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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٣ می ٠١

  

  

 

  روز جھانی کارگر را با پيکار کمونيستی

 ! عليه استعمار و  استثماِر ھار سرمايه داری گرامی بداريم

  

ی کارگر، يادآور جانفشانی ھا، قھرمانی ھا و از خودگذری ھای کارگرانی است که اگر اول می، روز جھان

. ايثارگری ھای آنان نمی بود، به يقين که ما اينجا نبوديم و فاشيزم سرمايه، جھان کثيف کنونی را کثيف تر ميساخت

 به ھشت ساعت در روز یر به ھدف اصالح قانون كار و كاھش زمان كا١٨٨۶ در اول ماه می ئیکارگران امريکا

دست به اعتراض زدند که منجر به شورش خونينی شد؛ اما اين  خيزش کارگری در يکی از بھشت ھای سرمايه 

داری در تاريخ جنبش کمونيستی به خط سرخ حک شد و امروزه يکی از سمبول ھای انترناسيوناليزم پرولتری 

  .  است

 کشورھای در حال توسعه با شورش کارگران شيکاگو و جانبازی شايد بسياری از کارگران امروزی به ويژه در

:  حس می کنندیاثير جانفشانی ھای آنان را روی زندگی خود به گونه أئی نداشته باشند، اما تھای آنان اصالً آشنا

  . کارگری، حق بيمه و غيرهۀھشت ساعت کار، حق تشکيل اتحادي

يه داری سنگين تر از ھميشه است، با اشغال کشور از سوی امپرياليزم  تاريک سرماۀافغانستان که سايبا اينحال، در 

امريکا و ناتو ميلياردھا دالر به افغانستان سرازير شده، دولت پوشالی پروژه ھای بازسازی و ساخت و ساز راه 

نستان ھنوز  را برای شماری از کارگران آماده کرده است، پرولتاريای افغائیاندازی کرده و زمينه ھای اشتغال زا

 کارگری ميباشد و کمتر کارگری را ميتوان يافت که ھشت ساعت کار در روز داشته و افزون بر آن ۀاوليفاقد حقوق 

 و بخش خدمات که در افغانستان رو به ئیحتا کارگران رسانه . از حق بيمه و ساير امتيازھای ديگر بھره مند باشد

اين کارگران ھمه روزه به .  مزدیۀکنند و آنھم بدون کمترين افزونافزايش ھستند، دوازده ساعت در روز کار می 

دليل استثمار کمرشکن بورژواھای کھن و جديد ورشکسته تر شده، انزجار و تنفرشان نسبت به سرمايه داری رو به 
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ر ھار افزايش است و بيشتر از ديگران به صف انقالب می پيوندند، زيرا آنان به درستی درک کرده اند که استثما

  . بورژوازی چگونه تار و پود ذھن خالق شان را در اسارت گرفته است

اين کارگران افزون بر بيش از دوازده ساعت کار، دستمزد بسيار . وضعيت کارگران صنعتی بدتر از اينھا است

از حق بيمه . کنند بخور و نمير زندگی شبانه روزی شان را پيدا ۀاقه ترين کارھا ميدھند تا ھزينکمی دارند و تن به ش

اگر روزگار فاجعه بار ھزاران زن و کودک کارگر را که زير حاکميت . و امتيازھای ديگر که خبری نيست

م، آنگاه به ته و ژرف تراژيک ئيفزاند، در اين فھرست دور و دراز بي ھستجناياتاشغالگران شاھد شنيع ترين 

  . زندگی پرولتاريا پی برده می توانيم

 بيش از سی و شش  به اساس آمارھا، .روزافزون نيز کارگران افغانستان را ُخرد و خراب کرده استبيکاری و فقر 

درصد مردم زير خط فقر مطلق به سر می برند، نرخ بيکاری چھل درصد است و بيش از سه ميليون کارگر 

  .متخصص در کشور بيکار اند

ھرگز فقر را از ميان نبرده،  ه آن الف و گزاف ميزند،  که دولِت مزدور امپرياليزم در افغانستان برشد اقتصاديی

زيرا در نظام اقتصاد بازار، رشد اقتصادی ھر قدر ھم که باال باشد، چون توزيع مادی به . بلکه به آن افزوده است

 رنج شدت غيرعادالنه و نامتوازن است، فقط يک اقليِت چند درصدی سرمايه داِر انگل و مفت خوار،حاصل

  .  بی روزگاری و زندگی فالکت بار شب و روز ميگذراند کارگران را به جيب ميزند و پرولتاريا ھمچنان در فقر،

گنديدگی اقتصاد بازار که از سوی امپرياليست ھای اشغالگر و دولت پوشالی،يگانه نظام منطقی، انسانی و کارآمد جا 

برای ھزارمين بار ثابت . اسد دولتی به بيکارگی آن اذعان کرده اندزده ميشود، به حدی باال گرفته که حتا مقامھای ف

 متوازن و انسانی از نظام اقتصادی اين چنينی که بورژواھا را چاق تر و کارگران را بی ئیشده است که شکوفا

ان می با اين وجود، سرمايه داران خورد و بزرگ ھمچنان بر طبل تبليغات کور ش. خانمان تر می کند، بر نمی آيد

  . کوبند و دولت دست نشانده ی کابل را به سھل انگاری و رعايت نکردن درست سيستم اقتصاد بازار متھم می کنند

 و چه از سوی احزاب و سازمان ھای ئیاول می، روز جھانی کارگر، ھمه ساله چه از سوی دولت ھای بورژوا

 در اين ميان فراموش شده است، تالش عملی برای ظاھراً چپ و باورمند به مارکسيزم بزرگداشت ميشود؛ اما آنچه

 است که چرخ تاريخ با دستان توانای وی می چرخد و جامعه ی بی ئیتامين زندگی آبرومندانه و انسانی برای طبقه 

  . طبقه و خالی از استثمار کمونيستی بدون مديريت و رھبری آن نميتواند ايجاد شود

 شعور طبقه ی کارگر ھر سال اول می را در سالون ھای پر زرق و برق  برای خاک پاشی بهئیدولت ھای بورژوا

که حاصل خون و عرق کارگران است، تجليل می کنند؛ اما اين مراسم تفننی و مسخره با چند وعده ی توخالی در 

به ولی آنسوتر در جھنم کارگران، سرمايه داری در تالش سيری ناپذير رسيدن .جريان چند ساعت به پايان ميرسد

ارزش افزونه، جان و جگر کارگران را ميَکشد و با تحميل قانون و قراردادھای برده وار، بدون مزد افزونه و ھيچ 

گونه ضمانت کاری، ذھن و بازوی پرولتاريا را به بردگی می گيرد و بيش از دوازده ساعت استثماِردر استثمار 

  .است

ھنگ پرولتری از آغاز پيدايش تا کنون به گونه ی جدی و استوار سازمان انقالبی افغانستان، به عنوان سازمان پيشا

با دشمنان پيدا و پنھان طبقه ی کارگر و ساير زحمتکشان تھيدست مبارزه کرده و رسالت خود ميداند تا بی باکانه 

ز اپورتونيزم حاکم بر شماری از سازمانھا و گروه ھای مدعی مارکسيزم را افشا کرده و جنبش کمونيستی را ا

آلودگی ھای آنان پاک کند تا گردان پيشاھنگ پرولتری در اتحاد با دھقانان و ساير زحمتکشان تھيدست، برج و 

  . باروی استعمار و استثمار را آتش بزند
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 طبقه ی کارگر ئیسازمان ما در روز جھانی کارگر يک بار ديگر به اين انديشه اش تاکيد می کند که يگانه راه رھا

ف سرمايه داری و نجات از چنگ استثماِر جانسوز بورژوازی، مبارزه ی پيگير و قاطع کارگری از جامعه ی کثي

برای برقراری ديکتاتوری پرولتاريا از راه انقالب قھرآميز و رسيدن به جامعه ی سوسياليستی است و اين مبارزه 

 قرار دارد، فقط با راه اندازی  آنئیدر شرايط حاضر که کشور ما زير اشغال امپرياليزم امريکا و متحدان ناتو

  .انقالب ملی دموکراتيک و رسيدن به سوسياليزم، معنی می يابد

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

   ميالدی٢٠١٣اول مِی ساِل 

 

 


