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  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١١ می ٠١

  

   مرکزی سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان به مناسبت اول می مرکزی سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان به مناسبت اول میۀۀاعالميه کميتاعالميه کميت

  !! کارگر کارگرۀۀ ھمبستگی جھانی طبق ھمبستگی جھانی طبقزنده باد اول می روز اتحاد وزنده باد اول می روز اتحاد و
نظام می رود که )  کارگرۀروز ھمبستگی جھانی طبق( یمماه  در شرايطی به استقبال اول  کارگر جھانۀطبقامسال 

خصلت ذاتی نظام ۀ کنونی که نتيجبحران . سرمايه داری ھمچنان در چنبرۀ بحران اقتصادی مزمن گرفتار می باشد

گ، بی حقوقی، نيگونبختی مضاعف و تشديد فقر برای اکثريت مليونی کارگران کاپيتاليستی است ارمغانی جزء جن

بحران کنونی، که ادامه و رھائی از بورژوازی جھانی برای خالصی . و زحمتکشان جھان در پی نداشته است

زمان ی را سات مردم در ابعاد گسترده انۀ به سطح درآمد و معيشددمنشا، يورش نبرد فرا می خواندحياتش را به 

 کارگر، از ۀ در پيشاپيش آنھا طبقجھان اکثريت مردم زحمتکش ،ختهيدر تقابل با اين يورش لجام گس. داده است

تا شمال افريقا و خاورميانه در صف مليونی دست به اعتراض زده و ... يونان، اسپانيا، انگلستان، امريکا و فرانسه 

  . ندراه انداخته اه  را ب،اھای بھتر می باشدجنبش عظيم و بی نظير اجتماعی را که نويد بخش فرد

راه انداختن جنبش عظيم توده ئی و با به زير کشيدن ه  و مردم زحمتکش در تونس و مصر با ب، جوانان کارگرۀطبق

ع دولتھای فاسد و ديکتاتورھای عزيز کردۀ نظام سرمايه داری جھانی، برای نخستين بار پس از يکه تازی بال مناز

عصيان . سم در اين چند دھه بارقۀ اميد برای تغيير به نيرو و توان خود در دل ستمديدگان را بر افروختوليبرالينئ

توده ئی جاری در خاورميانه و شمال افريقا، ُمھر ابطال بر اين تصور واھی که ديگر گويا دوران انقالب و انقالبی 

سان د به آيندۀ بھتر و ايجاد دنيای درخور و شايستۀ انگری به سر رسيده است را کوبيد و باعث شد تا يکبار ديگر امي

  . ن و طبقۀ کارگر جھان زنده شوددر دل مردم آزاديخواه، محروما

سر می برند و سھمشان از مواھب دنيا جزء ه حقوقی مطلق ب طبقۀ کارگر و ساير زحمتکشان در افغانستان در بي

در جدال دو کمپ ارتجاع امپرياليستی . ی نبوده و نيستنت و فقر بيشتر چيزی ديگرحجنگ، ويرانی، ارتجاع و م

نسل جوان آن، . قبل از ھمه اين طبقۀ کارگر و مردم زحمتکش است که قربانی شده و از ھستی ساقط می گردند

 برای امرار معاش راھی بازار کار ینيروی عظيمی که ھر روزه به ارتش ذخيرۀ نيروی کار می پيوندد، بخش

کشورھای ھمجوار می شوند؛ بخشی از کارگران مھاجر افغان در کشورھای ھمسايه از جمله در ايران به اشکال 

ی عظيم اجتماعی، چيزی جزء استثمار سھم شان از ايجاد ثروت ھا. گيرندبرده واری مورد ستم و استثمار قرار می 
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دست آوردن حقوق ه  کارگر در کل و از آن ميان کارگر مھاجر افغانی جھت بۀ طبقاءً نب. شديد، تحقير و اھانت نيست

 کارگر با اتحاد و سازمانيابی و با به ۀطبق. حقۀ شان راھی جزء اتحاد و ھمبستگی با ھم طبقه يی ھای شان ندارند

دھد و در ات حاکم را چلنج ی و طبق بورژوائميدان آمدن و دست بردن به ابزار مبارزه است که می تواند دولتھای

 که کارگر بلۀتنھا روز ھمبستگی و اتحاد جھانی طبقه اول می ن. دارد  به تمکين واقبال خواسته ھا و مطالبات خود

  . کارگر عليه نظام کارمزدی و بردگی سرمايه داری در سراسر جھان استۀروز اعالم کيفرخواست طبق

غانستان مسبب اصلی ھمۀ مصائبی اند که امروز از مردم و زحمتکشان  سرمايه داری جھانی و ايادی محلی آن در اف

مبارزه با نظام سرمايه داری در پيوند عميقی با مبارزه عليه اشغالگران و ارتجاع  ھار اسالمی . قربانی می گيرد

ازمانيابی رھائی و خالصی جامعه از شر ارتجاع، جنگ و فقر و نابرابری در گرو به ميدان آمدن و س. قرار دارد

  .کارگر و جنبش سوسياليستی متعلق به آن استۀ طبق

ی ھم از تالش ا کارگر افغانستان لحظه ۀ سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان در راه سازمانيابی و تحزب طبق

که  انترناسيوناليستی خودش می داند ۀو پيکار باز نمی ايستد و به عنوان يک سازمان سوسياليستی کارگری وظيف

 کارگر جھانی و جنبش سوسياليستی کارگری را تسھيل نمايد؛ ۀ کارگر افغانستان با طبقۀامر پيوند و ھمبستگی طبق

بدون  اتحاد و ھمبستگی کارگران سراسر جھان و بدون، رھائی از ستم و استثمار سرمايه و ايجاد يک دنيای بھتر

  .نيستو ميسر  ممکن نظام مبتنی بر استثمار و نابرابری نابودی و جدال قطعی

  !!زنده باد اول می روز ھمبستگی و اتحاد جھانی طبقه کارگرزنده باد اول می روز ھمبستگی و اتحاد جھانی طبقه کارگر

  !!زنده باد سوسياليسمزنده باد سوسياليسم

  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستانسازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان
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