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 قلپیرام جنایات ضد بر اعتراض گزارش ابل:ک

 

أسفانه انگیزی بود، اما متدر ولایت تخار افغانستان و کشتار فجیع جوانان، هرچند رویداد غم« قلپیرام»جنایات اخیر باند ملا
 جای جغرافیایسالاران و زورمندانی است که در جابهقل تنها یکی از انبوه فرماندهان جهادی و جنگتازگی نداشت. پیرام

واهی مردم خقل، استخراج پرسود معادن تخار و بدخشان(، با باجافغانستان با قبضه کردن منابع نظامی و مالی )در مورد پیرام
 ستم سلطه دارند.دفاع و تحتبی

نظامی( تا شبهح و خلع سلاح و انحلال باندهای سلا آوریجمع طرح) امریکا DDRدهد که برنامۀ ها نشان میقلوجود پیرام
ر قالب های نوع روسی بسیاری داش به شکست مفتضحانه انجامیده است. سلاحشدهچه حد ریاکارانه بوده و بنا به هدف تعریف

ها میلیون دالر به افغانستان ارسال شدند و از های امریکایی به ارزش میلیونآوری شدند، اما از یک سو سلاحاین طرح جمع
دیگر و جا و به هر مناسبی به درگیری با یکاند و همههای مافیایی بسیاری تا دندان مسلح باقی ماندهسوی دیگر هنوز باند
های فوتبال و کرکت و غیره؛ و یا همین چندی پیش در ماجرای اند. به عنوان مثال در ایام برگزاری بازیارعاب مردم مشغول
بیب الله با هواداران ح« عبدالرشید دوستم»یشین افغانستان(، افرادِ )از پادشاهان پ« حبیب الله کلکانی»خاکسپاری دوبارۀ 

ین های مسلحانه در بعضی مناطق در ولایت مزار بکلکانی در تپۀ شهرآرا در کابل درگیر شدند؛ یا به همین ترتیب در درگیری
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ی های غیرقانونی مخفود سلاححامیان حزب جمعیت اسلامی و جنبش ملی مربوط به رشید دوستم. همۀ این موارد حاکی از وج
 کشند.نزد سران و احزاب جهادی است که به وقت تنگ شدن منافع به رخ مردم می

های جا محکوم کردن این جنایات و دفاع از قربانیان و بازماندگان این جنایات، یکی از وظایف مفروض مارکسیستدر این
توانند شخصی اقدام و فعالیت کرده نمی توانند و از این لحاظ هرگز نمیهای انقلابی هرگز برای منافع انقلابی است. مارکسیست

نند. در پوشی کیا برای آزرده نشدن خاطر این یا آن فرد و جریان، واقعیات و حقایق عینی را پنهان و پرده« مصلحت»بنا به 
ها و احزاب و کم نیستند افراد و گروه بین نیروهایی که غالباً در رقابت با دیگران برای محکوم کردن چنین جنایاتی استند،

های و از دستگاه اندنشاندۀ امپریالیسم امریکا را در افغانستان پذیرفتهداریِ مرتجع و دستهایی که تمامیت دولت سرمایهسازمان
روزه و مههترین عامل این جنایات ترین و درشتاین دولت پوسیده و فاسد )متشکل از خائین و جنایتکارانی که خود بزرگ

، مؤسسه و یا «اِن جی او»سال پیش استند(، امپریالیزم امریکا و متحدینش زیر نام  1۱ها از تقریباً خاک و خون کشیدنبه
گیرند و ردای قهرمان منجی پاشند و مردم را به بازی میگاه به چشم قربانیان خاک میدارند؛ آنها دریافت میپروژه، پول

گویند عنوان عامل اصلی تثبیت و تداوم این جنایات سخن نمیکه کلامی دربارۀ دولت حاکم، بهال آنکنند. حملت بر تن می
 «.روشنفکران سر جاده»اصطلاح شان قطع شود. این است وضعیت حلقات بهتا مبادا بندناف

ر اتمی ایش بزرگترین بمب غیچنین آزمقل و همکمیتۀ اقدام کارگری که با شعارهای مستقل خود در اعتراض به جنایات پیرام
قل شرکت داشت، متأسفانه با تقابل و انتقادهای بر ضد جنایت پیرام 13۳۱حمل  2۲امریکا در ولایت ننگرهار، در اعتراض روز 

 روشنفکرانی از این سلک رو به رو شد.

گویند میها است؛ نقلجرم پیرامکنند تا صراحتاً بگویند دولت ارتجاعی حاکم خود همدست و شریک اینان جسارت نکرده و نمی
ها و ها، دردجها، رنگویند که ریشۀ کل این جنایات و نابسامانیگیرند؛ نمیقل جنایات پایان نمیکه با محاکمۀ صوری پیرام

ان شبرایشان یک دکان است و منافع« فعالیت سیاسی»گویند چون ها را نمیداری است. اینها در این مناسبات سرمایهبحران
 با حفظ دولت و درنتیجه چنین جانیانی گره خورده است.

داری و مبارزۀ طبقاتی کارگران را ما با کمک و همکاری رفقای کمیتۀ اقدام کارگری ایران که همواره مسألۀ بحران سرمایه
چشم  ین جنایات را پیشهای واقعی اکنند، شعارهایی را تهیه دیدیم تا ریشهای و جهانی و نه ملی ارزیابی میدر سطح منطقه

حال حضور و بسا حامل افکار لیبرالی و رفرمیستی بودند، نشان دهیم. با اینجوانانی که در این اعتراض شرکت داشتند و چه
خودخوانده نیز مواجه شد. اما فعالین کمیتۀ اقدام کارگری افغانستان، حق و وظیفۀ « چپ»شعارهای ما با انتقاد برخی عناصر 

 های سازشکار را افشا کنند.دانند که این چنین چهرهد میانقلابی خو

انستان نهفته های رفقا درافغالمللی سوسیالیستی و دخالتگریدر تجربیات غنی جنبش بین« چه باید کرد؟»که اما پاسخ این
انی است و کشورهای داری، نظامی جهاست. اما چکیدۀ پاسخ آن از این قرار است: حلّ بحران رهبری انقلابی. نظام سرمایه

داری تاریخاً عمر مفید خود را به سررسانده است اند. سرمایهمختلف، از جمله افغانستان، به درجات مختلفی در آن ادغام شده
ر چه رسد به اند، دیگترین کشورها ناتوان از حلّ بحرانداری حتی در پیشرفتههای سرمایهبینم دولتدلیل نیست که میو بی
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 افتهی افغانستان، جمله از و جهان، بورژوازی درون در مترقی گرایش هیچ مطلقاً  رو این از. افغانستان بر حاکم وکمفل دولت 
 با تنها غیره، و ملی هایاقلیت حقوق و ارضی مسألۀ مانند نیز دمکراتیک وظایف ترینابتدایی که روست این از. کرد تواننمی

ترده باعث های گسها و مداخلات و ویرانیطبقۀ کارگر قابل حل است. هرچند جنگ ی دولت، یعنی انقلاب سوسیالیستیواژگون
شده است که یک طبقۀ کارگر منسجم و یک جنبش کارگری منسجم نقداً در افغانستان موجود نباشد و بسیاری از کارگران 

ای است. افغانستان نیز تابع تحولات منطقهدانیم که تحولات و آیندۀ افغان در کشورهای همسایه یا جهان پراکنده باشند، اما می
اش از طهکند که به واسبه عنوان مثال وقوع یک انقلاب سوسیالیستی در کشور همسایۀ ایران، چنان موج نیرومندی ایجاد می

است؛  یتوانیم. اما انقلاب، نیازمند یک تشکیلات اخص انقلابها جهش کرده میماندگیبخش زیادی از این موانع عینی و عقب
ه باشد. متأسفانه این المللی تعریف شدیک تشکیلات لنینیستی به دور برنامۀ سوسیالیستی که الزاماً باید در سطح ملی و بین

رود. در نتیجه ایجاد این ابزار، در حال حاضر خود یک هدف های بسیاری از دست میابزار ناموجود است و در غیاب آن فرصت
ر گیر و دشوار و این دشواری در افغانستان چند ده برابهای اولیۀ چنین تشکلاتی امری است وقتهاستراتژیک است. ایجاد هست

یۀ سنگین مائوئیستی سابق نیاز دارد که هنوز ساهای استالینیستیشود. چرا که به نبرد خستگی ناپذیری هم علیه گرایشمی
نشاندۀ م مبارزه با دخالت امپریالیستی و جنگ و دولت دستشان بر ادبیات چپ افغانستان است و هتحریفات ضدّ مارکسیستی

 واند باشد.تمانده و ارتجاعی و بنیادگرایی اسلامی. با این حال مسیر ما این است و جز این نمیحاکم و هم مبارزه با عقاید عقب

 نوشت: بنا به خواست برخی حضار، از انتشار تصاویر آنان خودداری شده است.پی
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 در «۶3۳۱ سال دهقان جشن» مناسبتبه پوسترهایی نصب گزارش افغانستان: کارگری اقدام کمیتۀ

 افغانستان

 

ت گیرد که محصولات اندکی از کشرا جشن می« روز دهقان»نشاندۀ امپریالیزم امریکا در افغانستان امروز در حالی رژیم دست
سال در کشور  5نیمی از کلیۀ اطفال زیر  2۱14گیرد؛ تنها در سال قرار میو کار کارگران کشاورز در دسترس مردم افغانستان 

دچار سوء تغذیه بوده اند. در طول پانزده سال اشغال و مداخۀ نظامی و صرف میلیاردها دالر، دولت حاکم هیچ دستاوردی در 
 عرصۀ زراعی نداشته است جز افزایش سطح کشت و قاچاق مواد مخدر در ولایات ناامن.

( UNODC« )ادارۀ موادّ مخدر و جرایم سازمان ملل»کارانۀ های محافظهکه کشت کوکنار بنا به تخمینسال پس از آن سه
هزار هکتار در سال  2۱1دهندۀ صعود دوبارۀ کشت کوکنار تا نشان 2۱1۱های جدید سال یک رکورد جدید به ثبت رساند، داده

 استند. 2۱1۱

ی ترین قسمت درآمد کشت کوکنار که با بهایتواند که بزرگنی در سراسر افغانستان بوده میاین یگانه مورد عمده برای ناام
ریکا رسد. عوامل دولتی، نیروهای امپریالیزم امگرا میدست افراطیون اسلامشوند، بهالمللی مبادله میچندبرابر در بازارهای بین

که دولت یک وزارت به نام شویی سهم دارند. ایند مخدر و پولهای جهادگرای اسلامی همگی در بازار پرمنفعت مواو گروه
رد، در گیهای گزاف میدر سیستم اداری خود تأسیس کرده است و از حامیان امپریالیستی خود بودجه« مبارزه با مواد مخدر»

 واقع پوششی است بر روی این بازار پُرسود.
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 4۸۱۱تُن به  1۸5، از 2۱۱1درصد افزایش نسبت به سال  25باً تولید کوکنار با تقری 2۱1۱در سال  UNODCطبق گزارش 
ادی را از حفظ جوی جههای ستیزهتُن رسیده است. این افزایشِ بیش از بیست برابری تنها استقبال دولت و امپریالیزم و گروه

 واقع است.که ادعای مبارزه با مواد مخدر تا چه حد مضحک و خلاف دهد و اینو گسترش این بازار نشان می

های های مورد مناقشه بین کشورها و رودخانهها و خشکی رودها و دریاچهچون خشکسالیاز دیگر سو، عوامل طبیعی هم
های کها و تکنیهمسایه هم باعث شده است که افغانستان با کمبود کشت و کار زراعتی مواجه شود. به این مورد باید روش

داری حاکم و دلالان حال، دولت سرمایهشوند افزود. با اینهدر رفتن آب و بازده پایین می ماندۀ کشت را که باعثسنتی و عقب
ی ترین مواد ضرورگندم که یکی از اساسی« آرد»المثال کنند. فیآن باز هم ضروریات مردم را به ابزار سوداگری مبدل می

ها در که زمینیه و منطقه تأمین می کند، حال آنها است؛ دولت یک قسمت بزرگ آن را از کشورهای همساتمامی خانواده
های تیل و نفت و گاز و این چنین مواردی استفاده های تجاری، مراکز مالی، تانکداخل کشور غصب و برای اعمار بلند منزل

 محصولات ها وجات همه ساله باعث گندیدگی میوهها برای نگهداری محصولات زراعتی و میوهشوند. عدم وجود سردخانهمی
 شوند.تازۀ زراعتی می

وزارت زراعت و مالداری هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت کشاورزی و مالداری مهیا کرده نتوانسته است. برگزاری چنین 
صولات ها محاصطلاح جشنهایی توهین به مردم و کارگران برزگر است و نمایشی برای فریب و تحمیق آنان. در این بهجشن

شوند، اما خودِ آن مشکلات و وضعیت دهشتناک کشاورزان اند نمایش داده میا صدها مشکل به ثمر رسیدهیک کشاورز که ب
که هر یک از این کارگران کشاورز دردمند هزاران مشکل دارند و به جد از دولت مانند. حال آنفقیر مسکوک باقی می

به یقین حل مسألۀ ارضی و زراعت و مالداری و صنعت،  که در جریان همین مراسم دیده شد. اما مند استند، قسمیشکایت
داری حاکم ناممکن است. در یک کلام بحران داری و به واسطۀ دولت مفلوک سرمایههرگز در چهارچوب مناسبات سرمایه

 داری و مداخلۀ امپریالیستی است.افغانستان، محصول ورشکستگی تاریخی سرمایه

همکاری رفقای کمیتۀ اقدام کارگری ایران از این فرصت استفاده کرد تا با افشای جشن کمیتۀ اقدام کارگری افغانستان با 
ری یک جنبش به گینمایشی حاکمیت، مطالباتی را در این مورد بین مردم و کارگران کشاورز تبلیغ کند. مطالباتی که با شکل

 شود:فراهم می داری به عنوان عامل این بحرانحول آن عملاً زمینۀ سرنگونی دولت سرمایه

 شده میان دهقانان فقیرهای غصبداران بزرگ و بازتوزیع زمینسلب مالکیت از زمین
 آلات و غیرهها بدون سود یا با سود اندک برای تهیۀ کود، بذر، ماشینتأمین قرضه

 ساله( ۳۳های ثابت و پایین های عمومی )با اجارهاختصاص زمین به مسکن
 ری از محصولاتهای نگهداایجاد سردخانه

 مبارزه با کشت کوکنار و مافیای مواد مخدر
 مدرنیزه کردن سیستم آبیاری و کشت

 های زراهی تحت نظارت کارگران و دهقانانایجاد کوپراتیف
 «کمیتۀ اقدام کارگری افغانستان» ،13۳۱حمل  4
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 شاهرخ قتل پیگیری خواست با پوسترهایی توزیع

 :کابل در زمانی

های کارزار بین المللی پیگیری قتل رفیق ه تداوم فعالیتب
سوسیالیست و انقلابی شاهرخ زمانی، که دو سال پیش به دست 

اش رژیم سرمایه داری و مرتجع اسلامی ایران به دلیل جایگاه ویژه
در سازماندهی جنبش کارگری به قتل رسید، کمیتۀ اقدام کارگری 

دیگر با هماهنگی رفقای  یکبار 13۳5حوت  1۸افغانستان روز 
کارزار بین الملی شاهرخ زمانی و کمیتۀ اقدام کارگری ایران 
 تعدادی پوستر را در مناطق کابل توزیع و نصب کردند.

اهداف و مبارزۀ شاهرخ زمانی هیچ گاه محدود به ایران نبود، بلکه 
ای و بین المللی همواره در تلاش برای تقویت همبستگی منطقه

ر ضد امپریالیسم و سرمایه داری جهانی در کنار در مبارزه ب
های کارگری بود. هرچند که رفقای افغانستان با وی هم جنبش

های انقلابی باقی کلام نبودهه اند، اما میراث او برای ما مارکسیست
است: سازماندهی برای پیروزی انقلاب سوسیالیستی در سطح 

 ی کارگران.منطقه و جهان با اتحاد و همبستگی بین الملل

کمیتۀ اقدام کارگری افغانستان همواره خود را حامی کارزار رفیق شاهرخ زمانی و دیگر رفقا در مبارزۀ مشترک ضد سرمایه 
 داری می داند.

 کمیتۀ اقدام کارگری افغانستان

 13۳5  حوت 1۸
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 کابل در «مارچ 8» بیانیۀ توزیع از گزارش

قدام کمیتۀ ا»فعالین  2۱1۲مارچ  ۸امروز 

 بیانیۀ»در حد توانایی خود « کارگری افغانستان

را که با همکاری رفقای کمیتۀ اقدام « زن روز

کارگری ایران مشترکاً تهیه کرده بودند، در 

سطح مرکز شهر در کابل به صورت گسترده 

به خصوص زنان، توزیع میان عموم جوانان، 

کردند. این عمل با استقبال بسیاری رو به رو شد 

های تهیه و برخی با علاقه مندی کامل بیانیه

شده را به خوانش گرفتند. توزیع بیانیه در حالی 

ها برای عابرین مسدود شده بود که اکثر جاده

بستر )مربوط به ارتش  4۱۱اعش به یک شفاخانۀ ترین حمله دو بزرگ« مارشال فهیم»بود تا مراسم و گرامی داشت مرگ 

ولیت انقلابی ترین سهم و مسئکه جوّ امنیتی در سطح شهر بسیار تنگ بود، توانستیم کوچکرغم اینملی( برگزار شود. اما علی

ها نواع خشونتخود را در قبال زنان ستمدیدۀ افغانستان انجام دهیم که از هر لحاظ در جامعۀ سخت مرد سالار و مذهبی مورد ا

واقعاً خود و زنان را به سخره می گیرد؛ رژیم حاکم « مارچ ۸»ها قرار می گیرند. رژیم حاکم با برگزاری محافلی به نام و ستم

در عمل اثبات کرده که جز حرف در پشت میزهای خطابه در عمل عاجز از هرگونه تغییر و بهبود سرنوشت فقرا و زنان است؛ 

ر به یاد بیاوریم که این رژیم سرمایه داری ناقص الخلقه، محصول بیش از یک دهه دخالت امپریالیزم این اتفاقی نیست اگ

های بوده است و از این رو نمی تواند جز یک عامل تداوم سرکوب علیه زنان واقع شود. این حاکمیت کوشش می دارد با نام

 المللی بین عرصۀ در را خود …قوق برابر زن و مرد وفریبنده نظیر حقوق زن، انجمن اجتماعی زنان و جامعۀ مدنی، ح

 ان که امروز برابر با مردان زحمتکش دوشادوشافغ نادار و فقیر زنان مبارزۀ با هاکاریکاتورسازی این اما. دهد نشان دیموکراتیک

میت برای تزئین چهرۀ این حاک در مبارزه برای زندگی ایستاده اند و همواره قربانی می دهند فاصله دارد. رژیم حاکم و زنانی که

 ترین مانع و سدّ راه رهایی زنان استند.در مناصب بالای حاکمیت قرار داده می شوند، خود بزرگ

همچنین رفقای اقدام کارگری افغانستان با استفاده از فرصت توانستند پوسترهایی را دربارۀ روز جهانی زنان که مشترکاً با 
قباً نشر ها و تصاویری از آن متعای ایران تهیه شده بودند، در مناطقی در کابل نصب کنند )فلمهستۀ زنان کمیتۀ اقدام کارگر

 داده می شوند(.

های انقلابی متشکل زنان که مبارزه و مطالبات جاری را به مبارزه برای انقلاب سوسیالیستی پیونده می زند، تنها تشکیل هسته
 مسیر واقعی برای رهایی زنان است.

 13۳5حوت  1۸، اقدام کارگری افغانستانکمیتۀ 

https://eghdamkargaari.wordpress.com/2017/03/05/6065/
https://eghdamkargaari.wordpress.com/2017/03/05/6065/
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 انمی در بیانیه توزیع افغانستان: کارگری اقدام کمیتۀ

 )شهرداری( شاروالی کارگران

 
فعالین کمیتۀ اقدام کارگری  13۳5دلو  13روز گذشته مورخ 

افغانستان، از متحدین کمیتۀ اقدام کارگری ایران، بیانیه هایی را 
در نواحی ریاست تنظیف و ناحیه  در حمایت از کارگران شهرداری

شهرداری واقع در چهارراهی ترافیک و ریاست عمومی شهرداری 
 واقع در مرکز شهر توزیع کردند.

دلو، کارگران شهرداری در اعتراضی به  12یک روز قبل تر، 
از سوی مدیران « رئیس تنظیف شاروالی کابل»برکناری 

یران تلاش کردند سازماندهی شده بود، شرکت کردند. در واقع مد
تا به این شکل از کارگران به عنوان ابزاری به نفع خود بهره 

ها و مطالبات ای از خواستهدلیل نبود که نشانهبرداری کنند. بی
کارگران زحمتکش شهرداری دیده نمی شد و در عوض شعار داده 
می شد که ما همین رئیس فعلی را در ادارۀ خود می خواهیم. در 

این اشخاص را در « وحدت ملی»ت سرمایه داری حالی که دول
های دولتی برای باج گیری از مردم تعیین می دارد نه برای دستگاه

 ای که ادعای می کند.خدمت صادقانه

اری های زحمتکش کارگران به ویژه کارگران شهردبرای اینکه توانسته باشیم کوچکترین نقشی را در آگاهی بخشی به توده
 مشکلات از تا ها رفتیم و با ایشان از نزدیک گپ زدیم ای که در ذیل آمده است به میان آندر دست داشتن بیانیهایفا کنیم، با 

شان وجود دارد. این حضور ما مورد تحسین کارگران قرار گرفت و تو گویی در کمال تأسف انتظار ویند که سر راهبگ فراوانی
 ند اهمیتی قائل باشد.ها و رنجی که می برنداشتند که کسی برای آن

 ای از گفته هایی را که ایشان با ما داشتند نقل می کنیم:جا خلاصهای مشکلات فنی برای ضبط مکالمه، در اینبه دلیل پاره

ما وظیفۀ خود می دانیم که برای وطن خود خدمت بکنیم و تا زنده هستیم خدمت خود را دوام می دهیم. اما در اداره خود از »
ن خود برای اخذ حقوق و دستمزد و حق اضافه کاری با مشکلات مواجه می شویم که کارگران را می رنجاند. اما طرف مدیرا

افغانی را  ۱۱۱۱با این حال این مشکل از شخص او هم نیست، او دستورگیر از مقامات تعیین شدۀ بالاست. ما کار می کنیم و 
ود این پول هرگز اضافه نمی ماند که مصرف کنیم و در سن جوانی که مصرف خانه و درمان فامیل خود می کنیم، اما برای خ

قرار داریم همۀ آن در مشکلات زندگی سپری می شود. حتی ما در خانه برادران جوانی داریم که به سن قانونی ازدواج رسیدند، 
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رم ۀ مشکلات زندگی دست و پنجه ناما بنا بر نبود اقتصادی درست نمی توانیم برای آنان کاری انجام دهیم. در خلص ما با هم
 «.می کنیم

بل، در حالی صورت می گیرد که کا شهرداری تنظیف فعلی رئیس مقام حفظ برای شهرداری کارگران اعتراض سازماندهی 
ای در ولایت فراه بر ضد والی این ولایت هر روز گسترده تر می شود و معترضین با بر پا کردن خیمۀ اعتراضی اعتراضات توده

کفایت است و در فساد گستردۀ اداری دست دارد، اما ر نزدیکی مقام ولایت به درستی ادعا می کنند که والی این ولایت بید
 ادارۀ والی شدیداً این انتقادها را رد و معترضین را مغرضین و فرصت طلب خطاب می کند!

 کنند که نباید بازیچۀ دست مدیران و دولت باشند ودر نتیجۀ مسأله اینست که کارگران شاروالی باید در جریان مبارزه درک 
 شان را مستقل از اینان و در کنار مردم معترض پیش ببرند.برای تحقق مطالبات ابتدایی خود می بایست اعتراضات

، یزِ شاروالیچبا ادامۀ اعتراضات و دخالتگری عناصر پیشرو و سوسیالیست، این رشد آگاهی سیاسی و طبقاتی کارگرانِ بی
 ناگزیر آنان را به مسألۀ ضرورت یک تشکل مستقل می رساند.

 کمیتۀ اقدام کارگری افغانستان

 13۳5دلو  14
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 است! پذیر امکان خودشان نیروی با موجود اجتماعی مشکلات از کارگران رهایی

 

ترین بخش از کارگران شاروالی در افغانستان عمده
وبا دستمزدهای  قشر فقیر جامعه را تشکیل میدهند

بسیار پایین و ناچیزیکه نمی شود با آن از عهده 
ترین مصارف روزمره زندگی )نظیر پرداخت ابتدایی

کرایه خانه، برق، مواد خوراکی وغیره( برآمد، در ساختار 
این اداره کارهای شاق میکنند. این در حالی است که 
شاروالی همان دستمزد ماهانه بسیاری از کارگران را 

تعویق می اندازد و حتی کارگران بابت کار شبانه  به
های کثیف و ها و محیطروز بیش از حد توان در جاده

پر از زباله، باید به زور از شاروالی پول اضافه کاری 
که دولت سرمایه داری به خود را بگیرند؛ حالا آن

 به را هنگفتی هایپول «ملی وحدت» اصطلاح¬
 دیگر و امریکا مامپریالیس از مساعدت عنوان

 آورد،اما می دست به اروپایی داری سرمایه کشورهای
 و چگونه را گزاف هایکمک این که کند نمی روشن
 هرگز که کند می صرف مشخص موارد کدام برای

ارگران کشور و ک اقتصادی وضعیت بهبود در نتوانسته
به طور اخص مشکلات اجتماعی کارگران شاروالی 

 مؤثر باشد.

ه های پایتخت آغاز شده است کزهای دشوار برای کارگران شاروالی دیده میشود که روند خصوصی سازیِ اکثر ناحیهدر این رو
تررا بالای کارگران شاروالی فراهم سازد. از طرف دیگر کارگران شاروالی حقوقی بیشاین روند می تواند زمینه استثمار و بی

اسب همه روزه درگیر مشکلات معیشتی اند. کارگران شاروالی تنها با نیروی بدون هیچ امتیاز مادی، بیمه و دستمزدهای من
، تشکل خود را برای تأمین «وحدت ملی»خود میتوانند در غیابت رئیس، مدیران و رهبران انتصابی حکومت سرمایه داری 

« ار نگردندبرکن»حاکمان دولت که های خود ایجاد کنند.کارگران شاروالی با حمایت از رئیس و مدیران انتصابی از طرف خواسته
هرگز قادر نخواهند بود که وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را برای بهتر شدن دگرگون بسازند. « شان تعیین شوندبالای»و یا 

خود را در برابر تأمین امنیت، اقتصادی و « ناتوانی»دولت سرمایه داری افغانستان هر روز برای عموم مردم زحمتکش سند 
ی ها به نمایش مماعی کارگران، زنان، کودکان زحمتکش روی جاده ها، محصلین و معلمین وغیره، با انواع مختلف بحراناجت

سال از عمر دولتی که امپریالیسم امریکا در افغانستان روی کار آورد، می گذرد. میلیاردها دالر به سیستم دولتی  15گذارد. 

https://eghdamkargaari.wordpress.com/2017/02/04/5878/img_20170201_093355/
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های کشورهای متجاوز به های خود نظامیان و اردوگاههای تحمیلی و جیبه در جنگها دوبارتزریق شده است. اما تمام پول
سر می  ها در بیکاری بهمصرف رسید. امروز با نبود زیربناهای منظم اقتصادی، کارگران افغانستان به صورت پراگنده در جاده

به حادثه رگبار بسته شدن کارگران معادن ذغال  شان به خاطر ناامنی جان خود را از دست داده اند که میتوانبرند و بسیاری
سنگ در بغلان را که در مسیر برگشت به خانه بودند اشاره کرد. افغانستان کشوری است با منابع سرشاری نظیرمعادن، تیل، 

دگی و بهبود زن ای برای ایجاد اشتغال و رفع فقر و آموزشگاز و غیره، اما دولت سرمایه داری حاکم بنا به ذات خود هیچ برنامه
اکثریت جمعیت ندارد. از اینجا نتیجه می شود که کارگران شاروالی، نباید توهمی به حاکمان داشته باشند. فلاکت و بدبختی 

ها در کنار سایر کارگران و جوانان و زنان است که می توانند سرنوشت خود و آیندگان را رقم بزنند. سرنوشت محتوم نیست. آن
 ر با به دست گرفتن و کنترل منابع و ذخایر سرشار و برنامه ریزی آن برای رفع نیازهای اجتماعی.این ممکن است مگ

ممکن  «رهایی طبقه کارگر به دست خود کارگران»کارگران بنا به تجارب تاریخی و بین المللی باید اعتقاد داشته باشندکه 
 است.

 تصاب، این سلاح کارای کارگران برای پیشبرد مبارزه!پس پیش به سوی ایجاد تشکل مستقل کارگری! پیش به سوی اع

 کمیته اقدام کارگری افغانستان

unitworkers@gmail.com 
 13۳5 دلو
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 در متضرر نادختر ایبر اهیدخواد تجمع گزارش

 ننگرهار

 
تعدادی از فعالین جامعۀ مدنی در  13۳5قوس  2۸امروز 

لسوالی و در زورمندان اعتراض به نکاح اجباری یکی از 
)ننگرهار( با دو دختر از یک فامیل، در مقابل درِ « خیوه»

 وردی پارلمان گردهمایی داشتند.

به روال تجربیات مشابه سابق، عدم سازماندهی قبلی و 
مطالبات سیاسی و توهم به مکانیسم پارلمان برای پایان 
دادن به چنین رخدادهای شرم آوری، بر تجمع کنندگان 

به « ما نه تفنگ داریم، نه زور»ربط لاً شعار بیغالب بود. مث
تنهایی نشان دهندۀ سطح پایین آگاهی سیاسی و اجتماعی 

 فعالین بود که البته طبیعی است.

چنین تجربیاتی لااقل از این جهت مفید استند که در عمل 
غیر »های دولتی و نهادهای اثبات می کنند چرا ارگان

 دارند، هرگز نمی توانند ابتدایی مطالبات را محقق کنند. که ریشه در نظام موجود« دولتی

مضان ر»که اعتراض در مقابل درِ ورودی پارلمان صورت گرفت، هیچ وکیلی توجهی بر این گردهمایی نداشت به جز با این
ا چنین های او با جوانان معترض و اعلام همدردی هم قطعاً هیچ کمکی برای پیشبرد مبارزه باما صحبت«. بشر دوست

 های عقب مانده و مرتجعی و نشان دادن گام بعدی مبارزه توانسته نمی کرد.سنت

ها را وامی داشت تا دست به اعتراض بزنند. ما نیز با مغتنم اما جنبۀ مثبت این اعتراض، واکنش و حساسیت جوانان بود که آن
 های عمیق چنین رخدادهایی را در جامعۀ طبقاتیشمردن این فرصت در اعتراض شرکت جستیم، با این هدف که بتوانیم ریشه

برجسته کنیم و نتیجه بگیریم که مجازات این یا آن فرد متجاوز نهایتاً نمی تواند مسأله را حل کند، بلکه محو مناسبات موجود 
و برای همیشه سرمایه داری و تمامی نهادهای مدافع آن )اعم از دولت، مذهب، خانواده و غیره( است که می تواند یک بار 

 چنین پدیده هایی را به تاریخ بسپارد.

جوانان معترض هرگز متأسفانه نتوانستند مشکل اصلی را ریشه یابی کنند، این اعتراضات هرچند امیدوارکننده استند، اما باید 
وسیالیستی رنامۀ سجهت داده شوند تا این انرژی به سوی شناخت مناسبات حاکم، رشد آگاهی طبقاتی و سازمان یابی حول یک ب

 و انترناسیونالیستی سوق پیدا کرد. چرا که دیموکراسی برای ما، با سوسیالیسم گره خورده است.
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شکل نگرفتن یک آلترناتیو انقلابی، باعث شده است تا بسیاری از زحمتکشان یا جذب طالبان و داعش و سایر مرتجعین 
کل های امپریالیستی شهایی که با بودجه«اِن جی او»ای حکومتی و یا اسلامگرا شوند یا دست به دامان ارگ نشینان و نهاده

 گرفته اند.

افغانستان، از متحدین کمیتۀ اقدام کارگری در ایران، با وجود نیروی اندک، اما مسلح به میراث « خط کارگری»به همین منظور
ه اما هدفمند برای پر کردن خلأهایی ک مارکسیسم انقلابی، با همین هدف در این تجمع شرکت جست تا نقشی هرچند کوچک

 ذکر شد، ایفا کند.

 در این گردهمایی بیانیه هایی توزیع شد که متن آن در ادامه می آید.

 13۳5قوس 

*** 

 شود! می تعیین جامعه آیندۀ مبارز، و زحمتکش مردان و زنان انقلابی پیشروان با

یش جامعۀ طبقاتی، بر مبنای سلسله مراتب و خشونت قوام گرفته جامعۀ سرمایه داری بیش از هر مقطع دیگری از زمان پیدا
یافته را می توان در همۀ نهادهای جامعه، از دولت و نهادهای مذهبی گرفته تا خانواده، پی گرفت. و ردّ این خشونت سازمان

دفاع یکودکان ضعیف تر و ب ترها هستند و حال باید پرسید از زنان و ها همیشه قربانی قویترینساختاری که در آن ضعیف
 تر کیستند؟

افغانستان، آینۀ تمام نمای ستم چندگانه بر زنان است. توهین و تحقیر و لت و کوب و قتل و ترور و تیزاب پاشی و هزاران 
 مورد ضد انسانی دیگر علیه زنان، حقیقت روزمرۀ زندگی زنان در افغانستان شده است.

تحت الحمایۀ امپریالیسم امریکا در افغانستان پس از دورۀ « دیموکراتیک»اصطلاح یِ بهبا روی کار آمدن دولت سرمایه دار
 سیاه رژیم قرون وسطایی طالبان، وضع زنان و کودکان بهبودی نداشته است.

ک ، ی2۱14ام جهان و رتبۀ نخست منطقه را دارد. سال 2۲افغانستان از نظر میزان مرگ و میر بالای اطفال و مادران، رتبۀ 
هزار نفر در نتیجۀ مسائل مربوط به بارداری یا در حین وضع حمل، جان خود را از دست دادند،  1۱۱مادر از هر  ۱۱۱هزار و 

چرا که زنان غالباً به خاطر ساختار سنتی و شدیداً پدرسالار و ارتجاعی جامعۀ افغانستان اجازۀ خروج از منزل را حتی به قصد 
 رفتن به شفاخانه نمی یابند.

و « تاندیموکراتیک خلق افغانس»های جهادی در برابر حزب استالینیست امریکا که خود به گواه اسناد از حامیان اصلی تنظیم
فاطمه »ای در تقویت ارتجاع مذهبی و وضعیت کنونی دارد. جالب است امروز کسی مانند اتحاد شوروی بود، سهم عمده
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ترین حقوق یک زن، یعنی دین و رئیس جمهور اسبق می تواند از ابتدایی، دختر کوچک یکی از رهبران ارشد مجاه«ربانی
 انتخاب نوع پوشش، برخوردار باشد، در حالی که زندگی زنان بسیاری در دورۀ پدر او تباه شد.

 ه امروزای است کوقفۀ امپریالیسم امریکا و متحدین آن، حکومت دست نشاندهسال حضور و مداخلۀ مستقیم و بی 15نتیجۀ 
 ای و قومیتی، تاراجهای فرقهدر زمرۀ فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد، همراه با طبقه حاکمی که امتیازتش را بر شکاف

 15 ها و چنان متزلزل و شکننده که بدونهای بین المللی و تجارت تریاک و هروئین استوار ساخته. حکومتی منفور تودهکمک
« زنان»و  «حقوق بشر»های هنگفتی به اسم پیشبرد جا واژگون می شود. در این میان پولهزار سرباز امریکایی و اروپایی در

آن که پیشرفتی در زمینۀ اهداف ادعایی به وجود آمده )اِن جی او( مصروف شده اند، بی« های غیردولتیسازمان»زیر پوشش 
 ها را به مهره و عامل خود مبدل کرده اند.زمانها و ایجاد وابستگی مالی، این قبیل ساباشد، بلکه بالعکس با این بودجه

های سرمایه داری منطقه، چیزی جز جنگ و ویرانی و عقب ماندگی فرهنگی و های امپریالیسم و دولتنتیجۀ تمام دخالت
بوده ها تترین قربانیان این سیاسهای ارتجاعی کهنه نبوده است و نیاز به گفتن ندارد که زنان و کودکان بیشتقویت سنت

 اند.

تنها یک مثال واضح برای نشان دادن این عقب ماندگی فرهنگی، حادثۀ اخیری است که بالای دو خواهر از یک فامیل در 
رحمانۀ ننگرهار رخ داد و مردی توانست به زور با دو خواهر در یک شب عقد نکاح داشته باشد؛ و یا کشتار بی« خیوه»ولسوالی 

 قندهار به دست مردان مسلح ناشناس.پنج زن شاغل در میدان هوایی 

ها نشان می دهد که چرا برای رهایی از ستم بر زنان در اشکال مختلف، باید کلّ روابط انسانی موجود را دگرگون همۀ این
 فکرد و این یعنی انقلاب سوسیالیستی، به عنوان نخستین انقلاب آگاهانه و بابرنامه. این انقلاب، بیشترین منابع ممکن را صر

های مادی آن از میان برداشته شود. زنان و کودکان خواهد کرد. عقب ماندگی جامعه زمانی ریشه کن می شود که ریشه
های سرشار. با ملی سازی و برنامه ریزی دیموکراتیک این منابع برای افغانستان کشوری است با منابع و ذخایر غنی و ثروت

کن، مهد کودک، آموزش، درمان، آب، برق و غیره( می توان نهایتاً ستم بر زن رفع نیازهای اجتماعی )نظیر شغل مناسب، مس
 را به تاریخ سپرد.

های قومی و خلاصه تمامی اقشار تحت ستم علیه رهایی زنان امری است که با مبارزۀ زنان در اتحاد با کارگران، جوانان، اقلیت
 دولت سرمایه داری و برای سوسیالیسم گره خورده است.

 !کارگر طبقه رهبری به سوسیالیستی انقلاب تدارک سوی به یشپ پس

 کارگری خـــط

 13۳5قوس 

 بپیوندید. ما به سوسیالیسم پرچم کردن بلند و داری سرمایه ضد بر طبقاتی مبارزه برای
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 اجتماع انجمن» یابود برنامه از گزارشی

 «افغانستان دادخواهان

هان انجمن اجتماع دادخوا» 13۳5قوس  1۸امروز 
، یادبودی را برای کشته شدگان و جوانان و زنان «افغانستان

و کارگران و روشنفکرانِ به قتل رسیده در دوران حاکمیت 
حزب دیموکراتیک خلق، مجاهدین، طالبان، داعش و دولت 

 سرمایه داری کنونی افغانستان برگزار کردند.

به عنوان « پرچم»و « خلق»های باید متذکر شد که جناح
از دستگاه بین المللی اختناق و سرکوب و سانسور  جزئی

های مخالف خود یک حلقه سرکوب استالینیستی، برای جناح
و « پلچرخی»های زندان و زنده به گور کردن را در پلیگون

سایر نقاط کشور ایجاد کردند، به نحوی که هنوز هم 
ای از آن دوره گورهای مدفون دسته جمعی کشف ناشده

در حاکمیت نور « کام»ند. دستگاه استخباراتی باقی مانده ا
محمد تره کی و حفیظ الله امین و دستگاه استخباراتی 

در زمان حاکمیت ببرک کارمل و داکتر نجیب با « خاد»
ها داشتند که از بخشی از آن پرده برداشته شده است. ای در این سلاخیاتحاد شوروی، نقش گسترده« ک گ ب»همکاری 

ی بورکراتیک دست نشانده شوروی در افغانستان، برای استوار نگه داشتن توان دفاعی شوروی در جنگ سرد هااین حاکمیت
مخالفین را نیز در بر « چپ»های مجبور به سرکوب هزاران تن از مردم این سرزمین شدند. دامنه سرکوب، حتی برخی جناح

شان به عنوان مخالف کشته شدند و برخی« ح د خ ا»ر زمان گرفت، از جمله فی المثل گرایش مائوئیستی که اکثر رهبرانش د
شان نیز در کنار ارتجاع مجاهدین قرار گرفتند و علیه دولت و قوای شوروی جنگیدند با دولت آن زمان متحد شدند و تعدادی

ها در سراسر لیگونشناسایی، بازداشت و در نهایت در پ 135۲و برخی دیگر به دست استخبارات دولت بنام عناصر ضد انقلاب 
 افغانستان همران دیگران زنده به گور شدند.

، بیش از تبلیغات بورژوازی به تحریف و بدنام کردن مفهوم مارکسیستی «سوسیالیسم»ها به اسم تجربه این حکومت
 سوسیالیسم کمک رسانده و در حافظه مردم و نسل جوان به ثبت رسیده است.

انیان ایران، برای حمایت از قرب« کمیته اقدام کارگری»افغانستان، از متحدین « کارگریخط »به همین دلیل است که رفقای 
های چهار دهه اخیر افغانستان و همین طور دفاع از میراث سوسیالیسم انقلابی، از این فرصت استفاده کردند و با حضور جنگ

 مده است.در مراسم بیانیه هایی را میان مردم توزیع کردند که متن آن در زیر آ

 13۳5قوس  1۸، خط کارگری
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 بیانیه متن

 آینده جامعه مسیر کننده تعیین طبقاتی، مبارزه

بت رسانده است. را به ث« استالینیستی»بار خود، تجربه حاکمیت یک رژیم منحط افغانستان نیز کشوری است که در تاریخ خون
ی در دوران جنگ سرد برای تغییر توازن قوا به نفع این رژیمی که نه با اتکا به نیروی مردمی، بلکه به عنوان مهره شورو

 دومی روی کار آورده شد.

ه سابق طبیعتاً با همان سرکوب هایی همراه بود ک« دیموکراتیک خلق افغانستان»قدرت گیری حزب بورکراتیک استالینیست 
واقعیت که  کشان وارد آورده بود. اما اینبر آن استالینیسم، به نام سوسیالیسم، بر پیکره جنبش بین المللی کارگران و زحمت

ترین قربانیان این نظام، کارگران و زنان و جوانان سوسیالیستِ انقلابی بودند، به تنهایی کذب بودن این ادعای آنان را بیش
 نشان می دهد.

ها و برخوردهای خود نام سوسیالیسم را لکه دار کرد، در عوض امپریالیسم امریکا نیز با تمویل اگر حاکمیت این حزب با سیاست

 یوب و کشته و آواره کرد.مع و معلول  ، مردم بسیاری را در افغانستان«مجاهدین»و تجهیز افراط گرایان مذهبی و خاصه 

و تداوم کابوس افغانستان با پانزده سال اشغال و حضور نظامی مستقیم امپریالیسم امریکا کارنامه سیاه و خونین این جریانات 
های مختلف از سوی دیگر، باعث شده است که های اخیر به شکلاز یک سو و گسترش مبارزات و اعتراضات اجتماعی سال

های منحط د و مطرح شوند: از گرایشای بگیرنهای فرتوت گذشته مجدداً جان تازهدر خلأ یک رهبری انقلابی، گرایش
های افراطی مذهبی و لیبرال ها، که همگی ورشکستگی خود را برای حتی مائویستی و چریکی و رفرمیستی گرفته تا گرایش

 جزئی وضعیت زحمتکشان به اثبات رسانیده اند.« بهبود»

ود. اما عقب ماندگی، سرنوشت محتوم نیست. افغانستان امروز در همه جا و همه چیز بابت عقب ماندگی خود مجازات می ش
های مادی آن از میان برداشته شود. افغانستان کشوری است با منابع عقب ماندگی جامعه زمانی ریشه کن می شود که ریشه

ها ها کارگر به همراه جوانانی که نیمی از جمعیت کشور را شکل می دهند و میلیونهای سرشار. میلیونو ذخایر غنی و ثروت
استعدادی که با مرگ یا آوارگی در این سو و آن سوی دنیا تباه می شوند، می توانند با ملی سازی و برنامه ریزی دیموکراتیک 
این منابع برای رفع نیازهای اجتماعی )نظیر شغل مناسب، مسکن، آموزش، درمان، آب، برق و غیره( و نه برای سود یک اقلیت 

پدیده  های مادی اینجذب نیروهای افراطی نظیر طالبان و داعش را تضعیف و نهایتاً ریشه مافیایی و طفیلی فاسد، پایگاه
یعنی فقر و جهل را بخشکانند. این هسته اصلی نبرد ماست. چرا که دست اندازی به این مالکیت خصوصی، با واکنش 

 و به رو می شوند.سرسختانه سرمایه داران و مافیا و قاچاقچیان و نهاد مدافع آنان، یعنی دولت، ر

ی آن هاها و حاکمیت ها، بلکه تنها با درهم شکستن دولت سرمایه داری و تمام ارگاناز همین روست که نه با تغییر رژیم
مانند ارتش و پولیس و قوای قانون گذاری و اجرایی و قضایی است که می توان گام نخست را برای دگرگونی بنیادی جامعه 

 برداشت.
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به هیچ رو دور و تخیلی نیست، اگر در نظر داشته باشیم که تغییر انقلابی در افغانستان، وابسته به یک فاکتور  این چشم انداز
دیگر، یعنی مبارزه طبقاتی و تحولات انقلابی در منطقه است. یک موج انقلابی در کشور همسایه ما ایران، با یک طبقه کارگر 

، می که سال پار به قتل رسید« شاهرخ زمانی»اش همچون رفیق ت انقلابیوسیع و نیرومند و معترض و رهبران سوسیالیس
 های تحمیلی خود جهش کند.تواند شرایطی را فراهم کند که افغانستان از روی این حجم عظیم عقب ماندگی

در پیوند با رفقای  ،از همین جا نتیجه می شود که ایجاد یک تشکیلات انقلابی، مسلح به برنامه سوسیالیستی و انترناسیونالیستی
ترین مؤلفه است. چنین تشکیلاتی با طرح مطالبات به حق زنان و جوانان و کارگران و متحد در سطح منطقه و جهان، حیاتی

های خود در متن مبارزات روزمره، به سادگی از یک نیروی های ملی و خلاصه همه اقشار ستم دیده، می تواند با دخالتاقلیت
 ه یک نیروی بزرگ تأثیرگذار مبدل شود. این درسی است که تاریخ به ما می دهد.ای بکوچک حاشیه

 پس پیش به سوی تدارک انقلاب سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر!

 زنده باد همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان!

 خـط کارگری

 13۳5قوس 

 یالیسم به ما بپیوندید!برای مبارزه طبقاتی بر ضد سرمایه داری و بلند کردن پرچم سوس

khatekargari.wordpress.com 

Facebook.com/khatekargari 
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 شربت» از حمایت در پوستر توزیع کابل:

 کودکان و زنان تمامی و «گل

 

، از حامیان کمیتۀ اقدام کارگری «خط کارگری»فعالین 
، پناهجوی «شربت گل»در کابل، در حمایت از بانو 

های پاکستان به اتهام شناختی زندانی در یکی از زندان
ها مهاجرت )از زمان جنگ کارت جعلی پس از دهه

مجاهدین با رژیم جمهوری دیموکراتیک تحت رهبری 
حزب دیموکراتیک خلق افغانستان( اقدام به توزیع و 

 نصب پوسترهایی در شهر کابل کردند.

که امروز زن میانسالی است، همان « شربت گل»
با چشمان سبز در یکی از ساله معصوم  12کودک 
های پناهجویان افغان در شهر پیشاور است که اردوگاه

 «نشنال جئوگرافیک»با انتشار عکسش بر جلد نشریه 
های های دهه هشتاد میلادی )یعنی همان سالدر سال

حمایت حکومت ریگان از مجاهدین تحت لوای 
ت صدای افغانستانی اسنوشت هزاران هزار زن و کودک بی، سر«شربت گل»رسید. سرنوشت « شهرت»به «( مبارزین آزادی»

 آن که کسی نام آنان را بداند.که همه روزه قربانی می شوند، بی

های میان در حال حاضر فشار بر پناهجویان افغانستانی در پاکستان برای بازگشت به کشور، بخشاً نتیجه بالا گرفتن تنش
بار دیگری به اوج رسید. از ( 2۱1۱ر درگیری نظامی اخیر در مرز تورخام )جون های افغانستان و پاکستان است که ددولت

از  هابه مدرسه نظامی پیشاور، مقامات پاکستان به این بهانه که تروریست 2۱14زمان وقوع حمله تروریستی مرگبار دسمبر 
دت بخشیدند. اوایل ماه آوریل امسال چند صد تورخام وارد پاکستان شده اند، به کنترل بر عبور و مرور مردم و کالاها از مرز ش

های تورخام به دست مقامات پاکستانی با خاک یکسان شدند. ماحصل سکونتگاه افغان 3۱۱خانواده افغان از این شهر تخلیه و 
 دها درگیری نظامی تورخام بود که یک هفته به طول انجامید و از منظر دولت سرمایه داری پاکستان کوششی بواین تنش

و « انونیغیرق»و همین طور بازگشتاندن شمار زیادی از پناهجویان افغان « تحریک طالبان پاکستان»برای سرکوبی گروه 
 فاقد مدارک.

از پاکستان به « داوطلبانه»خانواده  5۱۱، روزانه بیش از (2۱1۱به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل )اگست 
دیگر تاب تحمل آزار و اذیت و ارعاب پولیس و نیروهای امنیتی پاکستان و شرایط اسفبار زندگی  افغانستان باز می گردند، چون

 را ندارند. اما بازگشت، پایان مشکلات نیست.



21 

چه آن هایی که تا همین اواخر در داخل کشور آواره شده اند و چه آن هایی که به تازگی وادار به بازگشت به کشور شده اند، 
های انسان دوستانه فوری و اضطراری هستند، خاصه زنان و کودکان. در حالی که به روال همیشه دولت مکهمگی نیازمند ک

 ای برای آنان ندارد.سرمایه داری افغانستان هیچ برنامه

ا ماین جهنم روی زمین، باعث شده تا بسیاری از جوانان افغانستان با خطر کردن حتی به قیمت جان خود رهپسار اروپا شوند. ا
می  ، بستن و کنترل بیشتر مرزها، مانع ورود پناهجویان«دژ اروپا»این نیز پایان مشکلات نیست. اتحادیه اروپا با بازگشت به 

ها سرمی رسند، بازپس می فرستند. به عنوان مثال امپریالیزم آلمان که در حال حاضر شود و آنانی را هم که با تمام این مشقت
قیم درگیر شمار زیادی از مداخلات نظامی در خاورمیانه و شمال افریقا است، نقشی برجسته در بستن به طور مستقیم یا غیرمست

مرزهای اروپا برای جلوگیری از ورود پناهندگان دارد و به توافقی کثیف با ترکیه دست یافت و از حامیان بستن مسیرهای 
 است. دریای اژه و دریای مدیترانه با اتکا به ابزارهای نظامی بوده

می ادعایی بوده است. قریب به نی« دیموکراسی»سال پس از اشغال نظامی افغانستان به دست امریکا، این همه دستاورد  15
از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کند و افغانستان دومین کشور فقیر جهان به شمار می رود. مرگ و میر اطفال بسیار بالا و 

درصد نوزادان کسر وزن دارند. زنان غالباً به خاطر ساختار سنتی و شدیداً  3۱است. بیش از  هاترینامید به زندگی جزء پایین
پدرسالار و ارتجاعی جامعه افغانستان اجازه خروج از منزل، حتی به قصد رفتن به شفاخانه را نمی یابند و به همین دلیل از هر 

های محدودی در افغانستان استند و حتی امریکا ابایی شفاخانه زن باردار یکی در مسیر انتقال به شفاخانه جان می سپارد. ۸
درصد جمعیت به آب آشامیدنی  ۲۱را در کندوز بمباردمنت کند. « پزشکان بدون مرز»ندارد که مانند اکتبر سال قبل، شفاخانه 
سواد استند. رگسالان بیدرصد بز 3۱درصد کودکان به مدرسه می روند و حدوداً  ۱۱دسترسی ندارند. امروز تنها نزدیک به 

مورد حمله به مدارس  1۱4افغانستان از جمله کشورهایی است که رکورد بالاترین شمار حملات تروریستی به مدارس را دارد )
 …ثبت شد( و  2۱14در سال 

تیازتش که امحکومت دست نشانده امریکا در افغانستان، امروز در زمره فاسدترین کشورهای جهان است، همراه با طبقه حاکمی 
های بین المللی و تجارت تریاک و هروئین استوار ساخته. حکومتی منفور ای و قومیتی، تاراج کمکهای فرقهرا بر شکاف

 هزار سرباز امریکایی و اروپایی درجا واژگون می شود. 15ها و چنان متزلزل و شکننده که بدون توده

های های پاکستان، ایران و همین طور دولتو برخورد غیرانسانی دولت این وضعیت اقتصادی و اجتماعی اسفبار افغانستان
 سرمایه داری و امپریالیستی اروپا با پناهجویان، سند کیفرخواستی علیه کل نظام گندیده سرمایه داری است.

و اضطرار در  تسازماندهی یک جنبش ضدّ جنگ بین المللی متکی بر طبقۀ کارگر و علیه نظام سرمایه داری، اکنون با فوری
سرمایه  هایدستور کار جنبش بین المللی قرار می گیرد. پناهجویی، محصول جنگ است، و جنگ محصول رقابت میان دولت

 داری منطقه و جهانی. از این رو است که مبارزه با جنگ، به مبارزه علیه سرمایه داری و برای سوسیالیسم گره خورده است.

 13۳5عقرب  11، خط کارگری
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 هایگام و هادرس دربارۀ بیانیه توزیع گزارش ابل:ک

 «روشنایی جنبش» بعدی

 

ار یکب« جنبش روشنایی»ای که قرار بود اعتراضات برنامه ریزی شده
میزان برگزار کند، به بهانۀ  ۱های کابل به تاریخ دیگر در جاده

گفتگوها با نمایندۀ سازمان ملل متحد لغو شد. از طرف دیگر همان 
های دولتی عملاً به ه از قبل پیش بینی کرده بودیم، ارگانطور ک

بهانۀ امنیتی بودن وضعیت موجود به خصوص بعد از گذشت چندین 
های حملۀ پی در پی دهشت افگنان در ظرف یک شبانه روز که هفته
های گذشته شاهد آن بودیم و همین طور به این بهانه که ارگان

ری همچون دوم اسد را ندارند، امنیتی تحمل و آمادگی حادثۀ دیگ
های امنیتی به صراحت و به مانع برگزاری اعتراضات شدند. ارگان

ای اعلام کردند که مسئولیت هرگونه مشکل امنیتی و شکل مزورانه
قربانی شدن معترضین به دوش رهبران این جنبش است. در نتیجه 

ق این است که معترضین از طری« راه حل»اعلام کردند که تنها 
گفتگو، با دولت برای رسیدگی به مشکل برق وارداتی کنار بیایند. 

ها قبل ها در حالی است که حاکمیت افغانستان از مدتهمۀ این
برنامه ریزی کرده بود و اکنون بهترین فرصت را یافت! وجه مثبت این « حکمتیار»با یک چهرۀ جانی مانند « گفتگو»برای 

 ل ماهیت واقعی این نهادها را برای مردم روشن کرده می تواند و توهمات را می زداید.قبیل اقدامات این است که در عم

با همکاری رفقای متحد و نزدیک خود که قصد شرکت مستقل در اعتراضات را داشتند، از این فرصت « خط کارگری»فعالین 
ای کوتاه تدوین و در روز جمعه در میان های بعدی پیشرَوی اعتراضات را به صورت بیانیهها و گاماستفاده کردند و درس

ها قرار گرفت )تصاویر و فلم هایی از جریان کار همراه با متن بیانیه کارگران و زنان و جوانان توزیع کردند که مورد استقبال آن
قلابی کسیزم انآمده است(. خط کارگری هرچند در بدایت کار بوده و یک نیروی کوچک است، اما باور دارد با اتکا به سنن مار

و تجارب غنی جنبش کارگری بین المللی و مهمتر از همه حضور عملی در اعتراضات و در میان کارگران و زحمتکشان، می 
های ارتجاعی منطقه و جهان به دام افتاده و عقبگردهای شدیدی بر آن توان حتی در شرایطی که افغانستان در چنبرۀ قدرت

ل واقعی را به بطن جامعه برد. تنها راه صحیح، هرچند درازمدت و نفس گیر برای ایجاد خط تحمیل شده است، رشد کرد و بدی
 رهبری انقلابی سوسیالیستی از پایین و از دل اعتراضات همین است.

 13۳5میزان  1۱ خط کارگری،
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 بیانیه متن

رد که دهای زیادی را طی کفرو و فراز گرفت شکل -برق به دسترسی یعنی -ابتدایی حق یک حول که «روشنایی جنبش» 
ای که هرچند با ایجاد وحشت عمومی موقتاً در تاریخ دوم اسد بود. حمله« داعش»نقطۀ اوج آن حملۀ انتحاری و خونین 

توانست مانع تداوم اعتراضات شود، ولی در هر حال درست مانند انبوه تجربیات تاریخی و جهانی مشابه نتوانست به کل آن را 
ین تر در آن هویدا شد. فعالد. جنبش روشنایی با گذر زمان پوست اندازی کرد و خطوط و منافع طبقاتی بیشاز حرکت بازدار

 -علولی نه منف -همواره سعی کردند با حضور و دخالتگری مستقل و مداوم در این اعتراضات، نقشی کوچک« خط کارگری»
دی مبارزه های بعهای سیاسی برای ترسیم گامکنون کسب درسدر پیشبرد مبارزه و حذف موانع آن داشته باشند. در نتیجه ا

 اهمیت بسزایی پیدا می کند:

ای معنی واقعی خود را نشان می دهد. استفادۀ ابزاری حملۀ بزدلانۀ عناصر وابسته به داعش، در چهارچوب تحولات منطقه -1
ها در قالب تیپ فاطمیون به باتلاق جنگ داخلی م آنرژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین شیعۀ هزاره و اعزا

های اسد بود. به روال همیشه کارگران و زحمتکشان هستند که بهای رقابت 2سوریه، بهانۀ مناسبی برای رویدادهای خونین 
 ای را می پردازند.منطقه

ارهای نع نفوذ عناصر داعشی و انفجحضور گستردۀ نیروهای پولیس و فضای امنیتی تا سر حد مسدود کردن مسیر ارگ، ما -2
ز تأمین های سرشار، نه فقط ناتوان اانتحاری نشد. همین به تنهایی نشان می دهد که ارتش و پولیس افغانستان با وجود بودجه

 های داخلی تجهیز شده و تعلیم دیده اند.امنیت عمومی استند، بلکه اساساً برای سرکوبی

 های سرکوب. فعالین جنبش خود می توانند از پیشنیازی به دولت داریم و نه پولیس و ارگان ما برای تأمین امنیت خود نه -3
های چندنفره، حضور در اعتراضات و نظارت بر آن، تفتیش عناصر مشکوک و غیره، این وظیفه را به عهده با تشکیل دسته

 بگیرند.

سلسله مراتب قدرت و منافع طبقاتی خاص هرگز تا به آخر اکثر رهبران قومی جنبش روشنایی، که بنا به جایگاه خود در  -4

 جرأحت و بودند که هایی آن. زدند باز سر حضور از آخر لحظات ها در پیگیر نیستند، با زدوبندهای پشت پرده و سازش
ده و ی بهت زهاچهره با گناهبی هایانسان کرور کرور که درحالی شدند؛ منتقل مجهز هایشفاخانه به بلافاصله برداشتند،

پوشیده از خاک و خون به مراکزی همچون شفاخانۀ استقلال منتقل شدند که به دلیل نبود امکانات جان باختند. واکنش دولت 
هیچ چیز به جز پیام تسلیت و دعا نبود! همین مورد گویای آن است که ما کارگران و زحمتکشان و رهبران قومی در دو صف 

فریبی است برای پوشاندن همین منافع متضاد. برای رهبران قومی، منافع « وحدت ملی»یم. مختلف و مقابل هم ایستاده ا
 جنبش مطرح نیست. بلکه در تحلیل نهایی جنبش اهرمی است برای فشار و کسب امتیاز.

یره که با غ های سرمایه داری کشورهایی نظیر ترکیه، فرانسه، بلژیک، امریکا ودولت سرمایه داری افغانستان مشابه دولت -5
حملات تروریستی رو به رو بوده اند، از این فرصت برای افزایش سرکوبی داخلی و تحدید حقوق دمکراتیک اولیه به اسم 

 بهره برداری خواهد کرد.« مبارزه با تروریسم»
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ست سرشناس، یبرای این ترور« مصونیت قضایی»و تأمین « گلبدین حکمتیار»اما سازش اخیر حکومت با جنایتکاری مانند  -۱
 خود به خوبی نشان می دهد که این دولت حامی تروریسم است. و الا چه معنای دیگری برای این سازش شوم باید یافت.

دولت ناگهان اعلام کرد که هزینۀ مسیر برق بامیان و زمان اتمام پروژه بیش از حد انتظار خواهد بود و در نتیجه باید مسیر  -۲
های پیشین نشان دادیم که این دروغی بیشتر نیست، اما دولت موظف است تمامی هرچند در بیانیه را به سالنگ انتقال داد.

میلیارد  4های نیرو در افغانستان )بالغ بر های تاکنونی برای زیرساختاسناد و مدارک این گفتۀ خود را به انضمام صورت هزینه
 رو به عموم منتشر کند.( 2۱۱2دالر از سال 

دخواندۀ جنبش تاکنون مبالغی را از کشورهای مختلف جمع آوری کرده اند. میزان این مبالغ دریافتی و نحوۀ رهبران خو -۸
 استفاده از آن باید برای ما روشن باشد.

جنبش روشنایی زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که حمایت کارگران و زحمتکشان دیگر نقاط افغانستان را فارغ از  -۳
ها را با خود داشته باشد. هیچ پشتیبان قابل اتکاتر و نیرومندتری از این برای مردم محروم ر کل تبعیضمذهب و قومیت د

 عمدتاً هزاره در بامیان متصور نیست. وحدت طبقاتی رمز پیروزی ماست.

، مسکن، انافغانستان به لحاظ منافع طبیعی کشوری فقیر نیست. علاوه بر برق، موراد دیگری آموزش، بهداشت و درم -1۱
تغذیۀ مناسب، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، تأمین امنیت اجتماعی زنان و کودکان و اقشار آسیب پذیر و غیره نیز حقوق 

های کلان اقتصاد تحت نظارت ابتدایی مردم بامیان و کل افغانستان است. تنها با ملی سازی صنایع و معادن و بخش
 وان این مطالبات را محقق کرد.دیموکراتیک کارگران و زحمتکشان می ت

ترین سطح به نقد و بحث در انتها تمام مبارزین، کارگران و جوانان و زنان را فرامی خوانیم تا این موضوعات را در وسیع
 بگذارند.

 کارگری خط                                                    13۳5میزان 
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 ریدهسرب سالگرد یکمین یادبود برای روشنایی جنبش شده برگزار محفل جریان از گزارش مختصر

 «:روشنایی جنبش» بعدی هایبرنامه اعلام و «جاغوری» شدۀ ربوده مسافرین شدن

 
امروز محفلی را به مناسبت یکمین سالگرد سربریده شدن مسافرین ربوده شدۀ « جنبش روشنایی» 13۳5عقرب  21امروز 

رصت با استفاده از ف« خط کارگری»برگزار کرد. « جنبش روشنایی»اش برای های بعدیام داشتن برنامهو برای اعل« جاغوری»
« ام کارگریکمیتۀ اقد»و امکانات ناچیز جا را خالی نگذاشت و به قصد توزیع بیانیه هایی از قبل مهیا شده به همکاری رفقای 

 در این محفل اشتراک داشت.

لمان افغانستان، رهبر و اعضای حزب کار و توسعه، با همکاری جسته و گریختۀ اعضای سابق در حال حاضر بعضی اعضای پار
که عضو پارلمان نیز است، خود را در « عبدالطیف پدرام»حزب وحدت اسلامی و حتی همکاری حزب کنگرۀ ملی به رهبری 

های لیبرالی و فاشیستی. به علاوه با شقرار داده اند. یعنی احزاب و رهبرانی بورژوایی، با گرای« جنبش روشنایی»رأس 
معاون اول ریاست جمهوری درمورد کارکردهای قومی اشرف غنی در سطح دولت و « جنرال دوستم»گیری اخیر موضع

جنبش ملی »از غنی، رهبری جنبش روشنایی با استفاده از این فرصت توانسته حمایت حزب « دوستم»انتقادهای به ظاهر تند 
تان را به رهبری رشید دوستم بدست بیاورد، به طور که سخنگوی این حزب در محفل امروز نیز پیام دوستم افغانس« اسلامی

 را قرائت کرد.
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ها یا صدها موردی است که نشان می دهد چگونه یک اعتراض حول مطالباتی به حق یکی از ده« جنبش روشنایی»مورد 
ای بدون سر می مانند و بورژوازی در کسوت بی و رادیکال به بدنهشکل گرفته می توانند، اما در غیاب یک رهبری انقلا

 ها و احزاب مختلف خود را در رأی آن می نشانند.گرایش

های انقلابی با اتکا به تجربیات تاریخی و جهانی خود نقش این احزاب و رهبران را که عموماً در رأس چنین جنبش مارکسیست
ر پی خواهد داشت، به خوبی تشخیص می دهند. اما این تشخیص را نمی توان به جای هایی قرار می گیرند و سرنوشتی که د

آگاهی عمومی معترضین قرار داد، بلکه بالعکس آگاهی آنان را باید به این سطح رسانید. اعتراضاتی که از درون مردم محروم 
های بعدی را نشان دهد و بدون لابی که گامنهاده شد، بدون یک برنامۀ انق« جنبش روشنایی»هزاره بیرون آمد و بر آن نام 

رمایه داری های دولت سدخالتگری برای اشاعۀ این برنامه، نهایتاً به واسطۀ احزاب بورژوایی به بن بست کشانده و تابع خواست
ح شده که اض وهای امروز نیز طبعیتامی شوند و البته که به هیچ راه به نتیجه منتهی نمی شوند. با سخنرانی« وحدت ملی»

ای مشخص برای تحقق اهداف اعتراض ندارند. این خود می برنامه« رهبران»های عامه پسند، هیچ یک از این غیر از لفاظی
های بیشتر میان رهبران و معترضین باشد. به خصوص در این مرحله اگر ما از پیش بیشترین تواند در عمل باعث شکاف

 مطرح کرده باشیم، می توانیم اعتبار پیدا کنیم. ها راترین انتقادهدخالتگری و جدی

از سال پار )به دنبال سربریده شدن تبسم و « جنبش تبسم»و نه حتی در « جنبش روشنایی»های اتخاذ شدۀ نه در برنامه
ا دولت ب اقارب او در راه غزنی و جاغوری به دست طالبان(، اثری از اشاره به نیروی طبقۀ کارگر، همبستگی طبقاتی و مبارزه

 سرمایه داری دیده نتوان کرد.

ای ملی ههای سابق خود مانند شرکت در اعتراضات و توزیع بیانیه و پوستر، در افشای خواستدر ادامۀ دخالت« خط کارگری»
. دگرایانه، مذهبی و سایر انحرافاتی که نمی توانند چاره ساز تحقق مطالبات همه زحمتکشان باشند، در این محفل شرکت کردن

 متن بیانیۀ توزیع شده در ادامه می آید.

سال حضور نظامی، باعث فلاکت و عقب  15های سیاه حاکمیت طالبان و متعاقب آن حملۀ مستقیم امپریالیسم امریکا و سال
ماندگی اقتصادی و بالتبع عقب ماندگی فرهنگی شده است. در نتیجه برای مبارزه در جهت انقلاب، سرنگونی سیادت دولت 

یم. های مختلف درگیر باشهای بسیاری در جبههمایه داری، علیه جنگ و اشغال نظامی، ناگزیریم با موانع و عقب ماندگیسر
تنها با سلب مالکیت از طبقۀ حاکم فاسد و دست نشانده، برپایی دولت کارگران و زحمتکشان، ملی سازی و برنامه ریزی برای 

و جهانی است  ایران، در ارتباط تنگاتنگ با جنبش انقلابی و طبقۀ کارگر منطقهمنابع موجود تحت نظارت دیموکراتیک کارگ
های ارتجاع و بنیادگرایی را های مادی این فقر و عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی و از این رو ریشهکه می توان ریشه

 بخشکانیم.

 زنده باد سوسیالیسم!

 13۳5عقرب  21 خط کارگری،
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 بیانیه متن

 ماست! پیروزی رمز زحمتکشان، طبقاتی وحدت و حاکمیت از طبقاتی و سیسیا استقلال

 در و بود خواهد انتظار حد از بیش پروژه اتمام زمان و بامیان برق لین هزینۀ که کرد اعلام ناگهان حاکمیه دولت که این*  

 دولت، منظر زا واقع در.کند می نبالد را دیگری اهداف و نبوده تر¬بیش فریب یک داد، انتقال سالنگ به را مسیر باید نتیجه

 نبرای علاوه و است خارجی و داخلی هاینشین دیپلمات مرکز جا¬لویت دارد، چرا که ایناو و ضرورت مرکز به برق رساندن
 خشب کل در و غیره و خصوصی هایدانشگاه خصوصی، مکاتب ها، هُتل ها، بانک دولتی، خصوصی، بزرگ هایشرکت اکثر

های نخست نشان دادیم که نیهبیا در. است گرفته جای کابل خصوص به مرکزی ولایات در دولت هایاختزیرس از زیادی
ادعای بالارفتن هزینه در صورت گزینش مسیر بامیان یک دروغ آشکار است، با این حال دولت موظف است تمامی اسناد و 

میلیارد دالر از  4های نیرو در افغانستان )بالغ بر یرساختهای تاکنونی برای زمدارک این گفتۀ خود را به انضمام صورت هزینه
 رو به عموم منتشر کند.( 2۱۱2سال 

* علاوه بر این رهبران خودخواندۀ جنبش تاکنون مبالغی را از کشورهای مختلف جمع آوری کرده اند. میزان این مبالغ دریافتی 
 و نحوۀ مصارف آن باید برای ما روشن باشد.

مذهبی باید هوشیار بود. به خصوص از زمان حملۀ های حکومت برای شکستن جنبش با اختلافات قومی* نسبت به تلاش
اسد، که در واقع قربانی کردن مردم به واکنش به اعزام شیعیان هزاره از سوی ایران به سوریه بود،  2انتحاری داعش در روز 

ل کند اعتراضات را خنثی کند. اما واقعیت زندگی دشوار و غیرقابحکومت فضا را امنیتی ساخته و به بهانۀ نبود امنیت سعی می 
کفایتی نیروهای نظامی ها و ترفندها خاموش نشود. بیتحمل مردم، باعث می شود تا صدای اعتراض با این فشارها و ارعاب

ه این به خوبی روشن شد ک های سرشار، در عدم جلوگیری از آن رویداد خونین آشکار شد، وو پولیس افغانستان با وجود بودجه
های داخلی تجهیز شده و تعلیم دیده اند.ما برای تأمین امنیت خود نه نیازی به دولت داریم و نه نیروها اساساً برای سرکوب

نظارت  های چندنفره، حضور در اعتراضات وهای سرکوب. فعالین جنبش خود می توانند از پیش با تشکیل دستهپولیس و ارگان
 فتیش عناصر مشکوک و غیره، این وظیفه را به عهده بگیرند.بر آن، ت

* حکومت دست نشانده امریکا در افغانستان، امروز در زمرۀ فاسدترین کشورهای جهان است، همراه با طبقه حاکمی که 
ی، هاد خانۀ آزادهای بین المللی و تجارت مواد مخدر استوار ساخته. نای و قومی، تاراج کمکهای فرقهامتیازتش را بر شکاف

ن به نشر رسانده بود که نشا« فصل سیاه غصب زمین»در مورد غصب زمین در افغانستان زیر عنوان  13۳4حوت 2تحقیقی را 
جریب زمین را  1۱۱۱است. اخیراً خبردار شدیم که های اخیر غصب شدهداد که بیش از یک میلیون جریب زمین در سالمی

کرده است. این تنها یک گوشه از فساد مالی حاکمیت است. منابع سرشاری از پول در یکی از نزدیکان اشرف غنی غصب 
 .«پول نیست»دست اقلیت حاکم بر ماست، با این حال به روال همیشه می گویند که برای رفع نیازهای ابتدایی ما 

غذیۀ ، صحی و درمان، مسکن، ت* افغانستان به لحاظ منابع طبیعی کشوری فقیر نیست. علاوه بر برق، موارد دیگری آموزش
مناسب، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، تأمین امنیت اجتماعی زنان و کودکان و اقشار آسیب پذیر و غیره نیز حقوق ابتدایی 
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های کلان اقتصاد تحت نظارت دیموکراتیک مردم بامیان و کل افغانستان است. تنها با ملی سازی صنایع و معادن و بخش
 متکشان می توان این مطالبات را محقق کرد.کارگران و زح

* جنبش روشنایی زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که حمایت کارگران و زحمتکشان دیگر نقاط افغانستان را فارغ از مذهب 
مدتاً ع ها را با خود داشته باشد. هیچ پشتیبان قابل اتکاتر و نیرومندتری از این برای مردم محرومو قومیت در کل تبعیض 

هزاره در بامیان متصور نیست. حفظ استقلال طبقاتی و سیاسی از عناصر حکومت و وحدت طبقاتی مردم از هر قومیت، رمز 
 پیروزی ماست.

 کارگری خــــــــط 

 13۳5 عقرب،
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 افغانستان در زمانی شاهرخ المللی بین کارزار

 مانیز شاهرخ رفیق جاودانگی سال یکمین آستانه در

 

گر هواداران ایران، یک بار دی« کمیته اقدام کارگری»به سلسله راه اندازی کارزار بین المللی رفیق شاهرخ زمانی به پیشگامی 
ه ، به این فرصت دست یافتند تا ب«کمیته اقدام کارگری»ای خود، های متحد منطقهدر افغانستان پیرو اقدام« خط کارگری»

ه انجام ، فعالیتی را ب«شاهرخ زمانی»، اولین یادبود روز جاودانگی مبارز پیشروی انقلابی رفیق سنبله 22مناسبت فرارسیدن 
رسانند. برای این امر در ساحاتی از کابل، پوسترهای کارزار به دو زبان فارسی دری و پشتو در معرفی رفیق شاهرخ زمانی 

 نصب شدند.
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انقلابی تمرکز دارد و میراث شاهرخ زمانی در زمینه سازماندهی جنبش  بخشی از فعالیت گرایش ما بر انتقال تئوری و تجارب
کارگری از این رو اهمیت بسزایی پیدا می کند. در افغانستان نیز تجربه استالینیزم و حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق، سپس 

داری  کارآوردن یک دولت سرمایه های سیاه سلطه مجاهدین و طالبان، نهایتاً مداخله امپریالیستی مستقیم امریکا و رویسال
انتصابی، همگی موجب عقب رانده شدن جنبش به نفع ضد انقلاب بوده است. از یک سو نام و مفهوم سوسیالیزم در ذهن 
زحمتکشان تیره شده است و از دیگر سو رخوت و ناامیدی بر محافل عموماً روشنفکری، حکمفرما. اما تحولات اخیر مانند 

و غیره، علائمی هستند که نشان می دهند « جنبش روشنایی»نگ معدن بغلان، اعتراضات موسوم به اعتصاب کارگران س
مذهبی، دولت  مائوئیزم، ارتجاعاعتراض هنوز در زیر پوست پیکر افغانستان جریان دارد. مبارزه کردن با سنن انحرافی استالینیزم

رد. اما های انقلابی افغانستان قرار می گیتور برنامه سوسیالیستسرمایه داری حاکم و جنگ و حضور نظامی امپریالیزم، در دس
های های جامعه در حوزهانجام این وظیفه، تشکیلات خاص خود را می طلبد که باید از نطفه، با اتکا به پیشروترین بخش

های ئوریربیات و تدانشجویی، زنان، کارگران و زحمتکشان، ساخته شود. اما برای پی گذاشتن سنگ بنای این تشکل، تج
جهانی جنبش بین المللی طبقه کارگر موجود است که باید به کار بست. از این رو، چکیده میراث شاهرخ زمانی، یعنی تاریخی

 ای می یابد.سازماندهی برای ایجاد حزب انقلابی، اهمیت ویژه

 و نشر پوسترهای کارزار شاهرخ زمانی را تا به آنها و برخی دیگر مشکلات، وظیفه توزیع به هر رو تلاش شد تا با وجود ناامنی
 جا که در حیطه توان بود انجام دهیم و در آینده نیز آن را پیگری کنیم.

شاهرخ زمانی به مثابه یک شخصیت انقلابی در ایران بر ضد استبداد و استثمار دولت سرمایه داری ایران قد علم کرد، مانند 
انقلابی رزمید، جان خود در راه انقلاب، قدرت گیری طبقه کارگر و سوسیالیزم بخشید و تا کوه استوار در عرصه عمل و تئوری 

های استثمارشدگان رساند. پاسداری از این میراث ارزشمند شاهرخ آخرین دم حیات فریاد آزادی کارگران جهان را به گوش
 های انقلابی ممکن نیست.زمانی، جز با ایجاد هسته

 13۳5سنبله  15 

 .افغانستان–ارگری خط ک
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 «روشنایی جنبش» ارزیابی و هزاره مردم بین در بیانیه توزیع افغانستان: کارگری خط

های خود در دفاع از کارگران و مردم تحت ستم، به ویژه کارگران و زحمتکشان ، به تعقیب فعالیت«خط کارگری»فعالین 
های افغانستان بر جاده« جنبش روشنایی»های بحق خود در پوشش ای مطالبهبر 13۳5اقلیت هزاره که در تظاهرات دوم اسد 

ریختند، اما قربانی حملات انتحاری مرگباری شدند، با شماری از مردم گپ زدند و بیانیه هایی را توزیع کردند تا گام بعدی 
ای مردم هزاره که در جغرافیه بامیان های اجتماعی و به ویژه برق برمبارزه را نشان دهند. خواست برخورداری از زیرساخت

زیست می دارند، یک خواست اولیه و سرمنشأ اعتراضاتی بوده است که با کارشکنی دولت ورشکسته و عقب نشینی به اصطلاح 
 اعتراض و در نهایت حملۀ مهیب دو مهاجم انتحاری وابسته به داعش در میانۀ راه ناکام مانده است.« رهبران»

ای بر بیانیۀ اولیه افزودند تا علل خیانت اجتناب ناپذیر رهبران ارگ نشین هزاره، دلیل حملۀ مقدمه« ریخط کارگ»فعالین 
ای در سوریه، عجز دولت از تأمین انتحاری خونین داعش به قصد انتقام گیری از شیعیان هزاره در چهارچوب تحولات منطقه

 تراضات و در نهایت نیاز به وحدت حول منافع طبقاتی و نه قومیتی،امنیت ادعایی و منفعت این حمله برای سرکوبی بیشتر اع
 های بعدی اعتراض را توضیح دهند.و گام

شان از اعتراضات و چشم انداز آن گپ زده شد. در برخی موارد روحیه همچنین با تنی چند از مردم در مورد مشکلات و ارزیابی
گر همان طور که گمان می رفت، امید نسبت به مساعدت دولت و رهبران و آگاهی بالا را شاهد بودیم و در برخی موارد دی

هزاره. توسعه نیافتگی اقتصادی و فقر مادّی، دست به دست ایدئولوژی حاکم، ناگزیر فقر فرهنگی و سطح پایین آگاهی 
رضین ید در میان معتاعتقاد داشتند با« خط کارگری»طبقاتی را به همراه می آورد. به همین دلیل است که فعالین سیاسی

حضور یافت، دخالتگری کرد و مطالبه هایی را پیش برد که متناسب با سطح آگاهی آنان و حلقۀ واسط با سطح آگاهی بالاتری 
ها خود به خود با صدور فراخوان و بیانیه به باشد. بدون دخالتگری ملموس، و خالی کردن میدان به نفع رهبری ارتجاعی، توده

 رسند. خطوط صحیح نمی

ها برای ایجاد رهبری رادیکال و انقلابی با اتکا بر پیشروترین کارگران و با باور به همین قسم دخالتگری« خط کارگری»
ت روشنفکران و نه به دس« رهایی طبقۀ کارگر، به دست خودِ کارگران»زحمتکشان افغانستان است و با باور به اصل انکارناپذیر 

بیانیۀ مذکور را همراه با مقدمه توزیع کرد که با « پل سرخ»در منطقۀ  13۳5اسد  2۳امروز مورخ  مایه، حرّاف و قیم مآب،بی
 های ذی قیمتی فراگرفت.استقبال مردم هزاره رو به رو شد و خود از این تجربۀ دخالتگری درس

 در ادامه متن بیانیۀ اولیه، مقدمه و چند مصاحبۀ کوتاه آمده است.

*** 

 چیست؟ «وشناییر جنبش» بعدی گام

ت؛ که با به تاریخ دوم اسد سال جاری اس« جنبش روشنایی»این متن، پیش نویس به تعقیب بیانیۀ توزیع شده در اعتراضات 
یک حملۀ تروریستی جنایتکارانه به خاک و خون کشیده شد. با این حال خطوط کلی این نوشته همچنان صحت خود را حفظ 
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که غالباً خود را مجاهدین -قومی « رهبران»ضات آن روز مشاهده شد، بسیاری به اصطلاح کرده است. همان طور که در اعترا
، للهالله عبداهم معاون عبدنی، سرور دانش و معاون غیا در ارگ علیه اعتراضات موضع گرفتند )مانند  -دورۀ جهاد می خوانند

ند و از حضور در اعتراضات سر باز زدند )مانند کریم رأی دادند( و یا در آخرین لحظات تبانی کردکه به »مسیر سالنگ« محقق 
ثر و حداک« دعاخوانی»و برگزاری مراسم « دلجویی»ها و دیگر مقامات دولت پس از حملات، تنها به خلیلی(. حال این که آن

، نشان داد شنتیجۀ بررسی چگونگی حملات اکتفا کرده اند! به علاوه وقوع حملۀ تروریستی با مسئولیت داعیک کمیسیون بی
که دولت با وجود کنترل شدید و ایجاد فضای امنیتی در روز اعتراض به اسم حفظ امنیت معترضین، تا چه حد ناتوان از تأمین 
این هدف ادعایی خود بوده است. در عوض دولت افغانستان، با پیروی از الگوی سایر کشورهایی که اخیراً شاهد حملات 

اند )مانند ترکیه، بلژیک، فرانسه و امریکا و غیره(، از این حملات به سود خود بهره می برد تا به تروریستی سازمان یافته بوده 
ترین مزیت این حمله، موکول کردن اسم مبارزه با تروریسم، حقوق دمکراتیک و اولیۀ مردم را تحدید و سرکوب کند؛ مهم

« رهبران»اکثراً هزاره در اعتراض اخیر، قربانی زدوبندهای پیگیری اعتراضات به زمانی نامعلوم است. کارگران و زحمتکشان 
ها به جنگ سوریه در قالب لشکر ای شدند. اعزام افغانهای سرمایه داری منطقهمتذکره در بالا و همین طور رقابت دولت

ا برای هست. همۀ اینهای داعش بوده ااز سوی دولت سرمایه داری ایران، بهانۀ لازم برای انتقام گیری تروریست« فاطمیون»
های خود، باید به نیروی خود اتکا داشته باشیم و خود چندمین بار نشان داد که چرا برای پیگری و تحقق مطالبات و خواسته

 رأساً گام بعدی اعتراضات را برداریم.

مصرف  «جنبش روشنایی»اتی های که برای پیشبرد امورات مبارزبه علاوه مردم حقدار این استند که از تمامی حسابات و هزینه
شده و یا هم به مصرف رسانیده می شود آگاه باشند. تا باشد که مردم افغانستان و به ویژه ستمدیدگان هزاره که به راستی 

 ها در راه آزادی برای زندگی قربانیاستحقاق رسیدن به امتیازات اولیۀ زندگی را در سطح کشور و ولایت بامیان دارند و سال
 د، با اتکا به نیروی خود به یک زندگی شایستۀ انسان دست یابند.داده ان
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 در «کارگری اقدام کمیتۀ» متحدین )از «کارگری خط» نشریۀ فعال ،«ستیز مفهوم» رفیق از گزارشی

 انتحاری خونین حملات و کابل امروز اعتراضات دربارۀ ( افغانستان

 

 شد خاموش دقایق آخرین در که «روشنایی جنبش»

 مفهوم ستیز

 «خطّ کارگری»)نشریۀ 

صبح، با در دست داشتن پوسترها و بیانیه هایی که روزهای پیش تهیه دیده بودیم، به قصد  ۲:3۱امروز دوم اسد، ساعت 
ز ، با خواست عبور لین و سیستم برق ا«جنبش روشنایی»تحت عنوان  -شرکت و دخالتگری در راهپیمایی گستردۀ مردمی

وختۀ کابل( حضور یافتیم. فضای حاکم بر اعتراضات به شدت )مجاورت پل س« مصلاح مزاری»در محل  -«بامیان»مسیر 
ا وقوع برپا کرده بودند، ناگهان ب« قانون اساسی»امنیتی بود. در دقایق اخیر که جمعی از معترضین خیمۀ تحصن را در چهارراه 

این  مسئولیت« داعش»دو انفجار مهیب انتحاری در میان راه پیمایان، جمعیت سراسیمه و وحشت زده شد. گروه تروریستی 
تن  ۸۱های تاکنونی، قریب به به عهده گرفته است. بنا به گزارش -«الأعماق» -حملۀ تروریستی را در خبرگزاری رسمی خود

ل انتقال یافتند، اما به دلی« شفاخانۀ استقلال»تن به شدت مصدوم شده اند. بسیاری از مجروحین به  2۱۱قربانی و بیش از 
 ش شمار تلفات را نمی توان از نظر دور داشت.نبود امکانات افزای
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این جنبش توانسته است تا به امروز چندین گردهمایی و راهپیمایی را در سطح افغانستان و جهان سازمان دهد. مانند اعتراض 

بود. به  محاک دولت منافع با تصادم و « رهبران قومی»قبلی، کنترل این اعتراضات نیز به تدریج در حال خارج شدن از دست 
پس از زد وبند با دولت سرمایه داری اسلامی و دست نشاندۀ امپریالیسم امریکا « رهبران»همین دلیل است که برخی از این 

در افغانستان و متحدین آنان، مانند اتحادیۀ اروپا، به نحوی از ادامۀ حضور در این جنبش بازگردانده شدند. اما راهپیمایی هم 
د های سرکوب مردمی )پولیس( با مسدوولت، صورت گرفت. همانند راهپیمایی قبلی در کابل، نیرویچنان بر خلاف خواست د

ها به طرف ارگ ریاست جمهوری شدند. این بار یک ها به روی عابرین و به خصوص معترضین، مانع حرکت آنکردن جاده
 یم را به رهبران این جنبش داده بود. برخیروز قبل از برگزاری راهپیمایی، دولت درخواست گفتگوی مستقیم یا غیرمستق

رهبران شناخته شده به عوض کدام زدوبند با دولت از حضور امتناع کردند؛ اما برخی دیگر با وجود ماهیت سازشکارانه، حاضر 
گه دارند، نبودند. آن هم با این محاسبه که بدنۀ اعتراضی را به عنوان اهرم فشار برای مذاکرات آتی و کسب امتیاز، پشت خود 

و از همین رو بر خواست اعتراضات امروز پافشاری کردند، اما همان طور که اشاره شد بسیاری در آخرین دقایق حضور نیافتند. 
این موضوعی بود که ما نیز برای افشای ماهیت و ناپیگیری آنان در بیانیه و شعارها آورده بودیم. ظاهراً دولت از این راهپیمایی 

ها یک بار دیگر با استقرار کانتینرها به روی معترضین ر یک آشفتگی و وضعیت اضطراری قرار داشت. جادهبه حد نهایی د
 بسته شدند؛ این باعث شد که شهریان کابل از رفت و آمد باز بمانند و محلات کار را امروز تعطیل کنند.

به « انرژی»یاز اولیۀ دسترسی به برق و توسعۀ زیربنای این اعتراضات واقعاً از پایۀ مردمی برخوردار بود. چرا که خواست رفع ن
 جوار آن، یک خواست به حق و ابتدایی است.بامیان و ولایات هم

برای دولت، تأمین برق پایتخت اهمیت اساسی دارد، چون راه اندازی صنعت، معاملات بازرگانی و متعاقباً سرمایه گذاری بیش 
سرمایه داری، نیازمند این فاکتور است. برای این منظور، تنها چیزی که اهمیت دارد  تر و به طور خلاصه ایجاد بنیان توسعۀ

ومی های قافزایش سودآوری و کاهش هزینۀ پروژۀ برق رسانی است و تنها چیزی که اهمیت ندارد رفع نیازهای فوری اقلیت
 ای است.تحت ستم و مناطق روستایی و حاشیه

روز، وقوع یک حادثۀ المناک به دور از پیش بینی نبود. حضور گستردۀ کارگران و به هر صورت در تظاهرات گستردۀ ام
از مهار آنان، توانسته بود دولت سرمایه داری اسلامی را به خود بلرزاند. « رهبران»زحمتکشان، خاصه زنان و جوانان، و ناتوانی 

ی کرد و علاقۀ چندانی نداشت که از اعتراض حراست  کار شکندر نتیجه به وضوح می شد دید که دولت در تأمین امنیت عمداً 
های سرکوب خود را در عقب کانتینرها برای پاسداری از ارگ جابه جا ساخته بود. مسدود بدارد. بلکه این بار هم تمامی نیروی

ش هولناکی در فزایهای امنیتی بود که موجب چنین اها با استقرار کانتینرها و نیرویبودن مسیرهای مواصلاتی به بیمارستان
 شمار قربانیان شد.

از طرفی می توان تصور کرد که گردش بالگردهای نیروهای امریکا در بالای محل گردهمایی بدون علت بوده نمی توانست. 
 های افراطی مستقیماً هماهنگ کرده باشند.شاید هم توانسته بودند این حملات را با گروه
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بر این بود که دولت در این حادثه مستقیماً دست دارد؛ به این خاطر که اعتراضات در مغایرت  های اولیهبعد از حادثه، گمانه زنی
ها هم در با خواست دولت بود. چه بسا دولت از روز قبل رهبران اسبق هزاره را از این حادثه مطلع کرده باشد، چرا که آن

ن با غنیمت شمرد« طالبان»ف دیگر گروه مسلح ارتجاعی آخرین دقایق از اشتراک در این اعتراضات امتناع ورزیدند. از طر
اعلام کرد، خود را طرفدار مردم خواند، دولت را مسئول این حمله قلمداد کرد، و با ریاکاری تهوع « محکوم»فرصت، کشتار را 

 آوری به زبان سخنگوی گروه در سایت رسمی، خود را شریک غم مردم دانست.

تا چه میزان پوسیده و خالی از محتوا « دیموکراسی»و « قانون اساسی»های دولت در مورد یفاجعۀ امروز نشان داد که لفاظ
است. با در نظر داشتن حوادث تروریستی اخیر در ترکیه، فرانسه، بلژیک، امریکا و غیره، می توان به طور قطع انتظار داشت 

تر حقوق دیموکراتیک و سرکوبی اعتراضات بهره خواهد ای برای تحدید بیش که دولت از حملۀ انتحاری اخیر به عنوان بهانه
 برد.

و شاهد وضعیت مردم در آن جا، می توانیم اظهار کنیم « خط کارگری»به عنوان مشترکین تظاهرات امروز از طرف نشریۀ 
د بسیاری میز ماننکه این اعتراضات توانسته بود که نسل جوان و عموماً سیاست زده را با خود همراه کند. این اعتراضات صلح آ

موارد دیگری با خواست هایی به حق، اما ماهیتی اصلاح طلبانه در چهارچوب سرمایه داری مفلوک افغانستان آغاز شدند. اما 
را پشت سر بگذارند و وارد فاز جدیدی شوند. اما در غیاب جریان « رهبران»بنا به شرایط عینی، بالقوه به سویی می رفتند که 

به همین  سازشکار خفه می شود.« رهبران»کننده، این فرایند یا بسیار کُند رشد کرده می تواند، و یا به دست انقلابی رهبری 
دلیل است که ما اعتقاد داشتیم باید با برنامه و شعارهای مستقل و بجا در میان تودۀ مردم شرکت داشت، به شعارها و مطالبات 

این که بر اعتراضات به صرف رهبری آن چشم بست و یا صرفاً از آن دنباله جهت داد و رهبران رسمی را افشا ساخت؛ و نه 
 روی کرد. در ادامه متن بیانیه، پوستر، تصاویر و فلم هایی از اعتراضات امروز تا پیش از کشتار خونین آمده است.

 شده توزیع بیانیه متن 

تی ، اعتراضا«سالنگ»به « بامیان»ز مناطق اکثراً هزاره نشین کیلو وات ا 5۱۱به دنبال اعلام تغییر مسیر خط انتقال برق وارداتی 
 صورت گرفت که بزرگترین تظاهرات مردمی، با حضور زنان و جوانان، در دورۀ پس از حاکمیت سیاه طالبان به شمار می رود.

« پل خمری»شمالی  ، خط برق از ایستگاه مبدّل در شهر2۱1۸تا سال « توتاپ»حکومت اعلام کرده است که با تکمیل پروژۀ 
میلیون نفر را در دها منطقه به برق  1۱به کابل خواهد رسید و وعده می دهد که دسترسی « سالنگ»های و از طریق کوه

 تأمین خواهد کرد.

برای دسترسی مردم افغانستان به برق و همین طور متصل کردن ده شبکۀ برق موجود در کشور، « توتاپ»تأمین مالی پروژۀ 
است. بانکی که امریکا در جریان تهاجم خود به ویتنام جنوبی بنیاد نهاد و رأی دهندگان « بانک توسعۀ آسیایی»به عهدۀ 

ها از جانب ژاپن است که در عوض ریاست بانک را تحت اصلی آن علاوه برامریکا عبارتند از اتحادیۀ اروپا و ژاپن. اکثر وام
 کنترل خود دارد.
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، 2۱13ی کرد. ماه م« طرح جامع بخش نیرو»را مسئول توسعۀ « فیشتنر»شرکت آلمانی « بانک توسعۀ آسیایی»، 2۱13سال 
برای عبور بیشتر }توتاپ{ از هندوکش، »ای را منتشر کرد که در مقدمۀ آن آمده است: صفحه 45۱سندی « فیشتنر»شرکت 

 …مسیر بامیان، فضای تنگ و مشکلات مسیر سالنگ را نخواهد داشت …اصطلاح بامیان توصیه می شوداستفاده از مسیر به
 کوتاه یاندک را ساز و ساخت زمان که باشد برخوردار مزیت این از شاید کابل، به جدید خط ساخت برای سالنگ مسیر از عبور

 ی است که به«یشنهادپ» صرفاً این شود می مشاهده که طور همان. «بکاهد اندکی گذاری سرمایه هایهزینه از و کند تر
از زمان اتمام  «اندکی»و اجرای آن تنها « های بانک توسعۀ آسیایی یا حکومت نیستالزاماً منعکس کنندۀ دیدگاه»گفتۀ سند 

های سابق خود، های سرمایه گذاری خواهد کاست. این در حالی است که حکومت غنی، به روال دروغ گوییپروژه و هزینه
 نند یک حکم ناگزیر و لازم الاجرا معرفی کرده است.این پیشنهاد را به ما

شب به برق  11تا  ۱صبح و  11تا  ۱ساعت شبانه روز، که فقط از  24این تصمیم در شرایطی است که شهر بامیان، نه در 
چنان ند، همستبهره اند )برخی مردم که اکثراً تاجیک هدسترسی دارد. برخی اقوام در داخل یا حوالی شهر از دسترسی به برق بی

در غارهایی در غرب بامیان زندگی می کنند(. بهای برق خورشیدی در شهر بامیان بسیار بالا است. در حالی که شهروندان 
 افغانی است. 1۱تر، یعنی افغانی پرداخت می کنند، در بامیان بهای پرداختی هشت برابر بیش 2کیلوولت،  1کابل بابت هر 

« منافع ملی»شد. در نظام سرمایه داری، « منافع ملی»ردم، باز هم حکومت دست به دامن ترفند حق مبا بروز اعتراضات به
گذشته  هایاست که در سال« منافع ملی»جا زده می شود. این چگونه « ملت»چیزی نیست جز مناقع اقلیت حاکم که به نام 

درصد جمیعت زیر خط فقر زندگی  3۱داشته باشند، درصد مردم افغانستان به برق دسترسی  3۱باعث شده است تنها نزدیک به 
چون معادن زغال سنگ سوادی به خصوص در نواحی روستایی شایع باشد و غیره. در کشوری که معادن غنی همکنند، بی

« فیتدیدبان شفا»و « شاهد جهانی»های های خصوصی هستند، در کشوری که به استناد به سازمانبغلان در انحصار شرکت
ندارد و  ترین ارزشیهای تحت ستم کوچکهای کشور درگیر فساد مالی هستند، منافع کارگران و زنان و اقلیترین ردهبالات

 حاصل از تغییر مسیر خط برق به راستی به چه کسانی خواهد رسید جز سرمایه داری حاکم.« منافع»باید پرسید 

تم های قومی، تحت سنستان، تمامی مردم، از جمله اقلیتتردیدی نیست که تحت حکومت ناقص الخلقۀ سرمایه داری افغا
رصت ف« رهبران»ها بین قومیت ها، حکومت را برای چپاول تقویت کرده است. در این میان هستند. در عوض تشدید تنش

شان می ن افراد این گذشتۀ. کنند برداری بهره خود نفع به خواه عدالت مردم اعتراضات از تا کنند می سعی طلب و جاه طلب 
 دهد که چرا اینان هرگز قابل اعتماد نیستند.

غییر شان در صورت ترهبرانی که امروز مدعی دفاع از اعتراضات هستند، باید از پیش و به روشنی اعلام کنند که قدم بعدی
 هند کرد؟های مردم را پیگیری خوامسیر پروژه چیست؟ و در این حالت چه واکنشی نشان خواهند داد و تا کجا خواسته

در مقابل ادعای هزینه بالای پروژه در صورت عدم تغییر مسیر، ما خواهان انتشار تمامی اسناد رو به عموم هستیم. نمایندگان 
 واقعی مردم و نه ارگ نشینان، باید به این اسناد دسترسی داشته باشند.
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های کلانی که می توانست به قول مردم کل ها نیست، یک دروغ آشکار است. بودجهاین که حکومت قادر به تأمین هزینه
، به چه مصارفی رسیده (2۱۱2های نیروی کشور از سال میلیارد دالر تنها برای زیرساخت 4افغانستان را فرش کند )بیش از 

ر این دریزی شدۀ بامیان تأمین کنند؟ حکومت باید های تداوم پروژۀ توتاپ را از همان مسیر برنامهاند که نمی توانند هزینه
 باره پاسخگو باشد.

تفرقۀ قومی و مذهبی در افغانستان، تنها به ضرر جنبش ضدّ سرمایه داری و به نفع حاکمیت است. سرمایه داری در همه جای 
را اولویت خود می داند و نه رفع نیازهای ابتدایی اجتماعی را. تنها با لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید )معادن، « سود»جهان، 

 ریزیبرنامه شکل به را جامعه منابع و ذخایر توان می که است آن بر زحمتکشان و کارگران دیموکراتیک کنترل و( …ایع وصن
 نظایر و برق سالم، آشامیدنی آب به دسترسی مناسب، تغذیۀ مسکن، درمان، و بهداشت آموزش،) واقعی نیازهای رفع به شده
مشکلات، یعنی دولت سرمایه داری را هدف قرار داد، و این شدنی نیست مگر با  ریشۀ باید نتیجه در. داد اختصاص( ها این

ه کش، مبارزۀ طبقاتی و ضدّ سرمایه داریِ متشکل و متحداناتحاد حول منافع طبقاتی مشترک. نهایتاً تنها راه رهایی اقشار ستم
و همبستگی  تشکیل حزب پیشتاز انقلابی، در اتحاد نشاندۀ امپریالیسم در افغانستان، باعلیه حاکمیت ارتجاعی سرمایه داری دست

 با طبقۀ کارگر منطقه و جهان، حول یک برنامه برای دگرگونی سوسیالیستی جامعه است.

 کارگری خط

 ۶3۳5 اسد 2

khatekargari.wordpress.com 
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 شاهرخ» کارزار اولین از مختصر گزارش افغانستان:

 از یکی در باخته جان انقلابی و مبارز رفیق ،«زمانی

 اسلامی جمهوری داری سرمایه رژیم هایزندان

 ایران

ز وظیفه مبارزاتی فعالین کارگری در افغانستان این را جزئی ا
انترناسیونال خود می دانند تا برای رسیدن به عدالت اجتماعی در 
سراسر جهان برای تمامی کارگران جهان، مبارزه کنند و نظر به 
اقتضای موقع محافل دادخواهی را تدارک دهند. چون طبقه 
کارگر، این هسته اصلی سازنده ثروت تمام سرزمین ها، یگانه 

های تحت ها خود کارگران، بلکه تمامی انسانعامل رهایی نه تن
ستم از نظام سرمایه داری می باشد. این کارزار بعد از فاجعه 
نابخشودنی قتل رفیق شاهرخ زمانی در تاریخ جنبش پیشرُوی 
کارگری، از طرف فعالین کمیته اقدام کارگری در ایران به راه 

ه شده است. ای از نقاط جهان گستردانداخته شد و اکنون به پاره
ما نیز در این جا توانستیم با فرصت مناسب این مسئولیت را به 
انجام برسانیم و نشان دهیم که میراث مبارزاتی شاهرخ زمانی، جهانی است. این کارزار با نصب پوسترهایی )حاوی توضیحاتی 

اماکن عبور و مرور مردم در کابل انجام درباره شاهرخ زمانی و اهمیت اعمال فشار برای پیگیری قتل این مبارز انقلابی( در 
رمایه داری در های سگرفت تا این باشد که فریاد دادخواهی را بلندتر کنیم و مردم افغانستان از سرنوشت تاریکی که حاکمیت

 سختهای های سرمایه داری روز به روز در بحرانتمامی جهان از جمله کشور همسایه ایران گسترده اند آگاه شوند. حاکمیت
تری فرو می روند و وضعیتی را رقم زده اند که همه کارگران بیدار از آن اگاهی دارند. بن بست سرمایه داری، در همه کشورها، 
یکی پس از دیگری، خود را با حملات روزافزون به طبقه کارگر و حقوق دمکراتیک اولیه از یک سو و مداخلات خارجی از سوی 

های امپریالیستی و قدرت سرمایه های روی زمین را به قهقرا می کشاند. قدرتمه انساندیگر نشان می دهد و سرنوشت ه
داری منطقه ای، هر بار در باتلاقی گیر می کنند: یک روز عراق، روز دیگر افغانستان و اکنون سوریه و لیبی. کارگران ایران و 

های صه مردم افغانستان خود را با کشتارها و خشونتها می شوند. اگر مخممردم افغانستان نیز هر دو قربانی این سیاست
روزمره و افزایش جهل، فقر، بیکاری، نفرت قومی و بنیادگرایی دینی نشان می دهد، در ایران نیز کارگری انقلابی را می کشند 

وقف این اه تو شلاق بر گرده کارگری معترض می زنند. علت تمامی این مشکلات یکی است و راه حل آن نیز یکی. یگانه ر
ای فاجعه ها، سازماندهی انقلابی است. سرمایه داری قابل اصلاح نیست و تنها انقلاب در منطقه می تواند سرآغاز ساختن جامعه

ارزات پراکنده ای و جهانی که مبنو باشد. این انقلاب ممکن نیست، مگر با بنانهادن یک تشکلات انقلابی در سطح ملی، منطقه
حد، آگاهانه و بابرنامه تبدیل کند. این، همه میراث شاهرخ زمانی است. و ضرورت اتحاد طبقاتی و همبستگی را به مبارزات وا

 جهانی را در این جا باید جست.

 13۳5جوزا  25، مفهوم ستیز


