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 Political سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠٠٩اول می 
  
  
  
  

  با درفش سرخ پرولتري
  ! به پيشواز روز جهاني كارگر، به پيش

  
ھای   ھشت سال از اشغال افغانستان توسط امپرياليستروز جھانی کارگر را در حالی برگزار می کنيم که بيش از

ھای خونين شان را در  ھای متجاوز با گذشت ھر روز، چنگال امپرياليست. گذرد ی میئی و غير امريکائامريکا
ی شان ئضافی بيشتر توليد و اربابی و آقابرند تا ارزش ا ھا به ويژه کارگران افغانستان فرو می گوشت و پوست توده

طبقۀ کارگر افغانستان از بی چيز ترين طبقات کشور ماست که در کنار ستم . جھان ھمچنان حفظ نمايندرا بر 
 آن در رھبری ۀطبقاتی، کمرش زير بار ستم ملی امپرياليست ھا نيز خم می باشد و به اين خاطر تيغ مبارز

  .تر ضد سرمايه عمل خواھد کرد زحمتکشان ديگر جوھردار تر و برنده
گذاشت، مانند طبقات زحمتکش ديگر از آوان وجود ر افغانستان که در زمان شيرعلی خان پا به عرصه طبقۀ کارگ

اين طبقه در . ھايش احساس کرده است پيدايش تا حال در فقر چند اليه به سر برده و ھمواره ظلم سرمايه را بر شانه
 ايفا نموده و برای آبياری بذر انقالب از مراحل مختلف تاريخ افغانستان در کنار روشنفکران انقالبی نقش مھمی

  . اھدای خون خود دريغ نورزيده است
بسياری از کارگران، خانه و . جنگ ھای سی سال گذشته ضربۀ کشنده ای بر پيکر پرولتاريای افغانستان وارد نمود

ش با کار و فابريک کاشانۀ شان را رھا و به سنگرھای داغ مقاومت ضد روسی و دولت پوشالی پيوستند و برای ھمي
ھجوم سوسيال امپرياليزم شوروی به افغانستان تحت نام دفاع از کارگران ضربۀ جبران ناپذير ديگری . وداع نمودند

دان اتحاد و يبا اين تجاوز سمبول داس و چکش را که نماد ھميشه جاو. بر پيکر طبقۀ کارگر افغانستان وارد کرد
ھای کشور مخدوش نمود و به سمبول تجاوز، قتل، آدمکشی،   اذھان تودهھمبستگی طبقۀ کارگر و دھقان بود، در

در عين حالی که نيروھای اشغالگر روسی و نوکران خلقی و پرچمی آن دم از . غارت، زندان و شکنجه مبدل گشت
ھا سر به نيست کردند و برای اين که  ھا و زندان طبقۀ کارگر می زدند، ھزاران کارگر را در پوليگون

را ھر چه بيشتر به نمايش بگذارند، بيش از صد زندان را در گوشه و کنار کشور ايجاد » رناسيوناليزم پرولتریانت«
طبقۀ کارگر افغانستان اگر . خويش بيش از پيش بپيچند» انقالبی«ھای رنجبر ما را در غل و زنجير  نمودند تا خلق

شد، از سوی ديگر توسط جالدان مذھبی به  کنجه میاز يکسو توسط نوکران روسی به بدترين وجه آن استثمار و ش
  . گشت بی رحمانه سالخی می» ملحد«و » کمونيست«، »کافر«نام 

اشغال شده و بيش از ھشتاد ھزار سرباز بيگانه » جامعۀ جھانی«در حال حاضر که کشور ما به شکل عريانی توسط 
د امپرياليستی شان را در افغانستان عملی نمايند و به کنند تا سياست بازار آزا در افغانستان حضور دارند، تالش می

 مصرفی و گدا تبديل نمايند و طبقۀ بورژوا کمپرادور مزدور خود را ۀ افغانستان را به جامعکوشند تا اين خاطر می
گران ھای فقير به ويژه کار بسازند، فاصله بين ثروت و فقر را ھرچه بيشتر افزايش دھند و به استثمار وحشيانۀ توده

ساختمانی، (ھای مختلف  بر طبق آخرين آمار، در شرايط کنونی بيش از دوصد ھزار کارگر در رشته. ما بپردازند
در افغانستان به کار مصروف ) ھای توليدی، صنعت چاپ، معادن، مخابرات، باربری وغيره سرک سازی، کارخانه
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ًر سروکار دارند و عمدتا در دھات متمرکز اند، قشر زراعی کارگران که با تراکتور و وسايل پيشرفتۀ ديگ. اند
  . گراف مجموعی کارگران را به چھارصد ھزار نفر باال می برد

در کنار کارگران داخل کشور، نزديک به ھفتصد ھزار کارگر افغان در کشورھای پاکستان، ايران، امارات متحدۀ 
پزی، سنگبری، فرنيچرسازی،  ھای خشت سازی، کوره ی در سرکئوپاعربی، عربستان سعودی و کشورھای ار

ھا، باربری، تراکتوررانی وغيره مصروف کار بوده، به بدترين شکلی مورد استثمار قرار می  بافی، ھوتل قالين
 اشغال و دولت فاسد، بيکفايت و مزدور، زمينۀ کار برای کارگران ما در داخل کشور مساعد ۀ در سايچون. گيرند

داران آنھا، با ليالم نيروی کار شان،  ھا و تحقيرھای کشورھای بيگانه برای سرمايه  توھيننبوده، لذا با پذيرش تمام
  . کنند ارزش اضافی توليد می

تواند رھبری زحمتکشان را برای سرنگونی  ای است که می طبقۀ کارگر بر اساس خصلت طبقاتی خود تنھا طبقه
کند، فکر  وليد سروکار دارد، به صورت جمعی توليد می تۀ با وسايل پيشرفتطبقات استثمارگر در دست گيرد چون

گردد و  پروراند، نسبت به زحمتکشان ديگر از آگاھی طبقاتی بيشتری برخوردار می تغيير جمعی را در خود می
تواند در  طبقۀ کارگر می. آيد ترين طبقه به حساب می چيزی ندارد که در جريان انقالب از دست دھد، لذا انقالبی

قات دھقان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی در کشورھای مستعمراتی و نيمه فيودالی چون کشور ما، کنار طب
ًداری مستقيما انقالب سوسياليستی را به پيروزی  انقالب دموکراتيک و انقالب سوسياليستی و در کشورھای سرمايه

ی که در آن از ظلم، استبداد، ئسازد، دنيار برساند و دنيای عاری از استبداد و استثمار را  بر روی کرۀ زمين مستق
ی که در آن ھمۀ انسان ھا ئجنايت خبری نباشد؛ دنيااستثمار، فقر، بيعدالتی، زور، تجاوز، چور، چپاول، نابرابری و 

ی که در آن ئ دنيای که ھر انسانی در آن مالک تمام نعم مادی و معنوی باشد،ئنار ھم و برای ھم کار کنند، دنيادر ک
ای خوشبختی و رفاه بشر به کار ، انفجار و انتحار نباشد و ھمۀ انسانھا تمام استعداد و تالش خود را برجنگ

تواند که طبقۀ کارگر دست در دست طبقات محروم و تھيدست ديگر  ی زمانی ساخته شده میئچنين دنيا. ندازندبي
 ساختن دنيای بی طبقه، دولت و طبقات را به امان دست بزند و با برای از ميان برداشتن طبقات حاکم به پيکار بی

  . دان تاريخ بسپارد زباله
که در لفظ ھيچ سازمان و فردی غير از خود » چپ مدالگير«ًعده ای از به اصطالح سازمان ھای چپ و مخصوصا 

با ھزار را انقالبی نمی دانند و فقط بلدند اکت و ادای چپ کنند، برای سودآوری مالی به فرمايش دونرھای غربی 
حيله و نيرنگ به تجليل از ھشتم مارچ می پردازند و حاضرند برای تجليل از آن به ھر ذلتی تن دھند، اما برای 

ای برايشان نمی  کنند، چون تجليل از اين روز نه تنھا تنگه تجليل و گراميداشت از روز کارگر، سطری سياه نمی
  .سازد  مسدود میھای دونرھا را نيز زايد که مجرای سرازير شدن پول

ھای کارگر، به خود   سازمان انقالبی افغانستان با ايمان و اعتقاد راسخ به نيروی بيکران و بازوان ستبر توده
پردازد که متجاوزان امپرياليست ھر  بالد که در شرايطی به تجليل از اول می اين خجسته روز ماندگار می می

ھای امپرياليستی تف  سازند، لذا نه تنھا بر مدال در نطفه خنثی میصدای آزاديخواھی و دفاع از طبقۀ کارگر را 
سازد و با اين باور پوالدين که اگر مليون بار  ھای سالوسی را نيز افشا می  چنين سازمانۀھراندازد، که چ می

وار قامت به پا فتند، پرولتاريای جھان بار ديگر استھای استثمارگران سرمايه از پا بي ھای پرولتری با توطئه انقالب
خواھند ايستاد و خون سرمايه را خواھند ريخت، چون طبقۀ کارگر در جريان انقالب جز زنجيرھای خود چيزی را 

  .آورد دھد، اما جھانی را به دست می از دست نمی
  

      مرگ بر امپرياليزم  
  در راه سوسياليزم، به پيش

  
 


