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  )نوشته از سمير(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١٧ جنوری ٢٢

  

  دموکراسی سرمايه داران،
  افغانستان را به يکی از  خطرناکترين کشورھای جھان تبديل کرده است

  

 خطرناکترين ٢٠١٧ی را دسته بندی کرده است که در سال ئ فارن پاليسی در يکی از مقاله ھای خود کشورھاۀنشري

اکثر اين کشورھا، کشورھائی ھستند که سرمايه داران غربی به آن ھجوم برده و . کشورھای جھان محسوب می شوند

 .ع شان حمايت می کننداشغال کرده اند و يا ھم در پشت پرده از تروريزم و عمال مرتج

 کشور، خطرناکترين کشورھای جھان دسته بندی شده اند که افغانستان در آن جايگاه ھفتم را به خود ١٠در اين مقاله، 

   رود چاد، جمھوری ۀ صحرای بزرگ افريقا و حوزۀسوريه، عراق، ترکيه، يمن، منطق. اختصاص داده است

 خطرناکترين مناطق برای سال ۀراين و مکزيک در کنار افغانستان از جملدموکراتيک کنگو، سودان جنوبی، برمه، اوک

  .روند  به شمار می٢٠١٧

افغانستان از . ًدر اين مقاله، آن چنانی که قبال تذکر رفت، افغانستان نيز از خطرناکترين کشورھای جھان درج شده است

 دموکراسی، حقوق زن، ۀ اشغال با شعارھای فريبنداين.  تا حاال در اشغال امريکا و متحدين ناتوئی اش است٢٠٠١سال 

امريکا و متحدين ناتوئی اش، دموکراسی و ارزش . آغار شد و تا اکنون ادامه دارد... حقوق بشر، دموکراتيزه کردن و 

ھای سرمايه داری را از بھترين نوع دموکراسی و ارزش ھا در جھان می دانند، اما تاريخ نشان داده است که 

 و ارزش ھای سرمايه داری، استعماری، اشغالی، کشتاری، اسارتی و فقيرزا بوده و نمی تواند برای اکثريت دموکراسی

 دموکراتيزه کردن ۀاز اينرو شعارھای فريبند. جامعه که ھمانا زحمتکشان ھستند، مصونيت و رفاه به بار بياورد

  .ان تبديل کرده استافغانستان، اکنون کشور ما را به يکی از خطرناکترين کشورھای جھ

 سال از دموکراسی نظامی سرمايه داری در افغانستان می گذرد،  در اين شانزده سال اشغالگران ١۶اينک بيش از 

 مدنی، اينجو ھا و رسانه ھا و احزاب سرکاری به مصرف  ۀامريکائی و ناتوئی ميلياردھا دالر برای راه اندازی جامع

، رھبران تنظيم ھای جھادی و حتی ءشيپ داده، به مولوی ھا و شورای علمارسانده اند، ھزاران محصل را سکالر

 برای دموکراسی غربی و ارزش ھای استعماری امريکائی تبليغ  و کار ءطالبی پول و امکانات داده تا به نحوی از انحا

سال است که امريکا می کشد، می درد، بر اجساد مرده ھا می شاشد، به اسارت می گيرد، در کنار اين، شانزده . کنند

که  اما از آنجائی.  شماری از مزدوران فرھنگی امريکا از مدرنيزم در مقابل سنت دفاع کندۀبمبارد می کند تا به گفت
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افغانستان را اين دموکراسی به ماھيت دموکراسی سرمايه داری، خون ريزی و وحشت و چپاول و فقر است، بدون شک 

  .يکی از خطرناکترين کشورھای جھان تبديل کرده است

اشغال امريکا، کشور ما را به خطرناکترين کشور برای توده ھای زحمتکش تبديل نموده است، اين کشور برای سرمايه 

 و چپاولگران به پول و  سال گذشته ديده شد که اکثريت غارتگران١۶داران و غارتگران خطرناک نيست، زيرا در 

 منطقه تبديل شده اند و برای حفظ  منافع اربابان امريکائی و ۀسرمايه و تجارت دست يافته و اکنون به قلدران سرماي

 در افغانستان تطبيق شده، به سود اين غارتگران بوده است، اما ۵٢دموکراسی امريکائی که با بی . ناتوئی تالش می کنند

  .ان ما را قربانی نموده و بھای اين دموکراسی را با خون و فقر داده انداکثريت مطلق زحمتکش

که اشغالگران و سرمايه داران و نوکران داخلی آن از  در صورتی. مين منافع فرق می کندأدموکراسی از لحاظ ت

شان از مين منافع خودشان مطرح است و قربانی زحمتکشان؛ اما اگر زحمتکأًدموکراسی حرف می زنند، مطلقا ت

 و تھيدستان برای شان  ءدموکراسی صحبت کنند رفاه اکثريت مطلق جامعه، برابری آنان و دفاع از منافع اکثريت فقرا

 اراندن غارتگران و چپاولگران و فروريزی حاکميت ارتجاعی فاشيست ھا معن دموکراسی زحمتکشان با. مطرح است

دست می آيد و نه مصونيت و نه ثبات و نه ھم رفاه، تا دموکراسی  هبا دموکراسی سرمايه داران نه بھروزی ب. می يابد

سرمايه داران آنھم با توپ و تانک ھمراه باشد، فقر، دربدری، آوارگی و کشتار زحمتکشان ادامه دارد و کشور ما برای 

مين کنند، أ را تزحمتکشان خطرناک خواھد بود؛ زحمتکشان با دموکراسيی که بتوانند منافع اکثريت توده ھای ستمديده

کردن » دموکراتيزه«کوتاه اين که . سر ببرنده می توانند کشور را عاری از خطر و تھديد بسازند و در رفاه ب

استعمارگران نشان داده است که کشورھا از ھر لحاظ به خطرناکترين کشورھا برای زحمتکشان تبديل می شود و 

برای زحمتکشان به سرزمين ھای امن، مصون، مرفه و شاد تبديل وسيله زحمتکشان کشورھا را ه دموکراتيزه کردن ب

  .می کنند

 

 


