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  !گرامی باد اول می، روز ھمبستگی کارگران سراسر جھان
ان را رسد که سرمايه داری جھ اول می روز ھمبستگی و اتحاد کارگران در برابر استبداد سرمايه، در حالی فرا می

کارگران که در اين روز با نثار خون خود نھال . بيشتر از ھر زمانی برای طبقۀ کارگر به دوزخ مبدل ساخته است

آزادی، برابری و ھمبستگی را آبياری کردند، ثابت ساختند که برای نجات زحمتکشان و بشريت راھی جز اتحاد و 

  .يکپارچگی وجود ندارد

ی آن است که ال سمبوليک و نمادين نبوده بلکه گراميداشت از اين روز به معنبزرگداشت از اول می صرفاً تجلي

که قبالً نيز  کارگران در مسير تاريخ مبارزاتی خود در مقابل ستم و استثمار سرمايه داری و امپرياليزم جھانی، چنان

 را ھدايت و رھبری نمايد، به اثبات رسانيده اند، در صورتی که متحد و متشکل شوند و حزب پيشاھنگ انقالبی آنان

  . ی عاری از استثمار را بر ويرانه ھای کاخ سرمايه خواھند ساختئدنيا

ھرچند کشورھای سرمايه داری با غارت خلق ھای جھان و تطميع کارگران خودی، موقتاً موفق شده اند تا از بحران 

يوريسن ھای بورژوازی ميخ آخر را بر سرمايه و انقالبات پرولتری در اين کشورھا جلوگيری نمايند و به زعم ت

بکوبند، اما تاريخ باالخره مسير طبيعی خود را طی نموده و زوال سرمايه داری و امپرياليزم فرا » تابوت کمونيزم«

در صورتی که طبقۀ کارگر و احزاب پيشاھنگ کشورھای جھان رسالت تاريخی خود را به شکل . خواھد رسيد

 مطمئناً عمر بورژوازی کوتاھتر شده و بساط استثمار در سراسر جھان برچيده خواھد درست و انقالبی انجام دھند،

  .شد

از يک طرف با از بين رفتن . طبقۀ کارگر افغانستان نسبت به ھر زمانی در شرايط بسيار بد و رقتباری قرار دارد

 و در پراکندگی به سر می تأسيسات بزرگ صنعتی و فابريکات توليدی زمينۀ تشکل پذيری اين طبقه ضعيف گرديده

برد و از جانب ديگر در اثر نبود کار دايمی، يا در مراکز شھرھا به شغل دستفروشی و کارھای متفرقه رو آورده و 

بورژوازی کمپرادور منحيث دالل . يا ھم برای کاريابی به کشورھای ھمسايه و منطقه تن به مھاجرت داده است

  . با شديدترين درجه، طبقۀ کارگر را استثمار می کندسرمايه افزون بر مشکالت گرديده و 
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حيث متحد طبيعی طبقۀ کارگر در به سر رساندن انقالب دموکراتيک نوين و انقالب سوسياليستی نقش  دھقانان من

تعيين کننده و سازنده داشته و ناديده گرفتن اين نيروی عمده به خصوص در کشورھای مستعمره، نيمه مستعمره و 

و تيوری ھای غير واقعی » چپ«ای در لباس سازمان ھای  ھرچند عده. دالی اشتباه جبران ناپذير خواھد بودنيمه فيو

تالش می نمايند که با ناديده گرفتن دھقانان در کنار طبقۀ کارگر نقش انقالبی اين طبقه را کمرنگ جلوه دھند، اما 

مون پاريس، کشورھای روسيه و چين نشان داده تجارب انقالبات سوسياليستی و دموکراتيک نوين به خصوص در ک

که ھر نوع کم بھا دادن به نقش دھقانان در به سر رساندن انقالب، خطای تاريخی خواھد بود و ھيچ گروه، سازمان 

  . و حزبی حق ندارد که در ميان اين دو طبقۀ زحمتکش، افتراق و درز ايجاد نمايد

ارگر زمانی به خوشبختی واقعی دست خواھد يافت که به رسالت اما راه نجات طبقۀ کارگر در چيست؟ طبقۀ ک

ی ابورژوازی به ھر شيوه . تاريخی خود پی برده و تحت رھبری حزب انقالبی و پيشآھنگ متشکل و متحد شود

متوسل می شود تا از اتحاد و ھمبستگی طبقۀ کارگر جلوگيری نمايد، زيرا ايدئولوگ ھای بورژوازی به خوبی می 

 پرولتاريا گورکن طبقۀ بورژوازيست و متشکل شدن اين طبقه در زير رھبری حزب کمونيست می تواند دانند که

  .پايان دوران زندگی پرازيتی بورژوازی و امپرياليزم در جھان باشد

سازمان انقالبی افغانستان ضمن گراميداشت از اول می به عنوان روز ھمبستگی کارگران جھان، رسالت خود 

ی از ستم ئر جھت اتحاد تمامی زحمتکشان کشور به خصوص تشکل پذيری طبقۀ کارگر برای رھاداند تا د می

طبقاتی تمامی گزينه ھای انقالبی را به کار بسته و در اتحاد با دھقانان، راه را برای آغاز انقالب دموکراتيک نوين 

  .ـ نيمه فيودالی ھموار سازد در افغانستاِن مستعمره

  مرگ بر امپرياليزم

 !ر راه سوسياليزم، به پيشد

  سازمان انقالبی افغانستان
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