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  پورتال ۴٩شماره  اعالميۀ     
 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  ٢٠١٠ اول می           
  
  

  به مناسبت روز جھانی کارگر
  

 اين روز تاريخی را ِکنه. گرددجھان تجليل مي  مختلفممالک در  سالهمهھاست که روز جھانی کارگر می اول 

.  می سازدهطبقاين سرمايه داری برای احقاق حقوق و رژيمھای در برابر سرمايه مبارزات بی امان کارگران جھان 

بازی می کند،  در اجتماع ی اقتصادی نقش عمده ایفعاليتھا معنوی و  که در توليد نعمات مادی و،طبقۀ کارگر حقوق

 در راه تخريب ھاچنين رژيم آنھا توسط  دسترنجاری زير پا گرديده و حاصلھای سرمايه دتوسط سرمايه و رژيم

می توان در را  آن نمونۀ کامل کهچنانکه توسعۀ جنگ و سياست نظاميگری . کار گرفته می شوده بشريت و طبيعت ب

در نتيجۀ اين . ، شاھد اين مدعاسترھبری امريکا در عراق و افغانستان ديده رانۀ اين کشورھا بھای تجاوزکاجنگ

ه و رسند و مليونھای دگر بی خانمان شد به قتل رسيده و ھنوز ميھا ھزار انسان صدھای تجاوزکارانه نه تنھاجنگ

ھای  فشاردر نتيجۀ. تر گرديدبدھای صنعتی رًخصوصا از کارگران در کشووضعيت اقتصادی جامعه  ند، بلکهميشو

 که بر اثر آن مليونھا شد رونما مالیھای سرمايه داری بحرانھای عظيم  رژيمکيفيتو ناشی از جنگ اقتصادی 

 ٢٠٠٩در سال از جانب دگر تنھا . گرديدتر صادی طبقات محروم اجتماع ھنوز بدکار شده و وضع اقتکارگر بي

ه و حقوق  و برای جبران آن ماليات را باال بردا در اختيار بانکھا گذاشتند ر مليارد يورو١٧٠٠  حدود صنعتیممالک

 کمپنی بزرگ مالی امريکائی برای منيجرھای ٣٠ تنھا در اضالع متحدۀ امريکا .دنددا کارگران را کاھش فراوان

ھای عراق و افغانستان تا حال بيشتر از در جنگ. پرداختند ضافه معاشا مليارد دالر ١۴٠خود، با وجود بحران مالی، 

و اين در حاليست که . شوده ميجيب صنايع سالح سازی ريختھزار مليارد دالر به مصرف رسيده که سود آن در 

، از جمله در بيشتر از يک مليارد انسان در جھان گرسنگی می کشند و وضع اقتصادی کارگران در سراسر جھان

که کارگران جھان در سراسر است باعث آن گرديده  اين وضعيت .سيار خراب است بھای اروپائی و اتازونیکشور

ادامه داده و ضد جنگ ه ضد رژيمھای سرمايه داری و به بخود به مبارزات دامنه دار و پيگير   بيشتر از پيشجھان

ھای پوشالی در رژيم ،به گونۀ مثال ، ھمين واقعيت است کهبا درک .ندازندبيھای خود کامه لرزه بر اندام اين رژيم

مچنانکه مبارزات کارگران در ھ. پاشند چون سد ريگی از ھم ميھای امريکای التينمبارزات پرخروش خلقمقابل 
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 صنعتی را به تب لرزۀ مرگ انداخته ممالک جنگ افروز ھای روز ابعاد تازه گرفته و رژيمه  ب صنعتی روزممالک

  .است

در اين کوشند که از بروز و انکشاف طبقۀ کارگر ا تجاوز بر افغانستان ميو ناتو برھبری امريکا ه استعمار غرب ب

 خيزشھای ، اندين وحشت نظامی و اقتصادی که بر جامعۀ افغانستان حاکم گردانيدهد تا درنجلوگيری نمايکشور 

 جامعۀ  اخير سی سال سياسی و تحرکات اجتماعیرويداد نمايند، غافل از آنکه در  نطفه خاموش را اين طبقه سياسی 

  . ورزندشور از ھيچ گونه قربانی اباء نميافغانستان را از چنان شعور سياسی برخوردار نموده که برای آزادی ک

ھا و قاره ھای مختلف به مبارزات کارگران جھان در کشور  که معتقد است"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

سرمايه داری لگام زده و بشريت را از چنگال رژيم ھای جنگ افروز  بر دھن ،پيروزی ھای چشمگير نايل گرديده

 داد، به جز زنجيرھائی د چيزی را از دست نخواھندکارگران در اين نبر " هبه گفتۀ معروف ک. آن نجات خواھد داد

  ." استکه دستھای آنان را بسته
  

  ! و پيروز باد مبارزات کارگران جھانگرروز کارزنده باد 


