پیام تبریکیۀ سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان
به مناسبت برگزاری کنفرانس پانزدهم سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری
رفقای عزیز اشتراک کننده در کنفرانس را درود میفرستیم!
اولتر از همه برگزاری موفقانۀ کنفرانس پانزدهم سازمان اتحاد سوسیالیس!!تی ک!!ارگری را حض!!ور ت!!ک ت!!ک ش!!ما تبری!!ک و
شادباش گفته و برای تان آرزوی موفقیت و پیروزی مینماییم.
کنفرانس سازمان شما در یک برهۀ حساس تاریخی و در شرایطی برگزار میشود که با وجود چهل سال سرکوب و جنایت
جمهوری اسلمی سرمایه ،طبقۀ کارگر پیشاپیش جنبش های اعتراضی و حق طلبانۀ دیگر پا به میدان گذاشته است و ای!!ران
آبستن تحولت عظیمی خواهد بود .از یک جانب راست افراطی به رهبری ترامپ همراه با دولت فاشیستی اسرائیل بر طبل
جنگ میکوبند و از جانبی روسیه و چین با جبهۀ چپ سنتی ضد امپریالیستی جهان در قطب مقابل تلش دارند تا برای رژیم
جنایتکار اسلمی ایران عمر و فرصت بیشتر بخرند.
با عروج جنبش طبقۀ کارگر و جنبش های اعتراضی آزادیخواهانۀ دیگر از جمله جنبش زنان ،بازنشستهگان ،مالب!!اختهگ!!ان و
جنبش رادیکال دانشجویی جمهوری اسلمی سرمایه در همۀ عرصه ها با بحران فزاین!!ده ی!!ی ک!!ه حی!!ات ننگین!!ش را تهدی!!د
میکند مواجه شده است و قادر به رفع و رجوع آن نیست؛ رژیم اس!!لمی ب!!رای خلص!!ی از ای!!ن ب!!ن بس!!ت ج!!ز توس!!ل ب!!ه
سرکوب ،جنایت ،تحمیل فقر و محنت مضاعف ،زندان و ارعاب فعالن و پیشروان طبقۀ کارگر و نیروهای چپ چارۀ دیگ!!ری
دراختیار ندارد .موج عظیمی از نیروهای سیاسی و اجتماعی از چپ تا راست خواهان سرنگونی جمهوری اسلمی اند .جناح
راست امیدش را به مداخلۀ نظامی امریکا و متحدانش بسته است ولی آنچه که در این میان تعیی!!ن کنن!!ده اس!!ت س!!رنگونی
انقلبی جمهوری اسلمی ،که امروز بیشتر از هر زمانی منزوی و زمینگیر شده است ،ب!!ه نی!!رو و ق!!درت اجتم!!اعی نیروه!!ای
آزادیخواه به رهبری جنبش طبقۀ کارگر است.
رژیم اسلمی گرفتار در تنگناهای اقتصادی و سیاسی جهت جل!!وگیری از وس!!عت ی!!افتن جنب!!ش ه!!ای اعتراض!!ی دس!!ت ب!!ه
سرکوب خونین جنبش کارگری زده و فعالن و رهبران آن را به بیدادگاه هاو زندان ها به زنجیر کشیده است ت!!ا ب!!ا اتک!!ا ب!!ه
ارعاب و همزمان معامله با جریان های راست ب!!ورژوایی و ناسیونالیس!!تی از س!!رنگونی انقلب!!ی خ!!ودش ب!!ه دس!!ت م!!ردم
عاصی از وضعیت جاری جلوگیری نماید .نمونۀ یک چنین حرکت و معاملهگری را در نشست مخفیانۀ عوامل رژی!!م جمه!!وری
اسلمی با احزاب ناسیونالیست کردستان ایران میتوان دید .اقدامی که به صورت بسیار گسترده از ج!!انب تم!!امی نیروه!!ای
چپ و مترقی محکوم گردید.
اینجا در افغانستان نیز مردم در کل و اقشار و طبقات زحمتکش در رأس طبقۀ ک!!ارگر لحظ!!ات س!!ختی را ت!!وام ب!!ا ت!!رس و
نگرانی به سر میرسانند .تمامی جناحهای سرمایهداری جهانی همراه با جمه!!وری اس!!لمی ای!!ران در ی!!ک اتح!!اد همگ!!ون
میخواهند از بال و بدون دخالت مردم دوباره بختک اسلمی طالب را زیر عنوان "صلح"در هیئت امارت اسلمی سرمایه ب!!ه
قدرت سیاسی برسانند و یک بار دیگر این جامعه را گروگان سیاه ترین نیروهای تاری!!خ افغانس!!تان بس!!ازند .مق!!ابله ب!!ا ای!!ن
معاملۀ جناحهای سرمایهداری و افشأ آن و کل پیکار علیه آن به نیروی عظیم و محک!!م آزادیخ!!واهی سوسیالیس!!تی نیازمن!!د
است که متاسفانه این جنبش در افغانستان به اثر ضربات جبران ناپذیری که محتمل شده ،هنوز در ای!!ن جبه!!ه آن ط!!ور ک!!ه
لزم است قد راست نکرده و به پای خود نایستاده است و این امر همراهی ب!!زرگ انترناسیونالیس!!تی جنب!!ش سوسیالیس!!تی
طبقۀ کارگر در سطح منطقه و جهان را مطالبه میکند که سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری ایران یکی از این همرزم!!ان
و همراهان مان شمرده میشود.
سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری ایران به یقین که در این مقطع خطیر در برابر رسالت تاریخی عظیم سازماندهی طبقۀ
کارگر و مردم زحمتکش جهت سرنگونی انقلبی جمهوری اسلمی س!!رمایه ق!!رار دارد ،باش!!د ک!!ه کنفران!!س س!!ازمان ش!!ما
نقطۀ عطفی در به سر رسانی این رسالت بزرگ و خطیر باشد.

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان صمیمانه و رفیقانه خواهان موفقیت و پیش!!روی ه!!ای ش!!ما و جنب!!ش طبق!!ۀ
کارگر در همۀ عرصه های مبارزۀ طبقاتی و برای رهایی از نکب!!ت نظ!!ام اس!!لمی س!!رمایه و س!!ازمان دادن ب!!ه ی!!ک آین!!دۀ
درخشان است.
زنده باد سوسیالیسم!
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