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  ھای کارگری افغانستانستياليسازمان سوس

  ٢٠١۶ اپريل ٢۵

   

 !زنده باد اول می روز جھانی ھمبستگی کارگران
داری  طبقۀ کارگرعليه بردگی مزدی و نظام سرمايهگی طبقاتی جھانی اعالم کيفرخواست و ھمبستاول ماه می روز

ھا و مطالبات و منافع ھرسال در اين روز کارگران در سراسر جھان از فرصت فراھم آمده استفاده برده خواست. است

جو و اعالم  و  از بربريت سرمايه را جستئیتر از آن خالصی و رھاگی و مھممتمايز شان برای بھبود وضعيت زند

ھای زيادی مواجه است و بورژوازی در پھنۀ امروز طبقۀ کارگر در سراسر جھان با مصائب و دشواری. يندنمامی

 که ھمچنان ادامه دارد فقر، رياضت اقتصادی، جنگ و یئاقتصادجھان برای کسب سود بيشتر و مقابله با بحران 

ھانی با اتکاء به ارتجاعی ترين نيروھا و داری جسرمايه.  بشريت در اشکال متنوعی تحميل نموده استربربريت را ب

باورھا و با دامن زدن و فربه ساختن تعصبات کور و ارتجاعی و با به راه انداختن جنگ و کشتار، بربريت کنونی را به 

 . نقاط جھان تبديل نموده استاگی مردم در اقصبخش ثابتی از زند

ريزند و ھا می در نقاط ديگر جھان در اين روز به خيابان ھای شانئیکارگران در افغانستان مانند ساير ھم طبقه 

اما کارگران در افغانستان ھمچنان با . نمايندھا و مطالبات شان را از بورژوازی و قدرت حاکمه طلب میخواست

و ت کارگران در افغانستان بيکران است يرنج و محروم. بان انديھای مزيد و متعددی دست به گرتقابلھا و دشواری

 از تأمين ئیت جانی در اثر جنگ و جدال نيروھای قھقرايطبقۀ کارگر افغانستان ضمن نداشتن امن.  داردیاابعاد گسترده 

اولين قربانيان توحش و بربريت جاری در افغانستان، در کنار ساير اقشار و . ت شغلی نيز محروم استيمعيشت و امن

 ١٣د و از حدود ينماداد میيان کارگران بيليونی در ميکاری مي و بفقر. دھندطبقات اجتماعی را کارگران تشکيل می

ا از داشتن شغل يند و اکاريا بيط کار در بازار کار، چيزی بيشتر از پنجاه درصد آن يون کارگر آماده و واجد شرايليم

نمايند که حتی دگی میت قاطع کارگران و خانواده ھای آنھا در بدترين شرايط زنياکثر. باشندثابت و مناسب محروم می

 . ترين مايحتاج روزانۀ شان را تأمين نمايندئیقادر نيستند ابتدا

تنھا که بھبودی در وضعيت  قومی نه-ھای اسالمیو تقسيم قدرت ميان کارتل" دولت وحدت ملی"با به قدرت رسيدن 

در ميان نسل جوان، بيشتر از ھر عمومی از امنيت تا ثبات و قطع جنگ پديد نيامد بلکه به صف بيکاران، به ويژه 

 و تأمين زندگی ءروی وسيعی از کارگران چه در شھرھا و چه در روستاھا جھت بقاين. زمانی طی اين مدت افزوده شد

  .ه و منطقه و ھمچنان اروپا را ندارندي جز فرار و رفتن به بازارھای کار کشورھای ھمساه ایچار
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 ئیترين شکل مورد استثمار و تبعيض و سودجوکنند در وحشيانهشور فرار میاين نيروی عظيم کارگران بيکار که از ک

برخی . گيرندسرمايه داران کشورھای محل اقامت شان از جمله کشورھای ھمجوار و کشورھای حوزۀ خليج قرار می

در ت شان را گی بھتر و نجات جان خود و خانواده ھای شان دل به دريا زده و خوشبختی و سعادھم برای يافتن زند

 که يکجا با بسياری از اين کارگران از جھنم ئیيا و آرزوؤنمايند، رجو می و  مديترانه جستبحيرۀھای  آبشمال

يای رسيدن به ؤسال پار صدھا تن از کارگران اھل افغانستان با ر. شود غرق میابحارگريخته در دل امواج مھيب 

 و ئیدر کنار اين وضعيت ناھنجار حاکميت بورژوا. را از دست دادندرين شان ي جانھای شابحارزندگی بھتر در قعر 

حاميان آن در سطح منطقه و جھان توانسته است با دامن زدن به نفاق قومی و اشاعۀ افکار و باورھای مذھبی از اتحاد، 

.  مانع ايجاد نمايدآگاھی و سازمانيابی طبقۀ کارگر در کنار عوامل مھم ديگر جلوگيری نمايد و يا به سخن ديگر سد و

ترين عامل ادامۀ بربريت جاری که بيشتر از سه دھه است که از مردم و اقشار و طبقات زحمتکش افغانستان قربانی مھم

کارگر، حتی برای پيشروی طبقۀ . گيرد تفرقه و پراکندگی صفوف طبقۀ کارگر و جنبش سوسياليستی کارگری استمی

 .تواند ميسر گردد ترين مطالباتش، با تشکل پذيری و خودآگاھی میتحقق ابتدائی

گامی بود جسورانه و درخور تحسين که سال گذشته برخی از پيشروان آگاه و جوانان بيکار برای " جنبش عليه بيکاری"

با وجود تداوم فعاليت و .  وآن را بنياد نھادندتأمين و به کرسی نشاندن مطالبات کارگران بيکار ابتکار به خرج داده

گی و سازمانيابی کارگران شاغل و بيکار در  قادر نشده است تا به امر ھمبست اين جنبش ھنوز،سازمان دادن اعتراضاتی

توان بر نبود اتحاد ميان  دليل يا داليل عدم توفيق اين حرکت اعتراضی را می. يک عرصۀ وسيعتر اجتماعی دست يابد

ھای راست در جامعه عاالن سوسياليست طبقۀ کارگر، عدم رشد و خودآگاھی و تحزب گريزی و سلطه و اقتدار جريانف

مھمتر از آن بستر و شرايطی که چنين محروميت و بالھتی را به کارگران افغانستان تحميل نموده است قبل از . دانست

ی اين يک دھه و نيم بر مردم و طبقۀ کارگر فقر و  است که طئیھرچيزی حاکميت رژيم ارتجاعی و فاسد بورژوا

توسط وزير " انتخابات" که پس از "عبدهللا عبدهللا" و "اشرف غنی" به رھبری ئیم فاسد مافياي رژ.محنت فروخته است

 سرھم بندی و مھندسی شد، در عرصۀ اقتصادی ھيچ راه حلی برای بيرون رفت "جان کری" امريکاخارجۀ امپرياليسم 

 .سم بازار آزاد ندارديکاني جز نسخۀ آزموده شدۀ م،ود و بحران جاریاز رک

ت عمومی رژيم أھا و منابع از کشور و بحران اقتصادی نظام سرمايه داری در يک ھيبا چپاول و خروج بيشتر سرمايه

ن حال که اين در عي. ھای شغلی را مساعد سازد حاکم قادر نبود و نيست که زمينۀ جذب نيروی کار و فرصتئیبورژوا

 رسميت بخشيده است که مھره ھا و مسؤولين ئی در ادامۀ حاکميتش به يک اقتصاد پارازيتی و مافيائینظام فاسد و مافيا

آگاھی خود کارگران، مذھب و در کنار پراکندگی و نا. و اراکين آن به عنوان صاحبان اصلی سرمايه در آن شريک اند

 در وضعيتی که طبقۀ ياسی جامعه، نقش اساسيیک مسلط در فضای سيدئولوژيش ايسم قومی به مثابۀ دو گرايوناليناس

 طی اين پانزده سال شکل گرفته اند که در صنفيی ھرچند که نھادھا و مجامع. کارگر افغانستان با آن مواجه است، دارد

دھا امر شان را مشکالت و خواھند کارگران و مزدبگيران را نمايندگی نمايند اما اين نھاچارچوب مناسبات حاکم می

ھای چپ به ھمين دليل ھم است که اتحاديه ھا و نھادھای نام نھاد و سازمان. دھد معظالت کارگران تشکيل نداده و نمی

ھا ھا و مطالبات کارگران از شاغل تا بيکار را نمايندگی و از آنگرا ھرگز قادر نشده اند خواستسکتاريست و ملی

به عنوان يک حرکت مستقل که " جنبش عليه بيکاری"علت ھم است که اين نيروھا و نھادھا از  حمايت کنند؛ به ھمين

رود، در نوع خود متبارزترين حرکت اعتراضی کارگری طی اين چند دھه عليه بورژوازی و حاکميتش به شمار می

 .رفت حمايت نکردندطوری که انتظار میآن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ست حول منافع طبقاتی کارگران، يعنی ايجاد حزب ياليوھای چپ و سوسريسازمانيابی طبقۀ کارگر و وحدت اصولی ن

تواند کارگران افغانستان را در مواجھه با قدرت اقدامی است که می ترينترين و مھمسوسياليستی کارگری، ضروری

رگران اتحاد و آگاھی طبقاتی کا. حاکمه و بيرون رفتن از وضعيت کنونی در موقعيت مبارزاتی برتری قرار دھد

افغانستان در عمل ضامن به ميدان آمدن آن نيروی مادی و مبارزاتی است که با حضورش در جدال طبقاتی نه فقط که 

ست و مذھبی و حاميان يوناليروھای مرتجع ناسياقتدار بورژوازی را به مصاف می طلبد بلکه پاسخی است به تمامی ن

  . آنھاه ئیجھانی و منطق

ارگری افغانستان برای سازمانيابی و تحزب طبقۀ کارگر تالش و پيکار نموده و آن را يکی ھای ک سازمان سوسياليست

 که سرمايه داری جھانی بر بشريت تحميل نموده یبا توجه به وضعيت و بربريت. از وظايف تخطی ناپذيرش می شمارد

کارگر است؛ بنابرين نجات دھد، طبقۀ ک طبقۀ جھانی خود و بشريت را يتواند به مثابۀ   که میطبقۀ انقالبيیاست يگانه 

 و ھمياری نيروھای سوسياليستی کارگری يک نياز ضروری و حياتی به ئیگی بين المللی طبقۀ کارگر و ھمسوھمبست

 .رود شمار می

 !گی کارگراننده باد اول می روز جھانی ھمبستز

 !سمياليزنده باد سوس

 انھای کارگری افغانستستياليشورای مرکزی سازمان سوس

 ٢٠١۶ اپريل ٢٢

 

 

 

 
 


