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 AA-AAپورتال  ٣١ شماره  اعالميۀ    

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"      
 ٢٠٠٩ اول می                

 
  

  ان بين المللی کار گرزنده باد روز اتحاد
  

اولين طليعۀ . گرددن سو ھمه ساله در بسياری از کشورھای جھان تجليل مي با اي ١٨٨٩ از سال روز بين المللی کارگر
ھدف از مبارزات اين . کارگران شيکاگو در امريکا درخشيد و بی امان  اثر مبارزات پيگيربراين روز فرخنده 

 ساعت،  به ھشتجمله کاھش ساعات کار از ده، دوازده ساعت در روز ، من انسانی ساختن شرايط کار،کارگران
 دسته م کاھش استثمار کارگران برخصتی و در يک کال حق استفاده از ، كارۀقانون عادالن  برقرارىافزايش مزد،

 اروپا و دگر الھامبخش کارگران حق کارگران امريکا  خواسته ھای به مبارزات ويد کهديری نپائ. سرمايه داران بود
منجر به حتا   شده ونده در سراسر جھان شتاب امواج توفندۀ مبارزات کارگریدر قبال آن. گرديدھای صنعتی کشور

ارگران جھان گرديده و نظام ھای سرمايه داری را به لرزه در ھمبستگی وسيع بين المللی کايجاد سرنگونی دولت ھا و 
 از محتوای اصلی  راروز خجستهاين جنبش ھای کارگری را سرکوب و تا کوشيدند نظام ھای سرمايه داری لذا . آورد
ش عاری  و رزمندگيروح مبارزاتیآنرا از دند تا نمو تعديل "روز کار" به "روز کارگر"نام آن را از   تھی نمايند وآن

 سرمايهو ستم  ظلمی کارگران از  برای رھائی جھانھامظاھرات عظيمی در اکثر کشورھمه ساله الکن با آنھم . سازند
 آنھا توسط سرمايه دار صورت می گيرد و اين سرمايه  کارکارگران به حق دريافته اند که چپاول نيروی. دبه راه می افت

، جامعۀ بشری را   جھان منابع مادی نيروی کار کارگران واست که با اشاعۀ جنگ و نظاميگری و قتل و قتال و بربادی
که در صنايع سالح سازی تمرکز يافته با توسعۀ جنگ  سرمايهغولپيکر نکه جناح نظامی چنا. به سوی نيستی می کشاند

 بين جمله در عراق و افغانستان خون می مکد و با تشديد رقابت ھای نظامی ھای تجاوزکارانه در سراسر جھان من
   .  بازار فروش سالح را گرم نگه می دارندھاکشور

بدين باور است که تا زمانيکه فقر و و  حق کارگران دفاع کرده هاز مبارزات ب "غانستاناف آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال  
، مصيبت ھای رنگارنگ جامعۀ  و جنگ ھای تجاوزکارانه مشتعل نگه داشته شوندغنا به اين تفريق وجود داشته باشد

 که اينک در  مبارزات کارگریپورتال معتقد است که سيل خروشان. شود بشری نه تنھا حل نمی گردد، بلکه بيشتر می
گليم استثمار و سرمايۀ خونريز را در ھم پيچيده و بشريت را از چنگال آن  سر انجام به جريان افتيده،سراسر جھان 
   . نجات می دھد

  
  

  !پيروز باد مبارزات بی امان کارگران جھان
    

  ! بين المللی زحمتکشاناتحادروز زنده باد روز کار گر، 


