
تجدید آرایش امپریالیسم آمریکا و قدرت گیری طالبان "بنیاد گرا" در افغانستان! 

تـوضیح: آنـچه که در زیر می آید مـتن سـخنرانی رفیق فـریبرز سنجـری در ارتـباط بـا مـواضـع 
چـریک ھـای فـدایی خـلق ایران حـول رویدادھـای جـاری در افـغانسـتان اسـت که در تـاریخ ٢۶ 
آگـوسـت ٢٠٢١ در بـرنـامـه زنـده اینستاگـرامی چـریک ھـای فـدایی خـلق ایران ایراد شـد. این 
سـخنرانی از صـورت گـفتار بـه نـوشـتار تـبدیل و بـا بـرخی ویرایش ھـای جـزیی بـه این تـرتیب در 
اختیار عـالقـه مـندان قـرار می گیرد. فـایل صـوتی این سـخنرانی و ھمچنین پـرسـش و پـاسـخ 

ھای متعاقب آن از طریق لینک زیر قابل دسترسی ست:  
 YouTube - تجدید آرایش امپریالیسم آمریکا و قدرت گیری طالبان "بنیادگرا" در افغانستان - رفیق فریبرز سنجری

  
رفیق مجـری بـرنـامـه: بـا درود بـه دنـبال کنندگـان کانـال بـذرھـای مـانـدگـار چـریک ھـای فـدایی خـلق 
ایران در اینستاگــرام. ضــمن خــوش آمــد گــویی بــه ھــمه دوســتان و رفــقا و رفیقمان فــریبرز 

سنجری. رفیق فریبرز خوش آمدید. 

فریبرز سنجری: سپاسگزارم. 

مجـری: اجـازه بـدھید که قـبل از شـروع صـحبت ھـای شـما رفیق سنجـری در رابـطه بـا این بـرنـامـه تـوضیح 
کوتـاھی بـدھـم. بـا تـوجـه بـه پـرسـش ھـایی که در زمینه رویدادھـای افـغانسـتان پـس از قـدرت گیری دو بـاره 
طــالــبان در این کشور مــطرح بــود از رفیق فــریبرز سنجــری از مســئولین چــریک ھــای فــدایی خــلق ایران 
خـواسـتیم که در این بـرنـامـه ضـمن بـحث در این زمینه مـواضـع چـریک ھـای فـدایی خـلق ایران را در این زمینه 
تـوضیح دھـند. این بـرنـامـه جـدا از صـحبت ھـای رفیق سـخنرانـمان طـبق روال ھمیشگی بـرنـامـه  ھـای 
چـریک ھـای فـدایی خـلق ایران شـامـل قـسمت پـرسـش و پـاسـخ نیز می بـاشـد که ھـر کدام از شـما رفـقا و 
دوسـتان عـزیز شـرکت کننده سـوالی داشـتید، می تـوانید آنـرا طـرح کنید تـا سـخنران پـاسـخ خـود در این 
مـورد یا مـوارد را ارائـه دھـند. بـا امید بـه اینکه بـا شـرکت تک تک رفـقا و دوسـتان در این بـحث، جـلسه پـر 

باری داشته باشیم. 
رفیق فریبرز سنجری از طرف خودم و رفقای کانال بذرھای ماندگار خیلی خوش آمدید. 

سـخنران: بـا سـپاس و بـا درودھـای گـرم بـه ھـمه عـزیزانی که در این جـلسه حـضور دارنـد و تشکر از دسـت 
انـدرکاران کانـال بـذرھـای مـانـدگـار که این بـرنـامـه را سـازمـان دادنـد.  ھـمانـطور که می دانید صـحبت امـروز بـه 
تـحوالتی که اخیرا در کشور ھـمسایه مـا افـغانسـتان رخ داده اخـتصاص دارد. در ٢۴ مـرداد مـاه امـسال دار و 
دسـته مـرتـجع طـالـبان که نـزدیک بـه ٢٠ سـال بـا آمـریکا و دولـت کابـل در جـنگ بـودنـد بـار دیگر بـا سـرعـت بـه 
سـوی کابـل حـرکت کردنـد و ضـمن تسخیر مـناطـق زیادی از خـاک افـغانسـتان وارد کابـل پـایتخت این کشور 
شـدنـد. بـا تـوجـه بـه اینکه دولـت اشـرف غنی که خـودش دسـت نـشانـده آمـریکا بـود و ارتـش افـغانسـتان را 
ھـم امـپریالیسم آمـریکا سـازمـانـدھی و تجھیز کرده بـود _در طـول ٢٠ سـال گـذشـته_ ھـمه جـا از شکست 
بـزرگ آمـریکا در بـرابـر طـالـبان صـحبت شـد. نـمایش اون فیلم ھـای صـحنه ھـای ھـجوم که بخشی از افـغان ھـا 
بـرای فـرار از افـغانسـتان و از دسـت طـالـبان بـه خـصوص در فـرودگـاه کابـل که ھـنوز ھـم الـبته کنترلـش دسـت 
نیروھـای ارتـش آمـریکاسـت، بـه قـول مـعروف رسـوایی این بـه اصـطالح شکست را بـا بـرجسـتگی ھـر چـه 
بیشتری بـه نـمایش گـذاشـت. حتی کار بـه آنـجا رسید که بـرخی مـغرضـان و یا نـا آگـاھـان اینطور ادعـا کردنـد 
یا اینطور نـظر دادنـد که حـوادث کابـل شـباھـت داره بـه سـقوط سـایگون پـایتخت ویتنام جـنوبی که در آنـجا 
ھـم و در آن سـال ھـم آمـریکایی ھـا در حـال فـرار بـودنـد و بـه سـفارت آمـریکا در سـایگون آنـھایی که بـا آمـریکا 
ھمکاری داشـتند ھـجوم می آوردنـد که سـوار ھـلیکوپـتر شـده یا بـه یک جـای ھـلیکوپـتر آویزان شـونـد و از 
صـحنه خـارج شـونـد. الـبته این یک قیاس مـع الـفارق اسـت که مـن بـعدا در جـای خـودش بـه این امـر ھـم 

خواھم پرداخت. 

https://www.youtube.com/watch?v=rVYoDiLg4N0&t=12s


این را بـاید بـھش تـوجـه داشـت که خـبرگـزاری ھـای مـختلف، خـبرگـزاری ھـای غـربی بـه خـصوص تـالش کردنـد 
قــدرت گیری طــالــبان را بــه حــساب جــنگجویی و مــثال اراده نیروھــای طــالــبان و پــوشــالی بــودن ارتــش 
افـغانسـتان بـگذارنـد و تـا تـوانسـتند در این زمینه دروغ گـفتند و دروغ اشـاعـه دادنـد. الـبته آنـھا دیگر بـه روی 
خـودشـون نمی آوردنـد و نیاوردنـد که آن ارتـش آمـریکا سـاخـته، اسـاسـا دسـت بـه مـقاومتی نـزد در مـقابـل 
یورش دار و دسـته طـالـبان و قـرار ھـم نـبود مـقاومـت کنه که بـشود از شکست اونـھا صـحبت کرد. واقعیت 
این اسـت که قـدرت گیری طـالـبان نـه بـه خـاطـر قـدرت نـظامی و روحیه جـنگجویی این دار و دسـته ارتـجاعی 
بلکه درسـت بـه دلیل تـوافـقاتی بـود که در مـذاکره بـا آمـریکا در مـرکز قـطر بـه دسـت آمـده بـود. مـسالـه 
آشکاری ھـم بـود که در مـذاکره دوحـه تـوافـق شـده بـود که طـالـبان بـدون جـنگ وارد کابـل بـشود و بـه ھمین 
دلیل ھـم این دروغ ھـایی که مـطرح شـده در مـورد قـدرت این نیروی ارتـجاعی واقـعا بـا واقعیت انـطباق نـداره 

و حتی گوشه ای از وقایع و رویدادھای افغانستان را نمی تواند به ما نشان دھد. اما چرا چنین شد؟ 

بـرای پـاسـخ بـه این پـرسـش بـاید دانسـت که افـغانسـتان نـزدیک بـه ٢٠ سـال تـحت اشـغال مسـتقیم 
امـپریالیسم آمـریکا و متحـدینش بـود و ارتـش آمـریکا و نیروھـای نـظامی نـاتـو در تـمامی این مـدت در این 
کشور حـضور مسـتقیم داشـتند. بـه ھمین دلیل ھـم بـرای اینکه بـتوان بـه زوایای گـونـاگـون این بـحث بـه 
درسـتی پـرداخـت بـاید تـاحـدی که محـدودیت ھـای این بـرنـامـه اجـازه می دھـد بـه گـذشـته رویدادھـا در 
افـغانسـتان رجـوع کرد و مـن در اینجا تـالش می کنم که یک اشـاره ای بـه این گـذشـته در ابـتدا داشـته 

باشم.  

اگـر بـرگـردیم بـه گـذشـته افـغانسـتان می بینیم که بـعد از خـروج ارتـش شـوروی و بـعد از مـدتی ھـم سـقوط 
دولـت محـمد نجیب الـه، مـجاھـدین افـغان که سـالـھا تـوسـط سـازمـان جـاسـوسی آمـریکا و از جـمله بـن الدن 
جھـت جـنگ بـا شـوروی سـازمـان یافـته بـودنـد و تجھیز شـده بـودنـد بـه قـدرت رسیدنـد. بـه دنـبال این امـرھـم 
نجیب الـه رییس جـمھور آن زمـان بـه دفـتر سـازمـان مـلل پـناھـنده شـد و بـرھـان الـدین ربـانی رییس جـمھور 
افـغانسـتان شـد.  امـا دولـت بـرھـان الـدین ربـانی نـتوانسـت بـر آن رقـابـت ھـا و جـنگ و جـدال ھـای دار و 
دسـته ھـای گـونـاگـون مـجاھـدین افـغان که بـه ھـر حـال علیه ھـمدیگه بـودنـد و بـا ھـم در جـدل و سـتیز بـودنـد 
فـائـق بیاید و آن ثـبات الزم را در کشور بـرقـرارکند. بـه ھمین دلیل ارتـش پـاکستان بـا رھـنمود آمـریکا شـروع 
کرد بـه سـازمـانـدھی و تجھیز طـلبه ھـای افـغانسـتانی مقیم پـاکستان که بـه طـالـبان مـعروف شـدنـد. بـرای 
اینکه مـاھیت طـالـبان بیشتر روشـن بـشود در اینجا تـوجـه شـما عـزیزان را بـه آنـچه بی نظیر بـوتـو نخسـت 
وزیر اون زمـان پـاکستان درمـورد این دار و دسـته گـفته جـلب می کنم. بـوتـو می گـوید: "فکر روی کار آوردن 
طـالـبان از انگلسـتان بـود، مـدیریت آن را آمـریکایی ھـا کردنـد، ھـزینه  اش را عـربسـتان سـعودی ھـا پـرداخـتند و 
مـن یا دولـت پـاکستان ھـم وسـایل اجـرای این طـرح را فـراھـم کردم و اون را بـه اجـرا در آوردم."  پـس 
ھـمانـطور که خـود مسـئولین آن زمـان دولـت پـاکستان می گـویند و  اعـتراف می کنند دار و دسـته طـالـبان 
تـوسـط امـپریالیست ھـا و در جھـت پیشبرد اھـداف آنـھا شکل گـرفـت. از مـغرضین اگـر بـگذریم، بـرخی بـا 
تـوجـه بـه این رویدادھـایی که مـطرح شـده، ھـر وقـت از نـقش امـپریالیست ھـا و شکل گیری طـالـبان صـحبت 
میشه چـون خـودشـون قـادر بـه تحـلیل واقعیت ھـای عینی نیستند، این صـحبت ھـا را بـه حـساب تـئوری 
تـوظـئه می گـذارنـد. در حـالی که اذعـان و تـاکید بـر این واقعیت نـشانی از اعـتقاد و یا پیروی از  تـئوری تـوطـئه 
نیست بلکه تحـلیل امـور بـر اسـاس فـاکت ھـای عینی و واقعی سـت. بـه ھـر حـال بـعد از چـھار سـال که 
مـجاھـدین افـغان _که خـودشـون ھـم دسـت نـشانـده امـپریالیسم بـودنـد_ در کابـل مسـتقر شـده بـودنـد و 
دولــت بــرھــان الــدین ربــانی امــور را در دســت خــودش داشــت. این دعــواھــاشــون و رقــابــت ھــاشــون و 
نـاتـوانی ھـاشـون بـاعـث شـد در ١٩٩۶ یک دفـعه طـالـبان بـه رھـبری ارتـش پـاکستان بـه سـوی کابـل بـه حـرکت 
در بیاد و خیلی سـریع قـدرت را قـبضه کند و مـال عـمر را بـه عـنوان رھـبر "امـارات اسـالمی افـغانسـتان" 
مـعرفی و  اعـالم کند. در ھـمان زمـان ھـم گـفته می شـد که بـرخی انـحصارات امـپریالیستی بـا تـقویت 
طــالــبان و کمک بــه قــدرت گیری اون قــصد ایجاد یک قــدرت مــرکزی را دارنــد که یکپارچــه و قــدرتــمند در 
افــغانســتان حکومــت کند و امکان بــده که شــرکت ھــای نفتی و انــحصارات امــپریالیستی بــرنــامــه ھــای 

خودشون را در این کشور پیش ببرند. 



وحشـت امـروز مـردم تـحت سـتم افـغانسـتان از این دار و دسـته درسـت بـه دلیل این اسـت که تجـربـه قـدرت 
گیری آنـھا را در گـذشـته بـه چـشم دیده انـد؛ و طـالـبان در زمـانی که در قـدرت بـود نـه تـنھا درس خـوانـدن 
دخـتران را غیر ممکن کرد بلکه شـدید تـرین شکل حـجاب اسـالمی را بـر زنـان تحـمیل کرد و تـا اونـجا  پیش 
رفــت که حتی تــلویزیون را ھــم مــمنوع کرد و گــاه دســتگاه تــلویزیون را بــه دار کشید؛ بــرخی از اخــبار و 
عکس ھـای اون دوره درسـت این صـحنه ھـا را نـشان می دادنـد و مضحک تـر از ھـمه اینکه حتی وجـود مـرغ و 
خـروس را درحیات خـانـه ھـای مـردم مـمنوع کرد! بـه ھـر حـال می خـواسـت جـدایی جنسیتی را در ھـمه 
زمینه ھـا بـر قـرار کنه! بـه ھـر حـال این کارھـا و این اعـمال بـاعـث شـد که مـردم امـروز از دوبـاره قـدرت گیری 
این دار و دسـته ارتـجاعی بـه وحشـت بیفتند. طـالـبان از ١٩٩۶ تـا ٢٠٠١ در افـغانسـتان در قـدرت بـود و در 
این ۵ سـال از ھیچ جـنایتی بـا تکیه بـر آن ایدئـولـوژی ارتـجاعیش کوتـاھی نکرد. بـعد از حـوادث ١١ سـپتامـبر 
در آمـریکا که می دانیم حـمله شـد و بـرج ھـای دو قـلو را منفجـر کردنـد و بـه پـنتاگـون حـمله شـد و غیره دولـت 
بـوش پسـر که اون مـوقـع سـر کار بـود  بـعد از این حـوادث یک سیاسـت جـدیدی را اعـالم کرد بـه نـام  "جـنگ 
بی پـایان". خـب بـر اسـاس این جـنگ بی پـایان ھـم  آمـدنـد و اعـالم کردنـد که مسـبب حـمله بـه آمـریکا و 
برـج ھاـی دو قلـو القـاعدـه بهـ رھبـری بنـ الدن  استـ که پاـیگاھشـ در افغـانستـان می باـشدـ. از طاـلبـان و مال 
عـمر رھـبرش خـواسـتار اسـترداد بـن الدن شـدنـد امـا آنـھا بـه این خـواسـت تـن نـدادنـد و در نتیجه ارتـش 
آمـریکا بـه افـغانسـتان حـمله کرد و در عـرض مـدت کوتـاھی اونـجا را آن کشور را اشـغال کرد. از اون زمـانـه 
که افــغانســتان در تــمام بیست ســال گــذشــته یعنی از ٢٠٠١ تــا ٢٠٢١ تــحت اشــغال ارتــش آمــریکا و 
متحـدینش بـوده و خـب آمـریکا ھـم یکی از طـوالنی تـرین جـنگ ھـاش را در افـغانسـتان داشـته. طـالـبان در 
ابـتدا بـه یک دار و دسـته کوچکی در مـرز افـغانسـتان و پـاکستان تـبدیل شـد که الـبته تـحت کمک ھـای 
پـاکستان ھـمواره بـاقی مـانـد. ولی خـب بـه بـھانـه وجـود طـالـبان و ضـرورت جـنگ بـا طـالـبان اشـغال افـغانسـتان 
تـوجیه شـد و جـنگ بی پـایان کامـال تـوجیه شـد. آمـریکایی ھـا و متحـدینشان تـحت عـنوان جـنگ بـا تـروریسم 
میلیونـھا دالر صـرف جنگی کردنـد که بـرای سـازمـان دادنـش واقـعا ھیچ مـنطق واقعی وجـود نـداشـت ولی 
خـب تـروریسم و وجـود طـالـبان و بـن الدن و الـقاعـده تـوجیه این جـنگ شـد که میلونـھا دالر صـرفـش شـد ولی 
خـب ھـمانـطور ھـم که می دانیم این میلیونـھا دالر در واقـع صـرف مـجتمع ھـای نـظامی – صنعتی شـد که 
اون ھـا بـتوانـند کارشـون رونـق بگیره و بـتوانـند نـظام سـرمـایه داری از طـریق این رونـق گـرفـتن کار و بـار اون ھـا 
بـر این بحـران ھـایی که گـریبان گیرشـه تـا حـدی فـائـق بیاد و امـپریالیسم آمـریکا ھـم قـادر بـشه که حـضور 

مستقیم نظامی خودش را در منطقه تحکیم کنه. که یکی از خواستھاشون بود. 
طـالـبان جـریانی بـود که تـحت سـرپـرسـتی دسـتگاه اطـالعـاتی ارتـش پـاکستان " آی. اس. آی " قـرار داشـت 
و از سـوی پـاکستان و  قـطر و عـربسـتان ھـم تـغذیه مـالی می شـد و بـه تـدریج ھـم نـفوذش را گسـترش 
بیشتری داد؛ و بـه جـنگ بـا آمـریکا ادامـه داد و ھمین ھـم تـوجیه حـضور آمـریکا در افـغانسـتان و این جـنگ 

شد.  

بـه دنـبال اشـغال افـغانسـتان در سـال ٢٠٠١ ارتـش اشـغال گـر آمـریکا یک دولـت دسـت نـشانـده جـدیدی تـحت 
ریاسـت حـامـد کرزای را سـرھـم بـندی کرد. در تـمام این سـال ھـا ھـم بـه رغـم وجـود جـنگ و شـرایط جنگی، 
امـا تـولید تـریاک که یکی از مـھم تـرین تـولیدات افـغانسـتان می بـاشـد نـه تـنھا مـتوقـف نشـد و نـه تـنھا کم نشـد 
بلکه بـرعکس ھـر روز بیشتر و بیشتر شـد. امـری که میلیون ھـا دالر بـه جبیب دسـت انـدرکاران این تـجارت 

واقعا غیر انسانی می ریخت. یعنی تولید تریاک در شرایط  اشغال افغانستان حتی بیشتر ھم شد. 

بـه ھـر حـال در سـال ٢٠٠١ که امـپریالیسم آمـریکا افـغانسـتان را اشـغال کرد تـا این روزھـا که طـالـبان دوبـاره 
قـدرت گـرفـته و بـه ھـر حـال آمـده در کابـل و در مـرکز ریاسـت جـمھوری ارگ ریاسـت جـمھوری قـرار گـرفـته 
مـزدورانـش چـون حـامـد کرزای، اشـرف غنی و عـبدالـه عـبدالـه بـه طـور رسمی در این فـواصـل دولـت 
افـغانسـتان را شکل می دادنـد. یک دولتی دسـت نـشانـده و فـاسـد که جـز بـه جیب خـودشـون و بـه جیب 
زدن مـنابـع دولتی و امکانـات دولتی و بـالـطبع گسـترش فـقر و فـالکت در بین مـردم و سـرکوب اعـتراضـات و 
مـبارزات آنـھا ھیچ کار دیگری را انـجام نـدادنـد. بـرای اینکه حـد نـفرت مـردم از این دار و دسـته را مـا اینجا 
بھـتر مـتوجـه بـشویم مـن یک مـثال می زنـم. در سـال ٢٠١٩ در انـتخابـاتی که در افـغانسـتان انـجام شـد می 
گـفتند ١٣ میلیون نـفر حـدودا واجـد حـق رای می بـاشـند و حتی اون ھیات انـتخابـات رسـما گـفته بـود ٩ 
میلیون نـفر را اسـم نـویسی کرده ایم . امـا بـعد از اینکه انـتخابـات انـجام شـد و اشـرف غنی بـه عـنوان بـرنـده 



این انـتخابـات مـعرفی شـد تـعداد رای ھـایی که بـرای اشـرف غنی شـمرده شـد و بـه این نـام اعـالم شـد 
تـقریبا کمتر از یک میلیون نـفر بـود. یعنی شـما ببینید که چـه نـفرتی این مـردم از این دار و دسـته دارنـد از 
اون تـعداد واجـدین حـق رای این حتی کمتر از یک میلیون رای آورد و بـا این حـساب پیروز انـتخابـات بـود. 
یعنی مـقایسه کنید بـا ھمین انـتخابـات جـمھوری اسـالمی در چـند مـاه پیش می بینید که درسـت ھـمان 
کاری که مـردم سـر جـمھوری اسـالمی آوردنـد و بـا بـایکوت انـتخابـات خـشم و نـفرتـشون را از این رژیم واقـعا 
دار و شکنجه نـشان دادنـد، اونـجا ھـم مـردم در اون سـال این کار را کردنـد. بـه ھـر حـال این خـودش نـشان 
می داد که خـشم و نـفرت مـردم از این رژیم ھـای دسـت نـشانـده  و دولـت ھـای دسـت نـشانـده دزد و فـاسـد 
ھـر روز رشـد بیشتری پیدا می کنه و بـه خـصوص اعـتراضـات مـردم در اعـتراض بـه بـمباران ھـای خیلی بی 
حـساب و کتاب امـپریالیست ھـا که بـه کشتار زنـان و کودکان و  مـردم بی گـناه منجـر می شـد خیلی یه 
خـشم مـردم و مـبارزات و اعـتراضـات آنـھا دامـن زد. در شـرایطی که خـب بـه ھـر حـال این دروغ ھـایی که 
اینھا می گـویند در مـورد مـحبوبیت این رژیم ھـا بـا ھمین واقعیت ھـا مـا بھـتر می تـوانیم بـش پی بـبریم و 
ببینیم که چــطور کسانی که در افــغانســتان روی کار بــودنــد حتی بــرای بــه جیب زدن مــنابــع مــالی 
گـروھـان ھـای قـالبی در ارتـش افـغانسـتان می سـاخـتند و لیست می دادنـد  و پـولـش را می گـرفـتند .این قـدر 
سـربـاز اینقدر مـثال درجـه دار و غیره و بـرای ھـمه اینھا  فـالن قـدر بـودجـه می گـرفـتند و اون بـودجـه را بـه 
جیب می زدنـد بـرای اینکه در واقعیت عینی چنین سـربـازھـا و چنین گـروھـان ھـایی وجـود نـداشـت. این امـر 
حـد واقـعا دزدی ھـای آنـھا را نـشان می دھـد و حـد پـوشـالی بـودن این رژیم ھـا و دولـت ھـا را و الـبته این ھـم 
یک واقعیتیه که یک چنین مـوقعیتی و این فـقدان مشـروعیت و پـایگاه مـردمی امـری نـبود که از چـشم 
امـپریالیست ھـا و دولـت ھـایی که در این کشور نـفوذ داشـتند مـثل پـاکستان و جـمھوری اسـالمی مـتوجـه 

این واقعیت ھا نشوند.  

در دوران اوبـامـا بـا تـوجـه بـه رشـد روزافـزون قـدرت دولـت چین و بـه ھـرحـال این امـپریالیسم جـدیدی که وارد 
صـحنه شـده بـود یک خـطری بـرای قـدرت و رھـبری آمـریکا در سـطح جـھان تلقی می شـد یک تغییراتی در 
اسـتراتـژی دولـت آمـریکا رخ داد و تـمرکز در اقیانـوسیه و چین یک ارجحیت خـاصی پیدا کرد. بـعد از اینکه 
این ارجحیت اعـالم شـد و در دسـتور کار دولـت آمـریکا قـرار گـرفـت دولـت آمـریکا شـروع کرد بـه یک جـوری از 
این بـاتـالقی که در افـغانسـتان سـاخـته شـده خـارج شـدن. بـه ھمین دلیل ھـم بـه طـالـبان امکان دادنـد که 
در قـطر  _در دوحـه قـطر_  یک دفـتر نـمایندگی بـزنـد. حتی یکی از رھـبران طـالـبان را در پـاکستان گـرفـته 
بـودنـد و پـاکستان مـجبور شـده بـود که او را تـحویل آمـریکا بـدھـد ولی دولـت اوبـامـا از پـاکستان خـواسـت که 
او را بـفرسـتد بـه قـطر و دفـتر قـطر اسـاسـا بـا او شکل گـرفـت. بـعدا ھـم که یک تـعدادی از زنـدانیان طـالـبان در 
گـوانـتانـامـو را که می خـواسـتند بـا یک سـربـاز آمـریکایی مـبادلـه کنند آمـریکایی ھـا آنـھا را تـحویل قـطر دادنـد و 
آنـھا ھـم شـدنـد مـامـوران دیگر دفـتر نـمایندگی طـالـبان در قـطر. بـه این تـرتیب طـالـبان دارای دفـتری شـد که از 
ھـمان جـا مـذاکرات مسـتقیمش را بـا آمـریکا شـروع کرد. ولی خـب وقتی امـپریالیسم آمـریکا بـا اون قـدرت 
جـھانی اش بـه اینھا این امکان را می داد بـطور طبیعی مـوقعیت شـون در داخـل کشور ھـم بـه تـدریج تغییر 
می کرد و رشـد بیشتری پیدا می کردنـد. تـا جـایی که این اواخـر حتی گـفته می شـد که ٧۵ ھـزار نیروی 

نظامی توانستند سازمان بدھند. 

این نکته ھـم جـالـبه که بـھش اشـاره بـشود که تـمام این اتـفاقـاتی که سـر دفـتر دادن بـه طـالـبان در قـطر 
اتـفاق می افـتاد بـه ھیچ وجـه بـا دولـت مـرکزی کابـل که خـودش دسـت نـشانـده امـپریالیسم بـود، اصـال بـه 
اونـھا ربطی نـداشـت. آمـریکا کار خـودش را می کرد و بـه اونـھا ھـم اطـالعی نمی داد؛ و در این بـازی ھـم 
دخـالـتشون نمی داد اسـاسـا. در ١٣٩٧ دولـت آمـریکا زلـمای خـلیل زاد را که  خـودش یک افـغان بـود و مـدتـھا 
ھـم سفیر آمـریکا در افـغانسـتان بـود کرد مسـئول این مـذاکرات. از اون مـوقـع این مـذاکرات یک شـتاب 
بیشتری گـرفـت و پـس از چـندین دور مـذاکره اینھا بـه یک تـوافـق رسیدنـد و این تـوافـق تـقریبا در رئـوس 
اصلی اش _که الـبته یک حـدیش بیرون آمـده_ اینه که طـالـبان تعھـد می دھـد که بـه ھیچ وجـه و در ھیچ 
کجا مـنافـع آمـریکا و نیرو ھـای آمـریکا را ھـدف قـرار نـدھـد و خـب آمـریکا ھـم بـرای قـدرت گیری اینھا بـه قـول 
مـعروف شـرایط را ھـموار خـواھـد کرد. بـعد از اینکه این تـوافـق انـجام شـد در قـطر در حـضور نـماینده اتـحادیه 
اروپـا و حـدود ٣٠ ھیات نـمایندگی از کشورھـای دیگر در یک جـلسه ای این تـوافـق از دو طـرف بـه امـضا 
رسید و در آن تـوافـق آمـریکایی ھـا پـذیرفـتند که تـا سـپتامـبر ٢٠٢١ از افـغانسـتان خـارج بـشونـد. یعنی مـثال تـا 



چـند روز دیگر. بـنابـراین این اتـفاقی که در افـغانسـتان افـتاده این طـوری نیست که یک دفـعه طـالـبان خیلی 
جـنگجو شـده و روحیه شـھادت طلبی اش گـل کرده و آمـده کابـل را گـرفـته. نـه از قـبل تـوافـق شـده و فکر 
ھـم کنم این تـوافـق را ھـمه می دانسـتند و بـر کسی ھـم پـوشیده نـبود؛ چـون دیگر این اواخـر این تـوافـق را 
اعـالم می کردنـد و وقتی این تـوافـق را قـرار شـد اجـراش کنند نتیجه عملی اجـرایش ھمین وضعی سـت 

که ما االن می بینیم.  

خـب یک نکته مـھم ھـم اینه که وقتی این مسیر را مـا چک می کنیم می بینیم که آمـریکایی ھـا  بـه حـضور 
خـودشـون بـه نـفوذ خـودشـون یک آرایش جـدیدی دادنـد در افـغانسـتان. اصـال این طـور نیست که مـثال ارتـش 
افـغانسـتان نجنگیده ارتـش افـغانسـتان اجـازه جـنگ نـداشـته اسـاسـا و اینکه طـالـبان خیلی رزمـنده ھسـتند 
نخیر راه را بـاز کردنـد و گـفتند بـفرمـایید و اونـھا ھـم آمـدنـد یا بـه قـول بعضی ھـا قـالیچه قـرمـز بـرای حـضورشـان 
در کابـل انـداخـتند. خـب الـبته بـا خـروج آمـریکا از افـغانسـتان و قـدرت گیری طـالـبان بـا تـوجـه بـه مـاھیت طـالـبان 
اون مـوقـع بـاید تـوجـه کرد که طـالـبان بـا چین ازبکستان تـاجیکستان و تـرکمنستان یعنی کشورھـای آسیای 
میانـه که روسیه درشـون نـفوذ داره ھـم مـرزه. و قـدرت گیری طـالـبان یعنی تبلیغ ایدئـولـوژی بنیاد گـرایی 
اسـالمیش و اینھا ھـم بـدون شک یک تـاثیراتی در این کشورھـا خـواھـد گـذاشـت که این را آینده نـشان 
خـواھـد داد. بـه ھـر حـال این وضعیه که اتـفاق افـتاده حـاال بـا تـوجـه بـه این چـھارچـوب و این مسیری که 

گفتم یک مواردی را فکر می کنم که بد نیست که بھشون اشاره بکنم. 

اولین مـوردی که میخواھـم بـھش اشـاره بکنم اینه که افـغانسـتان کشوری سـت که چھـل سـال درش جـنگ 
بـوده و در این چھـل سـال بیست سـالـش آمـریکا اسـاسـا این کشور را اشـغال کرده بـود یعنی ارتـش آمـریکا 
و متحـدینش رسـما در اون جـا قـدرت فـائـقه بـودنـد و دولـت مـرکزی ھـم جـز یک دولـت پـوشـالی نـبوده و در 
نتیجه اگـر تحـلیلی بـخواھـد افـغانسـتان را بـررسی کنه و روی مـسایل و رویدادھـای افـغانسـتان نـظر بـده امـا 
بـه این واقعیت ھـا تـوجـه نکنه و مـثال بـخواھـد بـر قـوم ھـا و ملیت ھـای مختلفی که در افـغانسـتان زنـدگی 
می کنند دسـت بـگذارد و یا بـه سـطح رشـد مـناسـبات اجـتماعی در این کشور دسـت بـگذارد بـه جـایی 
نمی رسـد. و اسـاسـا نمی تـونـه وارد واقعیت مـوضـوع بـشه و بـه خـصوص یک چنین بـرخـوردی یک ھـویت 
مسـتقلی بـه دولتی مـثل اشـرف غنی و طـالـبان می دھـد که اسـاسـا اینھا فـاقـد اون ھسـتند. ولی خـب 
این روزھـا مـد شـده که ھـر کس که از امـپریالیسم صـحبت می کنه فـوری بـھش یک مـارکی می زنـند که 
مـثل اینکه طـرفـدار تـئوری تـوطـئه اسـت. در حـالیکه اتـفاقـا این واقعیت ھـایی که داره در افـغانسـتان می گـذره 
و این کارھـایی که آمـریکا می کنه و دولـت پـوشـالی اشـرف غنی را عـوض می کنه و خـودش یکی دیگه را 
می آورد روی کار، اتـفاقـا نـشان می دھـد که امـپریالیسم یک نـقش تعیین کننده ای در سیر رویدادھـا در 
افـغانسـتان داره مـا این واقعیت را در کشور خـودمـان ھـم دیدیم یعنی مـا دیدیم که چـطور وقتی انـقالب 
مـردم ایران اوج گـرفـت امـپریالیست ھـا شـاه را از قـدرت انـداخـتند و خـمینی را آوردنـد روی کار . حتی کار بـه 
اون جـا رسید یکی از این تیمسارھـای شـاه در دادگـاه گـفت که ھـویزر ژنـرال آمـریکایی شـاه را مـثل مـوش 
مـرده ای دمـش را گـرفـت و از کشور انـداخـت بیرون. خـب این واقعیت ھـا نـشان می دھـد که مـا بـاید نـقش 
امـپریالیسم و نـقش قـدرت ھـای بـزرگ در کشورھـای تـحت سـلطه را از این زاویا نـگاه کنیم. بـه خـصوص ھـم 
اینو بــاید تــوجــه کنیم که چــریک ھــای فــدایی خــلق ھــمواره تــاکید کرده انــد که  امــپریالیسم ھیچ وقــت 
سـرنـوشـت خـودش را بـا سـرنـوشـت رژیم ھـای وابسـته بـه خـودش و شخصیت ھـای وابسـته بـه خـودش گـره 
نمی زنـد؛ و ھـمه جـا مـنافـع خـودش و مـصالـح اسـتراتـژیک خـودش  را پیش می گیرد و در اون جھـت حـرکت 
می کند. بـد نیست که تـوجـه شـما را بـه ھمین صـحبت ھـای اخیر جـان بـولـتون _یکی از مـشاورین سـابـق 
تـرامـپ، فکر کنم در شـورای امنیت تـرامـپ یک دوره بـود که بـعد ھـم بـا او اخـتالف پیدا کرد و جـدا شـد_ که 
در بی بی سی گـفته جـلب کنم. جـان بـولـتون میگه: " مـا مـحض رضـای خـدا نـرفتیم بـه افـغانسـتان. مـا 
رفتیم بـه افـغانسـتان بـرای اینکه درسـت خـطوط و مـنافـع اسـتراتـژیک آمـریکا مـا  این را الـزامی می کرد که 
بـرویم و در جھـت تـحقق اون مـنافـع حـرکت کنیم". خـوب این تجـربـه بـرای نیرو ھـایی که خـودشـون را مـخالـف 
جـمھوری اسـالمی می دانـند و بـرای سـرنـگونی این رژیم واقـعا جـنایت کار بـه قـدرت آمـریکا چـشم دوخـتند 
این ھـم خـودش آمـوزنـده اسـت. اون ھـایی که فکر می کنند آمـریکا بـا تحـریم و جـنگ جـمھوری اسـالمی را 
بـرمی داره و راه رسیدن آنـھا بـه قـدرت را ھـموار میکند! در حـالیکه آمـریکا نـه بـه فکر اینھاسـت و نـه مـنافـع و 



مـصالـح اش را قـربـانی یک چنین نیروھـایی می کند. اون کار خـودش را می کنه و مـنافـع خـودش رو در نـظر 
می گیره.  

یکی دیگر از نکاتی که می خـواسـتم بـگم اینه که این سـرکوب مـبارزات ضـد امـپریالیستی بـا تـوجـه بـه اینکه 
آمـریکا ارجحیت ھـای اسـتراتـژیک اش را تغییر داده اسـاسـا تغییری نمی کنه مـبارزات ضـد امـپریالیستی یک 
مـوقعی بـا نیروی مسـتقیم سـرکوب می شـد یک مـوقعی بـا مـزدورھـایی که در این مـنطقه داره و ھـر روز 
ھــم بــه شکل ھــای مــختلف در جــثه نحیفشان بــاد می کنه. در نتیجه از شــدت ســرکوب مــبارزات ضــد 
امـپریالیستی مـردم خـاورمیانـه مـردم ایران و افـغانسـتان چیزی کاسـته نمی شـود اون ھـا بـا رژیم ھـای 

ارتجایی طرف اند که باز ھم به این وظیفه عمل خواھند کرد.  

یک نکته دیگری ھـم که بـاز ھـم مـایلم روش دسـت بـگذارم اینه که قـبال در صـحبتم ھـم گـفتم این که مـا 
بیاییم و مـقایسه کنیم سـقوط کابـل را و قـدرت گیری طـالـبان  را بـا سـقوط سـایگون یک مـقایسه بین دو 
پـدیده ایه که اصـال بـه ھـم ربطی نـدارنـد و ھیچ رابـطه ای بـا ھـم نـدارنـد. در ویتنام یک مـردم انـقالبی بـا یک 
رھــبری انــقالبی و یک ارتشی که کمونیست ھــا درش رھــبری داشــتند بــا امــپریالیسم جنگیدنــد و اون 
پـایگاه قـوی تـوده ای انـقالب و اون رھـبری انـقالبی بـاعـث شـد آمـریکا را شکست بـدھـند و خیلی روشـن کار 
بـه اونـجا رسید که در سـایگون طـرفـداران آمـریکا بـه ھـر وسیله ای مـتوسـل می شـدنـد تـا از سـایگون خـارج 
بـشونـد این چـه ربـط داره بـه اینکه یک طـالـبانی که خـودش بـه دسـت آمـریکایی ھـا سـاخـته شـده و بـعد ھـم 
در مـذاکره بـا آمـریکا راه رسیدن بـه قـدرتـش ھـموار شـده را مـا بـا یک چنین چیزی مـقایسه کنیم  و بـعد ھـم 
تـوجـه نکنیم که یک چنین مـقایسه ای بـطور یقین یک بـار ضـد امـپریالیستی بـه طـالـبان می دھـد که اسـاسـا 
فـاقـدشـه. اون مـزدور امـپریالیست ھـاسـت و بـاید این واقعیت را خیلی روشـن گـفت و روش تـاکید کرد در 

نتیجه مقایسه دو پدیده کامال متفاوت از ھم یک قیاس مع الفارق است که قبال گفتم .  

نکته دیگری ھـم که بـاز مـایلم روش تـاکید کنم اینه که امـپریالیست ھـا یک گـروه ھـای مـزدوری مـثل داعـش 
و طـالـبان را می سـازنـد و بـه طـور غیر مسـتقیم تجھیزشـون می کنند و بـعد بـه جـنگ مـزدورھـایی که 
خـودشـون سـاخـتند می رونـد خـوب این نـشان  دھـنده اینه که نـظام سـرمـایه داری در چـنان بحـرانی قـرار 
گـرفـته که نیاز داره بـه اینکه بـرای مـقابـله بـا این بحـران بـر میلیتاریسم و جـنگ تکیه کنه؛ خـب این جـنگ را 
ھـم گـاھی وقـت ھـا مـثال بـا یک کشوری که ھـویت مسـتقلی داره ممکنه شـما انـجام بـدھید مـثل جـنگ 
جـھانی دوم؛ یا یک دار و دسـته ھـایی بـسازید و خـودتـون را بـا اون ھـا مـشغول کنید. ولی در ھـر صـورت این 
جـنگ ھـا که اون بـوش پسـر ھـم بـھش می گـفت "جـنگ بی پـایان" و خـودش رو مـتخصص جـنگ بـا تـروریسم 
جـا می زد این جـنگ ھـا تـنھا این نکته را نـشون می دھـند که نـظام سـرمـایه داری بـه بحـران شـدیدی دچـار 
شـده که حتی اتـاق ھـای فکر و یا بـرخی از اقـتصاد دانـان خـود نـظام ھـم انکار نمی کنند که در تـونلی قـرار 
گــرفــته انــد که در انــتھایش روشــنا  یی ای دیده نمی شــود. بــه ھمین دلیل ھــم ھســت که بــر جــنگ و 

میلیتاریسم می کوبند تا بتوانند کمی مقابله کنند با بحران ھاشون.  

یک مـورد دیگه ای که بـاید بـھش اشـاره کنم اینه که بـه ھـر حـال یک چیز مـشخصه اون ھـم اینه که ھـمه 
تجـربیات مـبارزات مـردمی و ھـمه تجـربـه مـبارزات مـردم افـغانسـتان بـه روشنی نـشان می دھـد که راه 
رسیدن بـه آزادی از طـریق تـوسـل بـه امـپریالیست ھـا و نیرو ھـای مـزدور امـپریالیسم بـه دسـت نمی آید 
بلکه بـرعکس از طـریق مـبارزه قـاطـعانـه، مـبازه سـرسـختانـه بـا امـپریالیسم و نیروھـای ارتـجاعی ای که 
حـامیش ھسـتند بـه دسـت می آید. در نتیجه وظیفه ای که مـقابـل مـردم قـرار می گیره بـا تـوجـه بـه این 
واقعیات این اسـت که نیروھـای انـقالبی بـاید تـالش کنند که تـا حـدی که می تـوانـند مـردم را متشکل و 
مسـلح کنند و تـنھا یک مـردم متشکل و مسـلح و تـحت یک رھـبری انـقالبیه که می تـوانـند بـا امـپریالیسم 
_دشمنی که بــا شکل ھــای مختلفی وارد میدان جــنگ می شــه_ مــقابــله کنند. الــبته متشکل کردن 
کارگـران، متشکل کردن مـردم مسـلح کردن اونـھا طبیعیه که کار سـاده ای نیست ولی خـب این مـبارزه 
سـخته و طـوالنی ولی خـب تجـربـه ھـم نـشان داده که ھیچ راه دیگه ای جـز این بـرای رسیدن بـه آزادی 

وجود نداره در نتیجه باید در این راه گام برداشت. 



مـا ضـمن اعـالم ھمبسـتگی خـودمـان بـا مـردم افـغانسـتان و مـبارزات مـردم افـغانسـتان این رو روش تـاکید 
می کنیم که این راه سخت و طوالنی را باید در پیش گرفت. 

بـا تشکر از تک تک شـما که بـه این بـحث گـوش دادید آن ھـم بـا صـبر و حـوصـله؛ امیدوارم که در قـسمت 
پرسش و پاسخ به زوایای مختلف این بحث ھم بپردازیم. 

بـا آرزوی پیروزی بـرای شـما در مـبارزه بـا جـمھوری اسـالمی و اربـابـان امـپریالیستش بـرای رسیدن بـه آزادی 
و سوسیالیسم. 

 امیدوارم که بـخش پـرسـش و پـاسـخ فـعال و غنی ای داشـته بـاشیم. مـن صـحبتم را در اینجا تـمام می 
کنم. 


