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 به مناسبت اول ماه می روزبین المللی طبقه کارگر     

انقالبی پرولتری  ونیروهایکارگران جهان است.پرولتاریای سراسرهمبستگی می روزاول ماه 

 تجلیل ازاین می کنند.با گردهمآئیها وتظاهرات ها تجلیل درسراسرجهان  این روز را مترقیجریانات و

م تعهد به اصل انترناسیونالیستجدید طبقه کارگروازجانب دیگر زمبارزاتایک طرف گرامیداشت ازروز

النی تاریخ طولیه استثماروستم طبقه سرمایه دارپرولتری واستحکام آن است. مبارزات طبقه کارگرع

تقلیل ساعات ازدیادمعاش،محدود به خواستهای اقتصادی،این مبارزات دراشکال ابتدائی خوددارد. 

ارزات سازمانیافته مب مورد نخستین درتاریخ جنبشهای کارگری .بود ران کارگ کارودیگرمسایل رفاهی 

بنام جنبش  بود که (1836خلق" درسال ) رانجمن کارگران لندن وطرح برنامه " منشو کارگران تشکیل

 استعماریقدرتهای برای مبارزه برضد غارت وتجاوز کارگران معروف شده و ا"هکارگری " چارتیست

ه ودیگرمناطق جهان ومطالب استعماری درآسیا وافریقاقدرتهای مآئی های برضد تجاوزگرد ه و بپا خاسته

 وپیوند دهه چهل قرن نزدهم میالدیبا ظهورمارکسیسم دراخیر .تشکیل دادندارگران ک برای حق رأی

شرکت با و هبجا گذاشت جهانبرجنبشهای طبقه کارگراثرات ژرفی با جنبش طبقه  کارگر سوسیالیسم علمی

جهان  یپرولتاریا بزرگ  رهبرانمارکس وانگلس دراین مبارزات کیفیت رهبری آنهاارتقا یافت. این 

 ."بیدارکننده می تواند میان ملت های مختلف بیداری بوجود آورد فقط پرولتاریای"داشتند که: ه عقید

زب مانیفست حوتدوین " میالدی (1847مارکس وانگلس با تشکیل "اتحادیه کمونیستها" درسال ) 

جهانی   داری جهت واژگونی  نظام سرمایهرد جهاناهداف مبارزاتی طبقه کارگروظایف و ،کمونیست"

یک اصل این عبارت  ."حد شوید!متجهان کارگران سراسر"که: فراخوان دادند کرده و را مشخص

 شورهاهمه کیرزحمتکشان ومفهوم واقعی آن همبستگی پرولتاریا وسابوده ری انترناسیونالیسم پرولت

یط آنجاییکه شرا. بقول انگلس ازپریالیسم وارتجاع درسراسرجهان می باشدشترک علیه امم درمبارزه 

کارگران تقریباً درهمه کشورها یکسان است آنها منافع مشترک وسرنوشت مشترک دارند. این 

 فاقدی اش اجتماع نظربه موقعیتطبقه کارگر .سرنوشت همسان آنهارا درپیوند نزدیک قرارمی دهد

 به جزازفروش نیروی کارش دیگرهیچ  برای ادامه حیات خود وفامیلشو هرگونه مایملک شخصی بوده 

لیکن کارودسترنج اوست؛جامعه حاصل  همه ثروتها ونعمات مادیآنکه مادی درجامعه ندارد.باتضمین 

ادی اقتص هایخاصتاً درشرایط بحران)وهرروزخطربیکاری  ریبان بودهاودرفقروتنگدستی دست بگ

بهره کش  طبقاتی ما قبل آن نظام نظام سرمایه داری مانند نظامهایاورا تهدید می کند. (سرمایه داری

منابع وغارت اکثرسودکسب حدوی نیروی کارطبقه کارگرغصب ارزش اضافباوستمگربوده و

ش را ا وسلطهاندوخته وهرچه بیشترنیرومند شده  خلقهای زحمتکش وملل اسیرجهان سرمایهوذخایر

است.  امروزمنطقه ای درکره زمین وجود ندارد که ازسلطه سرمایه داری  درسراسرجهان گسترش داده

رجهان بتحکیم سلطه غارتگری وو اش حیات طفیلی این نظام برای ادامهجهانی وامپریالیسم بیرون باشد. 

 سرمایه خون می چکد".ازهرسلول  "ندارد و اباوملل تحت سلطه خلقها ازهیچ سبعیت وجنایتی علیه 

به سرکوب خلقها دستیازیده نظامی این نظام وحشت وبربریت با دراختیارداشتن ماشین غول پیکر

 علیه بشریت انجام می دهد.را انسانی ترین فجایعوخون کشیده وغیروکودکان وزنان ومردان را بخاک 

( 2001( سپتمبر)11) بعد ازواقعهدراتحاد با امپریالیستهای عضو" ناتو"  ابرقدرت امپریالیستی امریکا

تبلیغات عوامفریبانه درسطح گسترده ای درجهان با ارت جهانیتجمرکزبرجهای فروپاشی ومیالدی 

آسیا ارتگرانه اش درجهان بخصوص درقاره غسلطه جویانه وپرداخته وبه منظورانجام نقشه های 

" سالمی ا یزمرزیرنام" جنگ جهانی علیه ترویل داده وافغانستان، ائتالف امپریالیستی تشکدرازجمله و

بیدفاع  خلق مظلوم افغانستان را مورد تهاجم نظامی قرارداده وطی شانزده سال ده ها هزارتن ازخلق
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لق ت وتجاوزات را علیه  این خین جنایاشنیع تریکجا با مزدوران بومی اش و افغانستان را بقتل رسانده

به منظورتسلط برمنطقه امپریالیسم امریکا ودیگرامپریالیستهای متحدآن  .ومی دهند انجام داده مظلوم

( میالدی 2003درسال ) سالح اتمی رژیم صدام حسین" رامطرح کرده و، توطئه "شرق میانه

بخاک وخون کشیده کشورعراق را مورد تهاجم نظامی قرارداده وبیش ازیک میلیون تن ازخلق عراق را 

یه کشورهای لیبی وسوربهمین صورت  ادامه دارد.تا کنون جنایت کشتاروواین  واین کشورراویران کرده

روه های گها رابخاک وخون کشیده وکشورقرارداده وخلقهای این  تهاجمهای نظامی وحشیانه رامورد

 سازمانهای جاسوسی.ارتجاعی اسالمی جنایتکارووحشی رابربخشهای ازخاک این کشورها مسلط ساختند

 را بسیج وسازماندهی نیروهای ارتجاعی اسالمیاخیر هچهاردهطی گلیسی امپریالیستهای امریکائی وان

بستان عر،آنها ازجمله دولت پاکستان ومزدور به کمک ومساعدت دولتهای وابستهوتسلیح وتمویل کرده و

هداف وا نقشه هاتطبیق  درجهتازآنها دولت صهیونیستی واستعمارگراسرائیل وقطرترکیه،  ،سعودی

  یانهوشرق م افریقا لف جهان ازجمله درافغانستان،شمالمخت رکشورهایدامپریالیستی شان  غارتگرانه

به حمایت وکمک مستقیم وجنایتکار وحشی ین گروه هایااستفاده کرده ومی کنند. وکشورسومالی 

قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی درخیزشهای آزادی خواهانه خلقهای کشورهای مصروتونس 

عی جنگهای ارتجازادی خواهانه منحرف کرده وبااشتعال آآنهاراازمسیرسوریه مداخله کرده وولیبی و

ستهای امپریالیاستعماری  زمینه حمالت نظامی وتسلط های انقالبی ومترقی، سرکوب جنبشوخانمانسوزو

تمسکی ( 2001ر) ( سپتمب11) واقعه .آماده ساختند ی لیبی، سوریه وعراق کشورهارا درائی وناتوامریک

 داد تابه اشاعه افکارنژادپرستانه علیه ملیتهای سم امریکا وامپریالیستهای عضو" ناتو"دردست امپریالی

پرداخته وروحیه  درکشورهای شان کشورهای اسالمیملیتهای مربوط به غیربومی خاصتا 

جدید ت دولتهای شان زائیجقوانین به کنند. اینها می  علیه آنها تحریک های بومی را انزجارونفرت توده

 و را محدود ویا سلب کردهشان شهروندان  ای سیاسیوآزادیه مدنیحقوق وبدین وسیله ه نظرکرد

ضای ایجاد ف . همچنین بامی برندبکار شدت عملهرچه بیشتر سیاسی توده های خلق یهاعتراضابردربرا

وبا دسیسه وضعیت اضطراری اعالم کرده  لوگیری ازحمالت تروریستی"جرعب ووحشت تحت نام "

وزندانی ویا هم اخراج می کنند. این گونه تبلیغات کشورهای تحت سلطه را دستگیرمهاجرین از ،چینی

 ت تقوی وشرایط  رابرای  زمینهوراعمدتاً بگونه نقشه مند انجام داده   کننده علیه اتباع خارجیگمراه 

   .بیش ازپیش آماده می سازندکشورهادراین فراطی احزاب وجریانهای راست ا

ومبارزات آن علیه سرمایه داری جهانی وامپریالیسم وارتجاع  گواه براین  طبقه کارگر  تاریخ جنبشهای

 شتررشد وترقی این جنبشها شده امراست که رونق جنبشهای انقالبی پرولتری درجهان موجب هرچه بی

فی داشته اثرات منکارگر هلمللی برجنبشهای طبقوبرعکس بحران ویا فروکش جنبش کمونیستی بین ا

الب که با به شکست کشاندن انقدربیش ازیک ونیم دهه اخیر جنبش کمونیستی بین المللیبحران است. 

أس درر مائوئیست(ونیستهای درون حزب کمونیست نپال)توسط رویزی وده سال جنگ خلق خلق نپال

پورتونیسم میالدی آغازگردیده وباتسلط ا (2005سال )یردراخمرتد وخاین وهمقطاران وی  " پراچندا"آنها

ه را ب جنبش انقالبی انترناسیونالیستی"امریکا حزب کمونیست انقالبی"بر (باب آواکیانورویزیونیسم )

 وجنبشهای کارگری جهان وارد کرده است. جنبش کمونیستی جهانیانحالل کشانده وضربات سنگینی به 

رویزیونیسم براحزاب انقالبی پرولتری درکشورهای مختلف جهان هرچه انواع تسلط  همین صورتب

ن المللی، بی جنبش کمونیستیوضعف است. بحران  بش کمونیستی جهانی را تضعیف کردهبیشترجن

ورهای خلقهای کشکارگران وتا هرچه بیشترپیش گستاخ ساخته ریالیسم وارتجاع جهانی را بیش ازامپ

به طبقه  دیگرخیانت رویزیونیستها وحشیانه قراردهند. وازجانب ینظام را مورد تهاجمتحت سلطه 

 ورهایردرکشهای مترقی طبقه کارگجنبشرشد وترقی به وهمدستی آنها با امپریالیسم وارتجاع کارگر

. واین عامل عمده درعدم پیشرفت وآگاهی رابه انحطاط کشانده اندوآنهامختلف جهان اثرسوء گذاشته 
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. جهان بوده است ومانع بزرگی درهمبستگی کارگران  وسایرطبقات زحمتکشطبقه کارگرجهان بوده 

طئه با توتا ی مساعد ساخته موقع را برای ایدئولوگهای بورژواز این جنبش کمونیستی جهانیضعف 

 ثماروستماستهمه باسرمایه داری را نظامتبلیغ کرده و« ناکارآمد»راانقالبی  کمونیسمگری وانواع ترفندها 

لط  یست انقالبی وتسناحزاب کمو اضعفهمچنین ب. توجیه کنند« ایده آل  نظام»گری وجنایات آن وغارت

احزاب سوسیال دموکرات ازجمله ب رویزیونیست واپورتونیست اسی احزایس-ایدئولوژیک

 هایه کارگررابه گمراهی کشانده وجنبشوقشراشرافیت کارگری دررأس اتحادیه های کارگری طبق

بقول رفیق منحرف می کنند.  آنها درجهت مطالبات وخواستهای محدود اقتصادی ورفاهیکارگران را 

اشراف منش کارگری، سندیکالیست، محدود، خود پرست، بیروح، آزمند، خرده بورژوا یک قشر لنین:"

 را خریده وفاسد نموده، پدید آمده است". ی امپریالیستی که امپریالیسم آنها ودارای روحیه ا

جود این همه خیانتها وتخریبکاریها وتوطئه های امپریالیسم وارتجاع بین المللی ورویزیونیستهای اما با و 

رچم آنرابه پ  جهان انقالبی یسم انقالبی زنده است وکمونیستها وپرولتاریایکمون همدست آنها، ضدانقالبی

ن، ت( درهندوستامائویس -لنینیست -جنگ خلق تحت رهبری احزاب ) مارکسیستاهتزازنگهداشته اند. 

ستهای این رسالت ووظیفه کمونیفلیپین، ترکیه ) کردستان شمالی( وکشورپیروادامه دارد. وازجانب دیگر

وتشدید   اع رتجعلیه امپریالیسم واست  تا همزمان با پیشبرد مبارزه طبقاتی وملی جهان ادرسراسرانقالبی 

 ها،اپورتونیسم وافشای ماهیت ضدانقالبی آن سیاسی علیه انواع رویزیونیسم واشکال-لوژیکمبارزه ایدئو

بقه . طبقه کارگریگانه طشورهای شان هرچه بیشتربکوشندکدرطبقه کارگر وبسیج  ت آگاه سازیدرجه

طبقه کارگردرکارزارمبارزه طبقاتی علیه استثماروستم طبقه سرمایه دارتردد  تا آخرانقالبی است.

ونی مبارزه راتا سرنگ م( دستیابد -ل -مم انقالب پرولتری)به سالح علوتزلزل ازخود نشان نمی دهد. واگر

 یش می برد.به پ وتشکیل نظام سوسیالیستی یه داروایجاد دیکتاتوری طبقاتی اشدیکتاتوری طبقه سرما

، تنها طبقه کارگریک طبقه دربین همه طبقاتی که دربرابر بورژوازی قراردارندمارکس می گوید:" 

را به ثبوت رساند که اگرطبقه پرولتاریا آگاهی انقالبی امر این بیستم میالدیقرن  .انقالبی است" واقعاً 

 حزب کمونیست انقالبی به پیش حزب سیاسی طبقاتی اش، فراگیرد ومبارزه طبقاتی را تحت رهبری

برد، می تواند بردژسرمایه داری وامپریالیسم وارتجاع هجوم برده وآنراویران ونظام نوین انقالبی، نظام 

الدی وتجربه کوتاه ( می1871پیروزی انقالب "کمون پاریس" درسال)بعداز الیستی رابنیان گذارد.سوسی

زاری که درروسیه ت فئودالی نظامی  سرنگونی نظام  امپریالیستی مدت پرولتاریادرکسب قدرت سیاسی؛

زب میالدی  تحت رهبری ح( 1917معروف بود وپیروزی انقالب کبیراکتوبردرسال ) به دژارتجاع  

وسیالیستی یل اولین نظام سبلشویک( برهبری رفیق لنین وایجاد دیکتاتوری پرولتاریا وتشککمونیست )

 رچیند پیروزی انقالب دموکراتیک نوین درجهان وساختمان سوسیالیسم تحت رهبری رفیق استالین،

ودررأس آن رفیق مائوتسه دون وپیروزی انقالب ( تحت رهبری حزب کمونیست 1949درسال ) 

تحت رهبری رفیق  (1966درسال )  ( وبرپائی انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی1958سوسیالیستی در)

 شورکنظامهای سوسیالیستی درچند  وپیروزی انقالبهای دموکراتیک توده ای وتشکیل مائوتسه دون

ی اانقالبهای دموکراتیک توده پیروزی همچنین اروپای شرقی بعد ازجنگ جهانی امپریالیستی دوم و

؛ همه این پیروزیهای طبقه کارگرثبوتی برحقانیت علم انقالب ویتنام، الئوس وکمبودیا درکوریا،

  .می باشد ی رهائیبخشانقالبها این  پیروزیرطبقه کارگردرناپذیانکار م( ونقش -ل -پرولتری) م

رهبری  ،پیروزی انقالب کبیراکتوبردرروسیه تزاری وظهورعصرامپریالیسم وانقالبهای پرولتریبا

 رفت. اش قرارگدوش طبقه پرولتاریا وستاد رهبری انقالبی نیزبمبارزات آزادی بخش ملی توده های خلق 

خش پیش آهنگ که با وکمونیستهای انقالبی  )درعصرامپریالیسم وانقالبهای پرولتری فقط طبقه پرولتاری

درجهت رهائی ازسلطه زحمتکش را خلقسایرطبقات  د مبارزاتننتشکیل می دهند( می توااین طبقه را

قرن  .وفئودالیسم وکمپرادوریزم وایجاد نظام نوین سوسیالیستی رهبری کنند وستم واستثمارامپریالیسم
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 های پرولتاریا وتشکیل نظامهای سوسیالیستیالبهای پرولتری وایجاد دیکتاتوریپیروزی انقبیستم و

رمایه س انسان زحمتکش ازستم واستثماروحشیانهورهائی صدها میلیون  ای  ونظامهای دموکراتیک توده

رفاه از ی  ودموکراسی واقعی وبهره مند شدنورسیدن به استقالل وآزاد ودالیسمفئداری وامپریالیسم و

زجمله ا  وبوجود آمدن فضای رشد سالم برای آنها طی چند دهه با کیفیت عالی اجتماعی وتعلیم وبهداشت

شوروی دراتحادخاصتاً  بی طبقه کارگردرچندین کشورجهاندست آوردهای درخشان مبارزات انقال

لیکن .اندبوده  سوسیالیستی تحت رهبری لنین واستالین ودرچین تحت رهبری مائوتسه دون

ودگمارویزیونیستهای خوجه ای ، سه جهانی"رویزیونیستهای"مدرن")خروشچفی(،رویزیونیستهای"

ین چالیستی را درکشورشوراها وکشورونظام های سوسیانقالب های پرولتری ودیکتاتوریهای پرولتاریا 

ب زحمتکشان جهان مرتکبه پرولتاریا وسایرنت بزرگی دیگرسرنگون کرده وخیاهای کشوروآلبانی و

مختلف جهان توسط همین صورت ده ها حزب وسازمان انقالبی پرولتری درکشورهای بشدند. 

 درمنجالب رویزیونیسم غرق کردند.آنهارا و دهش انحراف وفساد کشانده به خاینو رویزیونیستهای مرتد

سلطه وی فئودال کمپرادور نظامهای تحت حاکمیتی متمادی دهه هاطی  طبقه کارگرافغانستان 

این   ت.اس وسرکوب قرارداشته استثماروستمبه شدت مورد«شوروی»سوسیال امپریالیسمو امپریالیسم

لطه پرچمی وس« خلقی»رژیم رویزیونیستهای وستم استثمارتحت بیش ازقبل چهاردهه اخیرحدودطبقه 

این  ورژیم های قرون وسطائی گروه های جهادی وطالبی «شوروی» ی سوسیال امپریالیسماستعمار

دست نشانده  ودولت استعماری امپریالیستهای امریکائی و"ناتو" وستم وبعد تحت سلطهنوکران امپریالیسم 

کیفی  رشد به لحاظ بهمین سبب ه وتواستثماربیرحمانه قرارگرفمورد وحشیانه ترین ستم ومظالم آنها 

ه کافغانستان ازپرولتاریا وسایرزحمتکشان تن هزارهامدت ده  . طی ایندرسطح نازلی قرارداردوکمی 

به فرارازکشورشده مجبورورژیمهای مزدورآنهاوجنایتکارغارتگرامپریالیستهای ازوحشت وجنایات 

ترین استثماروستم فئودال کشورهای حوزه خلیج تحت شدیدودرکشورهای ایران وپاکستان و

. همچنین طی این مدت تشکلهای  ای امپریالیستی قراردارندکمپرادورهای این کشورها وسرمایه ه

شان « اذبکمونیسم ک»خیانت کرده وباافغانستان  م( -ل -مبه جنبش کمونیستی)  رویزیونیستی مختلف

تهاجم نظامی عد ازرا به گمراهی کشانده واغوا کرده اند. برطبقه کارگ« مترقی»وشعارهای به ظاهر

سازمان »رویزیونیستهای میالدی (2001" اکتوبر)7یکائی و"ناتو" به افغانستان در" امپریالیستهای امر

شانده نوجنایتکارقرارگرفته ودردولت دست ریالیستهای غارتگربه خدمت امپ«ساما»و« رهائی افغانستان

یانت خ شرکت کرده وبه خلق ومیهنوقاتلین مردم افغانستان  ووطن فروشجنایتکارمتشکل ازباندهای 

ی وعناصر« ادامه دهندگان -اماس»،«سازمان انقالبی افغانستان»گروه های رویزیونیستی مانندکردند.

 هادقرارد وفحاشی مائوئیستهای انقالبی را مورد حمالت خصمانه -ستنییلن -مارکسیست ،«اووس»از

کشورهای  سرویسهای استخباراتی رابهما  وآدرس علیه ما جاسوسی کرده ونامرذیالنه وخاینانه و

 امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی معرفی کرده اند.

تاریخ  نند تاتالش می کخاینانه ورذیالنه ه بافیها سطوسفبا انواع ترفندها المللی امپریالیسم وارتجاع بین 

حریف تخاصتاً درقرن بیستم را  جهان مبارزات انقالبی رهائی بخش پرولتاریا وسایرخلقهای زحمتکش

حقایق مربوط به نظام سوسیالیستی دراتحاد شوروی تحت رهبری لنین واستالین ونظام کرده و

 دنجلوه ده« کابوس» برای نسلهای کنونی جهانسوسیالیستی تحت رهبری مائوتسه دون درچین را 

دراخیردهه هفتاد ودهه هشتاد میالدی علیه آنها ورژیم مزدور« شوروی» وجنایات سوسیال امپریالیسم 

کمونیسم ن"حقیقت است وبقول رفیق لنیکمونیسم انقالبی ولی  بگذارند.بحساب کمونیسم  را خلق افغانستان

نظام سرمایه  وحشیانهفشاراستثمارظالمانه وستم وازجانب دیگر اززندگی توده های خلق می جوشد"

قهای علیه خلخصوصاً ایاتی که وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروغارتگری وجن داری وامپریالیسم

انجام می دهند؛ هرروزتضاد بین خلقها وامپریالیسم  التین درقاره های آسیا، افریقا وامریکایزحمتکش 
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 مپریالیسم وارتجاع افزایش می یابد.وسایرطبقات ارتجاعی شدت یافته ومقاومت توده های خلق علیه ا

هت درج  جهان است کهدرهمه کشورهای کمونیستهای انقالبی  ووظیفه  ن میان این رسالت تاریخیدرای

زمینه و مبارزه را شدت بخشیدهزحمتکش  قه کارگروسایرطبقات خلقبه طب انقالبی سیاسی رساندن آگاهی

ا ب ی انقالبی وآگاهپرولتاریای آماده سازند. زیرا را برای تشکیل سازمانها واحزاب انقالبی پرولتر

 متکشهای زحخلقبه بسیج وسازماندهی سایرهرچه گسترده  موجودیت ستاد انقالبی اش است که می تواند

اخته آگاه سمی که برآنها رواداشته می شودتوسواستثمارپرداخته وآنهاراازموقعیت زندگی فالکتبارآنها 

وماهیت وخصلت طبقات ارتجاعی وامپریالیسم وجنایات وغارتگریهای آنها را افشا کرده وازاین طریق 

بارزه مشکل عالی  ندسازند. درآنصورت است که می تواناده آمشرایط ذهنی را درکشورهای شان 

امل جهت قطع کلیه امپریالیسم وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورعرا خلق( انقالبی جنگ)طبقاتی 

وپیروزی انقالب دموکراتیک نوین وانقالب  سلطه امپریالیسم وسرنگونی نظام فئودال کمپرادوری

این یگانه راه نجات طبقه پرولتاریا وسایرطبقات خلق زحمتکش  ند.کرده وبه پیش برآغاز سوسیالیستی

 تجاعوارسرمایه داری جهانی وامپریالیسم  وجنایاتوغارتگریها وتمام بشریت ازاستثماروستم

 می باشد. همدست آن ورویزیونیسم

 مائوئیسم! -لنینیسم -زنده باد مارکسیسم -

 مستحکم باد انترناسیونالیسم پرولتری! -

 پیروزباد مبارزات انقالبی پرولتاریا وسایرخلقهای زحمتکش جهان!-

 مرگ برامپریالیسم وارتجاع جهانی ! -

 همدست امپریالیسم وارتجاع ! این ضدانقالبمرگ بررویزیونیسم  -
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