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  پيکار جو: فرستنده

  ٢٠١٤ می ٠٢
  

 گرامی باد اول ماه می روز ھمبستگی جھانی کارگران
 

از تبارز قدرت جنبش کارگران  یاگی بين المللی کارگران که عرصه  تجليل از اول ماه می، روز ھمبستفصل ديگری

ولوژيک و سياسی نظام سرمايه داری و ناتوانی اين نظام در ئگی ايدرسد که پوسيد است، در شرايط و زمانی فرا می

پاسخ به نياز بشريت برای ايجاد يک دنيای شايسته و انسانی نه تنھا به اثبات رسيده بلکه نکبت سرمايه داری با گذشت 

سرمايه داری . ری را که انسان و انسانيت را به نابودی می کشاند در  برابر مردم می گستراندھر  روز افق تاريکت

ھمزمان با ستراتيژی سرکوب طبقۀ کارگر، با اقتضای ماھيت متناقضش و با متراکم کردن ھر چه بيشتر سرمايه در 

ينتر ئمضاعف، از اليه ھای پامار  دستان حلقۀ محدودی از سرمايه ھای بزرگتر و ھمچنين فراھم ساختن زمينۀ استث

طبقۀ خودش که در عرصۀ رقابت ورشکست شده و از ميدان به در می شوند نيز  قربانی گرفته و با سوق دادن آنھا به 

  .نمايد اردوی کارگران، فاصلۀ طبقاتی را ھرچه گسترده تر و ژرفتر می

کارگران با به راه انداختن جنبش ھای .  مانداين يورش سبعانۀ سرمايه داری در سراسر جھان، بی جواب ھم نمی

استه و در دفاع از منافع شان، تب مرگ را بر  پيکر سرمايه داری مستولی پا خه اعتراضی خود جوش، ھر از گاھی ب

اما به دليل نبود پيوند ارگانيک نھضت ھا و جنبشھای با عظمت طبقۀ کارگر و پيشروان آن و با توجه به . نمايند می

ت عمومی، و ھم در عرصۀ نظری و ايدئولوژيک، و مھمتر از أجنبش سوسياليستی کارگری در يک ھيعف فترت وض

آن بدون انسجام و موجوديت حزب طبقۀ کارگر، جدالھای طبقاتی جاری در  پھنۀ جھان در  بھترين حالت از تحميل يک 

  . رود سری اصالحات اقتصادی کوتاه مدت به بورژوازی، فراتر نمی

له اين را به درستی نشان داده است که أاريخی و مبارزات طبقۀ کارگر تا ھمين امروز و تبيين مارکسی از مستجارب ت

تعويض نظام سرمايه داری به سوسياليسم، نتيجۀ الزامی تحول ديترمينيستی تاريخ نبوده و نيست، بلکه نقش انسان آگاه و 

ا مارکسيسم، که بيان تيوريک تضاد و مبارزه ميان دو طبقۀ متشکل در آن مفروض است؛ بناًء پيوند جنبش کارگران ب

ن جدال در گرو خود پيروزی طبقۀ کارگر در اي. اساسی پرولتر و بورژوا می باشد، يک نياز مبرم و فوری جنبش است

  .باشد گی و مبارزۀ متشکل در سطح جھان میآگاھی، ھمبست

انستان که با بسط مناسبات بورژوائی و تسلط سرمايه داری طبقۀ کارگر در شرايط حاضر و در محدودۀ جغرافيای افغ

در افغانستان عالوه بر . پيرامونی از نظر کميت نيز در حال افزايش است، ھم از ھمين معضله در  رنج می باشد

حاکميت سرمايه داری پيرامونی، تسلط افکار سوسيالسم جھان سومی که به ھر اعتراض و حرکت مترقی ُمھر 

 را کوبيده و انقالبی ترين عمل اين سوسياليسم خلقی و بورژوائی از حد و مرز اصالحات ارضی، که خود "مارکسيسم"
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اين ديدگاه . می باشدرود،   ھرچه بيشتر مناسبات کاپيتاليستی، فرا تر نمیۀچيزی نيست جز  رفرم بورژوائی برای توسع

  .   ھای بيشتری مواجه نموده استدشوارینيز به سھم خود امر مبارزۀ طبقاتی، را به 

در سايۀ اين افکار خرده بورژوائی است که ايدئولوگ ھا و نظريه پردازان جريان ھای چپ سنتی، البته با گرفتن ژست 

بر آمد ھای . مارکسيستی به خود حق ميدھند تا به جای طبقۀ کارگر نشسته و  برای آن بينديشند و تصميم بگيرند

ی ھستند که سالھای ممتد بر  دستگاه فکری آنھا تسلط ن دنبالۀ ھمان تفکرات نارودنيکي در افغانستاپوپوليستی فعاالن چپ

شوند که فعاالن جنبش چپ در اطراف روشنفکرانی پرسه بزنند و بدانھا  داشته است و اين ادراکات قدرگرايانه سبب می

ان معنويت مسلط بر توده ھا، پرھيز می کنند، چه رسد به اميد ببندند که حتی از در افتادن با مذھب و ناسيوناليسم به عنو

اين که برای کارگران نقش و  مکانی قايل باشند و ضرورت انسجام، تشکل يابی و تحزب آنھا را در  راه مبارزه در 

  . جھت پيروزی انقالب کمونيستی درک کنند

اين مرحلۀ از  مبارزه را دفاع از مارکسيسم و ليت ھای اساسی جنبش ما در ومبتنی بر اين واقعيت است که يکی از مسٶ

ا اين، مسلح کردن کارگران ھمگام ب  .پيراستن آن از آلودگی ھا و تحريفات بورژوائی و خرده بورژوائی تشکيل می دھد

 سوسياليسم ۀولوژی مارکسيستی و متشکل کردن آنھا در حزب انقالبی وظيفۀ مبرم ديگری است که بر عھدئبا ايد

ی سوسياليسم کارگری تشکيل ئرنگونی نظام کاپيتاليستی و بر پاحزبی که ھدف مرکزی اش را س. ار داردکارگری قر

 و فعالينش ھمچون ءحزب سوسياليستی کارگری که ھمۀ اعضا. می دھد، نه اصالح طلبی و انکشاف صنعتی جامعه

 اعدام گرديدند، با فرياد رسا ١٨٨٦دنبال اجتماعات اعتراضی در سال ه رھبران جنبش اول ماه می در شيکاگو، که ب

ما دشمن نظم موجود ھستيم، از نھاد ھای اين نظام، و از نظم شان که بورژوازی "، !"سازش موقوف: "اعالم بدارند که 

  ".چنگ و چنگالش را پشت سر آن پنھان کرده اند، متنفريم و تا زمانی که نفس در سينه داريم، با اين نظام در نبرديم

ی و تحقق آزادی و  برابری انسانھا ئغانستان خود را متعھد به امر رھاسازمان سوسياليستھای کارگری اف! ر رفقای کارگ

ما ضمن صميمانه ترين و . داند که تنھا با نابودی نظام کارمزدی و  پايان دادن به بردگی مزدی ممکن است، می

حتوای اصيل و انقالبی روز انيدن مضمون و مگرمترين تبريکات به مناسبت اين روز، از ھر تالشی برای بر گرد

  . يمئنما گی بين المللی کارگران و  فراتر رفتن از برگذاری نمادين اين روز، حمايت و استقبال میھمبست

  !گی بين المللی کارگرانزنده باد ھمبست

  !زنده باد انقالب سوسياليستی

  شورای مرکزی سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١٤ه می اول ما
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