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  پيکارجوپيکارجو: : فرستندهفرستنده

  ٢٠١۴٢٠١۴ اکتوبر  اکتوبر ٠٢٠٢
  

به رھبری به رھبری " " دولت وحدت ملیدولت وحدت ملی""به قدرت رسيدن به قدرت رسيدن ستھای کارگری افغانستان به مناسبت ستھای کارگری افغانستان به مناسبت ييالاليي سازمان سوس سازمان سوسۀۀيياعالماعالم

  و پيمان ناتوو پيمان ناتو  کاکاييان دولتھای افغانستان و امران دولتھای افغانستان و امرييوافق نامۀ امنيتی موافق نامۀ امنيتی معقد تعقد تاشرف غنی احمدزی و اشرف غنی احمدزی و 

 توسط اشرف غنی احمدزیبه رھبری " دولت وحدت ملی"سرانجام پس از پايان يافتن مضحکۀ انتخابات و مھندسی 

امريکا ژيک با ي کسی که خود پيمان ستراتحامد کرزیکه که  دول امپرياليستی در رأس امپرياليسم امريکا و پس از آن

 یاز امضا"  مشورتیۀه جرگيلو"اری ز و برگفراوانرا بسته است، خالف توقع اربابانش و علی رغم چانه زنی ھای 

توافق نامۀ امنيتی، ،امتناع ورزيد، دولت جديد يک روز پس از به قدرت رسيدنش به خواست ارباب لبيک گفته و توافق 

کا و اشغال افغانستان در ي نمود و به تداوم حضور نظامی امراءاتو را امضکا و پيمان نياالت متحدۀ امرينامۀ امنيتی با ا

ن قرارداد و يا بدون عقد ايکا با و يسم امريالين است که امپريآنچه که مبرھن است ا. ديت بخشيگری، مشروعيشکل د

.  ادامه می دادگریي سال گذشته، به حضور نظامی خودش در افغانستان در اشکال د١٣ک، ھمانند يژيمان ستراتيپ

کا صبغه و اعتبار قانونی می ين قرارداد در آن است که به اشغال کشور و بالتبع تداوم حضور نظامی امريارزش ا

  .بخشد

خی مردم افغانستان، با وجود يق تاريگر به عنوان ابزار تحميه جرگه ھای ديھمانند لو"  مشورتیۀه جرگيلو"ر ي تدو

د بر آنچه که خود می خواستند يئھموار کرد تا ُمھر تأت ارتجاعی و اربابان شان ياکم راه را برای ححامد کرزیلجبازی 

ی نيز قرار گرفته بود، با امضای قرارداد امنيتی از جانب ئيد پارلمان کذائقبالً مورد تأله، که ين غايسرانجام ا. زده شود

گران اصلی قدرت در ھماھنگی و يت که بازانگر آن اسين پروسه بيھمۀ ا. ديان رسيبه پا" دولت وحدت ملی"رھبران 

م ھجوم و يھمانطور که ھمه می دان. ک گفتنديد زده و لبئيکا ُمھر تأيتبانی آشکار به تداوم اشغال و حضور نظامی امر

مردم افغانستان " نجات"و " سميمبارزه با ترور"مبر ھرچند تحت اسم رمز  سپت١١سرانجام اشغال افغانستان پس از 

است گسترش حوزۀ نفوذ، بسط مناسبات يست در سيامدھای ناشی از آن را بايت اصلی و پيلی ھدف و نانجام شد و

  .  ديک افغانستان ديژيک و ستراتيتي پول- ت جئويگاه و موقعينی و جايرزميم زيابی به منابع عظيستی و دستيکاپتال

 در جھان و منطقه را فقط با اتکاء به قدرت کشيژين کشور می خواھد منافع ستراتيکا ايپس از افول قدرت اقتصادی امر

ژيھای مورد نظرش در منطقه و يکا به ستراتيابی امريت ودستيزان موفقيداست که ميناگفته پ. دينظامى برترش دنبال نما

ً يک در عرصۀ نظامى، بلكه نھاي را نه صرفاً برترى تکنولوژئیدر رقابت با قدرتھای نو ظھور جھانی و منطقه   تا

ن ي ب كا در افغانستان، تناقضيستى امريالياست امپريى سئ  هي پا تناقض.  در عرصۀ اقتصادى رقم خواھد زدءواتناسب ق

ستی در شکل يالي امپر- روھای بورژوايکا و در کل تمام نيسم امرياليامپر. ۀ اقتصادى آن استيبرتری نظامى و ضعف بن

ستی می باشد، ناکام مانده يتالين که الزمۀ بسط مناسبات کاپدار در افغانستاياسی و اقتصادی پايستم سيک سيدادن به 
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 یاسى و اقتصادٮيم سيك رژيكا قبل از ھمه شكل دادن به ي شرط بدل كردن افغانستان به منطقۀ نفوذ امر شيبناًء پ. است

کا در يحضور دراز مدت امر. دين منافع آن کمک نمايکا و تأميژی تفوق امرياست که بتواند در خدمت به سترات

 ئیک جھانی و منطقه يژياز ستراتيک جانب از نين اگر از ين سرزميگاه ھای نظامی در ايجاد پايافغانستان و ا

عی کشور به عنوان حوزۀ نفوذ، صدور يکا ناشی می شود از جانبی ھم ناشی از وجود منابع سرشار طبيسم امرياليامپر

ای يعی و بازار آسيم مواد خام طبير عظين معبری به سوی ذخاک آن به عنوايژيت ستراتيه و مھمتر از آن موقعيسرما

  . مرکزی می باشد

ای حزب ي اسالمی افغانستان و بقا-ان ھای ملیيکا در وجود جريسم امرياليز و درشت امپريادی ري و ائیشرکای منطقه 

ن ثبات يندۀ مردم افغانستان، بسط دموکراسی و تأميکا به سود آيمی امريک خلق، مدعی اند که حضور دايدموکرات

 حضور و یا دستكم از مشقات و مصائبی که امروزه مردم از آن در رنج اند خواھد کاست، رنجی که بخشياسی است يس

اسی، يروھا در وجود و حضور ارباب امکان بقای سين نيا. روھای اشغالگر مسبب و بانی اصلی آن می باشنديوجود ن

ل توھم پراکنی نموده و مردم را از عقوبت ين دلينند و به ھميت و منافع اقتصادی و مادی خودشان را می بيکمتداوم حا

روھا که نفع مادی و ين نيدر تقابل با ا. تکرار مجدد روزگار جانکاھی می ترسانند که خود مسبب و مجری آن بودند

روھای يست افغانی و نيونالي ناس–انات چپ بورژوا ي جریشنند بخيکا می بيسم امريالياسی شان را در اتکاء به امپريس

 -چپ خلقی و بورژوا. ار قرار دارنديتيتکاری چون طالبان و حزب اسالمی به رھبری حکمياه ارتجاعی و جنايس

شان را در " ئیطال"ت کنونی پرسه می زدند و تحقق دموکراسی يعی از آن در مدار حاکميست که بخش وسيوناليناس

انت يکا را خيان دولت پوشالی و امريک ميژيمان ستراتيدند، امضای پيادی محلی شان می ديالگران و اوجود اشغ

  . می خوانند" شاه شجاع سوم"و " وطن فروش"ت را يان آن در حاکميپنداشته و مجر

 از موضع ه داری و باحرکتيستھای کارگری افغانستان با درک و شناخت درست طبقاتی از نظام سرماياليسازمان سوس

کا، مھندسی دولت پوشالی و سازمان دادن ساختار ھای يسم امريسم کارگری از ھمان آغاز حملۀ نظامی امپرپالياليسوس

ه داری جھانی و در ياز نظر ما سرما. ان داشته استيقدرت در افغانستان مواضعش را شفاف و روشن رو به جامعه ب

چ صورت طعمۀ يژيکش در منطقه به ھيستی و منافع ستراتيتالياسبات کاپکا جھت بسط نظام و منيسم امرياليرأس آن امپر

گر رھا ينی و سودھای کالن دير زميک و منابع سرشار زيتي پول- ت جئويدست آمدۀ افغانستان را با توجه به موقعه ساده ب

ک دراز يژيراتکش در افغانستان و منطقه را برای بسط و گسترش حوزۀ نفوذ و منافع ستيژينکرده و حضور سترات

ت نموده و آن يشتر تقويه، ھرچه بين، ھند و روسيگر از جمله چي دئیمدتش در تقابل و در رقابت با قدرت ھای منطقه 

  . را با اتکاء به بازوی نظامی اش، استحکام می بخشد

اد بھره يبر بنه داری که يک قدرت نظامی برتر جھانی و مظھر بارز نظام سرمايکا به عنوان يسم امرياليحضور امپر

 حتی در شکل ئیچ جايروز و نه ھم فردا و در ھيکشی و استثمار ، نابرابری و بی حقوقی انسان استوار است، نه د

ن سيزده يدر ا. زحمتکشان از فقر و محنت و حرمان باشد ر يو سا فرمال خويش ھم نمی تواند ُمنجی مردم، طبقۀ کارگر 

ست جز بسط مناسبات يزی نيز ھای اشغال دال بر بسط دموکراسی، که چن رويرغم ادعا ھای کاذب نخست یسال عل

ر و جوان شاھد مھندسی اھرام قدرت و يھای مدنی، مردم افغانستان از زن و مرد و پيستی و بازار آزاد، و آزاديتاليکاپ

  .روھا و باورھا بودندين ني از سرھمبندی ارتجاعی تریاسييم سيرژ

سم يونالياسی و ناسيکا با اسالم سيه داری جھانی در رأس امريک سرمايژي ستراتئیمسون سالھا نه تنھا شاھد ھيطی ا

 و منفعت مشترک ئین ھمسوياز سر ھم. ميز ھستينه نيقا تا خاورميفراکور قومی در افغانستان بلکه در منطقه از شمال 

ات اجتماعی يشتر حيشدن ھرچه بزه ياسی و بالتبع اسالمياست که شاھد تالش برای مشارکت جنبش طالبان در قدرت س

بناًء از نظر ما مبارزه با . مين مدنی ھستيه و نفی قوانياسی جامعه و کنار گذاشته شدن ھر روزۀ ادعا ھای اوليو س
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روھای اشغالگر و يرون راندن نيه داری ناممکن است؛ بيسم بدون مبارزه با نظام و مناسبات سرماياليارتجاع و امپر

دان آمدن طبقۀ کارگر و يابی، حضور و به مي و آزادی بدون سازمانئیستی و سرانجام امر رھايتالينابودی مناسبات کاپ

  . ستيسر نيستی ممکن و مياليخواھانۀ سوسيجنبش آزاد

  !سمياليزنده باد سوس

  !ادی محلی آنيروھای اشغالگر و اينابود باد ن

  !ه داریيسرنگون باد نظام سرما

  فغانستانستھای کارگری اياليسازمان سوس

 

  


