
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۴ جوالی ٢۵
  

  !زحمتکشان افغانستان متحد شويدساير کارگران و 
 

 ،»اتصاالت«داریه بورژوازی بزرگ و خصوصی باالخص شرکت سرماي شرکت ھای مخابراتی مربوط 

ضمن تقبيح قاطعانٔه اين عمل ضد  .کرده واخراج می کنند اخراج  ، از استثمار شديدارگرانش را بعدککارمندان و 

می خواھيم تا به غرض به خاک ماليدن پوزۀ اين زالو ھای نوکر از کارگران و زحمتکشان کشور  ،مردمی

  . صفوف شان را متحد نمايندامپرياليزم

جھان، قادر گرديده است تا فاصلٔه  يط و اوضاع کنونیامپرياليزم به مثابۀ باالترين مرحلۀ سرمايه داری در شرا

در . زياد تر ساخته و به جای صدور کاال به صدور سرمايه رو آورده است زمانی بحران ھای اقتصادی را حاد تر و

توانسته است که نقش ميانجی   رشد قابل مالحظه ای نموده و،مرحله ، بورژوازی کمپرادور يا بورژوازی دالل اين

 .کشورھای نيمه سرمايه داری يا نيمه فيودالی به خوبی بازی نمايد طۀ قوی را بين کشورھای سرمايه داری وو واس

 فقر وگرسنگی ، کشتن،و يرانی ، فالکت  امپرياليسم جز،بعد از تجاوز امپرياليست ھا بر حريم ميھن شيران و عقابان

 به  ،دولت وابسته به امپرياليسم جھانی افغانستان . استوردهاافغانستان ني ديگر ارمغانی برای مردم در بند و اسير

، اقتصاد بازار را جانشين )امريکا مدل( باالخص ،و پيروی از اقتصاد بازار» قانون اساسی« ازوادی تأسی از م

 ، شده بود طرح»حزب دموکراتيک خلق افغانستان« که توسط ه ایابلھان کور کورانه و» اقتصاد پالن مرکزی«

 که از استثمار  ایطبقه. ندارد ياده فاصلٔه طبقاتی را آن چنان باال برد که تاريخ کشور نظيرش را ھرگز ب  وهنمود

 ،زحمتکش و محروم جامعه ،پولدار تر و طبقات کارگر ،می شد کارگران و زحمتکشان و خوردن خون مردم تغذيه

  .ندبد ترين شرايط اقتصادی و اجتماعی زندگی می کن فقير تر و اکنون در

ھای کالن و زندگی ھای فرعونی   مردم را به سرمايه٪۴-٣اقتصاد بازار در افغانستان ، توانسته که کمتر از 

 ستمديدٔه افغانستان را نزديک به خط فقر و يا در زير خط فقر تقرب داده مردم  ٪٩۶برساند، و اما زندگی بيشتر از 

به حد  افغانستان، نه تنھا فاصلٔه طبقاتی   اقتصاد بازار دراز حاکميت غدارانهٔ  بيشتر از دو دھه  با گذشت . است

 ھر روز باال تر می رود ، ھم اکنون اقتصاد کشور اشغال شده و عقب نگھداشته بل اعظمی اش ارتقاء نموده است 

  .شده ای مان به يک اقتصاد مصرفی و مافيائی مبدل گشته است

افغانستان ماتم زده و  ليارد دالر؛يم ۵۵ بيشتر از یجاعی و سرازير کشور امپرياليستی و ارت۴٣با تجاوز بيشتر از 

افغانستان از زمان حکومت شاه . ترين کشور ھای جھان محسوب می شود يکی از فقير در خون نشسته ھنوز ھم 
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ی و حاکميت دھاره ھای سياسجلوس زنازادگان خلقی و پرچمی بر اريکٔه قدرت  ،حکومت طالئی ھا ،هللا امان

اصطالع پالن  به  نظام ھای اقتصادی مختلف و مختلط، آزاد و ،به اين طرف  سال قبل ١٣از   وی و طالبیجھاد

زياد تر صدمه خورده اند و نظام اقتصاد بازار  و اما مردم درد ديده و ستمکش ما از مرکزی را تجربه نموده است

 در کشور ر ھيچ نوع نظام اقتصادی ديگری د ھای زيادی را تجربه کرده اند که  ش و فالکت و بد بختیھفقر مد

  .پريشان و ھردم شھيد نبودند ،تجربه نکرده اند و چنين خوار و زار 

داری خصوصی و ه سرماي در شرايط کنونی اقتصاد کشور در دست بورژوازی کمپرادور دولتی و شرکت ھای 

ه شرکت ھای خصوصی بزرگ سرماي .استمافيای بين المللی  آزاد در تبانی و ھمکاری مشترک با مافيای داخلی و

استفاده  عرق جبين و آبلٔه کف دست آنان ،شديد زحمتکشان و کارگران زده و از زور بازو داری دست به استثمار

زندگی کارگران و زحمتکشان ھيچ گونه تغيير  عکس دره ب ھای ابزاری نموده و ميليون ھا دالر به جيب زده اند و 

را  نيروی کار شان ، به خاطر امرار معاش و شکم سير نمودن خود و فاميل ھای شان امثبت رونما نگشته و تنھ

نان آوران خانه ھای شان می  ،اين تيپ کارگران و زحمتکشان در شرايط حاضر. ارزان فروخته و می فروشند

 ميليون ١۵بيشتر از  ،نفوس کشور در زير خط فقر زيست دارند باشند؛ زيرا از برکت تجاوز امپرياليسم نصف

استثمار می شوند و ھر  ه ایشکل وحشيانه  ب،زحمتکش بيکار می باشند و آنان که ھم گويا کار دارند افغان کارگر و

گونه ضمانت و  ھيچ دارای اتحاديه ھای صنفی نمی باشند و  زيرا ،لحظه بيم آن می رود که از کار اخراج گردند

  .مستقيد گردند  از آن،کار شان را تضمين کند و يا در صورت اخراج و يا زخمی و معلول شدن  ندارند تابيمه ای 

اواخر دست به اخراج   در اين،بورژوازی کالن ه به ت وابس،»اتصاالت« داریه شرکت خصوصی و سرماي

 از حاصل ،ا فاميلکه صد ھ اقشار و اليه ھای اجتماعی بوده  کارگران و کارمندانی زده است که از رنجديده ترين

کارگران و   خاينانه و بدون دالئل موجه و عقالنی،ظالمانه  ،اخراج ستمگرانه .نددمی خور مزد کار شان نان

و ددمنشی ھای سياست ھای  مظالم  ،»اتصاالت«  ليارد دالری و مافيائیي توسط شرکت م،کارمندان فقير

 آگاھی می رسند تا درک نمايند ه ازی سازد و مردم به اين درجپيش افشاء م امپرياليستی و اقتصاد بازار را بيشتر از

برده داری مدرن در قرن حاضر  و  يعنی بھره کشی انسان از انسان و کثيف ترين شکل استثمار ،اقتصاد بازار که

  .می باشد

 وانسانی کارگران  غير شرکت ھای استثمار گر خصوصی و دولتی بايد بدانند که با اخراج غير قانونی و

گرسنگان و ستمکشان جامعه اند که روزی گلو ھای کثيف شان را   به صف فقراء افزايش می يابد و اين،زحمتکشان

تأخير  تأمل و بدون ،»اتصاالت« شرکت. قلب ھای شان را خاموش می سازند آخرين نبض و ضربان  می فشارند و

 معاش مکمل آنان را بدون قيد و شرط ،ج شدهاخرا بايد تا زمان دو باره کار پيدا نمودن کارگران و زحمتکشان

  . جنايتی است عليه کارگران مظلوم و ستمکش آن،تأخير آن بپردازد و کوچکترين غفلت در

ه ب ، و دگرگونی جامعٔه طبقاتی ندارند کارگران و زحمتکشان بايد بدانند که ديگرھيچ بديلی برای تغيير دادن بنيادی

انقالبی و منضبط متحد گردانند و شورش کنند زيرا بدون انقالب  ک سازمانصفوف شان را به دور ياين که جز 

 از رفاه ه ایکه نشان استثمار و ستم طبقاتی بر چيده نمی شود و در زندگی آنان کوچکترين تغييری کردن گليم

و سرنگونی پاخاستن ه زحمتکشان بايد بدانند که بدون ب کارگران و. پديدار نمی گردد ،وسعادت در آن ديده شود

تنھا  .نمی گردد امپرياليسم ھيچ گاھی و به ھيچ وجه حقوق حقٔه انسانی شان تأمين و تضمين قھری نظام وابسته به

  .انسانی شان را ضمانت کند و به آدميت شان ارج نھد  می تواند که حقوق حقهٔ ،سوسياليزم و گذار از آن به کمونيسم

کند، در نظام سوسياليستی سيستم   يعنی سوسياليزم و کمونيزم را طی،جامعٔه اشتراکی جامعٔه است که دو مرحله
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اقتصاد پالن «می شود که اين نوع سيستم اقتصادی تحت عنوان  اقتصادی توسط ديکتاتوری پرولتاريا اداره

سنگين و سرمايه   نمودن صنايعمصادرهدولت پرولتاريا با طرح برنامه ھای توليدی و با . شود ياد می» مرکزی

و از  طرح شده به پيش برده   ۀو مطابق به برنام  توليد را دقيقاً ،ی بورژوازی بزرگ و بورژوازی کمپرادورھا

فقر و  جلوگيری می کند و کوشش می کند تا فاصلۀ طبقاتی را ھر روز کمتر نمايد و به بروز بحران ھای اقتصادی

طبقات استثمار گر و استثمار انسان تا  ياليستی سوس در جامعهٔ  بايد خاطر نشان ساخت که . تھی دستی پايان بخشد

مثل  چون سوسياليسم مرحلٔه گذار است و در اين دوران طبقات استثمار کننده .باشد اندازٔه وجود می داشته

دست رفتۀ شان را دوباره تأمين و به   قدرت از،بورژوازی کمپرادور در جد وجد می باشند تا از طرق گوناگون

وھلٔه  درمرحلٔه نخستين ايجاد جامعٔه سوسياليستی در. باز ھم استثمار نمايند ران و زحمتکشان رادست آورند و کارگ

نيز ديده می شود که به » مختلط اقتصاد«نشانه ھائی از  ،»اقتصاد پالن مرکزی«جد وجد عالوه بر حاکميت 

  .و بی ارزش می گردد صورت تدريجی از فعاليت ھای آن کاسته می شود

گردد و دولت که آلت سرکوب  يعنی طبقات منحل می کمونيستی فاصلۀ طبقاتی به صفر تقرب می کند،در جامعٔه 

طبقات حاکم و ستمگر جامعه فعاليت می نمايد، در مرحلۀ  يک طبقه توسط طبقۀ ديگر می باشد و ھميشه به نفع

 .می گردد  رھبری و کنترول تمامی بخش ھای جامعه توسط عموم مردم،و عالوه بر اقتصاد کمونيزم از بين رفته

 تنھا و تنھا در جامعٔه ،زحمتکشان را تشکيل می دھد عموماً  بناًء منافع کارگران و اکثريت جامعٔه افغانستان که 

در انسان   که ديگر از استثمار و بھره کشی انسان ازه ای جامع،تأمين و تضمين می گردد سوسياليستی و کمونيستی

انسان ھا دسته جمعی من حيث يک ۀ خاطر آدميت و کرامتش ارج نھاده می شود و ھمخبری نيست وبه انسان بآن 

پس کارگران و زحمتکشان جامعه ديگر زير بار خواست ھای  .کنند فاميل بزرگ به صلح و آرامش زيست می

ان انسانی ش بورژوای کمپرادور و بورژوازی ھای بزرگ و خصوصی نروند و برای دفاع از حقوق استثمارگرانهٔ 

 .پا خيزند و متحد گردنده ب


