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  سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٣
  

 ھای کارگری افغانستاناعالميۀ سازمان سوسياليست

  "جنبش عليه بيکاری"در دفاع و حمايت از حرکت اعتراضی
جنبش عليه "ھای کارگری افغانستان در ضمن حمايت قاطع از اکسيون اعتراضی فعاالن جوان سازمان سوسياليست

، اعالم می دارد که بيکاری و مصايبی که در اشکال متنوعی بشريت به آن  مواجه است از تبعات بالفصل "بيکاری

المللی آن مسبب قۀ حاکم در افغانستان و حاميان بيننظام و طب. داری استنظام مبتنی به کار مزدی يعنی نظام سرمايه

 قومی به رھبری اشرف - تمام اين فجايعی اند که طی اين چھارده سال و به خصوص پس از مھندسی حاکميت اسالمی

 یبيکاری گسترده و فقر و حرمان. العموم و طبقات و اقشار محروم قربانی می گيردغنی و عبدهللا عبدهللا از مردم علی

" دولت وحدت ملی"ه امروز بر جامعۀ افغانستان مستولی است ناشی از سياست و مناسبات نظم کاپيتاليستی است که ک

 و منابع مالی عظيمی که در اين کشور سرازير شد بخش کالن ثروت.  تواند از زير بار مسؤوليت آن تبری بجويدنمی

ب کسانی فرو ريخته شد که امروز بر مسند قدرت سياسی و آن ، در کنار غارت و چپاول ھمۀ ھست و بود کشور، به جي

  .برنددستی به سر میاقتصادی جامعه تکيه زده اند، در حالی که اکثريت محروم جامعه در فقر و تنگ

گی و ھای کارگری افغانستان معتقد است که طبقۀ کارگر و ساير اقشار مزدبگير برای بھبود زندسازمان سوسياليست

- ی و امحای کارمزدی نياز به سازمانئجدال برای رھای و ھم در ئھا و دولت بورژوا کارفرمارشان بتحميل مطالبات 

ھای کارگری سازمان سوسياليست. بدون اتحاد و تشکل پيروزی در اين نبرد امريست دشوار. يابی و تشکل دارند

  ذخيرۀ نيروی کار که خود ھر روز قربانی فقر و سياه روزیافغانستان از فعاالن کارگری، از کارگران شاغل و ارتش

خواھد که برای تحقق  خواه و برابری طلب میھای عدالتخواه و فعاالن جنبشاند و از صف ميليونی مردم آزادي

ی از مبارزات کارگران او تقويت آن که خود عرصه " جنبش عليه بيکاری" حق هھای انسانی و بمطالبات و خواست

اين حرکت زمانی . يدئر مقابل حاکميت ارتجاعی دفاع نمابه آن بپيونديد و از آن د. ، از ھيچ تالشی دريغ نورزنداست

 - ژی اجتماعیيتر از آن افق و ستراتيابی اين جنبش و مھم سازمانًبناء.  قرين گردد که متشکل گرددتواند به موفقيتمی

  . سھيل نمايدتواند امر تحقق مطالبات آن را تطبقاتی آن می

  "!جنبش عليه بيکاری"زنده و پيروز باد 

  !زنده باد سوسياليسم

  !يابی طبقۀ کارگر افغانستانبه پيش به سوی سازمان

  ھای کارگری افغانستانشورای مرکزی سازمان سوسياليست
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