتری به آن پرداخته شود 

داری، تعامل و مناسبات قدرت های سرمایه

ها بر سر حل و فصل منازعۀ جاری در اجماع آن

 ها است.نظر آن مد« ثبات سیاسی»افغانستان و 

اری جهانی در رأس امریکا و قدرت دسرمایه

یی چند سالی بود که در اجماع بر سر های منطقه

شکل دادن به آیندۀ سیاسی جامعۀ افغانستان و 

تأمین منافع استراتژیک شان مشغول طراحی، 

امارت »مهندسی و به پایۀ اکمال رساندن پروژه 

سرمایه در محور طالبان با مشارکت و « اسالمی

وهای اسالمی و همراهی سایر نیر

های تباری و تحمیل آن بر گردۀ ناسیونالیست

مردم خسته از جنگ، بربریت، فقر، ستم، نابرابری 

و تبعیض بودند؛ آن چنان که همه شاهد بودیم 

این پروسه را از طریق آراستن تام و کمال طالبان 

به عنوان یگانه گزینۀ مطلوب، نیروی مدعی 

اجرا در آمدن بالمنازع قدرت سیاسی و عامل به 

سناریوی سیاه مورد نظر امریکا در جغرافیای 

سیاسی افغانستان و مهمتر از همه تأمین کنندۀ 

میانه در آسیای منافع استراتژیک و بلندمدت آن

-که از منظر اقتصادی و همچنان موقعیت جیو

المللی برای همۀ استراتژیک در عرصۀ رقابت بین

له امریکا و یی از جمهای جهانی و منطقهقدرت

متحدان آن از یک جانب و روسیه و چین از 

جانب دیگر حایز اهمیت است، با تشدید هرچه 

بیشتر جنگ، زمینه سازی سپردن قلمرو بیشتر به 

جانیان طالب و تضعیف روحیۀ رزمی نیروهای 

تضعیف موضع و  اًنظامی دولت پیشین، که ضمن

را « صلح»موقعیت آن در بده و بستان مذاکرات 

١0ادامه در صفحه  ز در پی داشت، سر و سامان دادند.نی  
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که در تشدید رقابت در اقتصاد جهانی بازتاب 

یابد، همه با هم شرایط جدیدی را باعث گشته می

است که دیگر در آن امریکا حرف آخر را در 

زند؛ خواسته یا المللی نمیعرصۀ سیاست بین

نخواسته ناگزیر است که به بازیگران دیگر و 

ها تمکین نماید. از این جهت و به نظر منافع آن

من به عنوان یک فاکتور اصلی در تدوین 

استراتژی اتخاذ شدۀ دستگاه دیپلماسی امریکا 

یعنی محول کردن یک دست قدرت به طالبان 

باییست دید تا کلیت قضیه قابل درک گردد. 

امریکا به دلیل هزینه های هنگفت حضورش در 

خواست تا منافع افغانستان و ضعف بنیۀ مالی 

بلندمدت و استراتژیک اش در این حوزه را با به 

کار گماردن طالبان ضمانت نماید؛ دلیل اصلی و 

یی استراتژی جدید امریکا در افغانستان در پایه

حقیقت از وضعیت عمومی در جهان و منطقه 

شود که در آن نظم امپریالیستیی که در ناشی می

ر منطقۀ گذشته بر قرار بود، به خصوص د

خاورمیانه، با افول قدرت اقتصادی امریکا و سر 

یی، های رقیب جهانی و منطقهبر آوردن قدرت

در عمل از هم پاشیده و تا هنوز که هنوز است 

نظم جدید امپریالیستی مطلوب کاپیتالیسم جهانی 

که در آن سهم و حوزۀ نفوذ هر کدام مجدداً 

ته و تثبیت و به رسمیت شناخته شود، شکل نگرف

به همین سبب است که امروزه در خاورمیانه حتی 

های درجه دوم و دست چندم خود به قدرت

نیاز از اتکاء به قدرت امپریالیستی تنهایی و بی

امریکا، منافع استراتژیک شان را در منطقه و در 

نمایند. این را در عملکرد این حوزه دنبال می

رکیه، عربستان سعودی، ایران، کشورهای چون ت

 ها قطر، امارات متحدۀ عربی و پاکستان در جنگ

بین برتری نظامى و ضعف بنیۀ  افغانستان، تناقض

اقتصادى آن است. امپریالیسم امریکا و در کل تمام 

امپریالیستی در شکل دادن به یک  -ژوانیروهای بور

سیستم سیاسی و اقتصادی پایدار در افغانستان که 

باشد، ناکام مانده الزمۀ بسط مناسبات کاپیتالیستی می

شرط بدل کردن افغانستان به منطقۀ است. بناءاً پیش

نفوذ امریکا قبل از همه شکل دادن به یک رژیم 

در خدمت به یی است که بتواند سیاسى و اقتصادی

استراتژی تفوق امریکا و تأمین منافع آن کمک نماید. 

حضور درازمدت امریکا در افغانستان و ایجاد پایگاه 

های نظامی در این سرزمین اگر از یک جانب از نیاز 

یی امپریالیسم امریکا ناشی استراتژیک جهانی و منطقه

شد از جانبی هم ناشی از وجود منابع سرشار طبیعی می

ن کشور به عنوان حوزۀ نفوذ، صدور سرمایه و ای

مهمتر از آن موقعیت استراتژیک آن به عنوان معبری 

به سوی ذخایر عظیم مواد خام طبیعی و بازار آسیای 

 .باشدمرکزی می

دولت جدید امریکا به رهبری بایدن که قرار بود 

یی دولت قبلی به رهبری ترامپ با طالبان توافقات پایه

بینی قرار دهد، با توجه به اوضاع جدید را مورد باز

تنها مُهر تأییدی بر آنچه که ه یی، نالمللی و منطقهبین

مورد توافق قرار گرفته بود زد، بل تحت عنوان پایان 

ترین جنگ تاریخ طوالنی»و « پایانجنگ بی»دادن به 

سناریوی بازگشت طالبان به قدرت سیاسی و « امریکا

مطلوب سرمایه را با تعجیل به « امارت اسالمی»برپایی 

سرانجام رسانید؛ جنگ هر روز هزینۀ هنگفت مالی را 

بلعید، در ضمن بخش اعظم مخارج دولت می

سال از جانب دولت امریکا و  20افغانستان طی این 

شد و با توجه به پیمانانش تأمین میبرخی از هم

وضعیت اقتصاد جهانی و امتداد یافتن رکود اقتصادی 

بر آن،  و فشار قدرت های امپریالیستی دیگر امریکا

 وضعیت جدید و روایت ما از آن

آن در عرصۀ سیاست « بازگشت فعال»و چه سیاست 

جهانی، به رسمیت بشناسد. این امر در حوزۀ آسیای 

ز جمله در افغانستان نیز مرکزی یا آسیای میانه ا

صادق است؛ و سیاستی را که قدرت حاکمۀ امریکا 

در قبال پاکستان، در رابطه به مسألۀ جنگ و صلح 

کند به وضوح بیانگر یک می /افغانستان، پیشه کرده 

چنین رویکردی در وضعیت کنونی و تحوالت 

امریکا در  جاری است. از این رو است که سیاست

انستان و راه بیرون رفت از آن با مورد منازعۀ افغ

های متحدانش در منطقه از جمله پاکستان سیاست

انطباق دارد؛ از این جهت مطلوبیت اسالم سیاسی در 

کیشان شان در موقعیت جدید هیأت طالبان و هم

گیری قطبی شدن هرچه بیشتر جهان و منطقه و شکل

داری جهانی در کل، به ها برای سرمایهبندیبلوک

ژه امپریالیسم امریکا، در حدی است که دیگر وی

دولت، ساختار و نظام سیاسی قبلی، به رهبری اشرف 

رفت، غنی، که خود حامی و پشتوانۀ آن به شمار می

جایگاه و اهمیت اش را از دست داده بود و چنان 

که مشاهده شد، در پیشگاه دکترین جدید 

 کاپیتالیسم جهانی از جمله امریکا شکل دادن به

تنها به معنی قربانی کردن ه ن« امارت اسالمی سرمایه»

سال  20حکومت غنی بل آنچه را که در طی این 

 خواندند نیز بود.  می« ارزش»و « آورددست»

ناگفته پیداست که میزان موفقیت و دستیابی امریکا 

های مورد نظرش در منطقه و در رقابت به استراتژی

یی را نه صرفاً منطقههای نو ظهور جهانی و با قدرت

برترى تکنولوژیک در عرصۀ نظامى، بلکه نهایتاً 

زند. تناسب قوا در عرصۀ اقتصادى رقم زده و می

یى سیاست امپریالیستى امریکا در پایه تناقض

                                       ١١ادامه در صفحه    
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اگر از این منظر به تحوالت سیاسی اخیر افغانستان و 

 "صلح"یابی به افتاده برای دستبه راه پروسه های 

و در نهایت فروپاشی سریع و خیره کنندۀ دولت 

ز و بازگشت دوباره و اشرف غنی در طی چند رو

بالمنازع طالبان به قدرت، به یمن حمایت آشکار 

دولت و نهادهای نظامی پاکستان، و سیطرۀ یک 

که این یابیم میدست آن دقت شود به روشنی در 

توانند مجزا و توانستند و نمیها نمیروندها و پروسه

در خالء شکل بگیرند. طی این چند سال پسین 

قدرت های امپریالیستی و بورژوازی جهانی و 

یی در رأس امریکا برای شکل دادن به نوعی منطقه

از ثبات سیاسی در حوزۀ افغانستان همسو شده و به 

اجماع نظر رسیده بودند. اجماع در مورد حل و فصل 

افغانستان را در چگونگی تعامل قدرت های  ۀمنازع

توان دید؛ چنان که شاهد بودیم با پایان می منطقه

بست رسیدن مذاکرات تن و به تعبیری به بنیاف

یی امریکا و طالبان در قطر، شش دوره "صلح"

بالفاصله دولت روسیه دست بکار شد و زمینۀ 

را در جهت سمت دادن و  "االفغانیکنفرانس بین"

به سرانجام رساندن پروژۀ صلح مورد نظر امریکا در 

 مسکو فراهم نمود و از هیأت طالبان به رهبری مال

غنی برادر چنان استقبال به عمل آورد که تو پنداری 

تنها مورد اعتنا بل در ه که امارت اسالمی سرمایه ن

این ظرف رسمیت یافته باشد؛ صد البته که هدف 

اروپا و  ۀقدرت حاکمه در روسیه، همچنین اتحادی

 ۀهای چین، ایران، پاکستان و کشورهای حوزدولت

سیای میانه و ترکیه خلیج از جمله قطر و  کشورهای آ

هم در آن دوران و هم همین اکنون تأمین سهم و 

ضمانت منافع استراتژیک این کشورها و متحدان 

ها قرار شان است و آن منافع در مرکز این تالش

 .ندداشتند و همچنان قرار دار

 وضعیت جدید و روایت ما از آن

یی از افغانستان تا سوریه، یمن و های منطقهو بحران

توان مشاهده کرد. این موقعیت حتی لیبی و قفقاز می

هایی مانند طالبان نیز این زمینه را فراهم به گروه

یی و جهانی شان از ر کنار حامیان منطقهآورد تا د

جمله دولت پاکستان، بخت شان را برای رسیدن به 

های دیگر جهانی و قدرت در همراهی با قدرت

یی بیازمایند. و از آنجا که طالبان از جانب منطقه

دولت ترامپ از موقعیت یک گروه تروریست 

شورشی و متواری به شریک استراتژیک امپریالیسم 

ها از جمله ا ارتقا داده شد بود، سایر قدرتامریک

چین، روسیه و متحدانش در منطقه نیز سود شان را 

بینند که شریک پروژۀ بازگشت در این دیده و می

شود حاصل آن طالبان به اقتدار سیاسی، که فکر می

ثباتی و در نهایت کوتاه شدن پایان منازعۀ خونین، بی

 حضور و نفوذ رقیب باشد، شوند. 

داری جهان های سرمایهبا وجود رقابت شدید قدرت

بر سر تسلط بر مناطق استراتژیک و منابع از جمله 

خاورمیانه و آسیای مرکزی، نخستین مؤلفه تأمین 

منافع جمعی بورژوازی جهانی و بازتعریف نظام 

تواند برای شکل دادن به سیاسی جهانی است که می

و به لحاظ  ثبات سیاسی مورد نظر مُمد واقع شود

عینی به نوعی تالقی منافع مشترک و اجماع و 

همسویی را عینیت ببخشد. اما این مسأله همزمان به 

معنای رقابت قدرت های بزرگ برای تعریف و 

جنگ بر سر تثبیت مناطق نفوذ شان نیز است. 

منافع اقتصادی هستۀ اصلی و دینامیزم 

المللی است؛ تحوالت در عرصۀ سیاست بین

یی و نیابتی از جمله جنگ ی منطقهجنگ ها

در افغانستان بازتاب بالفعل و بالقوۀ این تقابل 

 در عرصۀ جهانی است.

اما زمینۀ فراهم شده برای نقش آفرینی و مداخلۀ 

از  ییههای جهانی و منطقآشکار و پنهان قدرت

جمله روسیه، چین، پاکستان و... در منازعه و 

باییست در دل جنگ و صلح افغانستان را می

المللی و افول وضعیت خلق شده در عرصۀ بین

المللی جستجو نمود. قدرت امریکا در روابط بین

الرغم تقابل اقتصادی با قدرت های امریکا علی

رقیب از جمله چین و به رخ کشیدن قدرت 

که پس از را ی اش، موقعیت برتری نظام

سپتامبر در سال  ١١فروپاشی بلوک شرق و حادثه 

به دست آورده بود با بحران اقتصادی  200١

از امریکا آغاز شد و در  2008جهانی که در سال 

ابعادی هنوز هم ادامه دارد و مزید بر آن رکود 

، از دست داد ١9-اقتصادی ناشی از پاندمی کوید

موقعیت بالمنازعی که در گذشته  و از این سبب

المللی داشت رو به تضعیف نهاده در عرصۀ بین

 است.

گیری در وضعیت متحول جهانی، شکل

های الینحل های متعارض و بحرانقطب

گیر نظام کاپیتالیستی اقتصادی که همچنان دامن

در جهان است امریکا و متحدانش را در سطح 

رسانیده است که  المللی و منطقه به این نتیجهبین

نباید از کارت برندۀ اسالم سیاسی که همچنان 

قابلیت هایی در جهت تأمین منافع و تحقق 

ها دارد صرف نظر نمایند؛ به های آناستراتژی

همین دلیل با به رسمیت شناختن ترکیبی از 

های عصرحجری و بالهت مذهبی، سنت

گى فرهنگى و ویژه»های قومی به منزلۀ عصبیت

سیاسی افغانستان که  «هایواقعیت»و  «بومى

گی ها را یکجا و به تنهایی نمایندهطالبان همۀ آن

نماید، در صدد کسب مشروعیت سیاسی و می

 اجتماعی برای این گروه و سایر نیروهای اسالم 

١2ادامه در صفحه   
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رود که نمایند، انتظار میامروزه مطرح می

ظرفیت و توان سرکوب « امارت اسالمی»

های اعتراضی رادیکال اجتماعی از جمله جنبش

سوسیالیستی را که در  -جنبش کارگری 

مخالفت با عواقب اجتماعى، سیاسی و اقتصادی 

فت در مناسبات و سیستم مسلط شکل خواهد گر

خدمت و حفظ مناسبات کاپیتالیستی و تأمین 

قدرت و منافع صاحبان سرمایه و طبقۀ بورژوا از 

 خود نشان دهد.

 

 

شاهد همسوئی منافع نیز  خاورمیانهدیگر کشورهاى 

هاى ارتجاعى اسالمى امپریالیسم امریکا با جنبش

بته که همسویی کنونی اسالم سیاسی با بودیم؛ صدال

امریکا یک امر -امریکا و در این مورد مشخص طالبان

ها و منافع انطباق منافع این جنبش جدیدی نیست.

کاپیتالیسم جهانی و سرمایۀ امپریالیستى بار دیگر 

جنبش اسالمی در هیأت طالبان را از نظر منافع 

همین دلیل امپریالیستى امریکا مطلوب ساخته است. به 

سین مراحل هیئت حاکمۀ امریکا پدر آغاز و حتی تا 

تالش داشت تا ترکیبی از نیروهای اسالمی و 

ناسیونالیسم های قومی و تباری، این یاران جنگ 

سردی اش، را بار دیگر در هیأت یک دست به قدرت 

با تقابل در سیاسی نصب کند تا در وضعیت جدید و 

ه این نیروها جمعاً منافع بلوک های رقیب در منطق

نقش شان را به عنوان پاسدار منافع امریکا و متحدان 

یی آن اداء نمایند. جمهوری اسالمی جهانی و منطقه

یا امارت اسالمی سرمایه که یک رأس اصلی آن را 

طالبان تشکیل بدهد، ترجیحاً گزینۀ مطلوب، قابل 

المللى اتکاء و پذیرش امریکا در مناسبات جدید بین

اما با تغییر سریع وضعیت و فروپاشی رژیم قبلی  بود؛

برای قدرت حاکمه در « امارت اسالمی سرمایه»

و قرین به صرفه  امریکا همچنان دلخواه و مطلوب

 است.

نه فقط پاسدار « امارت اسالمی»از این منظر رژیم 

منافع امریکا است بلکه برای بورژوازی جهانی به ویژه 

با توجه به وضعیت جدید  دول کاپیتالیستی جهان نیز

المللی مطلوبیت دارد؛ رژیم در عرصۀ سیاست بین

تئوکراسی در شکل امارت اسالمی طالبان در دهۀ نود 

میالدی نیز مطلوبیتش را در مهار، کنترل و منکوب 

کردن آحاد جامعه نشان داده است و از این جهت با 

بازگشت دوباره و یک دست طالبان به قدرت سیاسی، 

د نمایش های مضحک و شرط و شروط که باوجو

 وضعیت جدید و روایت ما از آن

سیاسی بر آمدند؛ در یک چنین موقعیتی است که 

ناسب و در خدمت تحقق و طالبان برای ادای نقش م

تأمین منافع استراتژیک امریکا به جلو صحنۀ قدرت 

این دو گانگی در سیاست رانده شد. 

داری یعنی از یک سو کشورهای سرمایه

گی از پیشرفت، مدنیت و ترقی و از نماینده

سوی دیگر دمسازی با ارتجاع و تحجر منشاء 

توهم بخش وسیعی از کنشگران جامعۀ مدنی 

از بازمانده های جنبش چپ  ینهبیشتررا که 

 سازد. می ،ناسیونالیست هستند-بورژوا

گان جامعۀ مدنی توهمی که برخی از فعاالن و نخبه

و همچنان در دنیای اوهام شان سیر دچار آن هستند 

بینی ساده لوحانه سرچشمه از این خوشکنند می

های فناتیک ها اسالم سیاسی و جریانگیرد که اینمی

بی را محصول و فراوردۀ نظام کاپیتالیستی تلقی مذه

داری در کل و کنند، چون نسبت به سرمایهنمی

سرمایه امپریالیستی و سیاست های آن، به عنوان نماد 

مدنیت و در تقابل با تحجر و بربریت قرون وسطایی 

جریان های اسالمی از جمله طالبان، توهم دارند. از 

عیت های همین سبب است که با وجود واق

و نهاد های « جامعه جهانی»انکارناپذیر دست به دامان 

حفظ شوند و حتی « آوردهادست»المللی اند تا بین

و به نوعی ساختار سیاسی گذشته ابقا « جمهوریت»

گردد. این توهم به خصوص امروزه از آنجا بیشتر 

تقویت گشته است که به رسمیت شناخته شدن 

رهای جهان و از جانب کشو« امارت اسالمی»

المللی، با وجود تعامل آشکار با آن، نهادهای بین

گونه که در آغاز این هنوز به تأخیر افتاده است. همان

نه تنها در افغانستان بلکه در مطلب مطرح شد ما 

طالبان به عنوان یک نیروی جانی، 

، ضد آزادی و مدنیت گراارتجاعی، عقب

های جنبش اسالم بندییکی از دسته

و « جهالت»سیاسی نه محصول 

مردم و جامعۀ  «گی اجتماعیماندهعقب»

افغانستان بلکه محصول و فراوردۀ نظام 

کاپیتالیستی معاصر در جهان و در خدمت 

 یک آن است.منافع و اهداف استراتژ

جنگ بر سر منافع اقتصادی »

هستۀ اصلی و دینامیزم 

تحوالت در عرصۀ سیاست 

المللی است؛ جنگ های بین

یی و نیابتی از جمله منطقه

جنگ در افغانستان بازتاب 

بالفعل و بالقوۀ این تقابل در 

 «.عرصۀ جهانی است



 

 

کارل مارکس باری در مورد تفاوت بر سر قدرت 

آمدن بورژوازی در فرانسه و آلمان نگاشته بود؛ 

بورژوازی وقتی در فرانسه به طرف قدرت سیاسی 

ۀ رفت، نه تنها که به ارتجاع و فیگورهای دور

فرتوت فیودالی تمکین نکرد، بل هر کجا گام 

گذاشت مناسبات کهن را از ریشه در آورد و جای 

آن مناسبات جدید را جاگزین کرد و کمترین سر 

آشتی را با روساخت هایش هم نشان نداد؛ اما وقت 

شود از همان ابتدا مهمترین شریک وارد آلمان می

ودالی قدرت سیاسی خود را از میان عناصر دورۀ فی

 .کندو ارتجاع گزینش می

متاسفانه بورژوازی در افغانستان هم در گذشتۀ 

تاریخی و هم در دوران های پسین از جمله در 

کنفرانس بن و تشکیل حکومت های موقت، 

انتقالی تا امروز، با نیروهای فوق ارتجاعی وارد 

معامله و تبانی شده و از سر آشتی و شراکت در 

به دست گرفته است. این امر قدرت سیاسی امور را 

در کنار دالیل دیگر، در آلمان آن زمان و در مورد 

گرد افغانستان کنونی یکی از مهمترین دالیل عقب

اجتماعی در فرایند رشد متعارف  -های سیاسی

جامعه در عرصه های مختلف اجتماعی بوده و 

  .است

به هر حال؛ وضعیت پیش آمده در جغرافیای 

فغانستان بیشتر ناشی از بحران های سیاسی ای بنام ا

داری جهانی اقتصادی در ساختار کل نظام سرمایه

در راس ایاالت متحده امریکا و تقابل منافع اش با 

قدرت های نوظهور در منطقه نظیر چین، روسیه، 

هند و کشورهای پیرامونی دور و بر این کشورها 

است. البته این بدین مفهوم نیست که سران نظام 

گذشته چه در قدرت و چه هم حول و حوش  های

 

 

 

 

قدرت تقصیری در این مسأله ندارند؛ از این منظر 

بدون استثنا هیچ شریک بدون تقصیری نسبت به 

وضعیت پیش آمده در کشورو دولت های ذیدخل 

در بحران و منازعه افغانستان وجود ندارد. هر کدام 

ها در حد و سهم خود بزرگترین و هولناک ترین این

ها را علیه مردم انجام داده اند. اما نایات و خیانتج

کنه مسأله این است که بحران و سونامی بشری که 

در کشور شکل گرفته است، بسیار عمیق و 

وحشتناک است و درصورتی که جنبش مردمی 

برابر ایستا آن هرچه زودتر در درون کشور و منطقه 

شکل نگیرد و در جهت تغییر بنیادی وضع موجود 

ست وآستین باال نزند، در پهلوی پیامدها و تبعات د

بسیار خطرناک و ماندگار، امواج این سونامی ابتدا 

به ساکن به افغانستان محدود و محصور نخواهد 

ماند؛ هر آن امکان سرایت این فاجعۀ دهشتناک به 

همۀ کشورهای منطقه وجود دارد و سخت قابل 

 .تصور است

 

ریستی و بخشی آوردن دوبارۀ گروه های ترو

ازعناصر قرون وسطایی اسالم سیاسی در قدرت از 

سوی امریکا و ناتو و آن هم با سناریوی گرفتن 

قدرت سیاسی از طریق جنگ و تسخیر مناطق با 

توسل به خشونت عریان و زورِ سالح و کشتار انسان 

تواند به جز ها خود بیش از هر چیز دیگری نمی

ی تروریستی نوعی جواز دهی برای همۀ گروها
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 یت کنند!بثاشت تا تروریستان حکومت خود را تنباید گذ

  جواد طیب 

دیگر در منطقه معنا و مفهومی داشته باشد. این امر 

با توجه به موجودیت گروهای تروریستی و انباری 

ترین ابزار جنگی و تسلیحاتی در از پیشرفته

تواند تبعات بسیار افغانستان و کشورهای منطقه می

هولناک، سنگین و درازمدتی بر کل کشورهای 

  .دور و بر داشته باشد

اه های که الاقل از دید من، با عجله و خیلی دیدگ

افول  "سطحی نگرانه برآیند وضعیت جدید را بر

در دست قضاوت  "غرب و عروج شرق

سپارند، بیشتر جنبۀ تبلغاتی و کاربردِ در سطح می

منافع یک تعداد از دولت ها در منطقه دارد. اساساً 

در هر کجای دنیا و از آن جمله در افغانستان 

داری، در تقابل منافع دولت های سرمایه کنونی،
١4ادامه در صفحه   
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شورایی تا یک تک فرد معترض به وضع موجود 

باید در هر دم و بازدم و به ویژه در امر مبارزه، دیگر 

تن به توهم، به راه حل های بورژوازی ندهند؛ 

داری باید الح نیست؛ سرمایهداری قابل اصسرمایه

  .نابود گردد

چرخ این نظام در هیچ کجای دنیا به شکل مسالمت 

نمی چرخد؛ ازهمین سر هم است که  \آمیز نچرخیده

عامل و مجری برنامه های این نظام، "امروزه 

تروریسم، فاشیسم، نژاد پرستان، زن ستیزان و 

  "مجموع گروهای جنایتکار است.

ای به وضعیت  شالودۀ هر نــــهدر افغانستان هم 

موجود نباید از نکات باال بدور باشد، در غیر آن 

جنبش های اعتراضی موجود، چه در داخل 

افغانستان و چه در بیرون از آن، بیشتر در حد جا 

ماند که سوای گری میزدگی جنبش های مطالبه

نیت نیک شان ناآگاهانه در جهت تثبت حکومت 

جهان گام برمی دارد. ما حتا  بزرگترین تروریستان

در نخستن گام ها نباید به خواست کمتر از 

سرنگونی حکومت تروریستان تن در دهیم. مردم 

افغانستان باید از دام تروریستان نجات یابند و این 

امر بیشتر از هر زمانه و زمینۀ دیگر، در گرو 

همبستگی و سازمان یابی هرچه بیشتر مردم در 

 وهای پیشرو در سراسر جهان استافغانستان و نیر

 

. 
 

 

تنها وتنها سهم طبقات فرودست  "افول"متاسفانه 

جامعه است. امروزه مردم افغانستان به شکل 

ها، تروریستان و فجیعی دستِ بسته تحویل زامبی

حقوق "جانیان قرن بیست و یکم شدند. دیگر 

خواهی، صدرو و تحقق دموکراسی، تحفظ  "بشر

 دانم و نمی "ورده های بیست سالهحقوق و دستا"

 

چه و چه همه از سوی کشورهای منادی آن که 

بیست سال پیش گویا برای تامین چنین اموری 

موظف و مکلف بودند زیر فرش شده است. 

امریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی، آن هم 

برای این که در مسایل داخلی شان بتوانند یک 

به بزرگترین جنایتی مقدار افکارعمومی را نسبت 

که در قرن بیست و یک انجام دادند،)به دام 

انداختن سی پنج میلیون انسان در قتلگاهی بنام 

افغانستان( تغییر دهند؛ تنی چند از شهروندان این 

کشور را زیر عنوان پروسۀ نجات و تخلیه از 

کشور بیرون کردند. حال آن که اساس این کار 

انسان دوستانه، چیزی شان سوای ادعاهای به ظاهر 

نیست به جز این که بخشی از نیروی کارِ اکثراً 

جوان و بیشتر ماهر، را به نرخ خیلی ارزان شامل 

بازار کار کشورهای شان نمایند و ازسوی دیگر 

در سیاست های داخلی شان بینی خمیری برای 

خود بسازند تا از سوی سازمان ها، نهادها و 

چه بیشتر قرار گروهای پیشرو مورد فشار هر

  .نگیرند

کند فقط جایی مناسبات سرمایه داری حکم می

باید سرمایه گذاری کرد که سرمایه زا باشد در 

غیر آن هر چیزی دیگر به پشیزی هم اهمیت 

ندارد. در این نظام همۀ ارزش ها به شمول حیات 

تواند مفهوم و میلیون ها انسان تنها هنگامی می

جهت سود هرچه بیشتر اهمیت داشته باشد که در 

و تأمین منافع تنی چند مالتی میلیاردر بوده باشد. 

تر تر و روشناین وجهی مسأله دیگر باید آفتابی

از هر زمانی ، به خصوص برای تهیدستان 

افغانستان و کشورهای دیگر، باشد. بیست سال 

در دل دولت « بشر دوستی»قبل از امروز چرا حس 

 

 

ان کرد که به یک داری چنان طغیهای سرمایه

بارگی با صدها میلیارد دالر و صدها هزار نیروی 

نظامی، انبارهای سالح های سنگین و سبک و با 

جان زنان و « نجات»انواع وسایل نقلیه نظامی برای 

مردان افغانستان شتافتند و چندی نگذشت که 

همانند بادکنک کودکان در برابر خسِ ناچیزی 

ناشی از تحقق  ترکید و همه شور وشعف گویا

 .انسان ها به باد هوا رفت "حقوق اساسی"

تواند از همان حکم اساسی اساس همۀ این ها نمی

داری بدور باشد؛ امروزه داعش، مناسبات سرمایه

طالب، بوکوحرام و هرچه تروریست و جانی دیگر 

به عالوۀ دموکراسی، حقوق زنان و کودکان، 

دانم جامعۀ مدنی، آزادی های شهروندی و نمی

داری فالن و بهمان، در بازار سود افزای سرمایه

یک حکم را دارد هر کدام که در جهت اهداف 

اش کاربرد بهتر داشت از آن استفاده اعظمی 

 .کندمی

 

به صورت بنیادی بشریت در هر کجای دنیا که 

تواند از آن مستثنا باشد، نخواهد افغانستان قطعا نمی

تل، سنگسار، انفجار، توانست از جنایت، خیانت، ق

زن ستیزی، کودک آزاری و هرچه اعمال 

ضدانسانی است رهایی یابد؛ مگر این که مناسبات 

داری را بردگی مزدی یعنی نظام انسان ستیز سرمایه

از پا در آورد. این به مفهومی این نیست که تا آن 

هنگام زانوی غم در بغل گرفت و هرچه فجایعی 

گیرد را فقط به نظاره  که اینجا و آنجا صورت می

نشست. نخیر! از بزرگترین احزاب تا نهادهای 

طرفدار حقوق جهان شمول انسان، از تشکل های 

 نان، کار، آزادی
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یی از دانش خواه شناخت طبیعت باشد در هر رشته»

و خواه جامعه، باید از واقعیت آغاز کرد. نباید 

ها را به واقعیت روابط را در ذهن آفرید و سپس آن

 )ف. انگلس(« عینی تحمیل کرد.

کنونی با وجود نفرت عمیق مردم از در وضعیت 

نیروهای اسالم سیاسی در هیأت طالبان و همرهان 

افقی و عدم به دلیل غیبت اجتماعی طوالنی و بی

خواه، اعتماد به نفس نیروهای سوسیالیست و ترقی

که بتوانند در تقابل با  یهاى دموکراتیکجنبش

داری جهانی در ریزی شدۀ سرمایهسناریوی پی

رأس امپریالیسم امریکا در مقطع حساس و با 

اهمیت کنونی مقاومت نموده و از شأن و حرمت 

بند های نیمهای این سرزمین و آزادیانسان

دموکراتیک دفاع نمایند امکان عروج مستقل را به 

این انداز ندارد. عنوان یک قطب سوم در چشم

ى که حضور اجتماعى یجهطبیعى است که به در

، به باشد تضعیف شدهو چپ در جامعه سوسیالیسم 

سیاسى  ۀمبارز ۀکارگر از صحن ۀى که طبقیدرجه

باشد و حتی موجودیت و  داشته شده دور نگاه

های چپ عینیت اجتماعی آن از جانب بازمانده

ناسیونالیست و عقال و فضالی -پوپولیست و بورژوا

دیگر هاى دموکراتیک جنبش شود،آن انکار می

صیانت از نیمچه حقوق و  در تعقیب استراتژى

در ائتالف با نیروهاى  های به دست آمده وآزادی

دارى دچار تردید و تزلزل باشند. همین ضدسرمایه

واقعیت در شرایط مشخص امروز به این معناست 

از جمله بازمانده های هاى دموکراتیک که جنبش

و سناریوی الیستى امریکا در قبال سیاست امپریچپ 

به قدرت رساندن نیروهای اسالم سیاسی در محور 

موضع طالبان و با همرکابی ناسیونالیست های تباری 

نتنها این بلکه برخی از فعاالن قاطعى نداشته باشند. 

« جامعۀ مدنی»چپ چنان مفتون و مجذوب گفتمان 

داری جهانی شده اند که سرمایه« خواهیترقی»و 

های انکارناپذیر دست به انکار واقعیت یک سره

اجتماعی زده و طالبان و نیروهای اسالمی چون 

طالبان را از کل معادله خط زده و آن را نه محصول 

پروژه های قدرت های امپریالیستی بل حاصل 

پندارند و از همین گی و جهالت مردم میماندهعقب

منظر است که همچنان دست به دامان بورژوازی 

گان محلی آن شده و برای خالصی نی و نمایندهجها

ها و راه حل های شان توسل از این برهوت به آن

 جویند. می

در همراهی با  داری جهانی در رأس امریکاسرمایه

کشورهای ارتجاعی منطقه با اتخاذ استراتژی سهیم 

هاى جنبشساختن طالبان در قدرت سیاسی 

مارت ا»نافی برگشت به بربریت دموکراتیک 

را بر سر دوراهى انتخاب میان  افغانستاندر « اسالمی

فاسد به رهبری اشرف غنی، دارودسته های رژیم 

یا رژیم آتى قومی حامی آن -مرتجع اسالمی

امارت »امریکا، که همانا مطلوب امپریالیسم 

و یا ترکیبی از آن که در ماهیت چیزی « اسالمی

ه دار دقراکمتر از امارت اسالمی نخواهد داشت،  

از آن میان ارتجاعى اسالمى  های. جریاناست

طالبان چه دیروز و چه امروز با اعمال جنایات 

شمار و ددمنشی و قساوت مطلوبیت شان را برای بی

به تمکین واداشتن جامعه برای سرمایۀ جهانی بارها 

 و در جغرافیا های مختلف به اثبات رسانیده اند.

طریق قرار تعقیب یک خواست دموکراتیک از 

و « امپریالیسم مترقی»گرفتن در صف طرفداران 

در عمل یعنی انفعال و « بد و بدتر»انتخاب میان 

های چپ و وظیفه ساختن صف جنبشبی

خواه و در نقش پیاده نظام یکی از نیروهای ترقی

، «جمهوریت»اصلی نزاع قدرت، یعنی حامیان 

 ظاهر شدن است. 

رژوازی جهانی و در کل بوامپریالیسم امریکا 

قصدش نیز این نبوده و نیست که تواند و نمی

و حفظ و تداوم آن را هاى دموکراتیک واستخ

نسبت به منافع درازمدت و استراتژیکش در منطقه 

و مطالبی در طور که در مباحث همان اولویت دهد.

و مواضع ، هدف سیاست گذشته نیز بیان داشته ام

منطقه و در  قبال افغانستان، امریکا درجدید 

برقرارى حکومتى است که، نه مواجهه با طالبان 

امریکا در برابر دست و منافع فقط از نفوذ 

قدرت های رقیب از جمله چین و هاى اندازى

محافظت کند، بلکه ثبات سیاسى و روسیه 

اجتماعى الزم براى کارکرد اقتصاد را از طریق 

که  ،ل سیستماتیک اعتراضات گریزناپذیروکنتر

تأمین ون اما و اگر به آن مواجه خواهد شد، بد

بنابراین امریکا و حامیان آن در منطقه، به . نماید

های دیگر ویژه با توجه به تعامالت و رقابت قدرت

  براى شکل دادن به رژیمیی جهانی و منطقه

 

16ادامه در صفحه   

 «های مردمیخیزش»های دموکراتیک و افغانستان؛ جنبش

 فهیم آزاد 

 

تاهی پیش از رسیدن دوبارۀ طالبان به ؛ این مطلب مدتی کوبرگرفته از شمارۀ بیستم ماهنامۀ اعتراض

 قدرت نوشته شده بود.
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جهت اتحاد عمل برای شکل یافتن یک چنین صفی 

بینانه براى این تنها استراتژى واقعاقدام عملی نمایند. 

فع و دفع سناریوی به قدرت رسیدن یک دست ر

قومی در معیت و همراهی  –نیروهای ارتجاع اسالمی 

ها و حفظ و تداوم "نئولیبرال"ها و تکنوکرات

داف دموکراتیک سیدن به اهآوردهای اخیر و ردست

 .ستا هااین جنبش

یت انزجار عمومی و گستردۀ اجتماعی وجودم 

 ضد جنگوسیع جنبش  تواند به شکل یافتن یکمی

دولت حاکم فاسد و فاقد مشروعیت و سلطۀ ، جاری

طالبان و عقیم شدن سناریوی مورد نظر امریکا منجر 

شود مشروط به این که تالش برای ایجاد هستۀ اولیۀ 

یابی یی از همین حاال تدارک نیرو و سامان یک چنین

تناقضات منافع  در درازمدت تعارض و دیده شود.

بزرگ برای تعریف و بازتعریف روابط هاى قدرت

داری های بزرگ سرمایهالمللی و موقعیت قدرتبین

جهانی در آن باعث خواهد گشت تا اجماع کنونی 

به نفع  بورژوازی جهانی بر سر ختم نزاع در افغانستان

امارت اسالمی »سناریو شکل یافتن و به قدرت رسیدن 

در یک چنین ، مورد نظر امریکا به گِل نشیند« سرمایه

حالت و وضعیتی مردم برابری طلب، نیروهای 

سوسیالیست، چپ و مترقی که نقداً صف خودشان را 

بیشتری برای نقش شانس شکل و سازمان داده اند 

 رساندنپیروزى  آفرینی در آیندۀ سیاسی و به

خالصی و رهایی جامعه از اى خودشان بر استراتژى

بربریت کنونی و سناریو قدرت های امپریالیستی 

خواهند داشت. این آن راه و گزینۀ معقول و عینی یی 

است که باید بدون ترس، توهم و اتالف وقت انتخاب 

گردد. راه و گزینۀ دیگری که امیدش را به الطاف 

های بورژوایی ببندد جز سراب و نیروها و قدرت

تداوم فاجعه چیز دیگری برای اکثریت فرودست اعم 

 از زن و مرد در پی نخواهد داشت.

 

 

حضور مردم در هر جنبشی به معنی مطلوبیت و 

ها و مشروعیت اجتماعی آن جنبش نیست؛ جنبش

توان از نیروها و حرکت های اجتماعی را نمی

رسانند های که آن را هدایت و به سرانجام میجنبش

دلبخواهی جدا و منفک کرد. این خوشخیالی 

ود که روشنفکرانه و سترونی بیش نیست و نخواهد ب

حرکت ها و تالش های به راه افتاده، آنچه که 

شود را به نامیده می« خیزش مردمی علیه طالبان»

مایه و ها از بندلیل صرف مشارکت مردم در آن

طور ه بکند مجزا ساخت. منافعی که دنبال می

« های مردمیخیزش»گى با ههمبستاعالم ابژکتیو تنها 

به یک  بدون تالش در جهت سروسامان دادن

 ۀو مبارزه علیبخش حرکت بدیل رهایی

که جنبش اسالم سیاسی و دارى و امپریالیسم سرمایه

از آن میان طالبان خود متاع و فراوردۀ آن است، آب 

در هاون کوبیدن و فرودستان و مردم محروم را در 

 است.خدمت ارتجاع بسیج کردن 

 

ه و در امروزو چپ  سوسیالیستفعاالن و کنشگران 

ه و وظیفبیشتر از گذشته  ایط دشوار کنونیشر

و ها قانع کردن جنبش مسؤولیت دارند تا در صدد

تعقیب  کنشگران اجتماعی نافی وضع موجود و

سازمان دادن و متشکل کردن این نیروی  استراتژى

قبل از ست که ا واقعیت این آیند.بر  عظیم اجتماعی

در  هرچیزی نیروها و فعاالن سوسیالیست و چپ باید

های دموکراتیک افغانستان؛ جنبش

 «های مردمیخیزش»و 

به ذشته مانند گ داری جهانی،مطلوب سرمایه

از جمله اسالم سیاسی هاى ارتجاعى جنبش

ریزی متکی بوده و از این جهت طالبان و پی

بر محور آن، مطلوبیت « امارت اسالمی سرمایه»

 یافته است. 

در یک چنین موقعیت و وضعیتی برخی از 

خواهی و ها سازمان یافتن صف آزادیچپ

مترقی را بدون چشم داشتن به نیروهای بورژوایی 

ارتجاعی ناممکن و هدر دادن فرصت و و 

شمارند؛ از همین رو بدون توجه به امکانات می

ها دفع ها و نیروهای سیاسی و ماهیت آنجنبش

را مقدم بر هر امر دیگری ضروری دانسته « فتنه»

یافتن و خود و نیروی شان را در جهت سازمان

به رهبری قدرت حاکمه و « جبهۀ متحد ملی»

نیروهای »قومی و یا -اسالمی احزاب و نهادهای

که البد خود نیز جزء آن هستند، صرف « ملی

که قرار گرفتن در صف  گذشته از ایننمایند. می

و نفی سناریوی به قدرت رسیدن خواهى ترقی

 ۀتکلیف اخالقى هر جنبشى با داعیطالبان 

ما آیا نیروهای حاضر در دموکراتیک است، ا

رخوردار جدال قدرت از یک چنین مختصاتی ب

و « اهلل اکبر»اند؟ نه؛ نعره های مشمئیز کنندۀ 

که از جانب سران و مجریان  یهدافا

در قد و قامت اسماعیل « گران مردمیمقاومت»

خان یکی از فرماندهان اسالم سیاسی رقیب 

شوند سر سوزنی با گی میطالبان بیان و نماینده

اهداف اجتماعی مردم و خواست و مطالبات آن 

 تی ندارد. ها قراب



 

 

  

است که در مدارسی چون مدرسه حقانیه در ذهن 

 آنها نهادینه شده است.

ی مخالفان توسط کاربرد خشونت و حدف فزیک

طالبان هم در تضاد با برنامه و کارنامۀ نظام 

داری که سیطرۀ مجدد و بال معارض طالبان را سرمایه

 باشد.در افغانستان رقم زد نمی

از منظر تالش برای کسب منفعت به هر وسیلۀ ممکن، 

شود به دلیل حمایت کشورهای رقیب می

یران داری آمریکا، چین  جمهوری اسالمی اسرمایه

... از طالبان که این آخری با بیعت اجیران جمهوری 

جنایتکار ایران در جلسات واعظ زاده بهسودی و 

 جعفر مهدوی به طالبان در کابل رقم خورد، پی برد. 

با این حال با وصف همۀ تبلیغات در راستای تطهیر 

هویت طالبان تنفر مردم از امارت اسالمی طالبان 

که حاکمیت آن گروه همان قدر واقعیت دارد 

تروریستی بر مردم در افغانستان. تنفر مردم از حالت 

موجود که کاپیتالیسم عامل بالقوۀ آن است، از 

تواند پوتانسیل  بسیار بزرگی برخوردار است  که می

با کسب انسجام، امارت اسالمی و حامیان بین المللی 

 آن را از سر راه رسیدن به یک جامعه انسانی بر دارد. 

الرغم حمایت و تالش غرب، هیچگاه طالبان علی

ظرفیت کنار آمدن با واقعیت های موجود و نیاز های 

جامعه را ندارند. طالبان هیچگاه قادر به حذف نصف 

نفوس جامعه یعنی زنان از عرصه های اجتماعی 

نیستند. زنان از نقش اجتماعی شان آگاه شده اند و 

ن را به وحشت حتی تبارزات آکسیونی آن ها طالبا

اندازد. امارت اسالمی طالبان در یک تناسب می

معکوس با رشد مبارزات منسجم مردم سیر نزولی را 

 پیموده و محکوم به نابودی است.

 

 

 

 

نگاهی بر تصویر سازی از طالبان در 

 داریرسانه های سرمایه

ن سیمپسون ندیده است که طالبان در کند، چومی

حضور او با زنان مانند گذشته بدرفتاری کرده و 

مانع حضور آنها در جامعه گردند. سیمپسون در این 

نتیجه گیری اش از کنار دروازه های بستۀ مدارس 

دخترانه، دانشگاه ها و ده های ادارۀ دیگر بر روی 

ای زنان، بی تفاوت رد شده و مزید بر آن بر اقتض

انجام درست مأموریتش از احکام سران طالب مبنی 

بر عدم نیاز به حضور زنان در جامعه با چشمان بسته 

گذرد. چشمانش آن قدر بسته است که هیچ می

نیرویی را در مخالفت با طالبان در افغانستان مشاهده 

نکرده و چنبرۀ قدرت طالبان را تا یک سال دیگر 

 بیند. رقیب میا بیبر گلوی مردم کامل و طالبان ر

بررسی دالیل مرگ هزاران کودک در اثر سوء 

تغذیه، مرگ زنان باردار در اثر گسست 

ساختارهای موجود در همۀ عرصه ها در جامعه که 

محصول تحمیل امارت اسالمی طالبان است، کوچ 

اجباری هزاران انسان از مرکز و شمال افغانستان 

بی سی  توسط طالبان ... برای گزارشگران بی

اهمیت به مراتب کمتری نسبت به کشف عالیم 

 تغییرات در رهبری طالبان دارد.

برگزاری محفلی در ارج گذاری از عامالن بالفعل 

حمالت انتحاری در کابل و دیگر نکات افغانستان 

و بخشش زمین و جایداد گرفته شده از کسانی که 

مطلوب طالبان نبوده به عنوان پاداش به اقارب آن 

یت کاران، نشان دهندۀ ماهیت طالبان بوده و جنا

دهد آنچه مشخصۀ طالبان است، نه تغییر نشان می

شکل ظاهر و به اصطالح سیمپسون عصری شدن 

رهبران آنها، بلکه بینش، افکار و باورهای متحجری 
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بار در ایران بنیاد یک اسالمی سرمایه برای نخستین

 جامعۀ آزاد و برابر را شکل دهد. 

 )رقابت و بحران فراگیر( وضعیتدل این در 

یی های جهانی و منطقهقدرت ری جهانی،داسرمایه

های در جهت تأمین منافع و تحقق استراتژی

بلندمدت شان در منطقه به نوعی از اجماع برای پایان 

دادن به بیشتر از چهار دهه جنگ و منازعه در 

افغانستان رسیدند که سرانجام استراتژی بازگشت 

یک دست و بالمنازع طالبان به قدرت سیاسی و بر 

جلو چشم  گیبه ساده« امارت اسالمی سرمایه»یی پا

خواه جهان زدۀ مردم افغانستان و بشریت آزادیبُهت

در و  ییهای منطقهقدرتانطباق منافع محقق شد. 

منافع کاپیتالیسم جهانی و سرمایۀ امپریالیستى بار کل 

در یک دیگر جنبش اسالمی در هیأت طالبان را 

نظر منافع ماز تنها  چنین جایگاهی قرار داد که نه

بلکه از منظر منافع همۀ بورژوازی امپریالیستى امریکا 

 .است شده مطلوبدلخواه و 

و تحکیم  مجدد طالبان به قدرت سیاسیعروج 

 آشکار قدرتتبانی همراهی و در سیطرۀ سیاه آن 

از جمله جمهوری اسالمی ایران، ، داریسرمایههای 

 گیی زندهارا در همۀ عرصه ه وحشتناکیگرد عقب

. در یک چنین است مردم افغانستان تحمیل کردهبه 

موقعیتی جنبش طبقۀ کارگر، نیروهای سوسیالیست و 

بشریت ترقیخواه در هر دوی این جغرافیای سیاسی 

گی و همدلی برای یی جز اتحاد، همیبستهراه و چاره

زدودن و برانداختن این سیستم ضدانسانی و اقتدار 

  سیاسی آن ندارند.

و افغانستان ایران خواه در طبقۀ کارگر و مردم آزادی

سرنوشت اند و بیشتر از چهل سال است که قربانی هم

دهند و زیر آوار فقر، محرومیت و انواع ستم لِه می

و مردم  کارگران ،جوانان ،زنانشوند. می

تقابل با امارت اسالمی در خواه در افغانستان آزادی

ار نیست که به اقتدار آن سرمایه ایستاده اند و قر

تمکین نمایند و این ارادۀ راسخ را زنان قامت بلند 

 و مبارز افغانستانی دارند در اشکال معین و با وجود 

 

های گرم نثار کنگره درودگان هرفقا، شرکت کنند

 تان باد! 

این همایش بزرگ را در این شرایط برگزاری 

گوییم شما تبریک میتک تک به حساس تاریخی 

 .موفقی داشته باشید ۀو امیدواریم کنگر

در شرایطی برگزار  شماحزب  دوازدهم ۀکنگر

داری جهانی در بحران نظام سرمایهگردد که می

برد و رقابت بر سر هژمونی و عمیقی به سر می

تعریف و باز تعریف مکان و موقعیت قدرت های 

« جنگ سرد»اقتصادی و نظامی برتر دارد به 

دهد که پیامد هولناک آن از جدیدی شکل می

همین اکنون قابل رویت است. در دل بحران و 

ی رژیم جمهورتناقضات کاپیتالیسم جهانی 

سرمایه در ایران که چهل و اندی سال با اسالمی 

یافته به عمر توسل به ارعاب و جنایت سازمان

های در چنبرۀ بحرانهمچنان ننگینش ادامه داده 

مضاعف گرفتار است. رژیم گرفتار در تنگناهای 

اندازی برای اقتصادی که هیچ راه حل و چشم

با  ها و تناقضات نداردبیرون رفت از این بحران

های اجتماعی اعتراضات گستردۀ نیروها و جنبش

ها جنبش طبقۀ کارگر مواجه در پیشاپیش آن

 است. 

آن در همراهی ن و پیشروان فعاال، جنبش کارگری

های اجتماعی دیگر از جمله گی با جنبشو همبسته

گان و بازنشسته، انمعلمان، دانشجویجنبش زنان، 

یی در وهمحیط زیست به یک نیروی عظیم و بالق

گسترۀ اجتماع شکل داده که با اتحاد و تحزب 

حول یک استراتژی واحد، بالقوه و بالفعل 

تواند با سرنگون ساختن انقالبی جمهوری می
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رشد،  ۀاز نظر مارکس درج

 ۀی یا خودآگاهی طبقگیافتسازمان

آن خصلت  ۀکارگر نیست که به مبارز

 ۀبلکه مبارز ،دهدطبقاتی می

گی پرولتاریا از زندهغی با آطبقات

علیه بورژوازی شروع شده است و 

کند. مراحل مختلف رشد را طی می

طبقاتی  ۀبا این تبیین از مبارز

است که مارکس مبارزه فردی 

کارگر، مبارزه یک صنف برای بهبود 

ها، گی، مبارزه علیه ماشینزنده

ها، که هیچکدام جنبش چارتیست

ا هدف ظاهرا بنیادهای سرمایه ر

 ۀبخشی از مبارز استقرار نداده 

که  براى این"داند، طبقاتی می

طبقاتى را ببینید بنابراین  ۀمبارز

الزم نیست فقط کارگران را در 

 هایها با شعارها و پرچممیدان

-طبقاتى را می ۀشان ببینید. مبارز

 توانید در انعکاس آن در بورژوازى

 "ببينيد.

های کارگری افغانستان به تپیام شادباش سازمان سوسیالیس

 کمونیست کارگری ایراندهم حزب دوازگنگرۀ 

١9ادامه در صفحه   
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ی و برابری است که همواره به همۀ نیروهای انقالب

دهد که مبنای قضاوت شان طلب فراخوان داده و می

را نه ظاهر و یال و کوپال این نیروها بل کارکرد و 

نقشی که در متن کل ساختار و سیستم حاکم دارند و 

کنند قرار دهند؛ برانداختن و به منافعی که دنبال می

زیر کشیدن حاکمیت سیاه طالبان که در شکل و فرم 

ی سرمایه قرار است بر گردۀ مردم تحمیل امارت اسالم

گردد، با سازمانیابی و تحزب سوسیالیستی طبقۀ 

کارگر و همۀ مزدبگیران در همراهی و همسویی با 

تواند خواه و برابری طلب دیگر میهای ترقیجنبش

 ممکن و میسر گردد.

ما همچنان بر این باور هستیم که تسلط طالبان بر 

گی استیالی آنها ی به سادهوجه سرنوشت مردم به هیچ

بر جغرافیای افغانستان نخواهد بود. ما باور داریم که با 

ها و گسترش تر شدن حدود آزادی هرچه تنگ

اختناق، مقاومت در برابر طالبان بیشتر شکل گرفته و با 

یابد. هیچ تردیدی در انسجام بیشترگسترش می

یت پیروزی نهایی کارگران و فرودستان در برابر جنا

 ها نداریم.المللی آنکاران طالب و حامیان بین

 ها!نابود باد طالبان و حامیان آن

 داری!مرگ بر سرمایه

 زنده باد سوسیالیسم!

 های کارگری افغانستانسازمان سوسیالیست

١40اسد  28

 202١اگست  ١9؛  0

جانیان اسالمی طالب با 

حمایت آشکار دول 

داری به قدرت سرمایه

 سیاسی بازگشتند!
کند، اما چنان که عرصه ها بر جامعه تحمیل می

دم مرعوب و به تمکین بینیم قرار نیست که مرمی

مردم  ۀباکانواداشته شوند؛ عصیان و اعتراض بی

به خصوص زنان و جوانان که از جان شان مایه 

دهد که طالبان و حامیان شان گذارند نشان میمی

توانند رژیم استبدادی و گی نمیبه همین ساده

باورهای عصرحجری شان را تحمیل نمایند. 

حامیان جهانی  حاکمیت این نیروی فاشیستی و

آن دیر یا زود با جنبش های اجتماعی اعتراضی، 

 ۀحق طلب و رادیکال از آن میان جنبش طبق

کارگر، زنان و جوانان و همۀ مزدبگیران در 

گسترۀ جامعه مواجه خواهند گشت. اگر امروز 

، در حقیقت استبداد عریان را در «امنیت»متاع 

شک های مردم قالب نمایند، بدون صدر اولویت

دیر یا زود با جنبش و مطالبات رفاهی مردم از 

جمله خواست نان، کار و حقوق دموکراتیک 

مواجه هستند؛ جنبش نان، کار و آزادی آن سیل 

بنیان کنی خواهد شد که بساط همۀ نیروهای 

بورژوایی و حامیان شان را در گسترۀ اجتماع بر 

 خواهد چید. 

طالبان  های کارگری افغانستانسازمان سوسیالیت

های اسالمی از این دست را نه صرفاً  نو جریا

گی ماندهمحصول جهالت، عقاید دینی و عقب

مردم بلکه آن را بخشی از نیروهای بورژوایی در 

مناسبات کاپیتالیستی حاکم بر جهان و فراوردۀ 

داند. بر مبنای یک چنین تحلیل و برداشتی آن می

پیام شادباش سازمان 

های کارگری تسوسیالیس

دهم دوازافغانستان به گنگرۀ 

 حزب کمونیست کارگری ایران

ک و در تقابل با ی همۀ سختی، دشواری و تلخی

 نمایند. گی مینیروی وحشی و ددمنش نماینده

از  افغانستان های کارگریسازمان سوسیالیست

جوانان و  ،طبقۀ کارگر، زنانخواست و مطالبات 

بورژوازی و نظام در برابر  خواه ایرانمردم آزادی

این مظهر ارتجاع و اسالمی سرمایه جمهوری 

ش توحش حمایت بیدریغ نموده و از مبارزه و تال

در جهت سرنگونی انقالبی آن دفاع و خود را 

 داند.بخشی انفکاک ناپذیر این حرکت می

  

 ر!جهانی طبقۀ کارگ گیزنده باد همبسته

 زنده باد سوسیالیسم!

های شورای مرکزی سازمان سوسیالیست

 کارگری افغانستان
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توسط سران طالبان و « عفوعمومی»باشد. اعالم می

قومی در پاکستان -حضور برخی از رهبران اسالمی

و مذاکره با دولتمردان آن، تالشی است که زمینۀ هم 

ها و کاسه ساختن رهبران مجاهدین، تکنوکرات

دست پرورده های نظام در محوریت طالبان را با 

 اصطکاک کمتری ممکن سازد.

آمد های آنی تسلط طالبان و هژمونی تئوکراسی پی

در جغرافیای افغانستان، در کنار از دست رفتن 

آزادی های دموکراتیک نیم بند چیزی نیست جز 

های اجتماعی؛  هحقوقی کامل زنان در همۀ عرصبی

چیزی که امپریالیسم امریکا تهاجم نظامی اش در 

. وضعیت کردها توجیه میبیست سال قبل را با آن

شدیداً ناهنجار و هولناک و ضدانسانی جاری در 

افغانستان ماهیت کریه دموکراسی بورژوایی، نهادها، 

و یا در واقع بربریت « مدنیت»بشری و مجامع حقوق

که این چنین جان، شأن و  را ناشی از این سیستم

حرمت انسان ها را تابع منافع آزمندانۀ خود ساخته 

ترین شکل ممکن به ه عریانیک بار دیگر و ب ،است

نمایش گذاشت؛ حوادث المناک این چند روز اخیر 

و سلطۀ وحوش طالب با کمک و زمینه سازی 

یی داری و حامیان منطقههای بزرگ سرمایهقدرت

پایه بودن توهم خام فعاالن جامعۀ مدنی و شان بی

کردند با یی از روشنفکران چپ را که فکر میعده

توان از شر و نهادهای بورژوایی میاتکاء به نیروها 

طالبان نجات یافت عمیقا به اثبات رسانید. تجربۀ 

زیستۀ مردم افغانستان و تراژیدی و بربریت رواداشته 

ها بیان آشکاری از این حقیقت شده و جاری بر آن

های قدرت داری جهانی وتلخ است که سرمایه

های خونین، امپریالیستی عالوه بر برپایی جنگ

استثمار و تحمیل نابرابری و فقر تا چه حد نسبت به 

کارگران و مردم فرودست  زادیآهستی، رفاه و 

منافع تژی و تأمین ااعتنا هستند و برای تحقق استربی

ها را به نیستی و تباهی  نآسیاسی خود  اقتصادی و

 کشانند.می

هرچند سلطۀ سیاه طالبان برای جنبش برابری طلب، 

داری طبقۀ کارگر و کل سرمایه خواه و ضدآزادی

خواه اعم از زن و مرد مردمان فرودست و آزادی

 گردهای زیادی را در همۀ دهشتناک است و عقب

 

والت این چند سال اخیر، به ویژه توافق سیر تح

امریکا و طالبان که چیزی جز مهندسی و شکل 

نیست، خود « امارت اسالمی سرمایه»دادن به 

شستن بورژوازی جهانی از پروژۀ بیانگر دست

امپریالیستی در افغانستان بود؛  –دموکراتیزاسیون 

با فروپاشی پرشتاب و باور نکردنی دولت 

اشرف غنی آن هم در ظرف  پوشالی به رهبری

چند روز، که بدون شک امریکا و متحدانش در 

آن نقش اصلی و اساسی یی را بازی کردند، با 

بازگشت مجدد و بالمنازع طالبان به قدرت 

« امارت اسالمی»سیاسی سناریوی بر پایی 

اجرائی و به واقعیت پیوست. در مناسبات 

و  کاپیتالیستی تعویض مهره ها متناسب به نیاز

منافع آن و جاگزینی یکی با حذف دیگری، که 

الرغم تفاوت در شکل مضمون واحدی علی

 دارند، بی پیشینه نبوده و نیست.

 همین اکنون جهت سامان یافتن هرچه زودتر

داری جهانی مطلوب سرمایه« امارت اسالمی»

تالش مستمر برای پیوند نیروها و فیگور هایی که 

١9ادامه در صفحه ند، در جریان همه محصول پروژۀ واحدی هست  

 


