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 Political  سياسی

  
  زرقا فروغ

  ٢٠١٩ نومبر ١٧
  

 برای حيله دو ارتجاعی انتخابات و ارتجاعی صلح
  کارگران بيشتر استثمار

  

 جھان از ئیھا بخشی و افغانستان در کارگران امروزی وضعيت بر تا داردی جا بحث بيشتر شدن روشن برای

 .باشيم داشته مکثی

 رسيديم دوشمشيره شاه مسجد نزديک داشتند عجله مقصدی به رسيدن برای ھمه بود شنبه چھار روز توق صبح

 و جويد می را نانی پارچه يکی بودند شده جمع اطفال حتی و ساالن ميانه نوجوانان، جوانان، از انبوھی جمعيت

 از  یئھا قسمت شان لباس ایھ پارگی از و بود مخمور شان بعضی رد،ک می گرم دھن بخار با را دستانش ديگری

 آمده گرد شان ھای خانواده و خود برای غذا وقت يک آوردن دست به برای فقط جمعيت اين ھمۀ بود نمايان شان بدن

 .بود ھويدا پريشانی و اميدی نا نانی بی فقر، شان ھای چھره از بودند،

 سند با کرده تحصيل افراد شان ثيرک تعداد کنيد بندی رده ومھارت دانش بعد از را مزد روز کارگران اين اگر

 گويد می دقيق مارکس اسفبارگذاشت؟ وضعيت اين بر توان می را اسمی چه ھستند، ماستر حتی و ليسانس فراغت

 ."ثروتمندان رياضت نه است، توليد وسايل از کارگران ئیجدا داری، سرمايه ثروت منبع"

 اقشار فقيرترين مصرفی ئیغذا مواد مقدار نگريمب جنگ پسا و جنگ حال در کشورھای در طبقاتی تفاوت به اگر

 . ١٩٤٠ ۀدھ در نازی لمانا ھای اردوگاه در مصرفی ئیغذا مواد ميزان با است برابر زده فقر کشورھای

 البته دارند قرار گرسنکی معرض در جھان سطح در انسان ميلياردھا امروز جھان صحی سازمان گزارش مطابق

يه ئاحصا اين شامل است ور شعله ھاجنگ  آتش که جھان از مناطقی در که حاالن است ادني امن ساحات از آمار اين

 داران سرمايه و دارد وجود وفور به صنعتی کشورھای در ئیغذا مواد توليد اضافه که حاليست در اين .شود نمی

 .کنند یم وضع وزنی کم و اشتھا کنترول برای ئیغذا رنگارنگ ھای رژيم روز ھر کشورھا اين

 اساس بر است؛ بربريت رشد نمايانگر تحميلی، ھای جنگ گير در و سوم جھان کشورھای در کودکان سرنوشت

 قابل ھای بيماری يا گرسنگی از کودک ميليون ١۶ ھرسال،)ملل سازمان کودکان جھانی سازمان(سيفييون گزارش

 می برابر کودک مير و مرگ تعداد لسا چھار ھر که سازد می مواجه واقعيت اين با را ما رقم .ميرند می درمان

 بر حاکم امپرياليستی داری سرمايه ماھيت واقعيت اينست دوم؛ جھانی جنگ در ھا انسان مير و مرگ کل با شود

 تھی اين که داريم جھان و افغانستان در دست تھی کارگران اسفناک وضعيت از مثال صدھا ترتيب  بدين.جھان
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 می درازا به را بحث کدامشان ھر به پرداختن که است گرديده اجتماعی رديگ بتيمص ھا صد مسبب فقر و دستی

 سود کسب به رسيدن برای سرمايه انسان ضد و پيشه جنايت نظام که پرداختيم بدان بار بار که ھمانطوری .کشاند

 رگرانکا .رساند می نفع داری سرمايه به امروز درافغانستان کشتار و جنگ برد، می دست ابزار نوع ھر به بيشتر

 ۀمثاب به )کرد تأئيد نکلينت ریھيل را بودنش امريکا ساز دست که(وابسته اسالمی تروريستی ھای جريان با تھيدست

 اپوزيسيون، چون رنگين ھای اسم با داری سرمايه برق و زرق پر ھای رسانه در که  "اسالمی تندرو" ھای گروه

 نمايش ھمواره قصبات و ءقرا در اند؛ مواجه شود می ياد ھا نآ از ... دولت سياسی مخالفان يا و ناراضی برادران

   .دارد جريان ھا تروريست اين دست به زنان بستن شالق به و سنگسار و کودکان کردن تکه تکه و بريدن گردن

 چه با را خود که اين از نظر صرف و اند شده برپا که دستاويزی ھر با و سناريو و شکل ھر به ھا جنگ اين

 در استثمار وحشيانۀ شرايط حفظ تنھا آن ندارند بيشتر ھدف يک خود کليت در کنند، می نييتب نظری و ايدئولوژی

 غول انحصارات و ھا تراست ھا، بانک صاحبان منافع ھمچنان که است آن ھدف .است کنونی داری سرمايه جھان

 نفوذ زير جوامع ھای ثروت و ابعمن غارت و کارگران به مزدی بردگی ظالمانۀ بسيار شرايط تحميل طريق از آسا

ً  .گردد حراست و حفظ المللی، بين داران سرمايه  برای افغانستان کارگران کشتار که است علت ھمين به دقيقا

 آزرم بی و ترين سفاک با صلح زمينۀ و ندارد اھميت پشيزی به برابر "زادخليل" اش گماشته و ئیامريکا کرگسان

 که اين تر آميز تمسخر .سازند می مساعد را سياسی قدرت در شان مشارکت و طالبان يعنی سياسی اسالم گروه ترين

 را جنگ ادامۀ شيپور شبی، نصف تويت يک با و دانسته آمد کار نا را صلح اين مپتر ارباب بازی ٩٠ دقايق در

 مردم از تسھيالت ترين ئی پايه گرفتن و برق ھای پايه تخريب به قبل از ھارتر سياسی اسالم جريانات و نوازد می

 در فرودستان و کارگران گردن بريدن و ،دست دور مناطق به خوراکی مواد به مردم يابی جھت ممانعت ايجاد و

 ...دھد می ادامه ھا شاھراه

 گروه طريق از تمام وضوح با امروز امپرياليسی کشورھای منافع تقابل و تضاد که است آن بر دال واقعيات اين ھمۀ

 و کارانهجنايت حرکات به اجير نقاتال اين چه ھر .اند شده افغانستان در جنگ بيار آتش منطقه در شان شدۀ اجير یھا

 رانده مذھبی و تباری ارتجاعی ھای نيرو رھبری تحت بيشتری ھای توده که دنشو باعث و بزنند دست بار نفرت

 سيستم .برد خواھند سود آن از بيشتر ھا رياليستامپ بگيرد، بر در را منطقه بيشتر امنی نا و جنگ آتش و شده

 حاکم داری سرمايه نظام مختلف ھای جناح امروز بود، جھان تقسيم پی در ديروز اگر جھانی، داری سرمايه ظالمانۀ

 نيابتی جنگھای موادخام ذخاير و منابع چپاول و جديد بازارھای ارزان، کار نيروی آوردن چنگ به برای جھان بر

 .اند نداختها راه به

 طبقۀ گرچه .ئیمافيا و ناسيوناليست فاسد، ضعيف دولت .است امريکا گزنيشی دوسره حکومت سناريو مقابل سمت

 ديگر ستم ھا ده به معروض استثمار پھلوی در افغانستان کارگر طبقۀ اما شود می استثمار جھان سرتاسر در کارگر

 فساد حد، از بيش فقر بيکاری، شکل به ديگر ای هبيمارگون جنگ يک خونريز جنگ پوشش زير ..باشد می نيز

 که ھاستھه د استبداد اين است؛ جريان در نيز زنان و کودکان از جنسی ۀاستفاد ءسو امنيتی، بی اعتياد، گسترده،

 و آينده از اميدی نا سبب بيشتر و است کرده مبدل دوزخی به جھان از گوشه اين مردمان بر را گیزند و دارد جريان

 .است گرديده آنھا ھای خانواده و کارگران نزد در ريشانیپ

 چشم از مدتی برای که یئجمھور رياست انتخابات به صلح با مخالفت و طرح ھای بازی شب خيمه با امريکا دولت

 ترکم سناريوھا اين تمام از اميد نا افغانستان زحمتکشان ولی بخشيد، مشروعيت بيشتر بود افتاده افغانستان در مردم

 و زد نوع ھيچ از اندوزی ثروت و قدرت به رسيدن برای وجدان بی و نيخا کانديدان .گرفتند سھم انتخابات اين در
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 ناسيوناليست و ئیمافيا و قومی جھادی رھبران سوم گروپ .نکردند دريغ نقيض و ضد تبليغات فساد، و معامله و بند

 اسم به بُرد قرعۀ ای معامله در ھم ايشان و برسد ای اشاره ارباد جانب از شود تا که اند نشسته قابو در که ستندھ

 .کند اصابت شان

 بورژوازی بخشھای که داشت توقع توان نمی اين بر بنا .شناسد نمی محدوديتی و مالک ھيچ انتخابات نوع اين

 به و کرده پشت خود طبقاتی برادران به بوده سناريوھا اين در شرکت از محروم که)اپوزيسيون(حاکميت از بيرون

 .بپيوندد افغانستان دستان تھی و کارگر طبقۀ

 .گردد نمی استبداد، از خورده زخم مردم ھای زخم بر مرھمی جديد انتصاب نه و جنک ختم نه که اينست واقعيت

 حميلت و سازی قھرمان تفاوتی، بی که بدانند کارگری و چپ سازمانھای فعاالن و آزاديخواھان ،کارگران بايد را اين

 دامن آدمخور، بورژوازی از بخش آن يا و اين برای احمقانه ھای کمپاين و فردی ۀمبارز ناسيوناليسم، و قومی رھبر

 يا و سازماندھی و تشکل بدون مبارزه .است مضر افغانستان کارگر ۀطبق حال به ھمگی پراکندگی و تفرقه به زدن

 بھترين در چشمانمان جلوی در که اين جز داشت نخواھد بر رد ای نتيجه کارگر طبقۀ از جدا سازمانھای تسلط تحت

 .بياورند مان برای آن عکس بر يا و پشم و ريش ئینکتا پس از کنند؛ قديم استبداد جايگزين را نوينی استبداد حالت

  ."است تشکيالت و وحدت کارگران ما چارۀ"


