
 گی طبقۀ کارگره پیشواز اول می روز جهانی همبستب
 

داری جهان را بیش از که نظام سرمایهرویم ی طبقۀ کارگر میالمللی همبستگبال اول می روز بینامسال در حالی به استق

تبدیل کرده است. از  گان آنپیش به باتالق فقر، ناامنی و تخریب محیط زیست برای کارگران و اکثریت مطلق باشنده

ها در اروپا، استرالیا و آمریکا دولت های داری در آفریقا و آسیا تا پیشرفته ترین آنافتاده ترین کشورهای سرمایهعقب

نمیر طبقۀ  گی بخور وجز خصوصی سازی و ریاضت اقتصادی که حمله و تهاجم همه جانبه به زنده ییداری، برنامهسرمایه

  کشان است، ندارند.کارگر و زحمت

امید بهبودی و تغییر اقتصادی و سیاسی را در چوکات نظام موجود از آحاد  کردش،گی مزدی، با این عملسیستم برده

موجب اعتراضات همه روزۀ مردمی در تمام کشورها، از فرانسه و بنگالدش تا آمریکا و کشورهای  وبشریت گرفته، 

آزادی و کرامت انسانی، شکل داده  ،نان ه، به وضعیت موجود را با شعارهایبش های بزرگ ننآفریقایی گردیده است و ج

 است.

بدترین قسمت های برزخ جهان سرمایه  و... پاکستان ایران، سومالی، فلسطین،عراق، سودان،  افغانستان در قطار لیبی، سوریه،

در این کشورها و یی های منطقهو قدرتتقابل منافع دول امپریالیستی  .برای توده های فرودست و کارگران دنیا است

ها انسان از صد نهعالوه بر ویرانی خانه و کاشانۀ مردم روزا کن،باالخص در افغانستان چهار دهه است که با جنگ های تباه

 .کشدپیر و جوان را به خاک و خون می -زن و مرد 

دهد که صلح و جنگ ابزار هایی اند برای تولید داری در جهان و افغانستان، به وضوح نشان میفرایند سرمایه و نظام سرمایه

سترش جهالت مذهبی برای دار و تحمیل نکبت و فقر و گهانباشت سود مضاعف برای اقلیت سرمایو و باز تولید سرمایه 

 به نام های مجاهدین، ن نیروهاترین و خون آشام تریخشنها، به این صورت است که امپریالیست ی جامعه،طبقات پاین

 کنند؛مردم سوار می بر گردۀ شان، رقبای غلبه بربرای  را با حمایت های بیدریغ مالی و نظامی و ... داعش القاعده، طالبان،

های بزرگ جهانی را زیر نام دفاع از تالفائ گان شان،هدن دست پروردمهار کربرای  شان ایجاب نماید،منافع و هرگاه 

دهند و دمار از روزگار ساکنین کنی را سازمان میجنگ های بزرگ و تباهبه راه انداخته و  حقوق بشر و تمدن ،دموکراسی

-هشود که صلح برای سرمایترتیب دیده می بدین نمایند.مبدل می ویرانهآن ها را به خانه و کاشانۀ این سرزمین ها کشیده و 

چوب توافقات بل گردن نهادن مقطعی است در چهار  ،ی جامعهیدار برای رفاه و شگوفائداری نه ایجاد یک فرصت پا

 .داریههای سرمایسیاسی برای رفع تضادها و کشمکش های ذات البینی کشور

عدم تشکل و  گی،هدلیل پراکنده ب شان در بسا نقاط جهان، یی هایهمانند هم طبقهکشان افغانستان کارگران و زحمت

رسی به درمان های اجتماعی، عدم دستمحرومیت فقر و گرسنگی،ستم،  عدم خودآگاهی طبقاتی بار کشندۀ مهمتر از همه

داری را که نظام سرمایهو مهاجرت از سر اجبار جهالت مذهبی و قومگرایی  ،زن ستیزی سوز،جنگ های خانمان ،و مسکن

 .کشندمیبه دوش  بر جهان تحمیل نموده است،



گی و اتحاد جهانی طبقۀ کارگر است به از اول می که روز همبست های کارگری افغانستان،بدین جهت سازمان سوسیالیست

کشان خودآگاهی طبقاتی کارگران و زحمت و ، تحزباتحاد گی،تجدید تعهد برای مبارزه در راه همبستعنوان روز 

تجلیل به عمل می  فارغ از ستم، برپایی جامعۀ و داریهبه منظور براندازی مناسبات ظالمانه و غیر انسانی سرمای افغانستان،

 .آورد

تمام مدعیان از  کارگر، ان های رزم طبقاتی و پیشرو طبقۀهای کارگری افغانستان به عنوان یکی از گردسازمان سوسیالیست

وحمایت  هاکارترین وعقب افتاده ترین نیرودست سیاهه ب مبارزه برای رهایی از وحشت و بربریتی که چهل سال جنگ،

خواهد تا برای بیرون صمیمانه و مجدانه می است،تحمیل نمودهبر مردم  یی،داری جهانی و منطقهههای بزرگ سرمایکشور

 منافعخلی و دلیل فعل و انفعاالت داه بار دیگر امپریالیسم آمریکا ب وار امروزی کهالعاده حساس و دشرفت از وضعیت فوق

 سی پیچیده و پنهانش،طی دیپلوماو زیر نام صلح فعال شده  ،خودی یهمنطقمحلی و با ایادی همراه اش  استراتژیک جهانی

ایجاد را از طریق  «!ارتجاعی صلحنه به »جبش وسیع  متحدانه عمل نموده، قدرت را دارد،ه طالبان ب قصد بازگشتاندن دو بارۀ

کارگران و مردم را برای فعال گری هشرایط مداخل سازمان داده، ،دهاتشهرها و مردمی در  و نهادهای کارگری و شوراها

 کشان، پدید آورند.یادی به نفع زحمتآوردن صلح و تغییرات بنو قطع جنگ 

  

 !کارگر زنده باد اول می روز جهانی طبقۀ
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