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 سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان

  ٢٠١۶ اگست ١١
  

  *سخن سردبير
 

روريست ھای  تۀ وحشيانۀنسبت به حمل در ضمن ابراز انزجار عميق سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان

ن به تصميم حكومت غنی و عبدهللا در مورد تغيير مسير انتقال برق وارداتی از آسيای مرکزی، امسلمان بر معترض

  .دارد نھايت مراتب ھمدردی خويش را با قربانيان آن جنايت اعالم می

در اين جنايت . گردد دود نمی به عاملين بالفعل آن که با نام داعش عالمت زده شده اند، محًمسؤوليت اين جنايت صرفا

 سياست ھای دولت وحدت ملی ۀ نظام حاکم و نتيجۀنقش پای تعصبات مذھبی و گرايشات بشدت عقبگرای قومی که زايد

 حق هدر تقابل با خواسته ھای ب" دولت وحدت ملی"سياست تبعيض آميز دستگاه حاکمه . است، به روشنی آشکار است

اين جنايت محصول .  ترين حقوق انسانی شان بودند، زمينه ساز اين جنايت گرديدیئی که خواستار پايه ئھاانسان

  اسالمی و حاميان بين الملی آنھا يعنی نظام سرمايه داری میۀھمزيستی حکومت غنی و عبدهللا، گروه ھای جنايت پيش

  . باشد

 موسوم گرديده است چيست؟" یئروشناجنبش "اما ماھيت اعتراضی که به 

ی علی رغم خواسته ھا و مطالبات ئولی جنبش روشنا. ديدی وجود نداردمطالبات رفاھی اين حرکت ھيچ تردر حقانيت 

خود گرفته ه دليل پيوند با رھبران سنتی مذھبی، سيمای يک عدالت خواھی قومی را به اش، ب'' عدالت خواھانه''حق ه ب

حقق، خليلی و دانش و افشای ماھيت فرصت طلبانه و به حاشيه کشيده شدن جنايتکارانی چون م. و نتوانست فراگير گردد

ی تازه نبود ولی مثبت بود، اما قرار دادن تصوير مزاری جنايتکار جلو دوربين رسانه ھا اآنھا گرچه پديده معامله گرانۀ 

ری  کشته شدگان اين جنبش با کشته شدگان کربال و ادبياتی که در مراسم سوگواری و خاکسپاۀ و مقايس و در ھمايش

مبنی '' رھبران نسل دوم''ی از آن است که علی رغم ادعا ھای اجان باختگان مورد استفاده قرار گرفته شد، ھمه نشانه 

مانده و فرا تر از افق ديد رھبران سنتی از جمله مزاری که  فاصله گرفتن از رھبران سنتی، ھمچنان سنتی باقیبر

 ندگان مناطق مرکزی افغانستان مستقيم به دوش او است، نمی و کشتار و آوارگی باش٦٠مسؤوليت جنگ ھای دھۀ 

 . توانند راه حلی را مقابل جامعه و مردم بگذارند

ی و مذھب نبوده اند، ولی آنگونه که ما ئتنگ قوم گراۀ  ھمۀ شرکت کنندگان در تظاھرات دوم اسد، اسير محدودًامطمين

مزيد بر اين مساوات طلبی بدون . دا از رھبری آن بررسی کردتوان ماھيت ھيچ جنبشی را ج  ھم نوشته ايم، نمیًقبال
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 دولتی که مدعی منافع جمع است، دولت در حقيقت فقط ،ع سازمان يافتهممحو طبقات توھمی بيش نبوده و حتی در جوا

  . معرف منافع اقليت کوچکی از جامعه است

 آيا امکان اصالح دولت وحدت ملی وجود دارد؟ 

وصف ادعا از شناخت ماھيت دولت وحدت ملی که فرايند توافقی است استوار بر ناسيوناليسم و مذھب، اين رھبران با 

بودند که  داشتند، متوجه می  با رھبران سنتی میی تفاوت کيفيیئبش روشنا رھبری جناگر. انتظار اصالح آن را دارند

 بالفصل نظام فاسد ۀی، فقر و بد روزی نتيج طبقاتی، نا امنۀتبعيض و فساد گسترده در بدنۀ حاکميت، گسترش فاصل

فقط با تغيير و به زير کشيدن اين نظام ممکن است، . ی طبقاتی ممکن نيستئبدون رويا روبورژوازی بوده و اصالح آن 

 . انسان فراھم گرددۀ زندگی در خور و شائيستۀزمين

آنان با وصف ادعا ھای شان دال بر . برای حاکميت نکبت بار دولت وحدت ملی، فقط در قدرت بودنشان مطرح است

که از اقدام تروريستی عليه تظاھرات اطالع داشتند، باز ھم با  ن و ادعای شان مبنی بر ايناحراست از جان معترض

مانع از انتقال زخميان حادثه به بيمارستان ھا گرديده و ميزان تلفات را  ًعمالايجاد موانع از جمله چيدن کانتينر ھا 

 و در  نمايندگان دولت در مناظره ھای تلويزيونی، برای توجيه تصميم دولت در تغيير مسير انتقال برق. دندافزايش دا

نمايند که مليتی را در برابر مليت ديگری قرار داده و عمر حاکميت  ن، آگاھانه چنان عمل میاانتقاد از اعتراض معترض

 .را به قيمت بدبختی و جان مردم طوالنی نمايند شان

بر جای نيروی ھای اصلی که بنا.  اصلی اين تقابل اسطکاک منافع نيرو ھای اجتماعی در گير اين مناقشه استۀألمس

اين . توانند تا اخير در برابر حاکميت سرمايه بايستند و از آن پيروز بدر آيند در اين کار زار خالی است ماھيت شان می

ن از کارگران و اقشار اين جنبش سھيم نبوده اند، بخش اعظم معترضنه به اين مفھوم که طبقات محروم و کارگران در ا

 . ِزحمتکش اند، اما کارگران در خود و غير متشکل و ناآگاه از منافع اجتماعی و طبقاتی خودشان

دست ه ه تحقيرشده و برای بکارگرانی که تحت تأثير افکار مسلط در جامعه و گرفتار در تعصبات قومی، که ھموار

اقل امکانات زندگی جان کنده اند، بھبود وضعيت زندگی شان را در دفاع از قوميت و نژاد و اصالح نظام می آوردن حد

اين بخش عظيم بايد از پوتنسيل بسيار بزرگ و انقالبی شان آگاه .  نظام موجودۀبينند نه در شکستن توحش سازمان يافت

 پايانی بر حيات ننگين بورژوازی و نمايندگان آنھا قطۀتواند ن  فشرده و ھم آھنگ آنھا میۀاتحاد طبقاتی، مبارز. گردند

  .و اين مھم مسؤوليت عمدۀ سوسياليست ھاست.  موجود در افغانستان باشد حاکمۀدر ھيأت
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