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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

  
  ٣٣نشريۀ سوسياليسم کارگری شمارۀ 

  ٢٠١۶ دسمبر ٢۶

  

 سخن سر دبير

  
 مردم ثريتاک برای بازدمش و دم ھر در و دارد ادامه ھمچنان غنی اشرف رھبری به ارتجاعی رژيم العالج بحران

  با" ملی وحدت"دولت  ساختاری بحران که است  مدتی .کارد می محنت و جنگ ارتجاع، فقر، بذر افغانستان زحمتکش

 بيرونی آشکار بروز گوناگون اشکال امپرياليستی در -بورژوا ارتجاع کمپ در اش بين المللی حاميان ھای تالش وجود

 .می کند پيدا

ِصف و دژ تحکيم و ھمچنين تقويت و نيرو ريزيش از جلوگيری برای ھستند که الشت در پوشالی حاکميت جناح ھردو َ 

 آن اين .ببندند تير مالمت به را مقابل طرف و برده سود و توطئه اتھام انبان از و بکشند شانه و شاخ ھراز گاھی خودی

 .ستندھ آن شاھد بيشتر مردم اين روزھا که است چيزی

 طلبی سھم جھت را کابينۀ حکومت اعضای و کند می خواھی باج از خودش تر امشروعن حکومت از نامشروع پارلمان

 ھيچ ارعاب موجب بزکشی و کشی ريسمان اين که می دانند ھمه که ھرچند نمايد، می صالحيت رد استيضاح و بيشتر

 .نمی شود کنند، می نمايندگی آنھا از که وزيران قدرت اھرم در مؤثری نيروی

 ھمچنان شده" صالحيت رد" و وزرای نکرده اعتنائی یئکذا پارلمان" رد صالحيت"به  کسی که است ھم دليل ھمين به

 و مراجع در شان سھم بر اساس بل شايستگی و رأی اساس بر نه کهرا ی ئھا صندلی اند، چسپيده شان ھای صندلی به

  .ستاند باز نمی تواند آن، ينتضم و منافع نظرداشت در سادگی بدون ھمين به کسی ،اند شده قدرت نصيب جدال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 سھم و بری سھم از ديگری عرصۀ بلکه" قانون"از  صيانت و پاسداری سر از نه گانۀ حاکميت سه قوای کشمکش

 .است قدرت خوان از خواھی

 تالش وجود با است، نموده را تشديد آنھا درونی جدال خودش با حاکمه در قدرت شريک ھای جناح سياسی ھای ناکامی

 و درونی آشکار تعارضات و تناقضات دليل به رژيم اين امپرياليسم امريکا رأس در رژيم جھانی حاميان  شماربی ھای

 گسترش بيشتر ھرچه پيش سال ھای تناسب به جنگ دامنۀ .نمايد ريتيمد را تواند اوضاع نمی و نتوانست اش ساختاری

است  جھانی داری سرمايه نظام اقتصادی از بحران رمتأثی بخش که بحرانيی اقتصادی اوضاع متن آن در و است يافته

 .گيرد می قربانی ميان کارگران آن از زحمتکش مردم اکثريت از ھمچنان

 آشکار بورژوازی حمايت به يمن یئوسطا قرون سياه آرای و ھا وانديشه نيروھا افزون روز اقتدار و ناامنی، فقر،

 ھای مھاجرت دست به کشور جوان جمعيت از وسيعی شکه بخ است شده باعث یئ منطقه ھای و قدرت جھانی

 .بزنند امن مکان يافتن و بھتر زندگی تأمين جھت گسترده

 قدرت دھندۀ ھای تشکيل جناح حاکميت، فروپاشی از ترس و تنگناھای سياسی و جاری اوضاع موارد، اين ھمۀ کنار در

 در که کالن منافع و سياسی اقتدار برای تداوم را يگرھمد شان جناحی مواضع تقويت در کنار که است واداشته را حاکمه

 مھره شاھد تحرکات مردم که است اساس ھمين بر .دريابند شريک اند، شان تباری و اتنيکی جناحی، تعلق ھمه سوای آن

 زا نمايندگی به نور جديد عطامحمد ھای زنی چانه آن متأخر و بارز نمونۀ .حاکميت ھستند مختلف ھای جناح از یئھا

جديد  تعامالت در .است» ملی وحدت دولت « ی ئاجرا رئيس عبدهللا عبدهللا چون یا مھره زدن و دور اسالمی جمعيت

 ھای چھره برخی از که نيست بعيد حتی حاکمه، طبقۀ منافع طبقاتی و رژيم حيات کل از صيانت و سياست عرصۀ

 اول معاون دوستم جنرال تقابل ھمچنان سناريوی و ھدشوا و قرائن .شوند زده و کنار قربانی عنوانی ھر تحت حاکميت

 دھد می نشان اتھامات وارده و حزب اين قبلی معاون ايشچی با احمد اسالمی ملی جنبش حزب رھبر و رياست جمھوری

 و کشی گردن قربانی را جمعی و منافع آورده فرود اطاعت سر که اين يا و شوند کنار زده يا کسانی است قرار که

 سياست ۀدر عرص را نتايجی چه و طی را مسيری چه غايله اين که ببينيم نسازند؛ خويش خودپرستی و تماميت خواھی

 .داشت خواھد پی در حاکمه ھای قدرت جناح و سران ميان در جاری

 داللت ھا فاکت تمام بحران است، فصل و حل در آن درماندگی و حاکميت پوشالی العالج بحران است مسلم که آنچه اما

 و بيشتر ثباتی بی عامل تواند می خود که يافت إدامه خواھد بحران اين دارد؛ حاکمه قدرت در بحران جاری تداوم بر

 وضعيت اين دل در می تواند ھم دومی شق البته .گردد افغانستان اجتماعی جامعۀ حيات ديگر بار يک شدن متالشی

برای  آن آشکار مصايب و معايب و تناقضات حاکمه و قدرت در موجود ھای شگاف از و بر آورد سر و باشد متصور

 .ببرد سود سوم قطب يک به دادن شکل

 خياالنه خوش تصور آن شايد يابینسازما و تشکل عدم و کارگر سوسياليستی طبقۀ جنبش غيبت در که صدالبته امر اين

 يابد سامان و سر سريع خيلی تواند می جاری فالکت و متن اوضاع در پروسه اين که است اين واقعيت اما شود، تلقی یا

 را بيرون خود موجود وضعيت به تمکين از گرداب و بيايند خود به جامعه آزاديخواه چپ و سياسی نيروھای که اگر

 اين به رسيدن که است روشن اين .بدارند اعالم جامعه به رو تمام صراحت را با شان آزاديخواھانۀ الترناتيو و بکشند

 با ھا، مصاف مصاف اين از يکی .داد انجام بايد را یئمصاف ھا بلکه آيد نمی دست به صرف آرزو کردن با مأمول

 .است شان و حاميان سياسی اسالم و قومی ناسيوناليسم

 اما دارد جامعه سياسی در عرصۀ را یئباال دست سياسی اسالم و کنار مذھب در تباری ناسيوناليسم که اين وجود با

 شکل در دو توفيق ھر عدم و قومی و مذھبی ارتجاع تاريخ خونبار و افغانستان ۀجامع درونی انفعاالت  وفعل و تحوالت
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 و شکل جھانی تحوالت آن از مھمتر و شود مردم تأمين امنيت و زندگی آن در که سياسی متعارف نظام يک به دادن

 گذرد، می منطقه در که آنچهًا است، مخصوص جاری اکنون ھمين آن زمينۀ و بر متن که جدالی و تازه ھای قطب گيری

 .گذارد می افغانستان جامعه اجتماعی و سياسی گی تحوالتچگون و سير بر بالفصل تأثيری مانند گذشته

 در امريکا امپرياليسم قدرت بالمنازع شکست و یئ منطقه ھای قدرت ابراز وجود و منطقه جيوپوليتيک جديد وضعيت

و  ھمه عمل در مدرنيستی پست ھای تئوری شکست و منطقه و جھان سطح در امپرياليستی " نوين نظم"به  دادن شکل

 زحمتکشان و مردم دھه بر سه از بيش طی که بربريتی و قومی و ناسيوناليسم سياسی اسالم خونبار پراتيک آن بر مقدم

 .است جامعه در قطب سوم گيری شکل برای اساسی و مھم ھای مؤلفه از آن يکی اند داشته روا جامعه

 مليونی صف و بتوانند جامعه خويش انسجام با که است افغانستان ۀآزاديخواه جامع و سوسياليست نيروھای بر بنابراين،

 خواھان و اند آمده تنگ به کنونی از وضعيت که را آزاديخواه مردان و زنان آن کارگران، پيشاپيش در زحمتکشان،

به  دادن شکل عملی و عينی زمينۀ و داده قرار مورد خطاب ھستند موجود نابسامان وضع بنيادی و تغييرات اساسی

 .سازند فراھم را سوم قطب

 می ارتجاع و ستم فقر و از عاریۀ جامع يک برای که را کسانی آن دست ھمۀ و گرفته سھم تالش اين در خود حد در ما

 اتحاد جز یا وسيله کارگری وسياليستیحزب س و کارگر طبقۀ مستقل صف برای سازمانيابی .فشاريم می انديشند،

 به .وجود ندارد سياسی عرصۀ در فعال سياسی ھای  جريان- اجتماعی سياسی پراتيک و ھا سياست روشن و نقد آگاھانه

 !پذيری کارگران تشکل و يابی سازمان سوی به پيش

 


