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 مصاحبه با رفيق بريالی در موردانتخابات پارلمانی در افغانستان

 
  : سوسياليسم کارگری

ليون دالر توسط غربی ھا به نحوی پايان ير بدترين شرايط و احوال با صرف صد ھا مانتخابات پارلمانی در افغانستان د

به نظر . مردم از يک طرف و طبقات حاکم از جانب ديگر، ھريک انتظارات خود را از اين معاملۀ سياسی دارند .يافت

   شما برگ برنده در دست کيست؟

  

  : بريالی. ح

ِزار و ماھيت پارلمان و پارلمانتاريسم ھمين فريب و دغل سياسی استنفس کار   بايد خاطر نشان کرد که ًاوال زيرا . ِ

و ساختار سياسی اقتصادی و اجتماعی خود به اين  بورژوازی برای متعارف ساختن خود، قانونمند گردانيدن سيستم 

 مندان با يک برنامه وبه ھمين لحاظ برای توليد يک اليت ثروتمند و برای پشتيبانی نظام ثروت. ظرف مھم ضرورت دارد
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اين اشرافيت در حقيقت به مناسبت  .يممواجھو مزخرفش  ِستراتيژی، در افغانستان البته با نمونۀ خيلی ھا غير متعارف 

 و برابری خواھی تبديل می ِو پشتيبانی مالی ھنگفت، به مرور به مزاحم قانونمند عدالت  ُھمين مفت خوری و پرخوری 

  .گردند

باشد، بلی زيرا مراد اصلی از آن  می» معاملۀ سياسی«ال تان آمده که انتخابات کنونی ؤھمانگونه که در س ًدوم ، دقيقا

کردند،  رسمی احتمالی طالبان که اگر توافق رسمی می ادامۀ اين روند در اشکال جديد و زمينه دادن به عروج سياسی 

اين اداره و جلوۀ دموکراتيک بخشيدن به دوام سلطۀ اين  برای جلوگيری از سقوط تمام و کمال ًمطمح نظر بود و واقعا

الخره با قتل و کشتار ده ھا تن، انفجار ا فراخوان ھای گسترده به طالبان برای اشتراک در اين پروسه، بًو ضمنا سيستم 

  . گسترده وشکايات صد ھا ھزار نفری پايان يافتًو انتحار از يک جانب و جعل کاری ھای واقعا

 ديکته ً جنبۀ فرمايشی و اساساًی با موجوديت نظاميان خارجی کالئخصوص در کشور ھاه بات ھای اينگونه باصل انتخا

شده توسط کشور و سيستم ھای مھاجم دارد که از يک جانب دوست وھمکار جلوه دادن خود را و از جانبی ھم نشان 

مجاھد و طالب و لومپن ھای اسالمی طی ھا با صدور اين .دادن حاتم بخشی به اصطالح دموکراتيک خود را ھدف دارد

نزديک به چھار دھه به افغانستان و سرکوب ساختن ھرنوع حرکت سياسی و ديگر باوری ھمراه با ويرانی آخرين 

گی معمولی اجتماعی وسياسی، چنان خفقان و وحشت ھای مذھبی را رايج ساختند که انتخابات خشت ھای حتی يک زند

ی مردان و زنان و مبارزات پارلمانی در اين چارچوب يک أديد شدن و کانديد کردن و حق رامروزه زير عنوان حق کان

   .شود  معين از اليه ھای جامعه، ترجمه می ایهی برای عدئو طال!! فاز بخشش و رحمت الھی 

ت پارلمانی، نتخابات و چه در ھر انتخاباشود که چه در اين ا ھانی موجز ھم که شده نتيجه گيری میدًبناء با ھمين ياد

ِبازندۀ اصلی، مردمان زحمتکش آن جامعه اند که نسبت چندين عامل و ناتوانی ھای دايمی سياسی ايجاد شده توسط ھمين  ِ
ی ھا به لحاظ مادی از آنھا ئطبقۀ مفتخوار و ثروتمند را ندارند و يا اين توانا نظامھای سياسی، قدرت مقابله عليه بخش 

   .گرفته شده است

مشابه به وضعيت کارگر و کار  ی دادن و کانديد شدن در انتخابات بورژوازی در حقيقت أ اصل حق آزاد رو سوم، چون

و سيستم  ی گيری را با دادن يک مثال مشخص تر با وضعيت أی دھی و رأو سرمايه است، اجازه دھيد اين وضعيت ر

  .اقتصادی بازار آزاد، مقايسه نموده، تکميل سازم

کنی يا چنين بايد استثمار شوی و يا از  گويند آزاد ھستی که انتخاب کنی، ياکار می ای کارگر ھم میدر نظام سرمايه بر

انتخاب ديگر و انسانی تری که کارگر کار دلخواه اش را انتخاب کند و از جانب کسی يا دولتی . بی امکانی بميری

ًبناء کارگر در يک رابطۀ . نباشد، وجود ندارد نظام مزد در برابر کار ًاستثمار و نيروی کارش دزدی نشود و يا اساسا

خاطر دوام حيات ه  بًگی نابرابر را مجبوراگی نابرابر، ھمان زنداز قبل نابرابر ولی قانونی، در انتخاب برابری و زند

مت يديۀ نابرابری، توسط خود کارگر و زحئأاعتراض با ت کند و آنوقت است که در واقعيت امر مخالفت  خود، انتخاب می

  .يا سنديکای خودش گاه گاھی اعتراض نمايد شود و فقط اجازه دارد ازطريق اتحاديۀ صنفی  کش از خودش گرفته می

 
 
 
 
  


