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بخش اول

بازگشت طالبان؟!



نشرية آتش 2

در يـک سـال گذشـته، رژيم ترامـپ- پنس در کنار پيشـبرد مجموعه سياسـت هاي 
فاشيسـتي عليـه مـردم جهـان مشـغول مذاکـرات فعالـي بـا طالباِن افغانسـتان براي 
بازگردانـدن آنـان به قدرت بـود. بازگرداندن طالبـان به قدرت، پاسـخ رژيم ترامپ 
بـه چالـش نظـم و ثبـات بخشـيدن به افغانسـتان در خدمـت بـه پيشـبرد طرح هاي 
منطقـه اي و جهانـي آمريکاسـت. در ايـن ميـان چيـزي کـه پشـيزي بـراي آمريـکا 
نمـي ارزد حـق مردم افغانسـتان برای صلـح و رفـاه و برخـورداري از اوليه تريـن 
حقـوق انسـاني اسـت. در چهـل سـال گذشـته، جنـگ در افغانسـتان بارها دچـار 
دگرديسـي شـده و به هيواليي هفت سـر بدل گشـته اسـت. هر سياسـتي که آمريکا 
در افغانسـتان پيش برده اسـت گره افغانسـتان را بـراي خود آمريـکا کورتر کرده و 
براي افغانسـتان بيش از هر چيز سرچشـمة رشـد و گسـترش سـه چيز بوده اسـت: 
رشـد و گسـترش فقـر و آوارگـي مـردم، رشـد و گسـترش ويراني افغانسـتان و 
رشـد و گسـترش نيروهـاي اسـام گراي ارتجاعـي کـه افـق اجتماعي شـان ادارة 
جامعة افغانسـتان بر اسـاس اصـول و ارزش هـا و فرهنـگ عصر بـرده داري هزار و 
چهارصـد سـال پيـش اسـت. رژيم ترامـپ- پنس حتا اگـر بخواهد و مصمم باشـد 
نـه مي توانـد ايـن گـره کـور را بـاز کنـد و نـه مي توانـد جنـگ داخلـي ميـان انواع 
جنگ سـاالران اسـامي مرتجع افغانسـتان را خاتمـه بخشـد. ايـن جنـگ مي توانـد 
و بايـد بـه گونـه اي ديگـر خاتمه يابـد: با تـدارک و گسـترش يک جنبـش توده اي 
بـراي تحقـق يـک انقـاب کمونيسـتي در افغانسـتان و تـاش عظيـم در پيـروزي 
آن – انقـاب کمونيسـتي نـه از آن نـوع کـه چهـل سـال پيـش ارتش امپرياليسـتي 
شـوروي بـا تجـاوز به افغانسـتان مدعي اش بـود بلکـه يـک انقـاب کمونيسـتي 
واقعـي. ايـن تنها اميـد و راه واقعي بـراي مردم افغانستان اسـت و نه تنهـا به رهايي 
مردم افغانسـتان بلکه بـه تسـريع رهايي بشـريت از شـر امپرياليسـم آمريـکا و همة 
مرتجعيـن ايـن منطقه از جمله سـرنگوني جمهوري اسـامي ايـران خدمت خواهد 
کـرد. در شـماره هاي بعـد مختصـات ايـن راه کـه نه تنها ضـروري و مطلـوب بلکه 

ممکـن اسـت را بحث خواهيـم کرد.



3 بازگشت طالبان

افت و خيزهاي مذاکرات آمريکا با طالبان

مذاکـرات بـا طالبـان در دوحـه، پايتخـت قطـر و توسـط زلمـاي خليـل زاد کـه 
ديپلمـات ارشـد رژيـم ترامپ اسـت پيش برده مي شـد. در روز اول سـپتامبر 2۰۱۹ 
موافقت نامـه اي ميـان خليـل زاد به عنـوان نمايندة آمريـکا و رهبران طالبان امضا شـد 
و روز ۵ سـپتامبر وي همـراه با فرماندة ارتش آمريکا در افغانسـتان )ژنرال آسـتين( 
بـه دوحـه سـفر کرد تـا همراه بـا رهبـران طالبـان ضمائم »فنـي« )بخوانيـد: ضمائم 
نظامي-امنيتـي( ايـن موافقت نامـه را کامـل کننـد.۱ در طول يک سـال مذاکـره، ميان 
طرفيـن نه تنهـا توده هـاي مـردم کـه حتـا رئيس جمهور افغانستان )اشـرف غنـي( و 
دسـتيارانش از مفـاد توافقـات اطاعـي نداشـتند. در ايـن مـدت جنگ ميـان ارتش 
آمريـکا و طالبـان نيـز با قوت جريان داشـت. در همـان روزهايي که ايـن مذاکرات 
بـه نتيجـه رسـيد و طرفيـن مهر خـود را بر اسـناد قـرارداد زدند حمـات انتحاري 
طالبـان بـه اوج رسـيد و يک سـرباز آمريکايي و ۱۱ نفر افغانسـتاني کشـته شـدند. 
امـا زلمـاي خليـل زاد بـه رهبـران طالبـان اطمينـان داد کـه بـراي آمريـکا »اولويت« 

عبارتسـت از رسـيدن بـه توافق بـا طالبان.2

امـا ناگهـان  در روز ۷ سـپتامبر 2۰۱۹ )۱۷ مـرداد ۹۸( دونالـد ترامـپ طـي توييتي 
مذاکـراِت آمريـکا بـا رهبـران طالبـان را ملغـا کرد. پـس از لغو مذاکرات فاش شـد 
کـه ترامـپ حتـا تـا آن جـا پيش رفتـه بود کـه طالبـان را بـه »کمپ ديويـد« دعوت 
کـرده بـود و اشـرف غنـي هـم چمدان هايـش را بسـته بـود تـا بـه »کمـپ ديويد« 

بـرود و سـند امضـا شـده ميان آمريـکا و طالبـان را تأييـد کند.

مايـک پمپئـو )وزيـر امـور خارجـه آمريـکا( علت رسـمِي لغـو مذاکرات را کشـته 
شـدن يـک سـرباز آمريکايـي در نتيجـة حمـات انتحـاري طالبان درسـت در روز 
عقـد »صلـح« اعـام کـرد اما همـه مي دانند کـه اين دروغ اسـت زيرا در يک سـال 
گذشـته کـه مذاکـرات بـا رهبران طالبـان جريان داشـت ده هـا سـرباز آمريکايي در 
نتيجـة عمليـات طالبـان کشـته شـده اند.3 عـاوه بر ايـن پمپئـو در هميـن مصاحبه 

۱- نيويورک تايمز. ۱۰ سپتامبر. ص ۶ »برساختن و فروپاشاندن نقشه يک اجاس«
2- همان جا
3- همان جا
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گفـت »در ده روز گذشـته« نزديـک بـه هـزار طالـب در نتيجـة عمليـات نيروهـاي 
آمريکايـي کشـته شـده اند و آمريـکا هنـوز ايـن گـروه را از ليسـت »تروريسـتي« 

بيـرون نياورده اسـت.

تحليل گـراِن نزديـک بـه حـزب دموکـرات آمريـکا سياسـت هاي به شـدت متناقض 
ترامـپ را )کـه در قطـع ناگهانـي مذاکرات با طالبـان بروز يافت( ناشـي از »حاالت 
روانـي« و رفتـار »غيـر عـادي« ترامـپ مي داننـد و طرفـداران ترامـپ در حـزب 
جمهوري خـواه ايـن تاطمـات و تناقضـات را »نبـوغ معامله گـري« ترامـپ تلقـي 
مي کننـد. امـا واقعيـت آن اسـت کـه امپرياليسـم آمريـکا در باتـاق خاورميانـه گير 
کـرده و بـه سـادگي نمي تواند از ايـن باتاق بيرون بيايد. هيچ راه سـاده اي در مقابل 
آن نيسـت. هميـن امـر بـه اختـاف و نـزاع در تيـم ترامـپ دامـن زده و منتهـي به 
اسـتعفا يا اخراج جان بولتن شـده اسـت. کليه سياسـت هايي که امپرياليسـم آمريکا 
در بيسـت سـال گذشـته در منطقة خاورميانه براي حل ضرورت تحکيم سـلطه اش 
بـه اجـرا گذاشـته نه تنهـا دسـت آمريـکا را بازتـر نکـرده بلکـه محدوديت هايش را 
بيشـتر کـرده اسـت. يـک نمونـة آن روابـط آمريکا بـا طالبان اسـت که امپرياليسـم 
آمريـکا در سـال ۱۹۹۶ راه را بـراي قدرت گيـري آن بـاز کـرد و همـراه با پاکسـتان 
اولين کشـوري بود که به قدرت رسـيدن طالبان را به رسـميت شـناخت و تحسـين 
کـرد. پـس از حملـة تروريسـتي القاعـده به برج هـاي دو قلـو در نيويـورک در ۱۱ 
سـپتامبر سـال  2۰۰۱، امپرياليسـم آمريـکا اين اقـدام را بهانه کـرد و در اکتبر 2۰۰۱ 
به افغانسـتان تجاوز و آن جـا را اشـغال نمـود و حکومـت فعلي افغانسـتان را بـر 
جـاي طالبـان نشـاند. امـا طـرح ايـن حمله کـه بخشـي از اسـتراتژي کلـي آمريکا 
بـراي خاورميانـه بـود پيـش از ۱۱ سـپتامبر 2۰۰۱  تدويـن و روي ميـز رياسـت 
جمهـوري آمريـکا قـرار گرفته بـود. رفيـق آواکيان در کتـاب »راهي ديگـر« اهداف 
آمريـکا از ايـن جنـگ را تحليـل کـرده و مي گويد موقعيـت خاورميانـه و خاکي که 
مرتبـً جنگ سـاالران اسـام گرا توليـد مي کنـد چالـش مشـخصي بـود کـه آمريـکا 
بـا ايـن جنـگ مي خواسـت به آن جـواب دهد. امـا در سـاختن »افغانسـتان جديد« 
و »خاورميانـة جديـد« شکسـت خوردنـد. در سـال 2۰۰۱ بـوش گفتـه بـود: »تنهـا 
راه امنيـت ملـت مـا تغييـر مسـير خاورميانه اسـت« اما ۵ سـال بعد در سـال 2۰۰۶ 



۵ بازگشت طالبان

جمع بنـدي کـرد: »سـال ها تـاش کرديـم بـراي اسـتقرار صلـح، ثبـات بـه وجـود 
آوريـم. نـه ثبـات بـه دسـت آورديم و نـه صلح«.

اکنـون پـس از ۱۸ سـال جنـگ با طالبـان، آمريـکا يک بـار ديگر مي خواهـد با اين 
گـروه ارتجاعـي به توافق برسـد و شـرطش اين اسـت که طالبان دسـت به عمليات 
نظامـي و انتحـاري عليـه نيروهـاي آمريکايـي و منافـع آمريـکا و متحديـن آمريـکا 
نزنـد و اجـازة عمليـات ضـد آمريکايـي از خاک افغانسـتان را به القاعـده و داعش 
ندهـد. رژيـم ترامـپ حتـا تظاهـر بـه ايـن نمي کنـد کـه بـا ايـن توافـق مي خواهد 
کاري بـه نفـع مردم افغانسـتان کند. ايـن رژيـم فـرض را بـر آن مي گـذارد کـه هر 
چـه بـه نفـع آمريـکا باشـد قاعدتـً بـه نفـع مردم افغانسـتان و خاورميانـه و جهان 

هم هسـت!

موضع رژيم جمهوري اسالمي افغانستان در مورد مذاکرات صلح با طالبان

اسـام گرايان  کـه  عبـداهلل  عبـداهلل  و  غنـي  اشـرف  رژيم افغانسـتان مانند  سـران 
»ائتـاف شـمال« را در ايـن رژيـم نمايندگي مي کنند خواهان شـريک کـردن طالبان 
در قـدرت بـا حفـظ چارچـوب رژيم فعلي هسـتند. آن ها نگران هسـتند کـه توافق 
زلمـاي خليـل زاد بـا طالبان شـامل قبـول تغييـر چارچوبة رژيـم فعلـي و جايگزين 
کـردن آن بـا »امـارت اسـامي« طالبـان باشـد. هرچنـد خليـل زاد در مصاحبـه بـا 
تلويزيـون »طلـوع« ايـن را انـکار کـرد امـا تأکيـد کـرده اسـت کـه بـراي آمريـکا 
»اولويـت« عبارتسـت از رسـيدن بـه صلـح با طالبـان. سـران رژيم افغانسـتان دائمً 
بـر اهميـت برگـزاري انتخابـات رياسـت جمهـوري در 2۸ سـپتامبر تأکيـد مي کنند 
و برگـزاري آن را نمايـش قـدرت خـود در مقابـل طالبـان مي داننـد. آنـان مـردم را 
فريـب مي دهنـد کـه اگـر در ايـن انتخابـات شـرکت نکننـد دسـت طالبـان قـوي 
خواهـد شـد. امـا در واقعيـت، انتخابـات بـراي آنان مکانيسـمي اسـت که سـهم و 
گـردش قـدرت ميـان جنگ سـاالران مرتجـع مناطـق مختلف افغانسـتان را تنظيـم 
کرده و جايگاه تکنوکرات ها را در روغن کاري و ادارة ماشـين سـتم و استثمارشـان 

تعييـن مي کنـد. بـراي ايـن مرتجعيـن »انتخابـات« فقط هميـن معنـا را دارد.
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تـا آن جـا کـه بـه توده هاي مـردم مربوط اسـت مذاکـرات آمريـکا با طالبان و شـبح 
بازگشـت طالبـان بـه قدرت به شـدت آنـان و به ويژه جوانـان را نگران کرده اسـت. 
امـا جنـگ نيـز مردم را خسـته کرده اسـت. مـردم، صلـح مي خواهند. امـا بايد رک 
و راسـت بـه آنـان يـادآوري کـرد هنگامي کـه نزديـک بـه ربـع قـرن پيـش طالبـان 
در صحنـه ظاهـر شـد و آمريـکا پشـت آن هـا را گرفـت کـه بـه حکومـت برسـند 
بخشـي از توده هـاي مـردم بـا ايـن اميـد کـه جنـگ تمـام شـود و جنگ سـاالري 
در افغانسـتان پايان بپذيـرد از حکومـت طالبـان حمايـت کردنـد. در اکتبـر 2۰۰۱ 
نيـز عـدة زيادي از روشـنفکران و مردم افغانسـتان و حتا گروهي از فمينيسـت هاي 
جملـه  )از  ايرانـي  »کمونيسـت«  به اصطـاح  نيروهـاي  از  برخـي  و  آمريکايـي 
»حـزب کمونيسـت کارگـري« و رهبـر آن منصـور حکمـت( از تجـاوز آمريـکا 
به افغانسـتان تحت عنـوان لـزوم سـرنگوني طالبـان و برچيـده شـدن اسـام گرايي 
حمايـت کردنـد. امـا رژيمـي کـه پـس از سـرنگوني طالبـان در افغانستان شـکل 
گرفـت مرکـب از همـان جنگ سـاالران اسـام گرا و ريش سـفيدان قبايل پدرسـاالر 
بـود کـه در دهـة ۱۹۸۰ ميـادي در جنـگ عليـه ارتـش شـوروي شـريک آمريـکا 
مي کـرد  مخالفـت  مذهبي شـان  دگم هـاي  بـا  کـه  را  کـس  هـر  زبـان  و  بودنـد 
مي بريدنـد و سـر از تـن مخالفيـن سياسي شـان جدا مي کردنـد. اختـاف اين رژيم 
بـا طالبـان صرفـً بر سـر درجـه غلظـت دخالـت ديـن در ادارة امور جامعه اسـت. 
نـه »ائتـاف شـمال« و نـه تکنوکرات هايـي ماننـد اشـرف غنـي و همپالگي هايـش 
هرگـز و بـه انـدازة سرسـوزن بـه ضـرورت حياتـي جدايـي ديـن از دولـت بـراي 
بـر  نيـز  را  حاکميـت خودشـان  اسـاس  و  ندارنـد  مردم افغانسـتان اعتقاد  آزادي 
قانـون شـريعت گذاشـته اند. ايـن رژيـم در سـال 2۰۰3 قانـون اساسـي تئوکراتيک 
)دين محـور( را تصويـب کرد – قانونـي کـه حـق مردانـه و پدرسـاالرِي بي رحـم 
و سـتمگرانه را بـه رسـميت مي شناسـد. ايـن رژيـم در سـال 2۰۰۹ قصـد داشـت 
قانونـي مبنـي بـر »حـق« شـوهر در تجـاوز بـه همسـرش را تصويب کند. در سـال 
2۰۱4 تـاش کـرد تـا از طريـق قانـون ديگـري مردانـي کـه بـه بسـتگان زن خـود 
تجـاوز مي کننـد را از مجـازات مبـرا کنـد؛ و اکنـون بـه دنبـال »صلـح بـا طالبان« و 

غليظ تـر کـردن ايـن وحشـت آفريني ها هسـتند.



۷ بازگشت طالبان

بـاب آواکيـان در سـال 2۰۰۶ در تحليـل از تجـاوز آمريـکا به افغانسـتان و عـراق 
گفـت: »اگـر در مقابل آن چه بايد بايسـتيم ايسـتادگي و مقاومت نکنيـم ياد خواهيم 
گرفـت آن را بپذيريـم يـا مجبورمـان خواهنـد کرد کـه آن را بپذيريم. اگر انسـان با 
جنايتـي مبـارزه نکنـد و ابزار مبارزه بـا آن را فراهم نکند و بـراي مقاومت در مقابل 
آن و ايجـاد يـک اپوزيسـيون سياسـي گسـترده تاش نکنـد آن گاه نه تنهـا در مقابله 
بـا آن جنايـت خيلـي عقـب مي افتـد بلکـه در مقابلـه بـا جنايت هايي که پشـت بند 
ايـن خواهـد آمـد و در واقـع از ايـن طريق دارنـد براي آن هـا زمينه چينـي مي کنند 

نيـز عقب خواهـد ماند.«4

 جنگ افغانسـتان حاصِل تضادهـاي برخاسـته از دل نظـام سـرمايه داري جهانـي 
و پاسـخ هايي اسـت کـه حاکمـان امپرياليسـت به ويـژه امپرياليسـم آمريـکا بـه اين 
تضادهـا داده انـد. ايـن جنگ که چندين نسـل از مردم افغانسـتان را کشـتار و آواره 
کـرده و حياتشـان را مملـو از خـوف و وحشـت کـرده بيـان تمام نمـاي زمانـه اي 
اسـت کـه در آن بـه سـر مي بريـم. شـايد بـه جـرأت بتـوان گفـت در يکـي از آن 
لحظـات نـادر تاريـخ قـرار داريـم کـه اگر مسـير جهـان را عـوض نکنيـم در آينده 
شـاهد وقايـع وحشـتناک تر و باورنکردني تـري خواهيـم بـود. تمـام کـردن جنـگ 
ارتجاعـي در افغانسـتان فقط از طريـق تـدارک و رشـد و گسـترش جنبشـي بـراي 
انقـاب کمونيسـتي ممکـن اسـت. هر راه ديگـري نه به »بهتر شـدن اوضـاع« بلکه 
بـه فجايـع ديگـري منتهـي خواهـد شـد. بـاز کـردن چنيـن راهـي نه تنهـا ضروري 
بلکـه کامـًا ممکـن اسـت و در مقايسـه بـا ورشکسـتگِي عريـان همـة بيراهه هاي 
ديگـر بايـد آن را در نـگاه توده هاي مردم برجسـته کرد. گام اول و ضـروري در باز 
کـردن ايـن راه، تـاش براي شـکل گيري يک دسـتة پيشـاهنگ کمونيسـت انقابي 
بـر مبنـاي کمونيسـم نويـن در افغانستان اسـت. ايـن دسـتة پيشـاهنگ مي توانـد و 
ضـروري اسـت کـه هم زمـان بـر روي دو جـاده حرکت کند: جـاده اول کـه امروز 
عمـده و اصلـي اسـت کار سياسـي و ايدئولوژيک و سـازماندهي اسـت. جاده دوم 
عبـارت اسـت از تکامـل تئـوري و جهت گيـري اسـتراتژيک بـراي آغـاز جنـگ 
انقابـي در افغانسـتان با هـدف اسـتقرار جمهوري سوسياليسـتي نوين کـه يکي از 

4- آواکيان – راهي ديگر. صفحه ۷۶
https//:cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/07/Another-way-B0B.pdf
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وظايـف اصلـي اش ريشـه کن کردن فئوداليسـم در زيربنـاي اقتصـادي و در روبناي 
سياسـي و ايدئولوژيـک خواهـد بود.

بين المللـي  بـراي کل جنبـش کمونيسـتي  در افغانستان چالشـي  انقـاب  چالـش 
اسـت. زيـرا آن چه افغانسـتان امروز را شـکل داده  و مي دهـد اساسـً ديناميک هاي 
نيروهـاي  و  نـه صرفـً تضادهـا  اسـت و  امپرياليسـتي  نظـام سـرمايه داري  کلـي 

بومي افغانسـتان.



بخش دوم

دروغ بزرگ و
 آغاز جنگ نيابتِي جهادي
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چهـل سـال پيـش در دي مـاه ۱3۵۸ )دسـامبر ۱۹۷۹( جنـگ افغانسـتان بـا تجـاوز 
نظامي ارتش شـوروي به آن کشـور آغاز شـد. اين جنگ بخشـي از رقابت و تنش 
ميـان دو ابرقـدرت امپرياليسـتي آمريکا و شـوروي و متحدين آن ها بـود که »جنگ 
سـرد« ناميـده مي شـد. دورة »جنگ سـرد« کـه مملـو از جنگ هاي نيابتـي »گرم« در 
کشـورهايي مانند افغانسـتان و آنگوال و نيکاراگوئه و اتيوپي و… بود از دهة ۱۹۷۰ 
آغـاز و تـا سـال ۱۹۸۸ ادامـه يافـت. در دوران »جنـگ سـرد« شـوروي بزرگ ترين 
رقيـب آمريـکا در رقابـت بـراي نفـوذ در مسـتعمره ها و نيمه مسـتعمره هاي »جهان 
سـوم« بـود. هـدف شـوروي از اشـغال نظامي محکـم کردن رژيـم وابسـته به خود 
در افغانسـتان بـود. بـا ورود ارتـش شـوروي بـه افغانسـتان، آمريـکا آن را بـه نقطة 
عطفـي در تشـديد کيفـي رقابت هـاي امپرياليسـتي اش بـا شـوروي تبديل کـرد و با 
تکيه بر بنيادگرايان اسـامي در افغانسـتان و کمک عربسـتان سـعودي و پاکسـتان، 
شـوروي را به تلة جنگي فرسـاينده کشـيد. در آن زمان، برژينسـکي مشـاور امنيت 
ملـِي جيمـي کارتـر رئيس جمهـور وقـت آمريـکا بـه کارتـر نوشـت: »االن زمان آن 
اسـت کـه يـک جنـگ ويتنـام بـه شـوروي تقديـم کنيـم«. وي در سـال ۱۹۹۸ در 
مصاحبه اي با نشـرية فرانسـوي »لـو نوول آبزرواتـور« اعتراف کرد: »مـا… عامدانه 
احتمـال مداخلـة روس هـا را افزايش داديـم…«. سياسـت عامدانة آمريـکا اين بود 
کـه ايـن جنـگ را بـه شـکل جنـِگ ديني و جهـاد »اسـام عليـه کفار کمونيسـت« 
پيـش ببـرد. يک مـاه بعد از آغاز تجاوز شـوروي، برژينسـکي شـخصً به پاکسـتان 
رفـت و در مـرز افغانسـتان نزديـک گـذرگاه خيبـر به نيروهـاي جهـادي گفت: »ما 
از بـاور عميـق شـما به خـدا آگاهيم و اطمينـان داريم پيروز خواهيد شـد … چون 
هدف تـان صحيـح و خـدا در کنـار شماسـت«. جيمـي کارتـر نيـز در سـال ۱۹۷۹ 
گفـت حملـه شـوروي بـه افغانسـتان: »تـاش عامدانـه اي توسـط يـک حکومـت 

قدرتمنـد خدانشـناس براي انقياد مردم مسـتقل مسـلمان اسـت«.

جنـگ افغانسـتان نقطـة عطفـي در جنـگ سـرد و عاملـي کليـدي در فروپاشـي 
امپراتـوري شـوروي بـود. ارتش شـوروي پس از ۹ سـال از افغانسـتان خارج شـد 
امـا آمريـکا جنـگ افغانسـتان را بـا اهدافي جديد ادامـه داد و از اکتبر 2۰۰۱ دسـت 
بـه اشـغال نظامـي مسـتقيم زد. بازيگـراِن بومي و منطقـه اي اين جنگ کثيـف، امثال 
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جنگ سـاالران جهـادي و قوماندان هـاي وابسـته به شـوروِي سـابق و اسـام گرايان 
سـلفِي وابسـته به عربسـتان و پاکسـتان و غيره، در ترکيب هاي ائتافي و نقش هاي 
جديـد ظاهـر شـدند و آن چـه تغيير نيافـت فقر و محنت و کشـتار هوايـي و زميني 

خانمان سـوِز مـردم افغانسـتان و آوارگـي دائمي شـان بود.

افغانسـتان  تاکنـون، جنـگ   ۱۹4۵ سـال  در  دوم  جهانـي  اتمـام جنـگ  زمـان  از 
طوالني تريـن جنگـي اسـت کـه کشـورهاي سـرمايه داري امپرياليسـتي در رقابت با 
يکديگـر بـراي کنتـرل مسـتعمره ها و اسـتثمار مردم جهـان پيش برده انـد. ويراني و 
کشـتار و آوارگـِي حاصـل از ايـن جنـگ يکـي از بزرگ ترين ادعانامه هاي بشـريت 
عليـه نظام سـرمايه داري اسـت. امـا مخرب تر و بـه جاماندني تر از ويراني و کشـتار 
و آوارگـي، دروغ بزرگـي بـود کـه ايـن جنـگ از همـان ابتـدا بر آن اسـتوار شـد و 
پـردة ضخيمـي از ناآگاهـي و تاريک انديشـي را بـر ذهنيـت جامعـه کشـيد و بـه 
جـرأت مي تـوان گفـت سـلطة ايـن دروغ تا هميـن امـروز، بزرگ ترين مانـع ذهني 
در ميـان توده هـاي مـردم افغانسـتان در تشـخيص چرايـي اين وضعيـت و راه حل 
آن اسـت. دروغ بـزرگ، بـه يک کام اين بود که »شـوروي يک کشـور کمونيسـتي 

و تجـاوز نظامـي اش حاصـل خصلت کمونيسـتي اش اسـت«.

ايـن دروغ بـزرگ بيـش از هـر کـس مـورد بهره بـرداري امپرياليسـم آمريـکا قـرار 
گرفـت تـا بر کمونيسـم و تجربـة انقاب هاي سوسياليسـتي خاک بپاشـد و مانع از 
آن شـود توده هـاي مـردم در افغانسـتان و نقـاط ديگـر جهـان بفهمنـد کـه تنها راه 
نجات شـان از ظلـم و اسـتثمار خردکننـده، کمونيسـم اسـت و نـه هيـچ راه ديگـر. 
آمريـکا موفـق شـد انـرژي مقاومت جويانـه توده هـاي مردم افغانسـتان را بـه مقدار 
زيـادي بـه خدمـت جنـگ نيابتـي خـود بـا شـوروي در آورد و بـا اتکا بـه طبقات 
فئـودال و کان سـرمايه داران افغانسـتان و رؤسـاي عشـاير و احـزاب اسـام گراي 
پوسـيده فکر و بيرحـم کـه در صحنة سياسـي افغانسـتان ظاهر شـده بودند خصلت 
جنـگ را تعييـن کنـد. آمريـکا از ايـن »جهـاد مقـدس« بـراي ايجـاد يـک اتحـاد 
سياسـي- نظامـِي منطقـه اي ميـان عربسـتان و پاکسـتان کـه دولت هـاي وابسـته بـه 

آمريـکا بودنـد نيـز اسـتفاده کرد.

اسـام گرايان مرتجـع  آمريـکا و  بـه  بـزرگ منحصـر  ايـن دروغ  از  سوءاسـتفاده 
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افغانسـتان و دولت هـاي منطقـه نبـود. خـود شـوروي و رژيـم وابسـته اش و تمـام 
)از  در سراسـر جهـان  احـزاب و سـازمان هاي رويزيونيسـِت طرفـدار شـوروي 
جملـه، حـزب توده و سـازمان فداييان اکثريـت در ايران( ادعـاي دروغين و جعلِي 
کمونيسـت و سوسياليسـت بودن شـوروي را براي پوشـاندن ماهيت سرمايه داري- 
امپرياليسـتي شـوروي اسـتفاده کردند. آن هـا گفتماني بـا اين مضمـون راه انداختند 
که »چون شـوروي سوسياليسـتي اسـت پس اشـغال افغانسـتان توسط شـوروي باز 
کـردن جبهـة مبـارزه بـا امپرياليسـم جهانـي و مترادف بـا انترناسيوناليسـم اسـت«. 

گفتمانـي سراسـر رياکارانـه و مردم فريبانـه.

امـا واقعيـت شـوروي چـه بـود؟ اتحـاد جماهيـر شـوروي سوسياليسـتي پـس از 
پيـروزي انقـاب کمونيسـتي تحـت رهبـري لنيـن در روسـيه بـه سـال ۱۹۱۷، بـه 
وجـود آمـد و بـه مشـعل رهايي بخـش پرولتارياي جهـان و نقطة اميد همـة خلق ها 
و ملت هـاي تحـت سـتم کـه اشـتياق رهايـي از انقيـاد فئوداليسـم و امپرياليسـم 
را داشـتند تبديـل شـد. امـا سوسياليسـم در ايـن کشـور دوام نيـاورد و نزديـک بـه 
چهـل سـال پـس از بـه وجـود آمـدن سوسياليسـم، يـک عقب گـرد وحشـتناک در 
آن صـورت گرفـت و دولـت و نظـام سوسياليسـتي سـرنگون و سـرمايه داري احيا 
شـد. در نتيجـه، شـوروي بـه يـک کشـور سـرمايه داري- امپرياليسـتي بـا همـان 
خصلـت و سياسـت هاي مشـابه قدرت هاي سـرمايه داري امپرياليسـتي ديگـر مانند 
آمريـکا و ژاپـن و بريتانيـا و غيـره تبديـل شـد – با ايـن تفاوت که به علت گذشـتة 
سوسياليسـتي اش هنـوز نـام »سوسياليسـم« را بـا خود يدک مي کشـيد تـا اين که در 
سـال ۱۹۹۱ اين نقاب سوسياليسـتي را نيز کنار گذاشـت. سـرنگون شـدن کمونيسم 
و سوسياليسـم در شـوروي فاجعـة بزرگـي نـه فقـط بـراي کارگران و زحمتکشـان 
خـوِد شـوروي بلکـه بـراي کل بشـريت بـود. ايـن عقب گـرد فاجعه بـار، جنبـش 
کمونيسـتي بين المللـي را در بحـران فـرو بـرد. امـا چـارة کار نـه انـکار بلکـه بـه 
رسـميت شـناختن ايـن واقعيت وحشـتناک، تحليـِل علمي از علل ايـن عقب گرد و 
يافتـن راهـي بـراي تـداوم انقاب هاي کمونيسـتي بود. ايـن کاري بود که مائوتسـه 
دون انجـام داد و کمونيسـت هاي جهـان را در تشـخيص و فهم اين مسـأله، رهبري 
کـرد و اعـام کـرد کـه در شـوروي يـک گـروه رويزيونيسـت )سوسياليسـت در 
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حـرف امـا بـورژوازي در عمـل( قـدرت را گرفتـه و سـرمايه داري را احيـا کـرده 
و شـوروي را بـه يـک کشـور »سوسـيال امپرياليسـت« )سوسياليسـت در حـرف و 
امپرياليسـت در عمـل( تبديـل کرده اند. بنابراين، هنگامي که شـوروي به افغانسـتان 

تجـاوز کـرد ديگر يـک کشـور سوسياليسـتي نبود.

بـا سـرمايه داري شـدن شـوروي، اکثـر احـزاب و سـازمان هاي کمونيسـت دنيـا دو 
شـاخه شـدند. آن احـزاب و سـازمان هايي کـه حاضر نشـدند ماهيت سـرمايه داري 
شـوروي را ببيننـد و از آن گسسـت کننـد »رويزيونيسـت« شـدند و از طرف ديگر، 

يـک جنبـش کمونيسـتي نويـن در جهـان به وجـود آمد.

پـس از جنـگ جهانـي دوم افغانسـتان کمابيـش به صورت کشـوري »حائـل« ميان 
شـوروي و غـرب از هـر دو طـرف بـه رسـميت شـناخته مي شـد. از سـال ۱342 
)اواسـط دهـة ۱۹۶۰ ميادي( شـوروي شـروع به تعليم و تسـليح نيروهـاي نظامي 
افغانسـتان کـرد. افسـران عمدتً در شـوروي تعليـم مي ديدند. در سـال ۱۹۷۰ )دهة 
۱3۵۰ شمسـي( اقدام به ارسـال مستشـاران نظامي به آن کشـور کرد. در دهة ۱۹۷۰ 
ميـادي )دهـة ۱3۵۰( »همزيسـتي مسـالمت آميز« شـوروي بـا آمريـکا بـه رقابـت 
تبديل شـده بود. اين دو ابرقدرت امپرياليسـتي و متحدينشـان در سراسـر جهان بر 
سـر کسـب مناطـق نفوذ سياسـي و نظامـي و اقتصادي رقابـت مي کردنـد. هر کدام 
ديوانـه وار بـه تقويـت سـاح هاي هسـته اي و غيـر هسته اي شـان روي آوردند و در 
تمـام دنيـا بـه صف آرايـي در مقابـل هـم پرداختنـد و در هـر آن جـا که توانسـتند 

جنگ هـاي »نيابتـي« بـه راه انداختند.

»حـزب دموکراتيـک خلـق افغانسـتان« کـه در سـال ۱343 تاسـيس شـده و حامـي 
شـوروي بـود در 2۷ آوريـل ۱۹۷۸ بـا تکيـه بر افسـران طرفـدار شـوروي از طريق 
کودتـاي نظامـي بـه قـدرت رسـيد. ايـن واقعه بـه کودتاي هفـت ثور معروف شـد 
}ثـور نـام مـاه دوم بهـار بـه زبان پشـتون اسـت{ اين حزب کـه در سـال ۱34۶ به 
دو شـاخة »خلـق« و »پرچم« منشـعب شـده بود )شـاخه هاي مشـابه »حـزب توده« 
و »فداييـان اکثريـت« در ايـران( طبقـة سـرمايه داران دولتـِي وابسـته بـه امپرياليسـم 
ثـور،  هفـت  کودتـاي  مقابـل  در  مي کـرد.  نمايندگـي  افغانسـتان  در  را  شـوروي 
نيروهـاي سياسـي متفاوتـي کـه در قطب هاي کامـًا متفاوت و متخاصـم با يکديگر 
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بودنـد شـروع بـه مقاومت کردنـد. در يک قطـب، نيروهاي چپ افغانسـتان که ضد 
سـلطة شـوروي بوده و در انشـعاب جنبش بين المللي کمونيسـتي سـمِت مائوتسـه 
دون را گرفته بودند و شـوروي را يک کشـور سـرمايه داري مي دانسـتند و در قطب 
ديگـر نيروهـاي اسـام گرا از شـاخه هاي مختلف قومي و عشـاير سـنتي پدرسـاالر 
کـه بـا ايـن رژيـم مخالفـت مي کردنـد چـون مي خواسـتند »جامعـة اسـامي« بـه 
وجـود آورنـد. رژيـم کودتـا بـراي تثبيت خود دسـت به سـرکوب گسـترده زد. در 
عيـن حـال کـه مدعـي انجـام اصاحاتـي »از بـاال« به نفـع زنـان و دهقانان بـود اما 
در عمـل کار عمـده اش دسـتگيري و شـکنجه و اعـدام مخالفيـن بود. ايـن اقدمات 
انزجـار و مخالفـت را گسـترش داد و خيلـي زود مقاومـت بـه سـطح مبـارزات 
مسـلحانه تکامـل يافـت و موجوديـت رژيم کودتـا را به خطر انداخـت به طوري که 

بـراي بقـاي خـود کامـًا وابسـته به ورود ارتش شـوروي شـد.

در 24 دسـامبر ۱۹۷۹ شـوروي بـراي کنتـرل اوضـاع لشگرکشـي بـه افغانسـتان را 
آغـاز کـرد و ۵ روز بعـد ببـرک کارمـل رهبـر حـزب پرچـم را بـه قدرت رسـاند. 
بـه گفتـه خـود ببـرک کارمـل، رژيـم کودتـاي هفـت ثـور )يعنـي رفقـاي خودش 
در جنـاح حـزب خلـق( بـراي مقابلـه با شـورش مـردم يـازده هـزار نفـر را اعدام 
کرده بود. ارتش شـوروي مسـتقيمً در سـرکوب شـورش ها و دسـتگيري مخالفين 
شـرکت مي کـرد زيـرا ببـرک کارمـل بـه ارتـش افغانسـتان اعتمـاد نداشـت. کنترل 
اغلـب نقـاط کشـور خيلـي زود از دسـت حکومـت و ارتش شـوروي خارج شـد. 
آمريـکا بـه تقويـت ارتجاعي تريـن نيروهـاي جامعة افغانسـتان که مجاهديـن افغان 
ناميـده مي شـدند پرداخـت. برنامـة آن هـا تحکيم و گسـترش سـنت هاي فئودالي و 
اسـامي به ويـژه سـنت هاي خشـونت بار عليـه زنـان، ضديت بـا علـم و حمايت از 
رواج تاريک انديشـي دينـي بـود و بـراي مخالفيـن عقيدتـي و سياسـي خـود حکم 

مـرگ بي چـون و چـرا صـادر مي کردنـد.

نيروهـاي کمونيسـت واقعي کـه هنوز کوچـک و بي تجربه بودند و حزبي نداشـتند 
به سـرعت سـرکوب شـدند و فرصـت نيافتنـد تـا توده هـاي مـردم را در مقابـل هر 
دو طـرف ارتجاعـي ايـن جنـگ و در جنگـي واقعـً انقابي سـازمان دهنـد تا براي 
ايجـاد جامعـه اي کيفيتً متفـاوت از اهداف و افـق دو طرف ارتجاعـي جنگ مبارزه 
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کننـد. آزادي نيروهـاي مترقـي در پاسـخ گفتـن به ضـرورت باز کـردن چنين راهي 
نهفتـه بـود و فقـط بـه اين ترتيب جنگـي که با خصلـت و بازيگـران ارتجاعي آغاز 
شـده بـود مي توانسـت تبديـل بـه جنگـي بـا خصلـت سياسـي و اجتماعـِي مترقي 
شـده و بـا فرجامـي کامـًا متفـاوت تمام شـود. امـا اين ضـرورت پاسـخ نگرفت. 
بسـياري از نيروهـاي »چـپ« ضـد شـوروي خودفريبانـه و مردم فريبانـه خصلـت 
ارتجاعـي و امپرياليسـتي جنـگ را تحـت واژة مبهـم »مقاومـت« پنهـان مي کردنـد. 
متأسـفانه بـراي نيروهـاي مترقـي کـه در ايـن جنـگ فداکاري هـاي عظيـم کردنـد 
چيـزي برجـاي نمانـد جز ادعانامه شـان عليـه فراکسـيون هاي مختلـف »مجاهدين« 
جهادگـرا کـه بـه قدرت رسـيدند و در جريان جنگ با شـوروي در زمرة آدم کشـان 

و جنايـت کاران درجـة يـک بودنـد )مانند احمدشـاه مسـعود و حکمتيار و…(.

شـوروي در سـال ۱۹۸۸ تصميم به خروج از افغانسـتان گرفت. ديگر آشـکار شـده 
بـود کـه »جنـگ سـرد« را نه تنهـا در افغانسـتان بلکـه در تمـام نقاطي که بـا آمريکا 
درگيـر در جنـگ نيابتـي بـود )ماننـد، آنگـوال و اتيوپـي و غيـره( بـه آمريـکا باخته 
اسـت و در خود شـوروي بحران اقتصادي و سياسـي به اوج رسـيده بود. در تاريخ 

۱۵ فوريـه ۱۹۸۹ ارتش شـوروي از افغانسـتان خارج شـد.

جمع بنـدي از تاريـخ جنـگ چهـل سـاله افغانسـتان جوانـب مختلـف دارد اما مغز 
اسـتخوان ايـن جمع بنـدي افشـاي دروغ ضـد کمونيسـتي بزرگـي اسـت کـه ايـن 
جنـگ بـر آن اسـتوار شـد. معرفـِي تاريخ واقعي کمونيسـم بـه توده هاي مـردم اين 
کشـور وظيفـه اي عاجـل اسـت. زيرا معرفـي اين تاريـخ در واقـع معرفـِي آينده اي 
اسـت کـه نه تنهـا مطلـوب بلکـه ضـروري و ممکن اسـت. تاريـخ کمونيسـم جزء 
نـادر تاريخ هايـي اسـت کـه آينـده در گذشـته آفريـده شـده اسـت. بـه ايـن علت 
و به ويـژه امـروز کـه جهـان در تـب و تـاب تغييـر اسـت آگاهي بـه ايـن تاريخ از 
اکسـيژني کـه تنفـس مي کنيـم حياتي تـر اسـت. آگاهـي به تاريـخ واقعي کمونيسـم 
حـق مردمـي اسـت کـه بيرحمانـه محکـوم بـه زندگـي در جنگـي دائمي شـده اند. 
کوشـش بـراي کشـف و فراگير کـردن اين تاريـخ وظيفـة درجه اول روشـنفکراني 
اسـت کـه مي خواهند سـمت و سـوي توده هـاي تحت سـتم و اسـتثمار را بگيرند. 
انجـام ايـن وظيفـه هرگـز کار سـاده اي نيسـت. چـون جهـل در مـورد کمونيسـم 
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نه فقـط در افغانسـتان و ايـران بلکـه در سـطح جهـان نهادينه شـده اسـت. در چهل 
سـال گذشـته مـردم خاورميانـه فقـط جنگ هـاي ويرانگـر را تجربه نکرده انـد بلکه 
آمـاج تزريقـات ايدئولوژيـک ضـد کمونيسـتي و تاريک انديشـي دينـي بي سـابقه 
بوده انـد. عملکـرد ايدئولوژيـک انـواع رژيم هـاي »جمهـوري اسـامي« از ايـران تا 
افغانسـتان و پاکسـتان بـه اسـارت گرفتـن اذهان توده هـاي مردم از طريق شسـت و 
شـوي مغـزي آنان بـا ترکيب مسـموم ضد کمونيسـم و جنـون مذهبي بوده اسـت. 
ايـن واقعيتـي اسـت که بايـد رک و صريـح در مقابل کارگـر و دهقان و روشـنفکر 
-زن و مـرد- گذاشـت و آنـان را فراخوانـد کـه جـرأت کننـد و جهـل در مـورد 
کمونيسـم و تاريک انديشـي ضـد علمـي را درهم بشـکنند. کارزاري بـه راه اندازيم 
تـا کتـاب »تاريـخ واقعي کمونيسـم« نوشـته ريمونـد لوتا به هـر خانـه اي راه يابد و 
هـر روشـنفکري کـه واقعـً مي خواهد جهـان را عوض کنـد کتاب »گشـايش ها« به 
قلـم بـاب آواکيـان که چکيـدة علم کمونيسـم اسـت را عميقً فراگرفتـه و مروجش 

. شود



بخش سوم

جهاد اسالمي در خدمت جنگ نيابتي آمريکا و 
جنگ نيابتي آمريکا در خدمت جهاد اسالمي
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همانطور که در بخش دوم گفتيم، چهل سـال پيش هنگامي که دو بلوک امپرياليسـتِي 
غـرب )بـه رهبري آمريکا( و شـرق )بـه رهبري شـوروي( درگيـر در رقابتي جهاني 
بودنـد، ارتـش شـوروي افغانسـتان را اشـغال کرد. آمريـکا تصميم گرفت بـا تکيه بر 
بنيادگرايـان اسـامي افغانسـتان )موسـوم بـه مجاهديـن( و تقويت »جنـگ جهادي« 
آنـان عليه شـوروي به حرکت شـوروي پاسـخ گويـد. در سـال ۱۹۸۱ رونالد ريگان 
رئيس جمهـور آمريـکا شـد. او جنگ افغانسـتان را جنگـي عليه »امپراتوري شـيطان« 
اعـام کـرد و يـک کارزار جهاني بـراي جلب و جـذب و سـازماندهي افراطي ترين 
ضـد کمونيسـت هاي اسـام گرا بـه راه انداخـت تـا از همه جـاي دنيا بـراي »جهاد« 
عليـه »امپراتـوري شـيطان« به افغانسـتان بيايند. نقش عربسـتان سـعودي تأمين مالِي 
ايـن کارزار و گسـترِش جهالـِت دينـِي سـازمان يافتـه از طريق ايجاد هـزاران مکتب 
خانـة وهابي گـري و نقـش پاکسـتان ايجـاد اردوگاه هـاي نظامـي در مرز افغانسـتان 
بـراي تعليـم نظامي اسـام گرايان بود. سـازمان سـيا کل عمليات را رهبـري مي کرد.

توده هـاي مـردم از تجـاوز ارتـش شـوروي متنفـر بودند اما تنفـر آنان از اين اشـغال 
خيلـي زود بـه مجراي جنـگ جهـادِي ارتجاعي و جنـگ نيابتي امپرياليسـتم آمريکا 
عليـه شـوروي رانـده شـد. در نتيجـه، خصلـت کلـي جنِگ ضـد شـوروي، ترکيِب 
درهـم تنيـده اي از جنـگ ارتجاعـي اسـام گرايان و جنـگ نيابتي امپرياليسـتي شـد. 
پـاي اسـام گرايان جهـادي بـه هرجـا رسـيد ايـن خصلـت را بـا بيرحمي بـر مردم 
تحميـل کردنـد و هـم زمـان بـا رواج تاريک انديشـي دينـي ذهـن آنـان را نيـز بـه 
اسـارت گرفتنـد. آنـان هـر مخالفتـي بـا دين مـداري و ارزش هـا و قوانين شـريعت 
را سـرکوب مي کردنـد تـا کامـًا روزنه هـاي آگاهـي توده هـاي مـردم را نسـبت 
بـه ماهيـت طرفيـن ايـن جنگ کـه مقاومـت توده هـا عليـه اشـغالگران شـوروي را 
تبديـل بـه ذخيـرة اهـداف ارتجاعي خـود کـرده بودند ببندنـد و به ايـن ترتيب آنان 
را گوشـت دم تـوپ بي چـون و چـراي جهـاد اسـامي ارتجاعـي و جنـگ نيابتـي 

امپرياليسـم آمريـکا کنند.

نيروهـاي سياسـي ديگـر ماننـد جريـان »شـعله« کـه بايـد منافـع واقعـي توده هـاي 
مـردم افغانسـتان را نمايندگـي و بيان مي کردند نتوانسـتند ماهيت ارتجاعـي و نيابتِي 
امپرياليسـتِي ايـن جنگ بـه اصطـاح »مقاومت« را ببيننـد و براي مردم روشـن کنند 
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کـه منافـع کوتاه مـدت و درازمدت شـان و نجـات افغانسـتان نـه در ايـن جنگ بلکه 
در جنگـي کامـًا و بنيـادًا متفـاوت بـا هـدف ايجـاد جامعـه اي دموکراتيـک نوين و 
سوسياليسـتي اسـت. اين کـه شـوروي در اذهان عامه »کمونيسـت و سوسياليسـت« 
دانسـته مي شـد و جنگ سـاالران جهـادي و آمريکا آب به آسـياب ايـن دروغ بزرگ 
مي ريختنـد، ايـن کـه دولـت سوسياليسـتِي چيـن نيـز پيـش از ايـن سـرنگون شـده 
و سـرمايه داري در آن کشـور احيـاء شـده بـود، اعتمـاد بـه نفـس و تـوان نيروهـاي 
چـپ و سـکوالر افغانسـتان را بـه شـدت تضعيـف مي کرد. بسـياري از آنـان تبديل 
بـه بخشـي از صحنـة جنـگ جهـادِي اسـام گرايان شـدند و بـا نـام گـذاري غيـر 
واقعـي بـر ايـن جنـگ ماننـد »جنـگ مقاومـت ملـي« فاجعـة رفتـن بـه زيـر پرچم 
جهـاد اسـامي را توجيـه کردنـد. با اين وجـود، در بسـياري از جبهه هـاي جنگ به 
دسـت قوماندان هـاي جهـادي بـه قتل رسـيدند. بـه قتل رسـيدن مبارزين سياسـي و 
نظامـِي چـپ و سـکوالر– بـه ويژه نيروهاي موسـوم به »شـعله« – توسـط نيروهاي 
دو طـرف ايـن جنـگ ارتجاعي )يعنـي طرف رژيم خلـق و پرچم و ارتش شـوروي 
و طـرف جنگ سـاالران جهـادي بـه رهبـري گلبديـن حکمتيار، احمدشـاه مسـعود، 
ربانـي و غيـره( يکـي از شـاخص هاي تعييـن کننـدة خصلـِت ايـن جنـگ ارتجاعي 

اسـامي و نيابتـِي امپرياليسـتي بود.

ديگـر  و  آمريـکا  شـوروي،  توسـط  افغانسـتان  فعـال  اشـغال  سـال  ده  طـول  در 
قدرت هـاي غربـي، ايـن کشـور را پـر از انـواع سـاح هاي مرگبـار و دالر کردنـد. 
جنگ سـاالراِن دريافـت کننـدة ايـن »هدايـا« عبـارت بودنـد از: احمدشـاه مسـعود، 
قومانـدان جماعـت اسـامي از مليـت تاجيـک )کـه پس از سـقوط رژيم وابسـته به 
شـوروي در سـال ۱۹۹2 وزيـر دفـاع حکومـت اسـام گراي جديـد شـد(، گلبديـن 
حکمتيار، اسـام گراي پشـتون و کانديداي سـازمان جاسوسـي آي.اس.آِي۱ پاکستان 
بـراي کسـب قـدرت در افغانسـتان و برهان الديـن ربانـي کـه در سـال ۱۹۹2 اولين 
رئيس جمهـور رژيـم اسـام گراي افغانسـتان شـد. ايـن جنگ سـاالران، در مناطـق 
تحـت سـلطة نظامي شـان، قوانيـن شـريعت را جـاري کـرده و بـا اسـتفاده از قوانين 
شـريعت، مالکيـت بـر امـاک و انحصـار بـر معـادن و کشـت خشـخاش را از آن 
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خـود  کردنـد. از يـک طـرف نظـام فئودالـي را تقويـت کردنـد و از طـرف ديگر، از 
طريـق اسـتخراج و صـادراِت فلـزات گرانبها و تجارت مـواد مخدر به بـازار جهاني 
سـرمايه داري وصـل شـدند. در مناطـق تحت سـلطة اينـان، اکثريت دهقانـان فقير يا 
بي زميـن بودنـد کـه ۶۵ تـا ۸۵ درصـد از محصـوالت خـود را بـه عنـوان اجـاره به 
ماکيـن مي دادنـد. ايـن اجاره بهـا در زمين هـاي کشـت خشـخاش مي توانسـت از 
ايـن هم بيشـتر باشـد.2 عـاوه بر اجـاره بهاي معمـول، نزديک بـه 2۰ درصد خمس 
اسـامي نيـز از دهقانـان بيـرون مي کشـيدند. رژيم وابسـته به شـوروي سـعي کرده 
بـود اصاحاتـي از بـاال انجـام دهـد و زمين هايـي را ميـان دهقانان تقسـيم کنـد. اما 
خيلـي زود از ايـن اقـدام عقب نشسـت و سـعي کرد حاکميـت خـود را در اتحاد با 
عشـاير و ماکيـن فئـودال تضميـن کند. برخـي از جنگ سـاالران جهادي پيشـاپيش 
از فئودال هـاي محلـي بودنـد يـا ايـن کـه تحت الحمايـه فئودال هـاي محلـي قـرار 
داشـتند. امـا اغلـب آنان، بـه فاصلة چند سـال پس از آغـاز جنگ جهادي، با دسـت 
انداختـن بـر امـاک و ثـروت خانواده هايـي کـه فـرار کـرده بودنـد يـا زير سـرنيزة 
اينـان مجبـور بـه دسـت کشـيدن از امـاک خـود شـده بودنـد، تبديـل بـه مـاکان 
بـزرگ شـدند. به طور کلي، جنگ سـاالران تمـام مناطق افغانسـتان نماينـدة طبقه اي 
ارتجاعـي بودنـد کـه بـه اشـکال بيرحمانـه و نزديـک بـه برده گـي اهالـي روسـتا را 
اسـتثمار مي کردنـد و طـي اين جنـگ و در رابطه بـا اجرايي کردن ايـن جنگ نيابتي 
بـراي امپرياليسـت هاي آمريکايـي و قدرت هاي غربـي، تبديل به کان سـرمايه داران 

وابسـته به غـرب نيز شـدند.

نقش پاکستان و عربستان و ترويج اسالم گرايي

بـا اشـغال افغانسـتان توسـط ارتـش شـوروي در دسـامبر سـال ۱۹۷۹ )چهـل سـال 
پيـش( ارتـش و سـازمان امنيـت پاکسـتان تبديـل بـه جبهة مهمـي در »جنگ سـرد« 
شـدند. در پاکسـتان رژيـم اسـام گراي ژنـرال ضياءالحـق از طريق کودتـا به قدرت 
رسـيده بـود و بـراي تحکيـم خـود نيـاز بـه رشـد و تقويـت اسـام گرايي داشـت. 
عربسـتان سـعودي نيز نياز داشـت تا جريان اسـامگرايان وهابِي داخل عربسـتان را 

2- October 13, 2003. A World to Win News Service



2۱ جهاد اسالمي در خدمت جنگ نيابتي آمريکا و جنگ نيابتي آمريکا در خدمت جهاد اسالمي

کـه تهديـدي براي موجوديت پادشـاهي عربسـتان شـده بودند به خـارج از مرزهاي 
عربسـتان برانـد تا در جايـي ديگر پروژة اسـام گرايي وهابي خـود را آزمايش کنند. 
ايـن دو کشـور بـا تأييـد و طـرح آمريـکا بـه تقويـت نيروهـاي بنيادگراي اسـامي 
در پاکسـتان، افغانسـتان، کشـمير و هنـد پرداختنـد. اسـامه بـن الدن به عنـوان عامل 
اجرايـي ايـن طـرح بين المللي بـه افغانسـتان رفت. حمايـت بين المللـي قدرت هاي 
بـزرگ غربـي موجـب رشـد تصاعـدي بنيادگرايـي اسـامي در خاورميانه و شـمال 
آفريقـا شـد. بـدون ايـن حمايـت مجاهديـن افغانسـتان هرگز قـادر به پيروز شـدن 
بـر ارتـش شـوروي نبودنـد و ده هـا هزار طلبـة طالب در پاکسـتان در مـدارس ديني 
تعليـم نمي يافتنـد. امپرياليسـم آمريـکا بـا چنين سياسـتي به ضرورِت تحکيم سـلطة 
سياسـي و اقتصـادي اش بـر خاورميانـه پاسـخ داد و افغانسـتان ويـران و خاورميانـة 

دهشـتناکي را کـه مي بينيـم به وجـود آورد.

سقوط رژيم وابسته به شوروي، آغاز جنگ داخلي ميان جنگ ساالران 
جهادي، ظهور طالبان 

از  ايـن جنـگ شکسـت خـورد و در بهمـن ۱3۶۷ )۱۹۸۸(  ارتـش شـوروي در 
افغانسـتان خـارج شـد. نجيـب اهلل آخرين رئيس جمهور وابسـته به شـوروي تا سـال 
۱3۷۱ در قـدرت مانـد و خواهـان »مصالحـة ملي« با اسـام گرايان شـد. در راسـتاي 
ايـن سياسـت، وي نـام حـزب حاکـم را از »پرچم« به »حـزب وطن« و نـام رژيمش 
را از جمهـوري دموکراتيـک افغانسـتان بـه جمهوري افغانسـتان تغييـر داد و »احترام 
بـه ديـن مقدس اسـام« را براي دولـت الزامي کرد. اتحاد با اسـام گرايان، سياسـِت 
تـازه اي بـود کـه شـوروي بـه احـزاب و رژيم هـاي تحت الحمايـه اش در خاورميانه 
ديکتـه کـرد زيـرا بـه اين نتيجه رسـيده بود کـه اسـام گرايي يک خصلـت پابرجاي 
صحنـة خاورميانـه شـده اسـت و تـاش کـرد ماننـد آمريـکا وارد بـازي اسـتفاده از 
»کارت اسـام گرايي« شـود. در ايـران، حـزب تـوده بـراي ايجـاد فصـل مشـترک و 
اتحـاد بـا رژيم اسـامي، همـکاري نزديکي با سـازمان هاي اطاعاتـي آن برقرار کرد 
تـا در سـرکوب مخالفيـن رژيـم جمهـوري اسـامي به آن يـاري برسـاند. طبق گفتة 
محمدعلـي عمويـي از رهبـران قديمـِي حزب تـوده، اين حـزب »در سـال هاي اول 
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انقـاب ارتبـاط خـوب و مؤثري با سـازمان هاي اطاعاتـي و قضايي ايران داشـت«. 
)رجـوع کنيد بـه »مصاحبة تاريـخ ايراني با محمدعلـي عمويي« 2۰۱2(. با وسـاطت 
جمهـوري اسـامي ايران و کمک رژيم نجيب اهلل، نيروهاي شـيعة افغانسـتان »حزب 
وحدت اسـامي« را درسـت کردند. يک سـال پيـش از خروج قواي شـوروي، ميان 
احمدشـاه مسـعود )جنگ سـاالر شـمال افغانسـتان( و ارتش شـوروي و رژيم کابل، 
آتش بـس شـد. اما بـا فروپاشـي شـوروي ادامة سياسـت »مصالحـة ملـِي« نجيب اهلل 
غيـر ممکـن گرديـد. باالخـره، ايـن رژيـم در سـال ۱3۷۱ )آوريل ۱۹۹2 ( سـرنگون 
شـد و ائتافـي از احـزاب جهـادي کـه »حکومـت موقـت« تشـکيل داده بودنـد بـر 
جـاي آن نشسـت. امـا خيلـي زود ميـان اين احـزاب اسـام گرا جنگ خانگـي آغاز 
شـد. گلبديـن حکمتيـار رهبر حزب اسـامي که از سـوي سـازمان امنيت پاکسـتان 
مأموريـت داشـت تمـام قـدرت را بـه دسـت آورد کابـل را بمبـاران کرد. بيـرون از 
کابـل نيـز نظـم و قانون درهـم ريخته بود و ميليشـياي جنگ سـاالران راه ها را بسـته 
و روسـتاها را چپاول مي کردند. در بحبوحة اين جنگ خانگي و خشـم و اسـتيصال 
فزاينـدة مـردم، گروهـي بـه نـام طالبـان در قندهـار سـربلند کـرد و با اعـام اين که 
هدفـش از بيـن بـردن جنگ سـاالري و برقـراري امنيت مي باشـد، محبوبيـت زيادي 
کسـب کرد. اسـامه بن الدن، رهبر القاعده که در سـودان به سـر مي برد، به سـرعت 
بـا پـول و اسـلحه خود را بـه قندهار رسـاند و گروه طالبـان را که فاقد سـازماندهي 
و سـاختار منظـم بـود نظـم داد. بسـياري از طلبه هـاي مـدارس وهابـِي مسـتقر در 
پاکسـتان، عـده اي از مـزدوران رژيـم نجيـب اهلل و جنگ سـاالران احـزاب اسـامي 
ديگـر نيـز بـه آن هـا پيوسـتند. در نهايـت، پاکسـتان طبـق نظـر آمريـکا حمايـت از 
گلبديـن حکمتيـار را کنار گذاشـت و به حمايت از طالبان روي آورد. جنگ سـاالران 
جهادِي احمدشـاه مسـعود )موسـوم بـه »ائتاف شـمال«( و ديگران مدتـي جنگيدند 
امـادر سـال ۱۹۹۶ مجبـور بـه ترک کابل شـدند و طالبـان قـدرت را در کابل گرفت.

به قدرت رسيدن طالبان و زالماي خليل زاد - مامور کمپاني هاي نفت خوار

از آغـاز جنـگ افغانسـتان در سـال ۱۹۷۹، زالمـاي خليـل زاد از مقامـات مهم امنيت 
ملـي دولـت آمريـکا در رابطـه بـا جنـگ افغانسـتان بـود. او از اعضاي ارشـد گروه 
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نومحافظـه کاراِن حـزب جمهوري خـواه آمريـکا، در دورة رياسـت جمهوري بـوش 
از طراحـان حملـه بـه عـراق، سـرنگوني رژيـم صـدام حسـين و به قدرت رسـاندن 
بنيادگرايـان شـيعه در آن کشـور بـود. بيـن سـال ۱۹۹3 تـا 2۰۰۰ رئيـس پـروژه اي 
کليـدي در موسسـة راهبـردي َرنـد3 - وابسـته به پنتاگـون بود. وي همچنين مشـاور 
ارشـد کمپاني هـاي نفتـي آمريکايـي ماننـد يونـوکال و هالـي برتـون و طـراح پروژة 
خـط لولة گاز از ترکمنسـتان به افغانسـتان و پاکسـتان تـا آب هاي آزاد بود. در سـال 
۱۹۹۷ در هتلـي در تکـزاس ايـن پـروژة چنـد ميليـارد دالري را بـا رهبـران طالبـان 
کـه بـا هواپيماهـاي خصوصـِي شـرکت هاي نفتـي آمريـکا بـه تکـزاس آورده شـده 
بودنـد در ميـان گذاشـت و ۷ اکتبر ۱۹۹۶ نوشـت: »طالبان از آن نـوع بنيادگرايِي ضد 
آمريکايي که در ايران حاکم اسـت نيسـتند. ما بايد … آن ها را به رسـميت شـناخته 
و کمک هـاي بشردوسـتانه کنيـم و جامعة بين المللـي را براي بازسـازي اقتصادي آن 

کشـور تشـويق کنيم.« 

انتظـار آمريـکا از طالبـان ايـن بـود کـه افغانسـتان را بـراي کشـيدن خـط لولـة گاز 
آمريـکا  کنـد.  »امـن«  سـابق  شـوروي  از  شـده  جـدا  آسـيايِي  جمهوري هـاي  از 
خـوب مي دانسـت هـدف طالبـان برقـراري يکـي از وحشـيانه ترين حکومت هـاي 
افراطـي دينمـدار اسـت امـا اگـر چنيـن حکومتـي مي توانسـت افغانسـتان را بـراي 
سـرمايه گذاري هاي بين المللـي نفت خـواران آمريکايـي »امـن« کنـد، برايشـان عيـن 
»دموکراسـي« اسـت. طالبـان حکومـت اسـامِي فاشيسـتي هولناکـي را برقـرار کرد. 
سنگسـار زنـان، قطـع دسـت و پـاي بـه اصطـاح »مجرميـن«، بمب گـذاري در آثار 
باسـتاني و از بين بردن ميراث فرهنگي افغانسـتان، نابود کردن سـاختارهاي آموزش 
و منـع دختـران از رفتـن بـه مدرسـه و تنبيـه معلماني که آمـوزش مدرن بـه کودکان 
مي دادنـد فقـط گوشـه اي از کارنامـة تاريـک و پوسـيده و خونيـن اينان بوده اسـت.

چرخِش ضد طالبان

امـا هيـچ يـک از اين هـا بـراي آمريـکا مهم نبـود. مهم ايـن بود کـه رژيـم طالبان نه 
تنها نتوانسـت افغانسـتان را »امن« کند بلکه پايگاه رشـد اسـام گرايِي ضد آمريکايي 

3- RAND corporation
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شـد. بمب گذاري هـا در سـفارت هاي کنيـا و تانزانيا در سـال ۱۹۹۸ بيان گـر اين بود 
کـه بنيادگرايـان اسـامي کـه از دسـت آمريـکا نان خـورده بودنـد دارند دسـتش را 
گاز مي گيرنـد. آمريـکا تصميـم گرفـت طالبان را سـرنگون کند و شـروع به حمايت 
مخفـي از جنگ سـاالران جهـادي »ائتـاف شـمال« کـرد که درگيـر جنگ بـا طالبان 
بودنـد. باالخـره آمريـکا عمليات تروريسـتي القاعـده در نيويورک در يازده سـپتامبر 
2۰۰۱ را بهانـه کـرده و بـه افغانسـتان حمله کـرد در حالي که از ۵ ماه پيـش از يازده 
سـپتامبر نقشـة اين حملـه روي ميز جورج بـوش، رئيس جمهور وقـت آمريکا بود.4

عـاوه بـر بـه قـدرت رسـيدن جمهـوري اسـامي در ايـران، جنـگ افغانسـتان از 
سـال ۱۹۷۹ تـا ۱۹۸۸ اسـام گرايي را بـه طـرز بي سـابقه اي در خاورميانـه و شـمال 
آفريقـا گسـترش داد. ايـن نيروهـا به شـاخه ها و انواع مختلف تقسـيم شـده و مانند 
حريـق رشـد کـرده و تبديـل بـه چالش گـر عمـدة آمريـکا در ايـن مناطـق شـدند. 
بنيادگرايـان اسـامي از جمهـوري اسـامي ايـران و مجاهدين افغانسـتان تـا طالبان 
و داعـش، شـاخه هاي متنـوع از ايـن رونـد هسـتند و جملگي در تحميـل حکومت 
دينمـدار، تفسـير بنيادگرايانـه و منطبـق بر نـص قرآن به عنـوان قانـون و ايدئولوژي 
جامعـه، مشـترک اند. پدرسـاالري افراطي و ُکدهـاي اخاقِي هزار سـال پيش، وضع 
قوانيـن جداگانـه و نابرابـر بـراي زنـان و پيـروان اديان ديگـر، تضمين سـلطة مردان 
خانـواده بـر زنـان، حملـه بـه پيـروان مذاهـب ديگر و بـه ويـژة حمات مرگبـار به 
کمونيسـت ها، آته ئيسـت ها و سـکوالرها، ايجـاد رعـب و وحشـِت جمعـي و ُمثلـه 
کـردن بـدن بـه عنـوان تنبيه و کيفر قضايـي، مرگ به اتهـام عدول از قوانين اسـامي 
در زمـرة آيين هـاي الهي و قوانين اينان اسـت. امـروزه، بنيادگرايان اسـامي به تضاد 
بـا قدرت هـاي امپرياليسـتي رسـيده اند ولـي هرگـز در تضـاد بـا نظام سـرمايه داري 
امپرياليسـتي نبوده انـد و پايـة طبقاتي شـان فئودال ها و سـرمايه داران کاِن وابسـته به 

نظام سـرمايه داري امپرياليسـتي است.

4- Bob Woodward; Bush at War
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در روز »شـکرگزاري« کـه هـر سـال در مـاه نوامبـر در آمريـکاي شـمالي برگـزار 
در  آمريـکا  نظامـي  پايـگاه  بـه  ترامـپ  دونالـد  آمريـکا  رئيس جمهـور  مي شـود، 
افغانسـتان )پايـگاه بگـرام( رفـت و »خبر خـوش از سـرگيري مذاکرات بـا طالبان« 
را داد. روز مناسـبي بـراي اعـام ايـن »خبـر خوش« بـود. چون روز »شـکرگزاري« 
پيـروزي  روز  اسـت.  آمريـکا  امپرياليسـم  بيرحمـي  و  و شـناعت  کراهـِت  نمـاِد 
مهاجريـن سـفيد اروپايـي بـر بوميـان آن سـرزمين. نمـاِد شـکل گيري آمريـکا از 

بوميـان و دزديـدن سرزمين هايشـان.  طريـق نسل کشـي 

آمريـکا و طالبـان جنايـت کاران شـروري هسـتند کـه دادسـتان کل ديـوان کيفـري 
بين المللـي الهـه، فاتـو بـن سـوتا مي گويـد اطاعـات و شـواهدي موجـود اسـت 
مبنـي بـر ايـن کـه »ارتـش اياالت متحـدة آمريـکا در فاصلـة سـال هاي 2۰۰3 تـا 
مناطـق ديگـر مرتکـب شـکنجه،  افغانسـتان و  بازداشت شـدگان در  2۰۰4 عليـه 
رفتـار بيرحمانـه، لگدمال کردن کرامت شـخصي، تجاوز و خشـونت جنسـي شـده 
اسـت… طالبـان و ديگـر نيروهـاي مسـلح از سـال 2۰۰۹ بـه ايـن سـو نزديک به 
۱۷ هـزار غيـر نظامـي افغانسـتاني را کشـته اند. از جملـه ۷۰۰۰ قتـل نشـانه گيري 
شـده مرتکـب شـده اند و نيروهـاي امنيتـي دولت افغانسـتان نيز مظنون به شـکنجة 
زنداني هـا در زندان هـا و ديگـر مراکـز حبـس دولتي هسـتند.« زلماي خليـل زاد که 
بي وقفـه در سـفر و معاملـه و مذاکـره اسـت تـا طالبـان را بـه قـدرت بازگرداند )و 
همـراه بـا رهبران طالبـان بايد به عنـوان جنايت کار جنگي محاکمه شـود( در سـال 
2۰۰۱ هنگامـي کـه جـورج بـوش رئيس جمهـور وقـت آمريـکا تصميـم بـه جنگ 
بـراي اشـغال افغانسـتان و بيـرون رانـدن طالبان از قـدرت گرفت از اعضاي ارشـد 
گـروه نومحافظـه کاراِن حـزب جمهوري خـواه آمريـکا کـه کابينة بوش را تشـکيل 
مي دادنـد بـود. امـا پيـش از آن در سـال ۱۹۹۶ بـراي توجيه سياسـت آمريـکا در به 
قـدرت رسـاندن طالبان نوشـته بـود: »طالبـان از آن نـوع بنيادگرايِي ضـد آمريکايي 
کـه در ايـران حاکـم اسـت نيسـتند. مـا بايـد… آن هـا را بـه رسـميت شـناخته و 

کمک هـاي بشردوسـتانه کنيـم.«

رابطـة »عشـق و نفـرت« ميـان آمريکا و طالبـان آيينـة تمام نماي رابطه اي اسـت که 
امپرياليسـم و اسـام گرايان در خاورميانـه داشـته اند و مردمـاِن ايـن منطقـه را در 
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منگنـة جنـگ و صلـح خـود لِه و لگدمـال کرده اند. ايـن رابطه بيان بارز و برجسـته 
واقعيتـي اسـت کـه باب آواکيـان آن را چنيـن صورت بندي کـرد: امپرياليسـت ها و 
اسـام گرايان دو نيـروي تاريخـً منسـوخ و پوسـيده اند کـه بايـد سـرنگون شـوند، 
ايـن دو در عيـن حـال کـه بـا هـم تضاد دارنـد يکديگـر را تقويـت مي کننـد و هر 

شـکل از همسـويي بـا يکـي آن ديگـري را تقويت خواهـد کرد. 

آمريـکا بـا اشـغال افغانسـتان، طالبـان را از قـدرت رانـد و رژيـم کنونِي افغانسـتان 
را بـه جايـش نشـاند. ائتافـي از نيروهـاي بنيادگـراي اسـامِي طرفـدار آمريـکا، 
شـبه  آمريـکا،  انديشـکده هاي  و  مالـي  مراکـز  در  پرورش يافتـه  تکنوکرات هـاي 
نظاميـان ارتجاعـي و دالالن قدرت. آمريـکا نام اين اشـغال گري بيرحمانه را »جنگ 
عليـه تروريسـم« گذاشـت و صورتـِک »نجات زنان افغانسـتان از دسـت طالبان« را 
بـر چهـره اش نهـاد تـا آن را به عنـوان يک »جنـگ عادالنـه« جلوه دهـد. اما هدف 
آمريـکا از اشـغال افغانسـتان )و عـراق در سـال 2۰۰3( جـواب بـه ضرورت هـاي 
حفـظ امپراتـوري اش در ايـن منطقـه بـود. آمريـکا از ايـن واقعيـت کـه اين هـا بـه 
واقـع تروريسـت و زن سـتيز هسـتند صرفً به عنـوان پوشـش عوام فريبانه اسـتفاده 
کـرد. زن رئيس جمهـور آمريـکا )لـورا بـوش( در مورد زنـان افغانسـتان و رنج هاي 
آنـان سـخنراني کـرد و جنايت کاران جنگـي کابينة بـوش )امثال دونالد رامسـفلد و 
ديـک چنـي و کوليـن پاول( يکـي پس از ديگري در رسـانه ها ژسـت »فمينيسـتي« 
گرفتـه و اعـام کردنـد دفـاع از زنان افغانسـتان و حقوقشـان »يکي از اهـداف اين 

اسـت. جنگ« 

فمينيست هاي قالبي و کمونيست هاي جعلي از حملۀ آمريکا به افغانستان 
حمايت کردند

ـــت  ـــزب کمونيس ـــل ح ـــن )مث ـــت دروغي ـــا کمونيس ـــت ي ـــاي رويزيونيس جريان ه
ـــکا  ـــورژوا در آمري ـــت هاي ب ـــت( و فمينيس ـــور حکم ـــري منص ـــه رهب ـــري ب کارگ
ـــش  ـــط ارت ـــتان توس ـــغال افغانس ـــد و اش ـــت کردن ـــي حماي ـــاوز نظام ـــن تج از اي
ـــد  ـــت و هنرمن ـــان فمينيس ـــي زن ـــا برخ ـــتند. حت ـــان دانس ـــع زن ـــه نف ـــکا را ب آمري
ـــکا  ـــت امپرياليســـم آمري ـــه ماهي ـــدون توجـــه ب ـــز ب ـــو انســـلر( ني ـــد اي ـــي )مانن مترق



نشرية آتش 2۸

ـــد  ـــاء کردن ـــه 2۰۰2 امض ـــاه م ـــوش را در 24 م ـــورج ب ـــه ج ـــاب ب ـــه اي خط نام
ـــه،  ـــتي تجاوزکاران ـــگ امپرياليس ـــن جن ـــايد اي ـــه ش ـــد ک ـــدواري کردن ـــراز امي و اب

ـــد. ـــا کن ـــامي ره ـــان اس ـــارت بنيادگراي ـــتان را از اس ـــان افغانس زن

بـا  کنيـد  مقايسـه  را  بـورژوا  فمينيسـت هاي  و  جعلـي  کمونيسـت هاي  مواضـع 
مي گويـد:  آواکيـان  بـاب  آمريـکا.  در  انترناسيوناليسـت  کمونيسـت هاي  مواضـع 
»هيـچ آدم خوبـي نمي توانـد از جهادي هـاي مرتجـع اسـام گرا حمايـت کنـد… 
يکـي از مشـخصات ايـن جهادي هـا، روابـط وحشـتناک پدرسـاالرانه آن ها اسـت. 
در خدمـت بـه چنيـن روابـط وحشـيانه و سـتمگرانه اي اسـت کـه جهادي هـا غير 
نظاميـان را بي شـرمانه کشـتار مي کننـد. نمي شـود نّيـت خـوب داشـت و بـا ايـن 
نيروهـا هم ذات پنـداري و از آن هـا دفاع کرد. در گوشـه و کنار دنيا هسـتند کسـاني 
کـه اسـم خودشـان را چـپ يا حتـي کمونيسـت و مائوئيسـت مي گذارنـد و اصرار 
دارنـد اين هـا ضـد امپرياليسـت اند و مبارزه شـان ضد امپرياليسـتي اسـت. … ولي 
واقعيـت ايـن اسـت که ايـن جهادي هـا هر چند ممکن اسـت ضـد آمريـکا مبارزه 
کننـد ولـي نماينـدة چيـزي مثبـت و مترقـي نيسـتند، انقابي بـودن که جـاي خود 
دارد. اين هـا هـر جـا قـدرت را بـه دسـت گرفته انـد حکومتـي وحشـي و سـتمگر 
برقـرار کرده انـد… ايـن مسـئله بـه خصـوص بـا توجـه بـه انگلـي بـودن جامعـة 
آمريـکا، وضعيـت پيچيـده اي درسـت کـرده. بخش هـاي زيـادي از مـردم آمريـکا، 
خصوصـً در بيـن قشـرهاي ميانـي، از غنائم حاصل از سـلطه و غارت امپرياليسـتي 
دنيـا سـهم مي برنـد. در نتيجـه، وقتـي کـه دولـت آمريـکا روي جنايـات نيروهـاي 
بنيادگراي اسـامي انگشـت مي گـذارد، گرايـش همراهي با جنگ آمريـکا عليه اين 
نيروهـا در مـردم تقويـت مي شـود، يعنـي بـا دولـت خـودي سـمت گيري مي کنند 
يـا الاقـل بـا آن مخالفـت جـدي نمي کننـد. … بلـه، بنيادگراهـاي اسـامي کـه بـا 
امپرياليسـت ها مخالفـت مي کننـد مزخرف انـد و گزينـه مثبتـي پيـش نمي گذارنـد. 
ولـي ايـن مسـئله، جنگ هايـي را کـه حکومـت آمريـکا بـراي حفـظ و گسـترش 
امپراتـوري اش پيـش مي بـرد را تبديـل بـه جنـگ عادالنـه نمي کنـد. ايـن وضعيت 
ديگـر زيـاده از حـد طوالنـي شـده و بايـد مسـتقيمً و عميقـً بـه چالـش کشـيده 
شـود. اين هـا جنگ هـاي امپراتوري انـد. ناعادالنه انـد. ايـن جنگ هـا بـا تسـليحات 
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کشـتار جمعـي پيـش بـرده مي شـوند. کـرور کرور مـردم غيـر نظامي را مي کشـند. 
بـراي کمـک به پيشـبرد ايـن جنگ هـا، مردم را شـکنجه مي دهنـد. بايد مقابل شـان 
ايسـتاد؛ محکـم هم ايسـتاد. … مردم بايـد ماهيت جنگ هايي کـه حکومت خودي 
پيـش مي بـرد را بفهمنـد. بفهمنـد کـه چرا مقابلـة فعال بـا اين جنگ ها مهم اسـت. 
حتـي اگـر نمي شـود و نبايـد در ايـن جنـگ از طـرف مقابـل دفـاع کـرد، کمـاکان 
رويکـرد کلـي مـا بايـد اين باشـد کـه از شکسـت حکومت خـودي در ايـن جنگ 
اسـتقبال کنيـم. بايد از شکسـت امپرياليسـت ها اسـتقبال کنيم. اواًل بـه خاطر اين که 
جنگ هاي شـان ناعادالنـه اسـت، حتـي اگـر طـرف مقابل شـان ناحـق باشـد. ثانيـً، 
هرکـدام از ايـن شکسـت ها، سيسـتم و طبقـة حاکمـه اش را تضعيـف مي کند و آن 
دوره اي را کـه مـردم بتواننـد واقعً آن را به زير بکشـند و سيسـتمي رهايي بخش را 
بـه جـاي آن بگذارنـد، نزديک تـر مي کنـد.« )بـاب آواکيان. کمونيسـم نويـن. فصل 

»انترناسيوناليسـم – شکسـت طلبي انقابـي«(

در  بايـد  دارد.  عظيمـي  اهميـت  جهـان  کل  در  وضعيـت  ايـن  زدن  برهـم   …«
مقابـل هـر دو منسـوخ و قـوة محرکـه موجـود، انقـاب کمونيسـتي را بـه عنـوان 
يـک گزينـة رهايي بخـش راديـکال بگذاريـم. ايـن کار صرفـً جزئـي از مسـئوليت 
انترناسيوناليسـتي مـا اسـت امـا بخش مهمي از آن اسـت.« )باب آواکيان. کمونيسـم 

نويـن. فصـل »انترناسيوناليسـم راهـي ديگـر پيـش مي گـذارد«( 

-۱ A NATION CHALLENGED: SHAPING OPINION; First Lady to Speak About Afghan 
Women,” New York Times, November 200۱ ,۱6.
-2 Appeal to George W. Bush, President of The United States,” Equality Now, May 
2002 ,24
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امپرياليسـم آمريـکا همـواره عمليـات تجـاوز و اشـغال نظامي، نفوذ و سـلطه اش 
در کشـورهاي مختلـف را بـا تکيه بـر »متحدين محلـي« اش  به  پيش برده اسـت و 
بـراي يافتـن اين »متحديـن« هميشـه ارتجاعي ترين و بيرحم ترين نيروهاي سياسـي 
هـر کشـور را رصـد کـرده: از نظاميـان شـيلي و گواتماال تا شـبه نظاميان موسـوم به 
»کنتـرا« در نيکاراگوئـه. و از آن هـا بـراي نابـود کـردن نيروهايـي کـه سـد راه خود 
تشـخيص داده، اسـتفاده کـرده اسـت. در ايـن ميان افغانسـتان يکـي از عجيب ترين 
و تبه کارانه تريـن فصـول جنايت هـاي ايـن قـدرت امپرياليسـتي را رقـم مي زنـد. 
شـريل برنـارد کارمنـد انديشـکدة نظامي/امنيتـي »َرنـد« وابسـته به دولـت آمريکا و 
متخصـص امـور افغانسـتان و همسـر زالمـاي خليـل زاد۱، اقـرار مي کند کـه آمريکا 
بـراي شکسـت دادن ارتـش شـوروي، آگاهانـه تصميـم گرفـت تاريک انديش ترين 
و جنايت کارتريـن نيروهـاي افغانسـتان را پيـدا کـرده و بـه جان روس هـا )در واقع 
بـه جـان مـردم افغانسـتان( بيانـدازد. او مي گويـد: »مـا دقيقـً مي دانسـتيم اين هـا 
کيسـتند و تشکاتشـان چگونـه اسـت. … ما بـه آن ها اجـازه داديم کـه ميانه روها 
را از ميـان بردارنـد و بکشـند. علـت ايـن کـه امـروز در افغانسـتان مـا افـراد ميانه 
رو نمي توانيـم پيـدا کنيـم ايـن اسـت کـه بـه ديوانه ها اجـازه داديـم همـة آن ها را 
بکشـند. آن هـا چپي هـا، ميانه روهـا و متزلزلين را کشـتند. همة آن هـا در دهة ۱۹۸۰ 

کشته شـدند.«2

آن هـا کـه بر ايـن باورند کار آمريـکا در جهان توزيع »دموکراسـي« اسـت، خوب 
اسـت بـه واقعيت هايـي کـه از دهـان نماينـدگان آمريـکا بيـرون مي آيـد کمي فکر 
کننـد! حکام آمريکا قشـري از طبقة سـرمايه داران اند که فارغ از جناح بندي هايشـان 
داراي يـک هسـتة مسـتحکم ايدئولوژيـک هسـتند و عميقـً بـاور دارند کـه آمريکا 
نماينـدة بهترين هـا در جهـان اسـت و هـر مخالفتي با آن »شـيطاني« اسـت و به هر 

۱- خليـل زاد از کارگـزاران عالي رتبـة حکومـت آمريـکا و از اعضاي راسـت ترين جناح حـزب جمهوري خواه 
در بـه قـدرت رسـاندن طالبـان در سـال ۱۹۹۶ نقـش عمـده داشـت و امـروز نيـز با کوشـش و پشـتکار ادغام 

طالبـان در حکومـت فعلـي افغانسـتان را دنبـال مي کند.
2- Stone, Oliver and  Peter Kuznick )2013) The Untold History of the United States. Gallery 
Books New York P: 461
Hannah Gurman (2013) Hearts and Minds A people’s history of counter interagency. The 
New Press p196
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ترتيـب بايد »محو« شـود.

جنـِگ افغانسـتان بخشـي از جهان گشـايي هاي امپراتـوري آمريکا و تـاش براي 
احيـاي موقعيـت ابرقدرتـي اش در ميـان قدرت هـاي امپرياليسـتي بـود. امـا هر چه 
بيشـتر تاش کرد، بيشـتر خاک افغانسـتان را مسـتعد توليد جنگ سـاالران اسام گرا 
کـرد و باالخـره باتاقـي سـاخت کـه خـودش نيـز در آن گيـر کرد و براي خشـک 
کـردن ايـن باتـاق دسـت بـه جنگ هـاي ديگـر زد اما همـان نتيجـه را گرفـت. به 
قـول رفيـق آواکيـان »امپرياليسـت ها در تجاوز و اشـغال خبره اند. اما بعـد از آن در 
باتـاق گيـر مي کننـد و همـه عليه شـان شـورش مي کنند و قـادر به تأميـن »نظم« و 

تحميـل تغييـرات از باال طبق منافع خودشـان نيسـتند.«3

يـک جنبـه از تبديـل شـدن جمهـوري اسـامي ايـران بـه قدرتـي در عـراق و 
افغانسـتان کامـًا مربـوط بـه سياسـت آمريکا بـود. با گير کـردن آمريـکا در باتاق 
عـراق و افغانسـتان، در هيئـت حاکمـة آمريکا بحث هايي شـروع شـد کـه به تجربة 
بيرون کشيدنشـان از ويتنام اشـاره مي کردند و اين که نيکسـون توانسـت با »عادي 
کـردن روابـط با چيـن« آمريکا را با هزينة »ژئواسـتراتژيک« کمتـري از ويتنام بيرون 
بکشـد. بـا ايـن تفکر، هيئت حاکمـة آمريکا در آن زمان راه حـل را در »عادي کردن 
روابـط« بـا جمهـوري اسـامي ايران بـه جاي گسـترش جنگ عـراق و افغانسـتان 
بـه ايـران ديـد. رژيـم ايـران و بـه طور مشـخص سـپاه قدس بـه فرماندهي قاسـم 
سـليماني در سـرنگون کـردن طالبـان کمک هـاي بسـياري بـه آمريـکا کـرد و در 

عـراق، ارتـش آمريـکا کارزار بعث زدايـي را بـا کمـک وي پيش برد.

مذاکـرة کنونـي آمريـکا با طالبان، بخشـي از سياسـت ترامپ براي بيرون کشـيدن 
آمريـکا از باتـاق خاورميانـه اسـت. اما براي آمريـکا راه برون رفت سـاده اي وجود 
نـدارد. زيـرا پيشـاپيش در نتيجـة سياسـت هايش، تضادهـا نـه فقـط در ايـن منطقه 
بلکـه وراي آن حادتـر شـده اند و حادتـر نيـز خواهند شـد هرچند الزامـً اوضاع در 
يـک خـط مسـتقيم حرکـت نخواهـد کـرد بلکـه بيشـتر به شـکل پيـچ و خـم و به 

شـکل حرکـت مـوج وار پيش خواهـد رفت.4

3 - آواکيان، باب )۱3۹۵( راهي ديگر. ترجمه منير اميري. نشر آتش. ص ۱۰
4- همان ص ۱۸
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اسالم گراياِن »مترقي« و »ملي«

در ايـن ميـان، فاجعـة دردناک ديگر آن اسـت که بخـش مهمـي از نيروهاي چپ 
جهـان، حتـا جريان هايـي کـه خـود را »کمونيسـت«، »مارکسيسـت- لنينيسـت« و 
»مائوئيسـت« مي خواننـد، نيروهـاي اسـام گرا را بـه علـت تنازعاتشـان بـا آمريکا، 
جرياناتـي »مترقـي« مي داننـد! در شـرايطي که حتـا کارمند انديشـکدة نظامي/امنيتي 
َرنـد هـم مي دانـد اسـامگرايان چـه موجوداتي هسـتند برخـي نيروهـاي »چپ« با 
توسـل بـه تئوري پردازي هـاي رويزيونيسـتِي بـه غايـت ضـد علمـي، هم خـود را 

فريـب مي دهنـد و هم ديگـران را.

گاناپاتي رهبر حزب کمونيسـت هند )مائوئيسـت( مي نويسـد: »اساسـً ما خيزش 
اسـامي را بـه مثابـه نيرويي مترقي ضـد امپرياليسـتي در جهان معاصـر مي نگريم«۵ 
و ادامـه مي دهـد مبـارزة جـاري در عـراق، افغانسـتان، فلسـطين، کشـمير، چچن و 
کشـورهاي ديگـر »علي رغم نقـش بنيادگرايان اسـامي در آن هـا، ماهيتً جنگ هاي 
آزادي بخـش ملـي بـه شـمار مي روند«. سـپس ايـن ادعـاي مضحـک را مي کند که 
»بنيادگرايي اسـامي متحد مردم در مبارزه شـان عليه بنيادگرايي بازار آزاد مي باشـد 
کـه از سـوي آمريـکا، اتحاديـة اروپا و سـاير امپرياليسـت ها تبليغ مي شـود. خيزش 
اسـامي آگاهـي دموکراتيـک ضـد امپرياليسـتي را بيـن توده هـاي مسـلمان ارتقـا 
بخشـيده و آنـان را بـه سـاير نيروهاي سـکوالر، مترقي و انقابـي نزديک تر خواهد 
کرد«. طـارق علـي از ترتسکيسـت هاي بريتانيـا هـم طالبان را »جنبش مشـروع ضد 

اشـغال آمريـکا و بيان ناسيوناليسـم پشـتون« معرفـي مي کند.۶

ايـن رويزيونيسـت ها بـا شـعبده  بازي تئوريـک سـعي مي کننـد شبيه سـازي هايي 
ميـان اسـام گرايان و مبارزيـن ويتنامـي بکننـد. امـا اسـام گرايان هرگـز از جنـس 
ويتنامي هايـي کـه بـا آمريـکا مي جنگيدنـد نيسـتند. ويتنامي هـا انقابـي، مترقـي و 
حامـي کمونيسـم بودنـد. اما اسـام گرايان از طالبـان تا جمهوري اسـامي و داعش 
ديـدي ارتجاعـي داشـته و از منظـر فلسـفه يـا جهان بينـي الهياتـي بـه دنيـا نـگاه 

5 - Ganapathi, Secretary of CPIM on Islamic Fundamentalism in interview with BBC 2007
6 - Tariq Ali at South Asian Forum Nov 14 2008 in University of Toronto
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مي کننـد و ايـن ديـدگاه اعمال شـان را هدايـت مي کنـد.

هنگامـي کـه ارتـش شـوروي بـه افغانسـتان تجـاوز کـرد، در شـرايطي کـه هيـچ 
نبـود و شـوروي نقـاب دروغيـن  انقابـي در مقابـل توده هـاي مـردم  آلترناتيـو 
سوسياليسـم بـر چهـره داشـت، نيروهـاي جهـادي موفـق شـدند مـردم را حـول 
يـک نسـخة افراطـي از ارزش هـا و فرهنـگ و روابـط اجتماعـِي سـنتي سـازمان 
دهنـد. نيروهـاي سـکوالر و چـپ افغانسـتان در مقابل ايـن موج نايسـتادند و خود 
و توده هـا را بـا ايـن سياسـت کـه »شـوروي دشـمن عمـده اسـت« فريـب دادنـد. 
ايـن واقعيتـي اسـت کـه ارتش اشـغالگر شـوروي از ۱۹۷۸ تـا ۱۹۸۸ نيـروي عمدة 
سـرکوب و سـلطه گري در افغانسـتان بـود. امـا جبهـة مقابلـه بـا آن هـم توسـط 
آمريـکا و متحديـن جهادي اش که همـان ماهيت را داشتند اشغال و اشباع شـد. در 
چنيـن صحنـه اي، باز کـردن راه رهايي بخـش در گروي مقابله با هـر دو بود. بخش 
الينفـک از سـازمان دادن مقاومتـي کـه منافـع کوتاه مـدت و درازمـدت اکثريـت 
زحمتکشـان و روشـنفکران و زنـان و خلق هـاي تحـت سـتم افغانسـتان را تأميـن 
مي کـرد، ايجـاد يـک صف گسـتردة سياسـي در مقابلـه بـا جنايت کاران اسـام گرا 
بـود. نپرداختـن بـه ايـن ضـرورت، عامـل مهمـي در شـکل گيري وضعيـت امروز 
اسـت. ايـن يـک قانـون اسـت کـه اگـر در مقابل جنايتـي کـه الزم اسـت مقاومت 
صـورت بگيـرد عقب نشـيني شـود، جنايت هـاي ديگـر هـم بـر آن اضافـه خواهند 
شـد و آن چـه ديـروز يـک جنايـت غيرقابـل تحمل بـود امـروز تبديل مي شـود به 
امـري عـادي و پذيرفتنـي! اين اسـت وضعيتي که امـروز ما در ايران و افغانسـتان و 
عـراق بـا آن مواجهيم. هم سـلطة افسارگسـيختة نظامـي آمريکا و هم اسـام گرايي 
تاريک انديـش از گـور بر آمـده تبديل به مؤلفه هـاي »عادي« در زندگـي خاورميانه 

شده اند. 
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هر سياسـتی کـه آمريـکا در افغانسـتان پيش برده اسـت گره افغانسـتان 
را بـرای خـود آمريـکا کورتر کـرده و برای افغانسـتان بيـش از هر چيز 
سرچشـمه رشـد و گسـترش سـه چيز بوده اسـت: رشد و گسـترش فقر 
و آوارگی مردم، رشـد و گسـترش ويرانی افغانسـتان و رشـد و گسترش 
نيروهـای اسـالم گرای ارتجاعـی کـه افـق اجتماعی شـان اداره جامعـه 
افغانسـتان بـر اسـاس اصـول و ارزش هـا و فرهنـگ عصـر بـرده داری 
هـزار و چهارصـد سـال پيـش اسـت. رژيـم ترامـپ- پنـس حتـا اگـر 
بخواهـد و مصمـم باشـد نـه می توانـد ايـن گـره کـور را بـاز کنـد و 
نـه می توانـد جنـگ داخلی ميـان انـواع جنگ سـاالران اسـالمی مرتجع 
افغانسـتان را خاتمـه بخشـد. ايـن جنـگ می توانـد و بايـد بـه گونه ای 
ديگـر خاتمـه يابـد: بـا تـدارک و گسـترش يک جنبـش تـوده ای برای 
تحقـق يک انقالب کمونيسـتی در افغانسـتان و تالش عظيـم در پيروزی 
آن - انقـالب کمونيسـتی نـه از آن نـوع کـه چهـل سـال پيـش ارتـش 
امپرياليسـتی شـوروی بـا تجاوز بـه افغانسـتان مدعی اش بـود بلکه يک 
انقـالب کمونيسـتی واقعـی. ايـن تنهـا اميـد و راه واقعـی بـرای مـردم 
افغانسـتان اسـت و نه تنهـا بـه رهايـی مـردم افغانسـتان بلکه به تسـريع 
رهايـی بشـريت از شـر امپرياليسـم آمريکا و همـه مرتجعين ايـن منطقه 
از جملـه سـرنگونی جمهـوری اسـالمی ايـران خدمت خواهـد کرد. در 
شـماره های بعـد مختصات ايـن راه که نه تنهـا ضـروری و مطلوب بلکه 

ممکـن اسـت را بحـث خواهيـم کرد.
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