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  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١٧ می ٠١

  
  ست ھای كارگرى أفغانستان به مناسبتيالياعالميۀ سازمان سوس

  ٢٠١٧ اول مى 
  

اما بورژوازى زخم خورده از . دگى كارگران جھان گرامى داشته می شوساله اول مى به عنوان روز ھمبستھمه 

ده يش براى برون رفت از بحران به بن بست رسي ھنوز كمر راست ننموده و تمام تالشھا٢٠٠٨بحران اقتصادى 

ی ھولناک مبدل نموده و برای بشريت ئبست رسيده جھان را به وحشت سرا است، مگر ھمين سرمايه داری به بن 

 چون مجاھد، طالب، بوكوحرام، داعش، جبھۀ نصرت، ئینھم به نامھاد وآي زایسم ميپيھم راست افراطى و فاش

است ين كشورھاى امروز جھان در اثر اعمال سيشرفته تري؛ در غرب، در پ...ن ويت سكتور اوكراياونازى ھاى رين

 سميوناليزى و ناسيگانه ستيشاھد پيشی گرفتن و ميدان دار شدن ب) اضت اقتصادىياست ريس(ستى يبراليوليھاى ن

ن، اتحاديۀ اروپا به خطر فروپاشی مواجه گرديده اھستيم، ھمچنان در مقابله با سياست پذيرش و عدم پذيرش مھاجر

  .ه نمونه و الگوی جريان ھای راستگرا در اروپا گرديده استيا از اين اتحاديتانيو خروج بر

است جمھورى يدور دوم انتخابات ربه جلو کشيده شده و به » ن لوپنيمار«اسى ين چھرۀ سيستى تريدر فرانسه فاش

ش و ھالند راست ھا به يرتدر ا. ردي گیرو مين ناسازمان ضد خارجى ھا و مھاجر) ا ف د(در المان . راه می يابد

ن اقتصاد ين و قدرتمندتريكا، مھد دموكراسى و بزرگتريمرادر . ابنديى دست می ار و قابل مالحظه يقدرت چشمگ

ستى اش، در پى يونالياست ھاى اولترا راست و ناسيسم با سيمپقدرت می رسد و تريه دارى جھان، ترمپ به سرما

سم و يوناليش به ورطۀ فقر، ناسيش از پيش، جھان را ب ایكا در مقابله با رقبای جھانيمراسم يالياى اقتدار امپرياح

  . نى می كشانديى دئافراط گرا

ده است با دامن زدن به اختالفات يحی و سازماندھى گردكا طرايمرا مذھبى كه به دست - فغانستان دولت قومىادر 

د يونى، فقر و ناامنى مردم را سرخورده و نااميليكارى ميب. قومى و مذھبى جامعه را به مرز تباھى كشانيده است

كاران دست به يده است، در مقابله با وضع موجود كارگران، معلمان، شاگردان، محصالن، معلوالن و بيگردان

ابان ھا ريخته و دادخواھى نموده اند، از يفغانستان بارھا به خاه دارى يه دولت سرمايمبارزه و اعتراض زده، عل

امسال در . فغانستان دارداخ معاصر يه فقر و ذلت كارنامۀ درخشانى در تاريكارى در مبارزه عليه بيجمله جنبش عل

 ئیگاه و متشكل توده آم كه در اثر نبود جنبش يارگر می پردازحالى به بزرگداشت از اول مى روزجھانى ك
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ط يچ گاھى چون امروز شراين كه در جھان ھيكارگران، نبود سازمان ھا و احزاب سوسياليسم کارگری، با وجود ا

ه دارى جھانى با وجود به بن بست رسيدنش ھمچنان يستى، مساعد نبوده، سرمايالينى و مادى براى انقالب سوسيع

  . ه تازميدان است و حاكم بالمنازعكي

تواند از قيد  تاريخ ھمۀ اعتراضات کارگری مبين آن است که طبقۀ کارگر بدون تشکل و حزب سوسياليستی اش نمی 

ازمانيابی طبقۀ کارگر و ايجاد حزب سوسياليستی کارگری، از بناًء س.  يافته و به سوسياليسم برسدئیستم سرمايه رھا

ترين وظايف فعاالن سوسياليست طبقۀ کارگر افغانستان در مواجھه با قدرت حاکمه، مناسبات مھم ترين و ضروری 

 ئیاتحاد و آگاھی طبقاتی کارگران آن عنصر مرکز. حاکم و سازمان دادن جامعۀ آزاد و برابر سوسياليستی است

ورژوازی و اقتدارش به ميدان تواند نيروی مادی و مبارزاتی عظيمی را در جدال طبقاتی عليه ب است که نه فقط می 

ه ست و مذھبی و حاميان جھانی و منطقيوناليروھای مرتجع ناسيآورد، بلکه پاسخی واقعی و عينی است به تمامی ن

واقعيت جاری و بربريتی که سرمايه داری جھانی بر بشريت و به ويژه به کارگران و زحمتکشان افغانستان . ی آنھائ

طلبد که برای دفع موانع نظری و عملِی  ۀ فعاالن و پيشروان سوسياليست کارگری می تحميل نموده است از ما و ھم

سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان . ايجاد يک چنين گردان رزم طبقاتی تالش نموده وھمديگررا دريابند

طی ناپذيرخويش برای سازمانيابی و تحزب طبقۀ کارگر پيوسته تالش نموده و آن را يکی از وظايف محوری وتخ

  . می شمارد

 !گى طبقاتى كارگران جھانزنده باد اول مى روز ھمبست

  !نابود باد سرمايه داری

  !سمياليزنده با سوس

 ست ھاى كارگرى افغانستانياليشوراى مركزى سازمان سوس

  

 ١٣٦٩ ثور ٩؛ ٢٠١٧بيست و نھم اپريل 

 

  

  

  


