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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھنام قديمی

  ٢٠١٩ جون ٢۴
  

 سياسی اوضاع سيمنار در"  قديمی بھنام" سخنرانی از یبخش
 کارگری سوسياليستی اتحاد رفقای با افغانستان

  

 پروژۀ پيرامون چه سفيد کاخ و رگا روابط .است متشنج نھايت اجتماعی و نظامی سياسی، لحاظ از افغانستان اوضاع

 از بيش روز ھر جنگ افغانستان نقاط اکثر در . است نھاده وخامت به رو داری حکومت مورد در چه و طالبان با صلح

 و طالبان د؛نشو می دست به دست داعش و طالبان و دولتی ھای نيروی بين ھم پی ھا شھرستان شده ور شعله پيش

 جوانان روزانه ديگر طرف از .ُبرند می سر را پوليس و ارتش سربازان جنگ و وزیپير ھنگام تروريستی نيروھای

 تا کشند می صف اقتصادی جبر و کار نبود از پوليس و ارتش جذب و جلب ھای مکان درب به سواد کم و آموخته دانش

 خاطره ب که اند جامعه ستفرود طبقات از امنيتی ھای نيروی سربازان تمام کنند، پر را باخته جان سربازان خالی جای

 .دھند می نيستی به تن وارتجاعی معلوم نا جنگ يک در یئامريکا دالر ١٣٠ماھانه ناچيزی مزد

 و قوانين کنند می تجاوز آنان شخصيت و زنان بر کشند، می آدم شان حاکميت تحت ساحات در تروريستی ھای گروه

 از .دارد صعودی سير امنی بد و امنی نا و ھا انفجار موج کنند، می عملی شھروندان باالی را خود ۀفرسود فرامين

 .است بيکار جمھوری رياست دوم معاونيت اذعان به ميليون ١٣ از باالتر افغانستان ميليونی چند و سی نفوس مجموع

 و خانه ۀکراي پوشاک، سوخت، ی؛ئغذا مواد بلند قيمت است؛ گذشته ميليون پنج مرز از چرس و ينئھيرو به اعتياد آمار

 کودکان، است؛ ساخته محروم گیزند حقوق ترين یئابتدا به دسترسی از را خانواده ھزار صدھا منازل ضروريات

 را ھايشان خانواده و خود شکم کودک ھزار ھا ده روزانه اند؛ یئگدا مشغول ھا جاده در خوردگان سال و زنان جوانان،

 که افغانستان داری سرمايه نظام در اعتياد و مزمن يکاریب گسترده، فقر شيوع با کنند؛ می سير ھا آشغال روی از

 پسران، وجود از سرمايه اوباش بردن "لذت"وءفحشا شيوع برای ءفضا است، داری سرمايه نظام ۀحلق ترين ضعيف

 از دارند پولی توان که افرادی و ھا خانواده است؛ گشته مساعد زمانی ھر از بيشتر جامعه ينئپا طبقات دختران و زنان

 از یعظيم موج ھجوم در کنند؛ می توزيع پاسپورت شام تا بام از پاسپورت ادارات اند؛ فرار حال در مختلف ھای راه

 افغان پناھجويان را ھا آن از بلندی صدرد یئليبيا و يمنی عراقی، ی،ئ سوريه پناھجويان کنار در اروپا به پناھندگان

 .دھد می تشکيل

 رشوه ربايان، آدم زمين، غاصبان مخدر، مواد قاچاقچيان سرمايه، ھای واحد زده فقر و خونين اوضاع چنين يک در اما

 .دھند می ادامه پيش از بيشتر اداری، فساد و یئربا آدم زمين، غصب قاچاق، استثمار، به گران اختالس و خوران
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 اوضاع در وامانده و نشانده دست و نامشروع کفايت، بی غايته ب کميتۀ جز به نيست چيزی که ملی وحدت حکومت

 قطع امنيت، تأمين :چون ھايش وعده به نتوانسته خود ۀسال پنج قريب دورۀ يک در که است یپوشالي دستگاه کنونی،

 و نفرت دھد؛ انجام کاری اندکترين مخدر، مواد قاچاق و توليد قطع مردم، برای کار و نان ۀتھي ۀزمين اداری، فساد

 .است گرفته باال حکومت اين عليه اقشار تمام در مردم انزجار

 کميسيون در انتخابات مجريان سوی از انتخاباتی جرايم و تخطی تخلف، با توأم شفافيت از دور به پارلمانی انتخابات

 .شد اعالم تمام یئرسوا با ماه شش از بعد و برگزار ملی وحدت ۀسر دو حکومت ديکتۀ به انتخاباتی ھای

 ھای کميسيون کميشنران تبديل با ابھام الۀھ در غزنی واليت پارلمانی انتخابات و جمھوری رياست روی پيش انتخابات

 می سر به امريکا سفارت و متحد ملل سياسی دفتر و انتخابات کميسيون حکومت، بين انتخابات قانون تعديل و انتخاباتی

  .برد

 

 :کارگر طبقۀ وضعيت

 کشور به داری سرمايه دولت چھل از بيش ھجوم با که شد یا ونهگ به افغانستان در اوضاع مبرسپت يازده از بعد

 مسلط گذشته از بيش و کرد کوچ افغانستان به کشورھا اين نظامی نيروھای رکاب در نيز داری سرمايه توليدی مناسبات

 توليد وۀشي نفع به يکسره ھم روبناھا تمام عادی قوانين مجموع تعديل و تصويب و اساسی، قانون تصويب با .گرديد

 پالن ناتو و امريکا گیسرکرد به کرزی حکومت انتقالی و موقت ھای دوره ھمان در حتی .رفت پيش داری سرمايه

 طبيعی و بسته اقتصاد ھمه ھا بخش ديگر و عامه صحت ماليه، معارف، معادن، تجارت، اقتصاد، زراعت، وزارت ھای

 به را جايش آورده در زانو به يکسره و کرد تعقيبش ھا روستا عنیي پايگاھش آخرين تا و ير سؤال بردز بيشتر ھرچه را

 معادن، راھسازی، ساختمانی، ھای بخش در کارگر ميليون دو از بيش اخير دھۀ دو اين در .داد آزاد بازار اقتصاد

 خارجی، ھای نيروی برق، و آب صحت، معارف، ھای پروژه ھا، مارکيت نقل، و حمل زراعت، توليدی، ھای شرکت

 شھرک عالی، تحصيالت امنيت، پوليس، ارتش، امنيتی ھای پروژه در نشر، و چاپ ھای شرکت ميوه، پروسس سروی،

 خشت، ھای داش ھا، چاه حفر معمولی، و قيمتی ھای سنگ نمک، ذغال، معادن در ھا، فارم صنعتی، ھای پارک ھا،

 صورت به مختلف ھای داد قرار در ماھانه و روزانه ديگر ھای بخش و برق ھای جنراتور بست و بند کاری، کاشی

 ھا شھر به ھا روستا ترک با دھقانان از بيشتر تعدادی روزه ھر فروشند، می کار نيروی مولد غير و مولد کارگران

 چھار در کارگر ھزاران به صبح ھر ھا ولسوالی شھر ٣٦٠ از بيش در و بزرگ، شھر چھار و سی در آورند می روی

 تکسی و گردان کراچی تا فروش دست از جامعه اقشار ھمه از تر جالب اند، خويش کار نيروی فروش آمادۀ ھا راه

 سخت وضعيت اين رب افغانستان کارگر طبقۀ آن پيش پيشا و زنان ھای حرکت تا آموخته دانش جوانان از و رانھا

 .دارند اعتراض

 اين ًبناء و است غايب صحنه اين از آنچه اما .است انقالب از پيش اوضاعی به شبيه ترديد بی افغانستان اوضاع

 .است کارگر طبقۀ سياسی تشکل داشت نخواھد پی در را مثبتی تحول ھا نارضايتی

 برد؛ خواھند دارن وسرمايه مذھبی ھار نيروھای را بيشتر ۀاستفاد سياسی پروسۀ در طالبان سياسی ادغام صورت در

 رسالت بايست می که است زحمتکش اقشار و طبقه اين رھنمای بحز و کارگر طبقۀ ساز تاريخ نيروی بر که آن حال

 .دھند انجام اوضاع اين در را خود

 عامی ديگر يکبار ١٣٥٩ و ١٣٥٨ ھای سال زنندۀ اشتباھات از نگرفتن پند با آيا کرد؟ بايد چه که است اين مسأله اما

 طبقۀ سازماندھی و آگاھی سطح ارتقا یيعن اساسی کار يا رفت، ارتجاع رھبری تحت عام ھای حرکت دنبال به شده
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 انسانی، غير اوضاع و سرمايه استثمار داعشيان، طالبان، استبداد از نجات برای گرفت، پيش را زحمتکشان و کارگر

  .برد می یئجاه ب را راه که است کارگری سوسياليسم و کارگر طبقۀ تنھا آورده ميان به اوباش و اراذل اين که

 با که محافلی و ھا سازمان افراد، که است شده تثاب ھا بار پراتيک در

 صفت به يا و رفته خودی به خود ھای جنبش دنبال به "پاک" نيت

 به نتيجه در اند؛ ريخته ارتجاعی عرق و خون مسلح، افراد سپاھيان

 کوچک ھای جنبش اما .اند شده پرتاب بيرون به اضافی چيزی ۀمثاب

 جنبش سطح در خويش اسیاس وظايف گرفتن دسته ب محکم با کارگری

 که کنم اضافه را اين اخير در .اند نموده تکامل ساز تاريخ بزرک ھای

 کار يعنی دموکراتيک کار خصوص به ھا کمونيست برای کار ۀساح

 خونين استبداد و زده استعمار افغانستان در آزاديخواھانه، و سياسی

 بسا منطقه ھای کشور تعداد يک و ايران خالف داعشيان، و طالبان

 کنونی، اوضاع به معترض جوانان و مردساالری ضد زنان شھر، زحمتکشان فقير، دھقانان کارگر، طبقۀ .است وسيع

 .افراشت بر را پرچمش بايد می که است کارگری دموکراتيک کار برای اجتماعی فراخ پايگاه

  


