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 Political  سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١۶ می ٠١

  گرامی باد اول می،
  ! روز ھمبستگی کارگران سراسر جھان

  

 

  

  

  

 سال قبل ١٣٠ عليه سرمايه داری درست ١٨٨۶اعتراض حق طلبانۀ کارگران شيکاگو در تظاھرات گستردۀ اول می 

ی و ترس از دست دادن کاخ ھای مرمرين ئسرمايه داری با وارخطا. ر انداختاز امروز لرزه بر اندام طبقۀ استثمارگ

بود، با توسل به قدرت نظامی سرمايه، کارگران را به رگبار بسته و جمع  که با استخوان و خون کارگران بنا شده

اين اقدام جنايتکارانه نه تنھا خشم کارگران شيکاگو را به ھمراه داشت بلکه . ن را به خاک و خون کشانيدکثيری از آنا

حيث روز  امروز اول می من. با اعتراضات گستردۀ کارگران و ساير زحمتکشان سراسر جھان نيز مواجه گرديد

  .گردد يل و گراميداشت میھمبستگی کارگران از سوی کارگران و ساير زحمتکشان در سراسر جھان تجل

با اشغال کشور ما توسط امپرياليزم جنايتکار امريکا و حاکميت دولت پوشالی، طبقۀ کارگر مثل ساير زحمتکشان 

کشور ما بدترين دوران روزگار خود را می گذراند و زندگی نکبت بار و مصيبت بار کنونی اين طبقه و ساير 

تجاوز، قتل، .  کارگر و ساير طبقات زحمتکش استۀمپرياليزم عليه طبقزحمتکشان خود گواه کينه توزی طبقاتی ا

کشتار، اسارت، فقر، بيکاری، اعتياد و  شکاف عميق طبقاتی،  افغانستان اشغالی را به جھنمی برای کارگران، 

  .دھقانان و ساير زحمتکشان مبدل ساخته است

کارگران و زحمتکشان  .ران عمر شان به سر می برندًامروز زحمتکشان افغانستان مخصوصا کارگران، در بدترين دو

کشور ما در جنگ ھای ارتجاعی چھاردھۀ گذشته و به ويژه در يک و نيم دھۀ اشغال امپرياليزم جنايتگستر امريکا، 

قتل عام شدند، به اسارت رفتند و خون شان بی محابا ريختانده شد و بر عفت و ناموس شان تجاوز صورت گرفت؛ اين 

زنند، که مجبور اند با فروش دار و ندار شان با پذيرفتن   زحمتکش، نه تنھا در بيکاری و فقر دست و پا میطبقات 

خطرات راه ھای مرگبار قاچاق، برای فروش نيروی کار شان به کشورھای ديگر به اجبار فرار نمايند و بی ھيچ 

فرار اجباری . ن توھين ھا را نيز متحمل شوندمصونيتی نه تنھا نيروی کارشان را ارزان بفروشند بلکه بايد بدتري



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 به شکل بی سابقۀ افزايش يافته و ھر روز صدھا جوان با ٢٠١۴ی بعد از ئ کار به کشور ھای ھمسايه و اروپانيروی

اين فرار زمانی به اوج خود رسيد که . دھند تحمل سخت ترين شرايط برای زنده ماندن فرار را بر قرار ترجيح می

ساخته شد که نوکران » حکومت وحدت ملی«دولت پوشالی به ھدايت مستقيم امپرياليزم امريکا زير نام منحوس ترين 

، کينه و عداوت شان را به توده ھا نشان دادند و مزدورمنشی و غالمی "حامد کرزی"مثل ) غنی و عبدهللا(پوشالی 

  . شان را به امپرياليزم ثبت تاريخ کردند

کارگران و ساير زحمتکشان کشور ما در حالی از اين روز گراميداشت به عمل می آورند که در حال حاضر بيشتر از 

 درصد توده ٩۵چھل درصد نيروی کار کشور در بيکاری مطلق به سر می برد، فقر سايۀ شوم خود را بر بيشتر از 

 از فابريکه ھای موجود در واليت ھای ھرات، بلخ، ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما گسترانيده است؛ ھر روز تعداد اندکی

ًقندھار، ننگرھار و کابل که عمدتا از سوی بورژوازی ملی به فعاليت آغاز نموده اند در مقابل توليدات خارجی و 

  .  عظيم بيکاران کشور می گرددۀبورژوازی بزرگ ورشکست شده و اين امر منجر به اخراج کارگران و افزايش کتل

ه افسانی که ستون اساسی اين دولت را می سازد،  برای دست يافتن به سودھای ئ از طريق باندھای مافياالیدولت پوش

يافته به پخش  به شکل سازمانی از خشم نھفتۀ کارگران که در حال حاضر در بيکاری به سر می برند، ئرھاو  ی،ئ

ان، آنان را به اجساد بی روح و بی احساس زند تا با معتاد ساختن کارگران و ساير زحمتکش مواد مخدر دست می

ليون افغان در سنين مختلف به اين پديدۀ شوم مبتال گرديده اند و ھر روز بر يھمين اکنون بيشتر از سه م. مبدل نمايند

  . تعداد آنان افزوده می شود

ا و تنھا با مبارزۀ تاريخ مبارزۀ طبقاتی به وضوح بيانگر اينست که کارگران، دھقانان و ساير زحمتکشان، تنھ

در کشور ما که امپرياليزم . ی يابندئارتجاعی رھاپيشرونده و انقالبی می توانند از ستم و تعدی طبقات استثمارگر و 

 ناتو و دولت ھای ارتجاعی منطقه، با تجاوز و ستمگری و انتحار و انفجار، دشمنی شان را با طبقات - امريکا 

.  دموکراتيک انقالبی است-ی زحمتکشان مبارزۀ ملیئنجات و رھااه برای زحمتکش اعالم نموده اند، يگانه ر

ی شان از زير ئھازحمتکشان با بر افراشتن پرچم مبارزۀ انقالبی می توانند، کاخ جور و ستم را سرنگون ساخته و با ر

  . عاری از ظلم و جنايت را بنا نھنده ایيوغ امپرياليزم و طبقات مرتجع، جامع

داند و با اراده و تعھد   ی افغانستان که خود را جزئی از جنبش انقالبی پرولتری افغانستان و جھان میسازمان انقالب

چيزترين طبقه مبارزه می کند، از روز اول می   دون در راه بی  کامل به مارکسيزم، لنينيزم، انديشۀ مائوتسه

ًساير نقاط جھان ومخصوصا کارگران و گراميداشت به عمل آورده و به کارگران به خون خفته و دالور شيکاگو، 

زحمتکشان جانباختۀ افغانستان که در سال ھای گذشته با بمباران جنايتکاران سوسيال امپرياليزم، امپرياليزم امريکا و 

فرستد و بار   ھای وحشی جان باخته، درود می متحدان ناتويی اش، مزدوران جنگساالر، طالبان جنايتکار و داعشی

بندد که جز به بيرون راندن اشغالگران و ايستادن در پيشاپيش جنبش زحمتکشان   بزرگ پيمان میديگر درين روز

  .ھای پيروزی از پا ننشيند  نديشيده و تا فتح قله عاری از طبقه نيه ایافغانستان برای ايجاد جامع

  !مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١۶اول می 

 
 


