پیام به کنفرانس سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری
رفقای گرامی سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگری درود های گرم ناثار تان باد .بسسابت دعسسوت مسسا بسرای حضسسور در کنفسسراناس سسسالناۀ
سازمان تان صمیماناه تشکر ناموده و کنفراناس پر بار و موفقی را برای شما آرزو مینماییم.
در فاصلۀ یک سال از کنفراناس قبلی ،عمق بحران در ناظام حاکم سرمایه داری با خروج بریتانایا از اتحادیه اروپا و خزیدن تسسرامپ بسسه
کاخ سپید به جای سیاستمداران مطرح بورژوازی در آمریکا بیشتر تبارز یافته و همپسا بسا آن گسسترش ناکبت جنسگ هسای هسار ،قتسل،
کشتار ،ویرانای .آوارگی ملیونای اناساناهای بی پناه ،بی امنیتی ،عمیق شدن فاصلۀ طبقسساتی و تولیسسد ،فسسروش و اسسستفاده از مرگبسسار تسسرین
اسلحه ها ،ریکارد های تازه یی آفریده است .استفاده بی رویه از منابع طبیعی برای کسب منفعت های زود رس ،بسسدون توجسسه بسسه پی
آمدها و تأثیرات مخرب آن بر محیط زیست ،حتی موجودیت زمین و زیست اناسسان هسا بسر روی آن را بسه چسالش جسدی یی مواجسه
ناموده است .امری که ناماینده گان ناظام کاپیتالیستی در کنفراناس کشور های موسوم به جی -بیست را در هامبورگ در برابر هم قرار
داد .اعتراض ها و جنبش های خود جوش طیف وسیعی از مردم در جریان ناشست کنفراناس جی -بیست ،نامایاناگر نافی وضع موجود
و ارادۀ مردم برای جایگزینی ناظام حاکم سرمایه داری است .ولی از آناجایی کسه حسوزۀ عمسل و پیگسیری این اعتراضسات محسدود بسه
عقب رانادن دولتها و سیاست های آناهاست ،و اکثریت معترضین فقط زیسسر بسسار سیاسسست رسسسمی دولت هسسای سسسرمایه داری نامیروناسسد،
نامیتواناد تغییرات ساختاری عمیقی را موجب گردناد.
آناچه آشکار است ،این است که همۀ این معظلت نااشی از جوهر ذاتی ناظام سرمایه داری است .تمرکز ناصفی از ثروت اجتماعی در
جهان در دست تعدادی اناگشت شماری از افراد ثروتمند نامیتواناد پیامد غیر از این داشته باشد .تصادفی نایست که با گسسسترش جنسسگ
به سر کردگی امپریالیسم آمریکا در خاورمیاناه و گسست شیرازۀ زناده گی متعارف اناساناها ،مخصوصاْ در مناطقی که در آتش جنگ
قدرت های رقیب سرمایه داری می سوزناد ،جریاناات وحشی مذهبی را که حقانایت باورها و کردار شان را از قرون وسطی میگیرناسسد،
سازمان داده و به جان مردم این مناطق اناداخته اناسد و از کسودک ،پسیر و جسوان بسه گوناسۀ وحشستناکی قربسانای میگیرناسد؛ بسا ویراناگسری
سیستماتیک این جوامع و مدنایت در آناها ،مردم را دارناد به دوران بربریت و توحش عصر حجر سوق میدهنسسد .همزمسسان بسسا آن تحت
عنوان »جنگ با تروریسم« که وهابی ها و یا سلفی ها از ارکان های اصلی نایروهای اسلم سیاسسسی میباشسسند ،در عربسسستان بسا حاکمسسان
اهل سعود ضیافت رقص با شمشیر را راه می انادازناد .ولی در افغاناستان که کارگران و طبقات فرودسسست قربسانای تسسوحش اسلمیسسست
های بر آمده از متن همین ناظام و کشور هاست ،بزرگترین بمب را در لناه هایی پرتاب میکنند که خود روزگاری به عنسسوان پناهگسساه
برای همان گله های مجاهد اسلمیست و متحد شان در جنگ سرد ،اعمار ناموده بودناد.
رفقا ! لیست ناکبت ها و مصائب و آلم نااشی از ماهیت بورژوا – امپریالیست ها خیلی طسولنای تسر از این اسست .اناسساناهای زیسادی در
سراسر گیتی آناها را تا مغز استخوان شان تجربه کرده اناد .مع الوصف و با وجود موجودیت تضاد های عمیق ناظام و اعتراضات مسسردم
بر علیه آن ،که ناموناۀ اخیرش اعتراضات هامبورگ علیه ناماینده گان سرمایه داری بود ،با تأسف آناهسسا هسسر بسسار فرصسست می یابنسسد کسسه
همچنان لجام گسیخته بر اناساناها و بر اناسانایت بتازناد .این فرصت نااشی از غیابت فعسالن سوسیالیست طبقسۀ کسارگر و اجتمساعی شسدن
علم مبارۀ طبقاتی میباشد .این مسٶولیت تاریخی جنبش سوسیالیسستی کسارگران اسست تسا بتواناسد افسق روشسنی از جامعسۀ آزاد و برابسر
سوسیالیستی را جلو بشریت بگذارد .افق و گزینۀ روشن برای رهایی بشریت از ناظامی که مبتنی بر کسسار مسسزدی اسسست .این امسسر بسسدون
تحزب طبقۀ کارگر و بدون همبسته گی بین المللی آن میسر نایسسست .از این رو و مخصوصساْ بخشسی از برناامسسۀ کنفسسراناس شسسما کسسه بسه
مبحث حزب سوسیالیستی طبقۀ کارگر اختصاص داده شده است ،اهمیت فوق العاده یی کسب مینماید.
سازمان سوسیالیست های کارگری افغاناستان ،ضمن ابسراز مسسرت از برگسزاری بسا شسکوه و پربسار کنفسراناس سسازمان شسما ،صسمیماناه
موفقیت کنفراناس در رسیدن به اهداف تعیین شده را طلبیده و خود را شریک رزم و پیکار طبقۀ کار گر ایران و فعالن سوسیالیسسست
آن می شمارد و باورمند است که راه رسیدن به آرمان سوسیالیسم از مسیر اتحاد طبقۀ کارگر میگذرد.
زنده و پیروز باد چنبش طبقۀ کارگر در ایران !
زنده باد سوسیالیسم!
شورای مرکزی سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان
 ٢٠جولی ٢٠١٧

