
 طالبان ابزار تشدید غارت امپریالیستی در افغانستان 

 اشرف دهقانی

مساالو   برکسی پوشیده نیست )یا بر اساس فاکت های عینی غیر قابل انکااان نیایااد پوشاایده باشااد  کاا 

، امپریالیسااآ  مریکااا ماای باشااد  اناادکاا  ماارفغ افتانسااااز امااروم بااا  ز موا اا   وحشاااناکی فجااای  اصاا ی

نیرو فن  تمرکزام  م   با فن پیش گرفان سیاست  دید فن مقابل نقیای امپریالیست خوف  مریکا امپریالیسآ  

قاادند فولااای و انتااش خااوف فن یک برناماا  ام پاایش ت یااین و تااداند فیااده شااده ،  مرمهای چین و اقیانوسی 

نشانده پیشین خوف خااانک کاارفه و فن اخایااان ماازفوناز   ساخا  اش فن افتانسااز نا ام فست حکومت فست

 فیگرش، طالیاز بنیافگرای اسالمی قران فاف 

 هت گمراه کرفز افکان عمومی باا  بر حسب وظیف   فساگاه های تی یتاتی انتجاع  فن تو ی  واق یت فوق،  

منیاا    ،اغ ااب، ک  ماأسفان   و مترضان  مشتولندکان م مو  خوف ی نی اشاع  ایده ها و نظراد غیر واق ی  

تشکیل هآ نا تتذی  بسیانی ام نیروهای سیاسی ب  مثاب  فوسااز نافاز خ ق یا ب  مباز فیگر اپونتونیست 

  می فهد

ایاان اساات کاا  گویااا ع اات ساای ره   ماای شااوف  عنوازیر بام ع ی  مرفغ افتاز  یکی ام تی یتاتی ک  الیا  ام ف 

و فرهنگ و مااذهب و عقب ماندگی این مرفغ    بی سوافی  اسالمی فن این کشون ناشی اموهای مرتج   نیر

ماای باشااند کاا  این تی یتاد فساگاه هااای امپریالیسااای و انتجاااعی  اشاع  فهنده اص ی    می باشد  نها  

افراف یا سامماز های سیاسی  فن این میاز  تکران می کنندب  شک ی خوف و افبیاد با مباز  ز نا افراف نا گاه  

فساااگاه هااای تی یتاااتی لنینیسااآ عااواغ فرییاای  -بااا افعااای اعاقاااف باا  مانکسیسااآهساااند کاا  هااآ ای 

باا  مباااز ظاااهراس مانکسیسااای باا  مثاباا  عاماال فنوناای ساای ره کنااونی طالیاااز باار کشااون نا  امپریالیسای  

و نقااش م ااین واق یاات  مانکسیساات هااا باای  ز کاا  خااوف  باا  اصاا ال  ایاان افتانسااااز عنااواز ماای کننااد  

ام یااک  مااومش  فند مکااانیکی خااوفبااا قااران فهنااد  نا مینااای تی یاال خااوفایاان اماار امپریالیسااآ  مریکااا فن 

مانکسیسای ک  فن تتییر یک پدیده عامل فاخ ی ت یین کننده می باشااد، بااا عاماال خااان ی ت قاای کاارفز 

سیاساای و فرهنگاای  ام اا   -ساا ت توساا   و نشااد اقا ااافیامپریالیسااآ  مریکااا فن افتانسااااز، مااثالس 

 نوی کان  مدز طالیاز فن  ز کشون ذکر می کنند   فنونی فنافتانسااز نا عامل 

 توس   و نشدعدغ نشاز می فهد ک   ن وع ب  تانیخ مرفغ افتازاوالس   فنپاسخ ب  افعای فوق باید گفت ک 

فن افتانسااز کنونی نایج  مساااقیآ ساای ره غانتگراناا   ناایچ سیاسی و فرهنگی ناشی ام  زاقا افی و  

افتانسااز و ایااراز و خ قهای بر امروم  نچ  کنونی و  یواق یت هاثانیاس امپریالیسآ بر این کشون بوفه است  

صاادون ساارمای  و گاارفان   ام طریااقامپریالیسااآ    کاا  شکانا بیانگر  ز هساند  می گذنف  کشونهائی نظیر  ز  

 "ن  یک عامل خان ی ک  ب  هر حااا  نقشاای فانف"فیگر    خوف  شریاز های اقا افی این کشونها ب  فست

فن  واماا  ساارمای  هااای امپریالیسااای   ب  کااان افاااافز عمل می کندعامل فاخ ی  یک  ب ک  خوف ب  عنواز  

فان و بااا مساااولی کاارفز  هساااند کاا     یفولت های امپریالیسا  تیت س    امپریالیساها و این امر ک  این

ت یااین ماای سرنوشاات     واماا برای مرفغ این    ،ی ب  مثاب  حکومت های فست نشاندهفسا  های انتجاع

نقش ت یین کننااده فن تیااوالد  ام اا  ب  عنواز یک عامل فنونی  امپریالیساها ز ندانف ک  ی  ز ئم نا  کنند

ایاان  ماای کننااد کاا ناسناف و مداند غیر قابل انکان مناشر شده ثاباات تماغ     یامثالس     تیت س    خوف فانند

نمایندگاز امپریالیسآ  مریکااا، فرانساا ،  لماااز و انگ اایر فن کنفاارانر گوافلااوم بوفنااد کاا  خمیناای و فان و 

پر  یا اینها ک  چنین نقش ت یین کننااده فن سرنوشاات ماارفغ مااا   ؟ب  قدند نساندندفن ایراز    فسا  اش نا

 د نا باید عامل خان ی فانست ک  تأثیرش فن تتییر و تیو  پدیده ها فرعی است؟  ایفاء کرفن

و عمااده شاادز صاادون ساارمای ،  وانف شاادز ساارمای  فانی باا  مرح اا  امپریالیسااآ  باااک   است  اق یت این  و

 قریااب باا  اتفاااق امااروم نوندی طاای شااد کاا و بام تقسیآ شد و تقسیآ    امپریالساهاکشونهای  هاز بین  



 وام  تیت س    امپریالیساها ب   واماا  نومسااا مره تیاادیل شااده انااد   ام اا  نومسااا مره  ام اا  ای 

کاا  خااوف    ام اا  مسااا مره کاا   باارعکر  )  خوف می باشدحکومت بومی مساقل  فانای  است ک  فن ظاهر  

و هماا   نفقااران فافن واقاا  تیاات ساا    امپریالیسااآ  اسااا مانگراز  شااکانا باار  ز حکااآ ماای ناندنااد  ولاای

ست یا امپریالیساهای مس ط بر  ز  ام   سااامماندهی یشریانهای اقا افی  ام   فن  هت مناف  امپریال

نومسا مره فن ماهیت و میاوا فرقی با مسا مره ندانف و ایاان فو تنهااا فن شااکل بااا هااآ  بنابراین می شوف 

فن فونه  ه اساات ب  عنواز مثا  ایراز ام مماز نضا شاه ب   ام اا  نومسااا مره تیاادیل شاادمافاود هساند   

 تماااغ امااونام طریااق حکااومای کاا  فن ناسااش نضااا شاااه قااران گرفااا  بااوف باار امپریالیسآ انگ یر  نضا شاه  

 هاات تااأمین مناااف  خااوف  نا برایایراز  ام   اموناد  سی ره فاشت واقا افی، نظامی و سیاسی کشون 

باار حکومت فست نشااانده خااوف    با ابزان  ب  واق  فن فونه نضا شاه، این امپریالیسآ انگ یر بوف ک می فاف   

فن ساا ت تتییراتی ک  فن وض یت خوف امپریالیساها  گرفان    فن نظربا  نیز  مرفغ ایراز حکومت می کرف  امروم  

نفیق مس وف باقی مانده است  نو مسا مره همچناز  ام   ای     ام   ماب  و وف  مده،   هاز و فن ایراز  

احمدمافه با تو   ب  م ال اد تانیخی گسارفه و تی یل  ام   ایراز بااا فیااد واق ااا مانکسیسااای، فن کاااا  

فشرفه ب  تانیخ وابساگی  ام   ایراز ب  امپریالیسآ و نومسا مره شدز ایراز اشانه خوف ب  صوند کامالس 

تیت ساا    خااوف مشخ اااس عاماال   ی    کرفه و نشاز فافه است ک  امپریالیساها فن کشونهای نومسا مره

این نهنموف انمشمند نا فن اخایااان کمونیساات هااای ناساااین قااران فافه  بر این اساس اوفاخ ی می باشند   

طون انگانیک و ب  مثاب  ممین  هر گوناا  تی یاال و تییااین فن    مسل   س    امپريالیسآ نا بايد ب  "ست ک :  ا

 تجرباا  هااای ما اادفصیت این حکآ فن    "نظر گرفت، ن  چوز يک عامل خان ی ک  ب  هر حا  نقشی فانف

شده است ک  سرپیچی ام  مومش نهفا  فن این حکآ و نگاارش باا  نشاز فافه   ثابت گشا  و فن هماز حا 

هاار امپریالیسآ ب  مثاب  یک نیروی خااان ی فن کشااونهای تیاات ساا    کاا  "باا  هاار حااا  نقشاای فانف"، 

 تی ی ی نا ب  یک چیز "پوچ و مهمل" بد  می سامف  

نی کاا  فن اساااس تیاات باا  مثاباا  کشااو  قدند گیری طالیاز بنیافگرای اسااالمی فن افتانسااااز  فن ناب   با

نیااز  این نافی حضون امپریالیساهای فیگاار فن افتانسااااز نیساات الیا   س    امپریالیسآ  مریکا قران فانف )  

"باا   ک  ساا    امپریالیسااآ نا و ب  حقایق پی برف  فقیقاس تنها موق ی می تواز ب  فند فنست فست یافت

 نهااائی کاا  ام باای سااوافی و عقااب طون انگانیک و ب  مثاب  ممین  هر گون  تی یل و تییااین فن نظاار گرفاات"   

 یااا بااا عیااانادو  حرف مفه و  ز نا عامل وض  فنفناد کنااونی افتانسااااز  ااا ماای مننااد،ماندگی مرفغ اف از  

طالیاز ن افتانسااز ب  فست فقدند سیاسی    قران گرفان  ،عقب افاافهتوس   و نشد اقا افی و ا اماعی  

 باارعکر    اتفاقاااس فهنااد    فن ایاان مااونف انائاا   تی ی اای "پااوچ و مهماال"   ااز    قافن نیساااندنا توضیت می فهند،  

نق   ثقل تی یل خوف فن ناب   با وض یت کنونی اف انسااز نا عقب افاافگی و نا گاهی ماارفغ ی ک   تی یتات

بسیانی ام توفه ها و نوشنفکراز افتاز فن طی حدوف نیآ قرنی ک  کشونشاااز مااداغ   ،افتاز قران می فهند

ام نشد سیاسی و  گاهی واالی انقالبی  باالئیفساخوش نویدافهای فنفناد مخا ف بوفه است، ب  فن   

 اگر ام خوف بپرسیآ ک   گاهی ام کجا ناشی می شوف می توانیآ فنیابیآ ک  سرچشاام  وفست یافا  اند   

ی  اص ی ای ک   گاهی برای توفه ها و پیشرواز نوشنفکرش ب  انمتاز می  ونف خوف نوناادها و واق یاااد من

با هم  ننج هااا و فنفهااائی کاا  ام ساای ره امپریالیساااها باار افتانسااز نیز  مرفغ    مندگی می باشند عینی  

 گاااهی سیاساای و انقالباای کشونشاز مایمل شده اند، با وقای ی موا   بوفه اند ک  ممین  سام انتقااای 

ام اشتالگری امپریالیسای گرفا  تا یونش های ما اادف و ت ااویو حکوماات هااای مرتجاا  بااا   ؛ نها بوفه است

باا  نیااز  شکی نیست ک  نشد تکنیک فن س ت  هاز و امکاز انتیاطاد وساای     الیا بر این ممین   ؛ و  یکدیگر

  توفه ها کمک نموفه است انتقای  گاهی این 

ن  چنداز فون شاهد بوفیآ ک  مثالس فانش  موماز فخار افتاااز باارای گراماای فاشاات نوم مز، ام   فن گذشا ما  

نفیق فالون مرضی  احمدی اسکوئی یاف می کرفند و ش ر "افاخان" یا " من یک منآ" ک  ب  اسآ ایاان نفیااق 

گوناا  ای  یااا باا   ؛ ونا با حراند و احساس واق ی یک مز تیت ساآ می خواندندبوف  فن  نیش پخش شده  

فیگر تأثیر ام میانماد چریکهای فدائی خ ق نا فن حرکت های میانماتی خوف  شکان می ساخاند  امروم نیز ما 



تی یل هااا و بیاااز با   فن ناب   با اوضاع و نوندهای  ام   خوف و خاونمیان   فن نزف برخی ام نوشنفکراز افتاز

حد چشمگیری ام واق  بینی و تی یل مسائل با فیدی ماتریالیسای فن موا   می شویآ ک     واق یت هائی

ماادعی اعاقاااف باا  مانکسیسااآ و ایرانی  نها عیاز می باشد، امری ک  بسیانی ام ساممانها و نوشنفکراز 

یک مافکر افتاز ب  خوبی بر ایاان اماار  گاااه اساات کاا  ایااافی امپریالیسااآ    مثالس هساندماتریالیسآ فاقد  ز 

ام طریااق   خااا قااران فافز افااراف فن یااک موق یاات  منداز های خوف ب  کان توا  سامی پرفاخا  و با  چگون  فن  

مو ااوفاد وحشاای و ب ااد بااا ت  یماااد ایاادئولومیکی اسااالمی، توهین و تیقیر و شااکنج  هااای  ساامی و  

 تربیت کرفه و  نها نا فن هت پیشیرف سیاست های ضدخ قی خویش ب  کان ماایخونخوان فاعش یا طالیاز  

تماغ بنیاز گذاناز و سااامماندهندگاز فاعااش و افااراف اسااارات یک و فنصد    90کما این ک  ب  گفا  ای     گیرند

تن ام مناادانیاز منااداز مخااوف تیاات  5ت ویو اتفاقاس فن بند  مریکائی ها مندانی بوفند   قیالس  میدانی  نها هم   

فن سالهای اخیر فن نسان  ها اعااالغ شااد ک     سی ره امپریالیسآ  مریکا فن گوانااناما با یک سربام  مریکائی

فن منداز های تیت سی ره می تواند هر انساز، حای با هوشی ماوسط نا ب  کن  موضوع توا  سامی نیز 

 نفن  ریاااز ایاا   و ب  کانگیری توا  ها  هت ا رای سیاساات هااای امپریالیساات هااا نهنمااوز سااامف  مریکا  

  نکااا  قاباال تو اا  ایاان تن ام مندانیاز طالیاز فن گوانااناما نا تیویاال فولاات ق اار فاف  5فولت  مریکا  م اوض ،  

ک  مذاکراد فولت بوف هماز ففاری  و این  فن ففار طالیاز فن ق ر شروع ب  کان کرفند تن   5است ک  همین  

 مریکااا باا  کاا  منجاار باا  تیویاال قاادند توسااط   مریکا با طالیاز ام  ز طریق فن سالهای اخیر پیش می نفاات

ب  ناسای ک  امپریالیسآ ب  مثاب  "مرح   انی انی سرمای  فانی" باارای بقااای   طالیاز فن افتانسااز شد 

"خ وصاایاد ماای یااامفی لنااین حااق فاشاات کاا  نوشاات: فساات  ای خوف ب  چ  اعما  ننگین و  نایت کانان 

م اای ناشاای ام   سیاسی امپریالیسااآ عیاااند اساات ام بسااط انتجاااع فن تماااغ  هاااد و تشاادید سااامگری

 )امپریالیسآ ب  مثاب  باالترین مرح   سرمای  فانی  سامگری الیگانشی مالی" 

،  نجا ک  برخی ام نیروهای  فن ناب   با فن   نشد سیاسی و  گاهی انقالبی فن میاز مرفغ افتانسااز

   مریکا ام افتانسااز ناب  تکران افعای نسان  های امپریالیسای پرفاخا  و فلیل خروک ایرانی   سیاسی

یک نوشنفکر  گاه   مریکا فن  ز کشون عنواز می کنند،"افزايش ت فاد" "هزین  های نوم افزوز مالی" و یا 

  :با فیدی کامالس ماتریالیسای م ر  می کند   پاسخ می فهد  افتاز گوئی ک  ب  این فسا  ام نیروها

فن  نمی کند ک  سوفی برایش نداشا  باشد   "هیچکر می یانفها فالن برای گروه های ترونیسای خرک 

می یوز، چند فه می یانف خرک کند ک    500من ق سرمای  فانی،  ام   کاپیاالیسای  ائی نمی نوف ک  

برایش سوفی نداشا  باشد  چنین چیزی میا  است   اقا اف  نگ، اقا افی است برای مهان بیراز  

ف فانشگاه فن کابل فن این لینک ام مان سخناز  واف س  انی، اساا سرمای  فانی"   

   https://youtu.be/1d-deIjVkIk 

 انی ااانادباا  نمانیاادگی ام )این ون   وه می فهنااد کاا  گویااا فولاات  مریکااا  تی یتاد مترضان می فانیآ ک   

کاا  ماو اا  ایاان موضااوع هزین  کرفه و ب  هاادن فافه اساات و حاااال  فن افتانسااز  پولی نا ام  یب      مریکائی

اما کسانی ک  ب  تکران چنین تی یتاتی می پرفامند حای ب  ایاان    گشا  فست ام افتانسااز کشیده است

فن فوناز ترامپ ک  الیا  پر ام مدتی فولت ترامااپ نا نئیر شونای امنیت م ی  مریکا  سخن  از بولاوز )

کاا  ممااانی تو   ندانند ک  گفت  مریکا برای "نضای خدا" فن افتانسااز نیوف   یا واق اس  مریکا هآ  ترد نموف   

و امااروم کاا  گروه های  هافی )مجاهدین  افتاز فنست کرف و ب د خوف مساقیماس  ز کشون نا اشتا  نمااوف 

یا تأمین مناااف  طیقاااتی م ااین   ب  این اعما  فست مفهر کان  ونفه است، برای "نضای خدا"  طالیاز نا بر س

 ی؟ک  پیگران  چنین سیاست هائی نا فنیا  می کند استمیرد او فن این اعما  

عمدتاس بااا تکیاا  باار   است ک   مریکا برای ب   تش کشیدز خاونمیان  و ام  م   کشون افتانساازفنست  این  

تماماااس ب کاا   اساات  ام  یااب نرفااا   هزیناا  هااا    اینمی یانفها فالن هزین  کرفه است  اما    بنیافگرائی اسالمی

یااک بااوفه اساات     انی اناد امپریالیسایصرف سرمای  گذانی هائی گشا  ک  حاص ش سوف فراواز برای  

س ی  سامی و فیگاار م زوماااد  نگاای فن خااوف سرمای  گذانی برای ب  کان اندامی کانخان  های ااین  ام  ق آ  

ساخت هااای میر  با ویراز سامی    ، مریکاایجاف شتل برای اتیاع    عالوه بر  می باشد  نونق این "تولید" مریکا  

https://youtu.be/1d-deIjVkIk


 و فن ایاان ناهگشااا   سرمای  گذانی برای بامسامی خرابی هااای باا  بااان  مااده  کشونهای مونف هجوغ باعث  

 نهااا بااا چنااین  و گرفااا  اسااتقران    انی اناد امپریالیسایفن اخایان  نماز  ام اساثمان نیروی کان ا  یسوف کالن

فن شاارای ی کاا  اقا اااف  مریکااا   اساساااس  نا تا حدی مهان کنناادبیراز اقا افی شاز    اقداماتی کوشیده اند

 2001فن سااا    برکاات اسااتن ماات و  ئی مریکاااامپریالیست هااای  نگ برای    ،فچان بیراز شدیدی است

فنست برای مقاب   با بیراز نظاغ سرمای  فانی امپریالیسای  مریکا و مهان این بیراز بوف ک  امپریالیساات 

 و دپاایش گرفاناا خاونمیان  فن  نا فن    سیاست " نگ بی پایاز"های  مریکا تیت نیاست  مهونی بوش پسر  

نقشاای واق یت این است کاا    قران فافند حم   ب  برک های فوق و فن  ز کشون نا بهان  ا رای  ز سیاست  

نظاغ سرمای  فانی  هانی و بیراز مفه ک  صن ت  نگ ب  عنواز یک ع ا فن سر پا نگاه فاشان کل اقا اف 

  کرفه با هیچ پرفه ای قابل پوشش نیست  ءفن ناس  نها  مریکا ایفا

فن ناب   با نوی کان  مدز مجدف طالیاز  بنیافگرای اسالمی فن افتانسااز هآ بایااد تو اا  فاشاات کاا  اصااوالس 

بنیاف گرائی اسااالمی فن خاادمت تقویاات ساا    امپریالیسااآ فن خاونمیاناا  و ساارکو  و باا  حاشاای  ناناادز 

و شاارکاء فن ایااراز و   وقااای امپریالیسااآ  مریکااا نیش های انقالبی قران فانف  کااامالس قاباال فهااآ اساات کاا   

افتانسااز و کشونهای مشاب  ب  مزفونانی چوز خمینی و یا فان و فسا  های اسالمی فیگر نظیر طالیاز 

و فاعش قدند می فهند و  نها نا بر  از و ما  مرفغ  وام  تیت س    خوف مساولی می کنند، این کااان 

 ز  وام  برنام  نیزی می کنند  باا  همااین   نا پیشاپیش بر اساس م ال   تانیخ و سنن و فرهنگ حاکآ بر

خاطر بنیاف گرائی اسالمی نا برای کشونهای خاونمیان  و برخی کشونهای فیگر ک  اسااالغ فیاان نساامی 

 نها ب  شمان می نوف طر  و ب  ا را فن می  ونند  مس ماس  نها فن کشونهای فیگر ب  طرق فیگر عماال ماای 

 کنند  

گویا  مریکا ام طرف برخی ام نیروهای سیاسی هآ م ر  شده این است ک     یکی فیگر ام تی یتاد نایج  ک 

ام پر " نگجویاز" طالیاز ک  " نگ پانتیزانی" می کرفند و "شیوه های  نگاای" گویااا بساایان ماهراناا  ای 

تااأثیر تیاات  برخی ام ایاان نیروهااا  کا مجیون ب  خروک ام  ز کشون گشتفاشاند، بر نمی  مد و فن نایج   مری

ام شکست  مریکا ام طالیاز،  نهآ شکساات مفاضاایان  اش فغ ماای ، حای  مساقیآ نسان  های انتجاعی

ضاایکی  نیاا  مک  گویا مو ب شکست  مریکااا گشااا ،  تأکید بر  نگ پانتیزانی طالیاز ام طرف ایناز    منند 

و نیروهااای  گاااه فن می کنند کاا  کااانگراز    اینچنین ام اهمیت  نگ پانتیزانی صییتکسانی  هآ فانف   خر،  

 ،ام نظاار ایناااز طالیاااز ام   ایراز نا ام هرگون  فست مفز ب   نگ پانتیزانی )چریکی  بر حااذن ماای فاننااد   

یااک نیااروی مساااقل فن   ام نظاار اینهااا  مزفون  مریکا نیوفه و نیروی خوف ساخا  مساقل می باشد  پاار اگاار

ام نظاار  نهااا ت فهد و ام کشون ب  بیروز اناادامف، افتانسااز توانست ام طریق  نگ پانتیزانی  مریکا نا شکس

چرا نیروهای انقالباای واق ااا مساااقل فن ایااراز چنااین ناهاای نا نیایااد فن قیااا   مهااونی اسااالمی فن پاایش 

ک  مخالف سرسخت  نگ  ی مذکونهااین سلوا  پیش نمی  ید ک  نیرو هوا؟  یا فوباغ و یک بگیرندیی؟ چرا 

توفه های تیت ساآ   یا توصی  های  نها فن خدمت ؟دننمی کب  کداغ نیرو خدمت  هساندچریکی فن ایراز 

باا  ماارفغ افتانسااااز ؟ همچنین فن نوشا  های چنین نیروهائی فیده ماای شااوف کاا  قران فانف  و فنبند ایراز

تنها ناه ب  عقب ناندز انتجاع اسالمی ویند ک  "می فهند و ب   نها می گتوفه ای نهنموف میانمه مس یان   

 " شکل فافز ب  مقاومت و میانمه توفه ای مس یان  فن مقابل ترونیساهای طالیانی تا فنداز مس ت اساات

چگون  اساات کاا  باارای ک   فن اینجا هآ باید پرسیدشونای همکانی نیروهای چپ و کمونیست    اطالعی   )

میااانمه مساا یان  تااوفه ای اساات ولاای فن ایااراز   هاسااالمی" فن افتانسااااز تنهااا نا  دز انتجاااع"ب  عقب نان

)کااان  " ایراز ناه مسالمت  میزنمیآ اسالمی تا بن فنداز مس تس    "ایناز برای توفه های تیت ؟  نیست

و توسل نیروهای پیشرو ب  میانمه مس یان  فن  هت سااامماندهی مساا ت   تجویز می کنند   ناغ سیاسی 

ها و ب  ناه انداخان میانمه مس یان  توفه ای نا شدیداس تقییت می کنند  حااا  چاا  شااده اساات کاا  بااا توفه  

ایاان مرفغ افتانسااز نا ب  فن پیش گرفان ناه میانمه مس یان  توفه ای فعود می کنند؟   ،فست و ف  بامی

میااانمه کاا   کاارفه اناادهموانه برای مرفغ ایراز موعظاا   سامشکانان  خوف ب  فلیل ماهیت  نیروهای سیاسی

فن افتانسااااز میااانمه مساا یان  ام نظاار اینهااا  یااا  می شوف     مس یان  باعث افزایش "خشونت" نمیآ حاکآ



نظاار و توصاای   یا می تااواز    واق اس باعث افزایش "خشونت" نمیآ حاکآ ی نی طالیاز نمی شوف؟  مرفغ افتاز  

 96فن اوک قیاغ تااوفه ای فی حای  یا اپونتونیست دی ت قی کرف؟ فسا  ای ام این فوسااز نافاز و اینها نا  

غیاار ماشااکل و محماکشاااز  بااا س یشااونی و منفاارف کااانگراز    اکثراس ک  توفه گرسن  و خشمگین )فن ایراز  

کاا  شااکل  فافناادماای ب  کانگراز نهنموف شجاعت تماغ مراکز سرکو  و اساثمان نا ب   تش می کشیدند، 

 نهااا بااا چنااین   و گویا کانگراز نیاید فست ب  میااانمه مساا یان  بزننااد   اعا ا  استو تنها  میانمه شما تنها  

نهنموفی ن  فقط س ی کرفند کااانگراز نا ام شاارکت فن  ز قیاااغ بااام فاننااد ب کاا  نگااراز  ز بوفنااد کاا  میااافا 

باا  " نااگ پااانتیزانی" و  ل و تس یت خوف بیفاناادب  فکر تشکای توفه قیاغ   زتیت تأثیر   کانگراز  گاه و میانم

نا سامماز فدائیاز اق یت فن اوک قیاغ  فوق )نهنموف ناه میانمه مس یان  توفه ای نا طی کنند نوی بیاونند و  

   توفه ای فیماه ب  کانگراز می فاف 

فن  این است ک   مریکا سلوا  اص ی و اساسی   فن مونف نویدافهای افتانسااز ک  موضوع بیث ماست 

ب  طون  ؟ افتانسااز چ  فیده است و تأمین کداغ مناف  تو   و عالق  او نا ب  این کشون   ب کرفه است

ب   مثالس  فه هزان کی ومار فون ام افتانسااز، یک بان   حدوففاص     چ  چیزی باعث شده ک   مریکا فنواضت، 

ب   نجا لشکر کشی کند و بان فیگر ام مباز ترامپ  دز" ب  این کشون بیفاد و  فکر صدون "فموکراسی" و "تم

اعالغ کند ک  اصالس ما نیاید فن  نجا باشیآ  "طالیاز و فاعش  نجا هساند و با هآ می  نگند، خو  بگذان با  

ی و  هآ بجنگند"ی؟ مس آ است ک  تنها فن پرتو برخونف مانکسیسای و برنسی مسائل با فید ماتریالیسا

ب  طون مشخص ب  کان گیری این نهنموف انمشمند ک  باید فن پر هر نویداف و حرکت و سخنی مناف   

بنابراین، المغ است فن  ساجوی     فوق پاسخ فنسای فاف هایطیقاتی نا تشخیص فاف می تواز ب  سلوا  

 نگاه می     ندمی کفن این کشون ت قیب   یشصین   فرینی هابا   ز مناف  طیقاتی بوف ک  امپریالیسآ  مریکا 

کا  یتیت س    امپریالیسآ  مر نومسا مره  یکشونب  عنواز افتانسااز ب  این امر ک  تواز ب  نوشنی 

  ،ب  چپاو  ثرود های مرفغ افتاز مشتولندفن  نجا  مپریالیسای  سرمای  های اقران فانف و فن پرتو این امر  

ک  مسأل  افتانسااز  نقدن ک  نیروهای مخا ف   ماو   شدمی تواز   همچنینبا چنین برخونفی   پی برف 

گاهاز افتاز "پیچیده   و ب  قو  یکی ام     ز نا پیچیده می سامند یا پیچیده   وه می فهند، پیچیده نیست

چی     سامی گاهاس برای کاماز واق یت م موس و بدیهی است، پیچیده سامی خوف یک تکنیک اسااان است

تاو نا ام کجا می  ونف؟  یا فاعش می تواند موشک تاو تولید کند؟ می  پیچیده است؟    فاعش موشک های  

نت تولید کند؟ می تواند پهیاف تولید کند؟ ن    ")ام مان سخناز  واف س  انی، اسااف  ونتواند موشک ک

    قید شده فن باال   لینک  فن فانشگاه فن کابل

هدفی  ز غاند مناب  طیی اای و اساااثمان نیااروی امپریالیسآ فن  وام  تیت س   ،    واق یت این است ک 

 ز  سرکو  میانماد و انقالباااد کااانگراز و سااامدیدگازبرای وی الزاغ تیقق این هدف و    کان  ز  وام  ندانف

 سیاست امپریالسای و ام  م  اتخاذ این یا  ز نهائی هدف  فنست بر این مینا می تواز    وام  می باشد

و ویراز سامی این   افتانساازیا وقای  خونین  یت می یاانیسآ فن خاونمیان  و  نگ بی پایاز" و تقوسیاست "

اساااثمان کااانگراز و چاپیاادز ثاارود هااای  ،هدف نهائی این سیاساات هاااکشون نا ماو   شد و فانست ک  

ست و فن همین ناساا ؛بوفه و می باشدو سرکو  میانماد و انقالباد توفه ها   طیی ی مو وف فن این من ق 

مقاب   با نفوذ نقیای امپریالیست، حضون مساقیآ نظامی نیز فن کشون تیت ساا    ان ییاات گاه برای    ک 

مسااأل  فنساات باا  همااین سااافگی  باا  ناسااای کاا    و یا ب  اقداماد فیگری فست مفه می شوف  می یابد

گرفااا  و ماای گیاارف ) فاارینش فان و است و هم  مسائل ظاهراس پیچیده یا پیچیده سااامی هااائی کاا  صااوند  

ام القاعده و فاعش گرفا  تا طالیاز و غیااره و   ام طرف امپریالیسآ  مریکا،  فسا  های مزفون وابسا  ب  خوف

ب د  نگ با  نها، نوی کان  ونفز یک فسا  و ب د ت ویو  ز با فان و فسا  فیگر و مانونهائی ام این قییل  فن 

ایط م  و   هت غاند ثرود های کشااونهای تیاات ساا    و فن نایجاا  فن با هدف ایجاف شر  تی یل نهائی

فن ت قیااب ایاان فن خاونمیاناا  بند نگاه فاشان توفه های این کشونها انجاغ ماای شااوف  شااکی نیساات کاا  

امپریالیسااآ  همسااو باااام نوسی  و چین گرفا  تا امپریالیساهای انوپااائی    امپریالیساهای فیگر  ،هدف شوغ

   مریکا هساند



  باا انی اناد امپریالیسای و بیینیآ مرفغ افتانسااز فانای چ  ثرود هائی فن کشون خوف می باشند    وزاکن

و چگون  ام اساثمان نیروی کان انماز این  ام اا  سااوفهای کااالز   مشتولند  فن  نجاکداغ مناب  طیی ی  غاند  

ب  کشون افتانسااااز ام کجااا ساهای مالو صفت و حریص  یو ب  عیاند فیگر "عالق " امپریال  کسب می کنند؟

 نشأد می گیرف؟

فن افتانسااز مناب  نفت و گام و ااوف فانف  است  مونف تأکید قران گرفا بر مینای  نچ  فن گزانش های ما دف 

و باا  فلیاال تس ییاد نظااامی اساات  ساخان بمب و فیگر برای ام  م  غ ک  یکی ام مواف اسارات یک اونانیو

افتانسااز یافت می شااوف   مند والیت هب  وفون فن  ب  شمان می نوفیمای وفش فن  هاز مافه گراز قیکم

کاا   نهفااا  اساات کشاایده افتانسااااز ثاارود هااای انیااوه فیگااری فن ف  کوه های سر ب  ف کعالوه براینها،  

سرمای  فاناز بااا شاارکت هااای انی ااانی شاااز  نهااا نا ت اااحب کاارفه انااد  فنساات باا  خاااطر حفاا  امنیاات 

 مند فولت های  مریکا و انگ یر انیااوهی ام پایگاااه باار پااا یالیسای است ک  مثالس فن والیت هانی اناد امپر

باارای مافیااای ین والیاات باا  خ ااو  فن هماا نموفه اند  حاال فیگر فن اینجا ب  نقش تریاد و ساارمای  ای کاا  

 فنگیر فن این تجاند ایجاف می کند نمی پرفامغ 

، فه ها نوع سنگ قیمای و وف فانف ام  بی تاارین ساانگ فنیااا ال ااونف بدخشاااز گرفااا  تااا یت هاواالفیگر  فن  

کااوانتز، ، تونمااالینو سنگهای م دنی فیگاار نظیاار مرماار، ساانگ صاان ای کرومایاال و     ُمّمرف، تا طال تا یاقود

 و غیره ب  وفون فن این کشون باساانی مو وف است وامانین  ک

زنگااارین کی وماری  نو  کابل، ب  50فن   ب  موانف فوق خاآ نمی شوف حای  اما ثرود طیی ی فن افتانسااز  

می تااواز ت ااون ام اینجا    و  می باشد    انی اناد امپریالیسای  ت احببام فن  ذخایر مر  هاز و وف فانف ک   

   انی اناد فراهآ می سامف این سوفی برای کرف ک  ذخایر غنی افتانسااز چ  

لک افتانسااز یافت می شوف، تام افز  وی ه فن  ک  ب  طون    انی اناد امپریالیسایمافه سوفمای فیگر برای  

و وسااایل  انواع پوفن و کرغ ها و وسایل بهداشایناغ فانف ک  مافه ای سفید ننگ می باشد ک  فن ساخت  

ب  عهده فاعااش ام طرف امپریالیسآ  مریکا ب  کان می نوف  حراست ام امنیت سرمای  فن این من ق     نایش

ریکا و کشونهای انوپائی انسا  تماماس ب   م  ساییلک تولید شده توسط کانگزاناز امپریالتاگذاشا  شده و  

 می شوف 

فن فشت   فن والیت غزنی  ،فن افتانسااز عالوه بر مناب  طیی ی فوق الذکر  یامپریالیساانی اناد  همچنین  

همگاااز قااران  اسااافافه وساای فن فنیای امروم مااونف  ب  مافه ای فست یافا  و ب  غاند  ز مشتولند ک     ناون

فانف  این مافه لیایوغ ناغ فانف ک  فن تولید کامپیوتر، موبایل )ت فن های فسای ، ماشین های سوانی برقی 

و خالص  فن تماغ وسایل الکارونیکی ک  نیام ب  باطری و شانم  ز فانند، اسافافه می شوف  لیایوغ ب  وفااون 

برای فند عظمت ثروتی ک  تنها فن ف  کوه ها و   فافتانسااز و وف فان  نو  شرقی ناون واق  فنفن فشت  

فشت های افتانسااز و وف فانف باید گفت ک  فن مجموع انمش م افز و مواف تهی  شده ام ذخایر غنی این 

  کشون تری یونها فالن تخمین مفه شده است 

کشااون خااوف فاننااد  مافاناا  اگر مرفغ افتانسااز می توانساند ام  نهم  مناب  طیی اای کاا  فن   واضت است ک 

ام عاادغ  کساای فن  هت نفاه و س افد مندگی  نها اسافافه می شد فیگااراگر  نهم  ثرود و   اسافافه کنند

 واق یاات ت ااخ  ز اساات کاا نماای کاارف  توس   اقا افی، عقب ماندگی و بیسوافی مرفغ ایاان فیااان صااییت 

 ذخااایر طیی اای ما  ااق باا هم     فیگر  یشرکت های امپریالیساهمراه با   مریکا    شرکت های امپریالیسای

پرفاخت مزف بسیان ناااچیز باا  کااانگراز افتاااز باارای اساااخراک و با    ومرفغ افتانسااز نا ب  فست خوف گرفا   

عاید سوف فراوانی فست  ونفه و "انمش اضافی" عظیمی ب   ، مافه سامی مواف فوق، ام اساثمان نیروی کان

خوف می سامند   یا با تو   ب  این واق یاد، فشوان است تا فانسا  شوف ک  فنست ب  منظون حفاا  چنااین 

تااوفه هااای افتاااز باا  طااون سیساااماتیک فن افتانسااز است ک   انی اناد امپریالیسایمناف  عظیآ برای  



؟  یااا کساای هساات کاا  مونف سرکو  های خونین امپریالیسآ  مریکا و مزفوناز بومی اش قران ماای گیرنااد

سیاست فن خدمت اقا اف قران فانف و تماغ سیاست هااای  نااگ ط یاناا   مریکااا چاا  منکر این امر شوف ک   

و چ  خونریزی های مساقیآ خوف این امپریالیسااآ ع یاا  اش  توسط مزفوناز  هافی و فاعشی و طالیانی  

دمت حفاا  وضاا  مو ااوف قااران فانف؟ با هم  ب  ظاهر پیچیدگی هایش فن نهایت فن ختوفه های فنبند افتاز  

کااانگراز افتاااز بااا پرفاخاات ماازفی ی نی تداوغ غاند مناب  طیی ی این کشااون و اساااثمان  حف  وض  مو وف  

بنابراین بی فلیل نیست ک  تی یل  ز نیروهااای سیاساای کاا  قاادند گیااری    می باشد  بسیان ناچیز ب   نها

پوچ و مهمل می باشد  ایناز   ی ان می منند، تی ی   مجدف طالیاز فن افتانسااز نا ب  م نی شکست  مریکا

اگر فرض بر این باشد ک   مریکا ام طالیاااز شکساات ک     ب  فنسای ب  این سلوا  پاسخ فهندقافن نیساند  

 مریکااا و انی اااناد امپریالیسااای     یاااچاا  باار ساار ساارمای  هااای امپریالیسااای فن افتانسااااز  مااد؟  خونف،  

اساثمان کانگراز افتاز پایاااز فافه و بساااط کمپااانی هااای خااوف نا ام  ز کشااون شرکایش هآ ب  غانتگری و  

، بنیانگذان ب ک واتر )شاارکت خ وصاای ای کاا  نیااروی نظااامی باا  "نیک پرنر"ا  مثالس  یا   م  کرفه و نفاند؟

ماای باشااد صاحب م افز مخا ف فن افتانسااز    ک    مثاب  انتش خ وصی برای فولت  مریکا تهی  می بیند

یااا  ؟فساات کشاایدیااش فن  ز کشااون ذخایر ثرود ما یا ام ترس طالیاز با  ز کشون وفاع گفت و ام هم گوهآ  

ام افتانسااااز،  اشع یاارغآ خااروک نیروهااای نظااامی باید گفت ک  شکسای فن میاز نیست و فولت  مریکا 

تااش خااوف تضمین نمااوفه بااوف کاا  همانااا قااران فافز اننا    کمپانی های مذکونامنیت سرمای  های  پیشاپیش  

ساخا  خوف فن اخایان طالیاز و مس ت کرفز این نیروی انتجاااعی اسااالمی بااا پیشاارفا  تاارین سااال  هااا و 

    لوامغ فیگر می باشد؟

بایااد باا  تضاااف و   ، فن توضیت ع ت خروک نیروهای نظااامی  مریکااا ام افتانساااازواق یت فوقبا فن نظر گرفان  

  فن فونه اوباما، حضون نیروهای نظامی  مریکا فن افتانسااز ب  صد هاازان تو   نموف  نقابت بین امپریالیساها

نفر نسید  فن فونه ترامپ س ی شد مرتب ام این ت داف کاسا  شوف و امروم اعالغ می شوف ک   مریکا تماغ 

اساات  ایاان تتییااراد و تفااویو قاادند سیاساای و یااک   ا ام افتانسااز بیروز کشاایدهنیروهای نظامی خوف ن

توسااط امپریالیسااآ  مریکااا فن   طالیاااز) بنیاف گرای اسااالمیانتش مجهز فن افتانسااز ب  یک نیروی مزفون 

چااین و نوساای  قاباال   فیگر و ب  طون بر سااا   امپریالیسآ  مریکا با امپریالیست هایتضاف و نقابت  ناب   با  

 مری ک  ب  تجدید  نایش امپریالیسآ  مریکا انجامیده است ، اتییین و توضیت می باشد

موق یت مئوپولیایکی افتانسااز و هآ مرم بوفز  ز بااا قاادنتهای باازن  نقیااب امپریالیسااآ  مریکااا با تو   ب  

، امپریالیسااآ  مریکااا ام و ااوف طالیاااز باا  مثاباا  یااک نیااروی ی ناای چااین و  مهااونی هااای سااابق شااونوی

ابزان ب  عنواز ، می باشدام قدند سیاسی و انتش و تجهیزاد نظامی المغ رخونفان  ببنیافگرای اسالمی ک   

اسااافافه می تواند  برای بیراز سامی و ایجاف یک عامل فشان ع ی  این نقیای بزن   مریکا    مناسییبسیان  

ک  امپریالیسآ  مریکا بااا نوی کااان  ونفز طالیاااز ای     د بیشاری ام  وانب نقش  بدوز شک  ینده  زییاکند

 شکانتر خواهااد  نااقا افی  ز  -و اهداف سیاسینمایش خواهد گذانف   ب   ت قیب می کند ناافتانسااز  فن  

   نموف

سیاست های اساثمانگران  و غانتگران  امپریالیسآ  مریکا و امپریالیست های فیگر فن افتانسااز باار امروم  

 ؛مای  فانی باعث اندوخا  شدز ثرود فن یک سو و فقر و فالکت فن سوی فیگر شده استمینای قانوز سر

ام طاارف فیگاار عکاار ال ماال و هااا مو ب نشد میااانماد تااوفه ام یک طرف  و این نمی توانست و نمی تواند  

ساارکو  تااوفه هااا و اعمااا  فشااانهای سیاساای و   ک  همانااا  توفه های میانم و انقالبیز فن مقابل  فشمنا

ایااده هااای انیرافاای ام باارفز   هاات  همراه با  ز کوشش  سرکو  و      اما، نگرففمی باشدا اماعی بر  ناز  

ممکاان اساات باارای  گرچاا  ، نااازو گمراه کاارفز ذهاان ب  میاز توفه ها  انتجاعطریق فساگاه های تی یتاتی 

تیمیل فشانهای    وگیری ام میانماد توفه ها نیست  برعکر  مدتی کانائی فاشا  باشد ولی چانه سام  

باا    و حای تیمیل  نگ  اقا افی، فقر و م ییت های ناشی ام  ز فن کنان فشانهای سیاسی و ا اماعی

   و انتقای  گاهی انقالبی  ناز منجر می شوفنشد و گسارش میانماد توفه ها  توفه ها، فن نهایت ب 



یکی ام اهداف تقویت بنیافگرائی اسااالمی فن خاونمیاناا  توسااط امپریالیساااها ب ااد ام شااکل گیااری   اس اساس

و کمونیسااای فن ام بین برفز  لارناتیوهای انقالباای  مهونی اسالمی فن ایراز، مقاب   با میانماد توفه ها و  

ا فن این ممیناا  تااا حااد فشمناز مماأسفان  بوفه است ک  باید اذعاز کرف فن این من ق    وام  تیت س     

تااوفه هااای میااانم و  ناایش هااای فریاف میانماتی هر چند هرگز قافن ب  خاموش کرفز   ،میافی موفق بوفه اند

امپریالیسآ  مریکا و نمیآ های توفه های تیت س    افتانسااز نیز  برای مقاب   با     نشده اند  انقالبی  نها

مجیونند هر بان شیوه های خشن تری باا  کااان بیرنااد و شاارایط نا باارای نشااد و اعاااالی   فست نشانده اش

  اما تانیخ و نوندهائی ک  تا کنوز  ام اا  سامندسخت تر  سخت و این مرفماز تیت ساآ و فنبند،میانماد  

د ناا و باالخره این تااوفه هااا خواه  بشری ام سر گذنانده است گواهی می فهند ک  این یک فون باطل نیست

ایاان یااک شاا ان باادوز پشاااوان    با قدند الیزا  خویش پومه فشمنانشاز نا باار خاااد خواهنااد مالیااد بوف ک   

شاادیداس تیاات ساااآ افتانسااااز و میااانماد فیگاار خ قهااای   توفه هااایمیانماد  نیست  این فنست است ک   

شده و ب  اساقال  تا کنوز موفق ب  سرنگونی نمیآ های وابسا  ب  امپریالیسآ فن کشون خوف نخاونمیان   

تااوفه غ و نو ب  گسااارش ومیانماد مدا ترفیدی نیاید فاشت ک  ام امپریالیسآ و نفاه و  مافی نرسیده اند، اما

یکی ام عوامل اساسی تأثیرگذان فن نشد تضافها و بیراز های امپریالیسای و ممین  سام  ها فن این من ق 

ع یرغآ هماا   نچاا  فن واق یت این است ک    می باشد فشمنانشازنابوفی  فن نهایت  انقالباد ا اماعی و  

می توانند با میانماد توفه ها   و  ام قدند  افوئی برخونفان نیساندظاهر نشاز فافه می شوف، امپریالیساها  

و وف اپونتونیست ها ب  مثاب  فوسااز  ،سهمگین خوف بر  ناز غ ی  یابند  فن این ناه اما یکی ام فشوانی ها

باشند، همانها ک  امروم با نل  کرفز تی یتاد نسان  های امپریالیسای ع ی  ماارفغ م ااییت   نافاز خ ق می

ک  میانمه ع ی   ب  فنسای تأکید کرفلنین ک   بی فلیل نیوففیده افتاز، خاد بر چشآ توفه ها می پاشند  

 امپریالیسآ باید ب  طون الینفکی با میانمه ع ی  اپونتونیسآ تواغ گرفف   
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