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  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

   ٢٠١٧ جون ٠٧

  اطالعيۀ سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستاناطالعيۀ سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان
  روز چھارشنبه در کابل و تحوالت پس از آنروز چھارشنبه در کابل و تحوالت پس از آنۀ ۀ يتکارانيتکارانحملۀ جناحملۀ جنا در مورد  در مورد 

  
ن در داخل حكومت غنى و يپاكستان و حلقات معمنطقه و فغانستان با تبانى استخبارات اسى در ايشبكه ھاى اسالم س

ن يانتيجۀ ش از پنجصد كشته و زخمى يب ت و قتل عام را در شھر كابل گشودند،يگرى از بربريدصفحۀ عبدهللا 

ك يكه  یان در حالمردم زحمتكش و بى دفاع افغانستعليه ت ين بربريوقوع ا. وى وحشت و دھشت اسالمى بوديسنار

زم در افغانستان يال فوق ارتجاعى گروه ھاى طالب و داعش و اخوانيت اسالمى و اميت افراطيف ھويتعر گريبار د

مجلل وستن رسمى ويكه با پھست ز يعبدهللا ن  غنى ویِت فوق ارتجاعى كرزيانگر جوھِرحاكميرا تجسم مى بخشد، ب

. ز شده استيل تر نين صِف ارتجاعى تكميار به آن، اين حكمتيگلبدبه رھبری اسى ياسالم سخۀ ن شايتكارتريجنا

چ ينسانھا در افغانستان ھارفاه  و تيامن، ن مدت جز قربانى گرفتن از زندگىيآنھا در تمام اھمۀ ك يصفى كه پرات

  .گرى را در قبال نداشته استيمحصول د

 صورت خود به افغانستان را در قبال داشت كهانزجار مردم  م نفرت ويامواج عظھميشه ت مانند ين بربريوقوع ا

گسترش يافت »  ! ء، استعفاءعبدهللا، استعفا غنى، «خواست و شعار راه افتاد و با به جوش روز جمعه در شھركابل 

است يعبدهللا با فرمان دادن به گارد خاص ر و ت غنىيورد ولى از جانب حاكمآست به درا ی  اگسترده بانى يو پشت

ن را او زندگی پنج تن از معترضده شده ين ھاى زرھى به خاك وخون كشيستفاده از سالح گرم و ماش و ایجمھور

 .به يغما برد

ھولناك جعۀ ع در افغانستان و فاين فجايقتى كه در قبال تمام ايكارگرى افغانستان حق ھاى ستياليبه نظر سازمان سوس

 بلكه حدود ٢٠٠١مبرسپت١١بعد از ھۀ م دين و كين ي به انه اش نه تنھايشيپ شكار است وآصورت عمومى به كنونِى 

ث يحبه ه يك جھان سرمايژينست كه افغانستان در بازى بزرگ ستراتيگردد، عبارت از ا یچھار دھه درگذشته برم

" نينظم نو"دن به يگردد و براى رس ی اش استفاده میئايرقباى آسعليه سم غرب ياليدان رقابت توسط امپريم

 م ويت مستقيت ھاى فوق ارتجاعى و تقويكار اندازى حاكمبه والنى ساختن بحران در افغانستان، ، طئیكايامر

كه بى ثبات نگھداشتن افغانستان و منطقه از می باشد ن آلفه ھاى اصلى مؤكى از يسم اسالمى يم تروريرمستقيغ

 .آن است نتيجۀ ق افغانستانيطر

كا با يتى امريك امنيژي بحران با صدور دموكراسی وتوافق ستراتنيم كه حقنه ساختن ايدار م ويما اعتقاد داشت

ت ينه ساز توالى جنگ و ناامنى وتقويث راھكاِر دراز مدت زميحبه ارتجاعى بستۀ ت وايافغانستان و نصب حاكم
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 ما اعتقاد. اسى اندين بازى سياِن اصلى ايمردم زحمتكش افغانستان قربان سم اسالمى در افغانستان است ويترور

 د ويتولۀ تگر وتحقق بخشنديم كه حكومت ھاى كرزى وغنى وعبدهللا به خودى خود بازوى اصلى حمايم وداريداشت

خواھند و  یك نميژيدر افغانستان ھستند كه با در نظر داشت ھمان خط ستراتسياسی و اجتماعی د بحران ھاى يبازتول

  .باشندر مثبت به نفع جامعه ييِر تغيد در مسياميۀ توانند ما ینم

م كه در برابر يكشتاِر رژ وحملۀ برنامه ريزی شده ست ھا با انفجارھا و يت اسالمين منظرى جنايدرست از چن

شتٍر يگاه سازى بآافت درس تلخى است براى يز مردم افغانستان انجام ي صلح آمموجى از اعتراض مدنى و كامالً 

عالم ات ارتجاعى غنى و عبدهللا و ياسى و حاكمي اسالم سروىيننۀ بكارايمردم افغانستان و دور ساختن ماسك ھاى فر

ام گسترده يجاد و گسترش بحران كنونى در افغانستان پيبه نظر ما ا. ن ساختارھاى ضدانسانىيگى با چنھميشگسست 

 افت راهيد براى نجات و دريكند كه با یمردم افغانستان مخابره مھمِۀ روھاى آزادٮخواه و يقى را به تمام نيو عم

سم يروى تروريال ضدبشرى نيت ارتجاعى كنونى در افغانستان و شناخت پتانسيواقعى نجات تنھا عبور از حاكم

 ھای جديدی در حال تکوين و شکل گيری است، در يک سوی اين ئی؛ ھمين امروز صف آراستياسالمى كافى ن

ارد و در سوی ديگر آن رار د شان قئی و حاميان جھانی و منطقه قومی -قدرت حاکمه و ارتجاع اسالمی صف 

  . معترض به وضع موجودخواه و زحمتکشمردم آزادي

تظاھرات شھروندان کابل که با قساوت و خشونت پاسداران حاکميت پوشالی مواجه گرديد، يک نمود مھم چنين 

ه از رانده شداز ارتجاع بخشی . استو وجود ظرفيت و امکان شکل گيری قطب سومی در جامعه  ئیصف آرا

حق مردم ه  از آن در کمين نشسته اند تا از اعتراضات و مطالبات بئیسترخوان قدرت و شخصيت ھا و فيگورھاد

 و ارتجاع اسالمی. عاصی و آزاديخواه برای نيل به اھداف حقير سياسی و منافع اقتصادی شان استفادۀ ابزاری نمايند

قومی و تباری ات و تمايزصمات تخاھۀ را به کژراحرکت اعتراضی مردم در تالش اند تا ناسيوناليست ھای تباری 

 . سوق دھند و سناريوی سياه ديگری از انقطاب و بربريت را بر جامعه تحميل نمايند

و  و آزاديخواه و فعاالن سوسياليست بايد با ھوشياری، متانت، آگاھی و تجربه اندوزی از تاريخ مردم معترض 

با افشای حقيقت سياسی و اھداف ارتجاعی حاکميت ارتجاعی، اين نيروھا پراتيک خونبار نيروھای سناريوی سياه و 

 مردم برانند و وجه تمايز شان را با اين نيروھای مرتجع صريح و روشن رو به جامعه ئیرا از صف اعتراض توده 

بدون . ردبه سازماندھی و تشکل نياز داحق مردم ه به کرسی نشاندن مطالبات و خواسته ھای بامر . اعالم نمايند

ايله جاری  با خواست ھا و مطالبات روشن و ترسيم افق پيروزی ھيچ حرکت وجود تشکل آگاه، منضبط و سازمانده

با و آزاديخواه جامعه است که سعی نمايند ، چپ بر نيروھای سوسياليست. خواھد رسيدبه پيروزی نرسيده و ن

را جنبش اعتراضی مردم ، ستىياليسوسمتحد م صف يت و تحكيشرو انقالبى، تقويجاد دسته ھاى پي و اسازماندھی

مبارزه با رژيم پوشالی، ارتجاع اسالمی و ناسيوناليسم تباری بدون در افتادن . ھدايت و به سرمنزل مقصود برسانند

تعويض مھره ھا بدون دست بردن به ريشه و .  نيستبيش یخوشخيالينظام سرمايه داری با مناسبات حاکم و 

آزاديخواه از زن و مرد ظم موجود ھيچ دردی از درد کارگران و اقشار زحمتکش و اکثريت مردم دگرگون ساختن ن

 . درمان نخواھد کردرا 

 !زنده باد سوسياليسم

 !خواھانۀ مردمطلبانه و آزاديپيروز باد جنبش حق 

 شورای مرکزی سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان

 ٢٠١٧ جون ۴؛ ١٣٩۶ جوزا ١۴


