
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 

  !! گرامی باد گرامی بادروز ھمبستگی جھانی کارگرروز ھمبستگی جھانی کارگر
  

داری جھانی ھمچنان گرفتار بحران عظيم  با فرا رسيدن اول می روز جھانی ھمبستگی طبقۀ کارگر، نظام سرمايه 

بحران تاريخيی که در گسترده ترين ابعادش بيان آشکاری . با بحران بنگاه ھای مالی آغاز شده بوداقتصادی است که 

. از پوسيدگی ايدئولوژيک و ناتوانی سياسی نظام سرمايه داری و افق تاری که جلو بشريت گرفته است، می باشد

تصادی مرزھا را در نورديده و چھره کريه  بحران جاری اق  ميرويم که  می  پيشواز اول ماه امسال باز در شرايطی به

خاطر تداوم حيات ننگينش، با ه داری را، که در تالش برای خروج از باتالق بحران و ب  و ضد انسانی نظام سرمايه

سبعيت تمام فقر، محروميت، جنگ، ارتجاع و محنت بيشتری را به مردم و طبقۀ کارگر جھانی تحميل کرده است، 

به موازات گسترده شدن ھرچه بيشتر دامنۀ بحران اقتصادی جاری و تداوم . نمايش گذاشته استبا عريانی تمام به 

آن، بورژوازی برای خالصی از آن به ستراتيژی منکوب کردن و مطيع و راضی ساختن طبقۀ کارگر در اشکال 

ار تھيدست ديگر متنوعی توسل جسته است که حاصلی جز فقر و تحميل محروميت بيشتر برای طبقۀ کارگر و اقش

در پی نداشته و نخواھد داشت؛ يکی از پيامدھای آشکار اين وضع، يورش سبعانه و لجام گسيختۀ بورژوازی جھانی 

  . به سطح معيشت طبقۀ کارگر و اقشار فقير و کم درآمد در پھنۀ جھان می باشد

رگرھا و مزد بگيران به گوش روزی نيست که خبری از بسته شدن شرکت ھا و صنايع و به ھمين منوال اخراج کا

ارقام بيکار سازی ھا و پيوستن عدۀ ديگری از کارگران اخراجی به ارتش ذخيرۀ کار سير نجومی کسب کرده . نرسد

است؛ مليون ھا کارگر و مردم زحمتکش در سرتاسر جھان تحت فشار مضاعف اقتصادی به سوی فقر مطلق سوق 

ف و تقابل طبقاتی ميان کاده بر طبقۀ کارگر و اقشار تھيدست ديگر، شفقر و استثمار رواداشته ش. داده می شوند

ِاردوی کار و استثمارگران را، که از قبل رنج و نيروی کار و عرق جبين کارگران به ثروت ھای نجومی دست  َ ِ
 . يافته اند، افزايش داده است

رغم فشار گسترده و تحميل دشواريھا  یعل. امروز درگير بحرانی است که کل حياتش را تھديد می کندسرمايه داری 

و تھديد کارگران و مردم زحمتکش، مبارزات مليونی جاری در اشکال اعتصابات و اعتراضات گسترده در سطح 

ی و صف آرائی طبقۀ ئجھان از يونان و اسپانيا شروع تا امريکای شمالی و آسيا و افريقا بيان روشنی از مبارزه جو

طبقۀ کارگر در ھمۀ .  که به زندگی و سطح معيشت او تدارک ديده شده است، می باشدکارگر در تقابل با يورشی

ابعاد ناگزير است که در برابر يورش لجام گسيخته وسبعانۀ بورژوازی و ستراتيژی تحميل شکست و تضعيف 

تگی، رشد و جنبش کارگری مقابله کند؛ پيروزی طبقۀ کارگر در اين جدال تعيين کننده، در گرو خودآگاھی، ھمبس
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 برای ه این کنندياعتالی جنبش کارگری در سطح جھان می تواند به عامل تعي. اعتالی آن در سطح جھان است

  .  عروج زمينه ھای عينی و ذھنی سوسياليسم کارگری تبديل شود

رغم سرمايه ھای ھنگفتی که در کشور سرازير شده است، کارگران و اقشار  اما در بحبوحۀ اول ماه می علي

تھيدست و زحمتکش در افغانستان در فقر و بيحقوقی مطلق به سر می برند و سھم شان از ھمۀ اين ثروت و منابع 

 تنکدستی از مالی حتی لقمۀ نانی که بتوانند سفرۀ شان را با آن رنگين کنند ھم نبوده است؛ اگر از يک طرف فقر و

ھيوالی  ؛آنھا قربانی گرفته و می گيرد از جانبی ھم جدال دو کمپ ارتجاعی آسايش و راحت را از آنان ربوده است

ھردم چون افعی آنھا را به کام نيستی و جنگ، سلطۀ ارتجاعی ترين نيروھا و باورھا و مواد مخدر و اعتياد، 

  . نگونبختی می کشاند

 وی کار در افغانستان به اردوی مليونی بيکاران تعلق دارند، بخش وسيعی از اين نيرویکثريت قريب به اتفاق نيرا

دست آزمند سرمايه از . دست آوردن کار به بازارھای کار کشورھای ھمجوار می رونده کار برای ادامۀ حيات و ب

و ستم قرار داده و اجحاف  موردی ابی پناھی و بيچارگی اين کارگران آواره سود جسته و آنھا را به شکل وحشيانه 

با توجه به وضعيت حاکم بر جامعه، تداوم جنگ، سلطه و اقتدار ارتجاعی ترين نيروھا و حضور . استثمار می نمايند

 و افکار ناسيوناليستی، فرصت و مھلت را از طبقۀ کارگر و اءنيروھای امپرياليستی، پراکندگی و حاکميت آر

ست تا بتوانند متحد، آگاه و مدعی به عنوان طرف اصلی جدال وارد عرصۀ پيشروان آن در افغانستان گرفته ا

مبارزات اجتماعی و سياسی شوند و نقش سرنوشت سازشان را به عنوان يک نيروی تاريخ ساز اداء کنند؛ بنابراين 

پايان داده و  تشتت کنونی بر طبقۀ کارگر و پيشروان آگاه و سوسياليست آن است تا با خود آگاھی و سازمانيابی به

  . شان را در رھائی جامعه از بربريت کنونی اداء کنند نقش

  ! کارگران و مردم آزاديخواه

روز جھانی کارگر روز اعتراض به ھمۀ نابرابری ھا و ستمی است که نظام سرمايه داری بر شالودۀ آنھا استوار 

 کارگر و نابودی نظام کارمزدی و طبقۀ آمدن رھائی و امر تحقق آزادی و برابری واقعی تنھا با به ميدان. شده است

روز ھمبستگی طبقاتی کارگران، روز اعتراض به  اول می. خلع يد از سرمايه داران، ممکن و ميسر خواھد شد

سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان در ضمن شادباش و تھنيت روز . استثمار و ستم طبقاتی و نابرابری است

ارگر، جھت نيل به سازمانيابی و ارتقای آگاھی طبقاتی کارگران و تحقق امر رھائی انسان  کطبقۀھمبستگی جھانی 

زحمتکش از ھر اقدامی در جھت تسھيل اين امر شريف استقبال و پشتيبانی نموده و خود را متعھد به برآورده شدن 

آگاه و جنبش سوسياليستی  کارگر طبقۀشرط ھر تحول انقالبی و تحقق امر آزادی و برابری ورود . آن می داند

تحقق اين مأمول، با توجه به شرايط دشوار کنونی و مؤلفه ھای ديگر، . کارگری در متن جدال اجتماعی می باشد

 .  کارگر و جنبش آزاديخواھی استطبقۀمستلزم خودآگاھی، سازمانيابی و ھمبستگی جھانی 

  !! کارگر کارگرطبقۀبه پيش به سوی سازمانيابی به پيش به سوی سازمانيابی 

  !!زھمبستگی جھانی کارگرانزھمبستگی جھانی کارگرانزنده باد اول می روزنده باد اول می رو

  !!زنده باد سوسياليسمزنده باد سوسياليسم

  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١٠ اپريل ٢٢

 

 


