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  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

 ٢٠١٣ می ٠١

  

  زنده باد اول ماه می ، روز ھمبستگی جھانی کارگران
  

کارگران معترض به شرايط غير انسانی کار و زندگی آنھا در  نيرو ھای کاپيتاليستی به ۀ سال پس از تھاجم وحشيان١٢٧

 شيکاگو، که منجر به ايجاد ھمبستگی جھانی کارگران گرديد، نظام سرمايداری جھانی ، ھمزمان با بحران گسترده ای

که ناشی از ماھيت ضد انسانی اين نظام ھست، ھمچنان سيه روزی، محروميت، فقر گسترده ، جنگ و تباھی را در 

پيامد ھای ملموس تالش . دست بياورده را آفريده است، ب گستراند، تا بتواند راه نجاتی از باطالقی که خود آن ھان میج

برای حفظ سيادت و ھژمونی اش در جھان،  بورژوازی بين المللی در کنترول بحران ،ۀ ھای سبعانه و لجام کسيخت

را در يونان  گران و اقشار تھيدست، که نمونه ھای اخير آن زندگی کارۀنتيجه ای جز تنگتر کردن ھر چه بيشتر عرص

  .و قبرس شاھد ھستيم، نبوده است

ين ترين طبقات اجتماعی،  ئ پرتگاه، و تحميل فشار عظيم بر پاۀبحران کنونی با کشانيدن بورژوازی بين اللملی به لب

پاپ در نقش مدافعان . ر تر کرده استزمينه را برای نقش آفرينی متحد سنتی بورژوازی در سطح بين المللی ھموا

عنوان موھبتی ه ی از آن بئشود و گونه ھای متنوع از نيرو ھای سوسياليستھای بورژوا محرومين اجتماع ظاھر می

نيرو ھای عقبگرای اسالمی در کشور ھای عربی برای تحريف جنبش مردم ، قھر انقالبی توده ھای . نمايند تجليل می

و در مجموع با وصف . کشانند درت سياسی و به زير کشيدن سيادت بورژوازی به کجراه میفقير را برای تسخير ق

گردند جنبش پرولتاريا  مرز کشی روشن بين طبقات اجتماعی متخاصم، فاکتور ھای چون مذھب ، و مليت  سبب می

به بيان ديگر بدون مباررزه و . نتواند  ھمه نماد ھای نظام بورژوازی را آماج گرفته و به جنبشی برای خود تبديل گردد

تواند بر  ی نظام بورژوازی حاکم بر جھان ، پرولتاريا نمیئپيکار بی امان پرولتاريا عليه تمام مظاھر و نماد ھای روبنا

  .تواند قد بر افرازد و به طبقه ای برای خود مبدل گردد خيزد و نمی

ی که توسط بورژوازی بين ئشدت عقبگرا ه يرو ھای بدرافغانستان که برای بيشتر از سه دھه، ميدان رقابت ھای ن

زنان . برند سر میه مريکا مھندسی شده اند، بوده است، کارگران در بيحقوقی کامل با ۀياالت متحدااللملی به سر کردگی 

شوند، از کودکان در تمام عرصه ھای فعاليتھای  عنوان نيروی کار ارزان به نا انسانی ترين شکل استثمار میه ب

 ساعت در ١٢کودکان در معادن ذغال سنگ باميان در دل شب ھا تا . گيرد ی صورت میئاقتصادی و توليدی بھره جو

اين کودکان کار و زحمت از دسترسی به . گردند کار گماشته شده و وحشيانه استثمار میه بد ترين شرايط برده وار ب

. تحصيل، درمان و دنيای آزاد کودکانه و امکانات رفاھی به جرم تعلق شان به بی بضاعت ترين طبقه ، محروم اند
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که از حد اقل امکانات يک زندگی که در خور انسان باشد، بر خوردار نيستند،  اکثريت عظيم افراد جامعه عالوه بر آن

ن نيرو ھای رقيب ارتجاع امپرياليستی ، آسايش شان به يغما برده شده و قربانيان تصادفی جنگھای در اثر جنگ ميا

عنوان ديدگاه طبقات حاکم، به آرای مسلط بر آحاد جامعه تبديل شده ه افکار و آرای مذھبی و خرافی ب. خانمانسوز ھستند

  .نيروی اھريمنی مذھب مماشات نمايندگردند که در برابر  حتی نيرو ھای مترقی ناگذير از آن می. است

نيروی انسانھا را فراسوی منافع طبقاتی شان، در معرض سوء استفاده  ی ،ئناسيوناليسم به عنوان يک ايديولوژی بورژوا

 جنگ، تداوم حاکميت ارتجاعی ترين و عقبگرا ترين نيرو ھا، ۀادام. دھد جنايتکاران جنگی و در برابر ھم قرار می

ا دندان مسلح نيرو ھای بورژوازی بين المللی، حاکميت جنگ ساالران ناسيوناليست، رھبران مذھبی حضور عوامل ت

را برای ايجاد تحول بنيادين به کار   کارگر بتواند توانش را درک کرده و آنۀھمه و ھمه مانع از آن گرديده اند که طبق

فعلی ادا نموده ۀ کستن توحش و خشونت سازمان يافتعنوان طبقه ای برای خود ، نقشش رادر مبارزه برای شه گيرد و ب

  . و جامعه را از بربريت سرمايه و بيداد مذھب رھا سازد

سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان بر اين باور است که انقالبات اجتماعی نه با متقاعد ساختن قدرت ھای 

اين امر توسط بخش . گيرد  پرھيزگار صورت میامپرياليستی ممکن است و نه توسط اشخاص تحصيلکرده، تيوريسن و

نابودی نظام مبتنی بر کار مزدی ، تحقق . گردد استثمار شده عليه استثمار کننده صورت گرفته و سرنوشت آن تعيين می

،  کارگر که با آگاھی طبقاتی و سازمانيابی انقالبی مسلح شده باشندۀآزادی و برابری واقعی انسانھا فقط و فقط توسط طبق

  . متصور است

روز . اين روز.  جھانی عليه بربريت حاکم استۀ کارگر به عنوان يک طبقۀاول ماه می روز اعالم کيفر خواست طبق

ه  گيتی، برای ھمبستگی جھانی و الجرم نا بودی نظام سرمايۀ کارگر و پيشروان سوسياليت آن در پھنۀاعالم تعھد طبق

  .ا برابری، استثمار و انباشت سرمايه استوار استداری می باشد که شالوده و بنيادش به ن

  ! کارگر ۀ طبقۀ سازمان يافتۀسوی مبارزه به پيش ب

  !زنده باد اول ماه می ، روز ھمبستگی جھانی کارگران 

  !زنده باد سوسياليسم 

  شورای مرکزی سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان
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