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  فغانستانا کارگری سوسياليستھای سازمان

 ٢٠١٦ می ١٧
 

   مذھبی باندھای و ھا ناسيوناليست دست
 کوتاه مردمی اعتراض کشيدن انقياد به از

 

 جامعه، حاکم طبقات نمايندگان ِحاکميت عمر بلندای به که ئیانسانھا اعتراض فرياد گبارر طنين از ديگر بار يک کابل

 با تقابل تصور .آيد می در لرزه به اند، حقير که اند نپذيرفته ولی اند، شده تحقير و شده واقع تبعيض مورد اند، ديده ستم

 برق انرژی از برداری بھره در مرکزی مناطق باشندگان شھروندی مسلم حق از که ليونیيم ھای توده اعتراضی جنبش

 صدای افغانستان ھای مرز از خارج در حتا که ، آنھا قلدور حاميان و مستبد نشينان کاخ از آرامش اند، برخاسته دفاع به

 .است ربوده نمايند، خفه خواھند می فزيکی صورت به را اعتراض

 توجيه مذھب و ناسيوناليسم ھای پديده با ھمواره که بورژوائی، فاسد نظام بدنۀ در گسترده فساد و تبعيض خشونت، فقر،

 وضعيت به شان تمکين عدم و اعتراض فرودستان و است داده افزايش را جامعه در طبقاتی فاصلۀ شدت به گردند، می

 ی،مردم اعتراضات فرياد که نيست بار اولين اين .گذارند می نمايش به خيابانی ھای اعتراض شکل به را موجود

 خاسته پا به ھای توده قدرت عظمت از نمايشی اعتراضات اين .است آورده در لرزه به را حاکمان قدرت ديوارھای

 اين که است ئینيروھا و اعتراضی ھای حرکت اين اھداف نييتع داشت توجه آن به بايد که ی امسأله اولين اما .است

 می قرار اعتراضی ھای حرکت اين رأس در که ئیيانھاجر است طبيعی .کنند می ھدايت نظری ھر از را اعتراضات

 فورموله، را آن مطالبات و اھداف و کرده بازی آن بخشيدن سو و سمت و جھتگيری در را یا کننده نييتع نقش گيرند

 متنوعی ھای جريان و نيروھا اجتماعی، اعتراضھای و حرکتھا اين در .کنند می نييتع را نضجش و گسترش دامنۀ

 شان طبقاتی -اجتماعی ھای خاستگاه و مکان به بسته کدام ھر که ئیجريانھا و نيروھا .کنند می اداء نقش و شتهدا دخالت

  .نمايند می دنبال را خودشان منافع نوعی به

 و ترين افتاده عقب دست به رخشانه سنگسار و ساله ٩ ۀشکري بريدن سر ، فرخنده ُزجرکشی به اعتراض در که آنگونه

 شاھد برخوردارند، نيز "ملی وحدت دولت" مستقيم غير حمايت از که طالبان جمله از مذھبی باندھای ينجنايتکارتر

 اين و کرده فروکش مردم احساسات معلول، با افتادن در با آن کردن محدود و اعتراضھا جھت رييتغ با چگونه که بوديم

 از وسيعی بخش برگيرندۀ در که کنونی حقه ب اضاعتر .دندئيگرا خاموشی به رفت می انتظار که آنچه خالف جنبشھا

 جنگ و جھل و خشونت ادبار، فقر، جز آوردی ره که شده اعمال آميز تبعيض ھای سياست با و است اجتماعی نيروھای

 و ئیرھا نھايت در و طبيعی و مسلم حق يک به يافتن دست جز چيزی شان ھدف و اند مخالف است، نداشته ارتجاع و
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 بين حاميان و ارتجاعی صف دو جدال حاصل که بربريتی و اسفبار وضعيت نيست؛ اسفبار وضعيت اين از خالصی

  .باشد می دھه سه از بيشتر طی در شان المللی

 حاکمه قدرت از بخشی خود که گری معامله و طلب فرصت و سوار موج ارتجاع توسط ،حقه ب مطالبۀ و حق ھمين اما

 و تنش و جنجال يک به تبديل اند، شده رانده ی اگونه به موجود مناصب و قدرت دايرۀ از که تبارگرايانی و سازد می را

 در اخير سال پانزده طی که اند ئینيروھا ھمان دسته اين شود؛ می زحمتکش مردم اکثريت و شھروندان ميان انقطاب

 "اپوزيسيون" ھم و اند ميتحاک شريک ھم که کسانی .کنند می خواھی سھم ھمچنان و کرده خواھی سھم گوناگون اشکال

 .آن

 راه به محروم، طبقات سازمانيابی و مادی پشتوانۀ بدون طلبی اصالح برای ًصرفا که اعتراضاتی سرنوشت تأسف با

 اجتماعی ھای جنبش و اعتراضات .بوديم آن شاھد نيز پار سال اعتراضات در که باشد اين از غير تواند نمی افتند، می

 ھا، اعتراض موفقيت برای .آن اصالح ًصرفا نه باشد، موجود وضع دگرگونی آنھا ھدف که ندنشين می ثمر به زمانی

 رھبری به دولت بتواند اعتراضات اين که آن برای .نيست کافی آن حقانيت ًصرفا ،''توتاپ'' پروژۀ مسير رييتغ عليه

 با را مرزھايش بايست نمايد، يستیناسيونال طلبانۀ عظمت خورد بر و تبعيض رفع به مجبور را" عبدهللا" و "غنی"

 منافع جھت در مقطع اين در آنھا شخصی منافع ًتصادفا و ھستند حاکميت بدنۀ از جزئی خود که سياھی نيروھای

 آحاد تمام حمايت و گیتھمبس و سازد ھمگانی را مطالبه و خواست اين و کند ترسيم روشن است، گرفته قرار معترضان

  .نمايد تأمين را خواست اين از زحمتکش

 جنبش، اين سخنگويان عقب در "مزاری عبدالعلی" تصوير دادن قرار و ،"مزاری مصلی" از نامعترض حرکت آغاز

 از جدا تواند نمی جنبشی ھيچ زيرا .گردد اعتراض اين حقه ب و اصلی ھدف راندنه حاشي در برای یجدي دليل تواند می

 اين موج بر خواھند می که اند یا سوخته ھای مھره دانش و اکبری ی،خليل محقق، .باشد بررسی قابل جنبش آن رھبری

 ھای نعره پژواک ھنوز .کنندء احيا را شان حيثيت خواھند می فرصت اين از استفاده با آنھا .گردند سوار حق هب جنبش

 .است نشده دهزدو مردم خاطرۀ از کرد، می خطاب چيز ھمه بی ولگردان را "تبسم شکريه" قتل به نامعترض که محقق

 اقتصادی برابری مستلزم انسانھا ميان برابری تحقق که است باور اين بر افغانستان، کارگری سوسياليستھای سازمان

 انقالب پيروزی تا الوصف مع .گردد ممکن تواند می کارمزدی و خصوصی مالکيت لغو با اقتصادی برابری .آنھاست

 .نمايد می پشتيبانی نمايد، فراھم را تر انسانی و بھتر زندگی امکانات که ئیھا جنبش ھمۀ از سوسياليستی،

 !سوسياليسم باد زنده

 أفغانستان کارگری سوسياليستھای سازمان مرکزی شورای
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