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 بر اينكه امپرياليست هاي خونخوار به سركردگي اياالت متحدة امريكا، بيدريغ به تجاوز با
پردازند، گراميداشت اول مي از سوي انقالبيون كارگري در جهان، چون   زحمتكشان دنيا مياستثمار كشورهاي جهان و

خيز   ياد توفان شعلهتجليل ازين روز. خنجري بر چشم سرمايه حواله شده و جنايتكاران امپرياليست را به تب مرگ مي اندازد
با و اينك سالهاي سال پرولتارياي انقالبي جهان  ودندو است كه براي سرنگوني كاخ سرمايه به پا خاسته بكارگران شيكاگ

  .دارند مي را زنده نگه هاي پرشكوهي، آن ي جشنبرپائ
كه   روي آنان آتش گشود، پوليس بري در شهر شيكاگوارگران امريكائ و در روز چهارم اعتصاب ك1886در چهارم ماه مي 

كارگران اعتصابي خواهان تعديل شرايط . شرو اعدام شدنداي زخمي و بعد چهار كارگر پي اي از كارگران شهيد و عده عده
 در اياالت متحدة 1886قرار بود كه در اول ماه مي . كار و كاهش ساعات روزانة كار از ده ساعت به هشت ساعت بودند

ريكا دست گوشه و كنار ام  به هشت ساعت تقليل يابد كه چنين نشد و در نتيجه كارگران در هريامريكا، ساعات كار در روز
تعداد كارگران اعتصابي تنها در شهر .  كارخانة آن كشور اعتصاب به راه افتاد1200 در زدند كهبه تظاهرات خشماگيني 

تجمع كرده و ازين جا به حركت » بيده«در روز چهارم اعتصاب، كارگران شيكاگو در ميدان .  هزار تن رسيد90شيكاگو به 
را پوليس سرمايه محاصره و خواستار متفرق شدن ان  به زودي اطراف آندادند كه شعار ميسخنرانان بر گادي سوار و . افتادند
ن يك پوليس كشته و چند پوليس با چند كارگر  آ در نزديك تجمع انفجاري رخ داد و دردر همين اثنا. كنندگان شد مظاهره

پوليس با اين عمل . شدگران بسياري كارباعث كشته و زخمي شدن شود كه كنندگان آتش كپوليس بر تظاهر. زخمي شدند
 دستگير كان اصلي تظاهراتبه عنوان محررا  هشت تن ازين كارگران دولت. موفق به متفرق كردن كارگران گرديدوحشيانه 

محكمة قهار سرمايه يكي ازين هشت تن را به . كه پنج تن آنان كارگران مهاجر آلماني و يك تن آلماني تبعة امريكا بودنمود 
 يكي قبل از اعدام تن را به حبس ابد تقليل داد و اما فرماندار ايالت، اعدام دو. كردال حبس و بقيه را به اعدام محكوم  س15

  . آويز شدند كشي نمود و چهار تن ديگر حلقخود
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ه مي شدن دهها كارگر كشته و زخ آو و برخورد حاكميت سرمايه با كارگران اعتراضي اين شهر كه درگابا رسيدن اخبار شيك
بودي برپا و به تدريج اول مي به عنوان روز جهاني كارگر  مختلف جهان مجالس يادگوشه و كنار امريكا و نقاط ند، در هربود

ها و  يه راه انداختن رهپيمائدانند، هر سال با ب هاي انقالبي كه كارگران را طبقة دورانساز مي اينك كمونيستت، و نام گرف
  .  دارند  مين جان باختة شيكاگو را گراميگيرند و ياد كارگرا  را به تجليل ميميها، اول   اعالميهانتشار

پراتيك انقالبي در يك قرن گذشته به اثبات رسانده كه فقط كارگران اند كه با رهبري زحمتكشان ديگر قادر به تغيير 
بر و بعد انقالب كبير اكت. آفرينند ميفرد را مناسبات طبقاتي جامعه شده، دنياي عاري از استثمار فرد از  اي در روابط و ريشه

هاي  يسرائ دون اين حقيقت را به اثبات رساندند و ياوه چون لنين، ستالين و مائوتسهانقالب عظيم خلق چين با رهبران كبيري 
ي شوروي به ها با اينكه خيانت ريويزيونيست.  را نقش بر آب نمودند سرمايهي مبني بر جاودانگيهاي بورژواز وريسن تيپوچ

علم نگ شيائوپنگ در دهة هفتاد به هاي چيني به رهبري د نجاه و بعد پشت كردن ريويزيونيستف در دهة پچرهبري خروش
، اما چون سرمايه با رسيدن به انحصار را در شادي مرگك عجيبي فرو بردناپذير ماركسيزم و انقالب پرولتري، بورژوازي فنا

 جهان به زودي خواب ابديت هاي  د خلقگذارد و راهي جز نابودي ندارد، بار ديگر توفان نبر  در راه احتضار قدم ميناگزير
 در آسيا، افريقا و امريكاي التين آغاز و نه چندان ي انقالبيونها گلوله شليك و اينك ها خواهد ربود، از چشم امپرياليسترا 

  .  دير اين غريو رساتر كاخ سرمايه را به لرزه خواهد انداخت
 در حالي اي را متحمل شده،  و در رأس همه طبقة دوران ساز كارگر، كه درين سي سال تلفات گستردهزحمتكشان افغانستان

روند كه كشور شان در اشغال كامل الشخوران سرمايه به رهبري امپرياليزم امريكا قرار دارد و به اين   مي"اول مي"به پيشواز 
 نه تنها در امروز زحمتكشان افغانستان بدترين دوران عمر شان را به سر برده و. دخاطر در جهنم تجاوز و اشغال مي سوزن

كوچكترين  بياند براي فروش نيروي كار شان به كشورهاي ديگر فرار كنند و   كه مجبور،زنند  دست و پا ميبيكاري و فقر
دالالن سرمايه در افغانستان .  متحمل شوندمصونيت كاري و جاني در كنار فروش ارزان نيروي كار، بدترين توهين و تحقير را

و  نموده، معتادبه مواد مخدر  سر به پاي اشغال سوده و با پخش و گسترش مواد مخدر طيف وسيعي از زحمتكشان كشور را
هاي  درين حال برخي از چپ. ر چنان باال گرفته كه در جهان نظير نداردخودكشي و خود سوزي ميان زنان زحمتكشان كشو

نمايند، جنبش  هاي شان را قالدة حلقوم شان مي بالند و مدال حمايت آنان به خود مي  ازان كه در مغازله با اشغالگرمنحرف
ي پرولتاريا، شب و روز با انجو، پروپوزل و فند، پاهاي  و با سكوت در تبليغ علم رهائپرولتري كشور را از عقب خنجر زده

هاي بيمايه، ميخ  مناينان به فرمايش اشغالگران با سازماندهي حزب و انج. ليسند  ميي راهاي امريكائي و ايتاليائ تامپرياليس
ها،  ي تودهشده و  براي رهائ» بشر دوست«راست  چپ و ،كوبند و براي خوشنودي اشغالگران مي اشغال را هرچه محكمتر

 به ا خون هزاران كمونيست رنگين شدهكه برا  به اين صورت جنبش پرولتري افغانستان دهند، و آستان يوناما را آدرس مي
  و در"مفشن"هاي  جبهه و منحرف، براي هشت مارچ كه با فند سرمايه پولساز شده، در سالون هاي بي چپ. گيرند سخره مي
 را از  كه سخت چپ انقالبي و ضد انقالبي"اول مي"در مورد  درند و با دنائت و پستي قرآن خواني، گلو مي» دونرها« حضور
اما چپ انقالبي افغانستان . رانند اي بر زبان نمي ان را خواهند باخت، كلمهسازد، با اين هراس كه مستمري اشغالگر ا ميهم جد

 نسبت به هر زماني وظيفة شناسد، در شرايط كنوني كه در تالش از ميان برداشتن فاصله با جنبش پرولتري، شب از روز نمي
 كردهبلند  سركارگري ي كه از درون خون و آتش ئبا حزب نيرومند پرولتارياكشد، چون فقط   دوش ميرتري را ب سنگين

وقفه براي  ايجاد جامعة بي طبقه خواهد بود، كاري كه بيين  راه خارآئ و پيمودنباشد، قادر به رهبري جنبش بزرگ ضد اشغال
  .راند هراس به پيش مي ورزد و بي ايجاد آن تالش مي

 پوالدين و خلل داند و با تعهد ي از جنبش انقالبي پرولتري افغانستان و جهان ميخود را جزئ انقالبي افغانستان كه سازمان
زند، روز اول مي را به كارگران جهان  چيزترين طبقه شمشير مي دون در راه بي  انديشة مائوتسه،زمي لنين، به ماركسيزمناپذير
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 و كارگران و زحمتكشان شهيد افغانستان كه درين قاط جهان، ديگر نوشيكاگكارگران دالور ياد و روان شادباش گفته و به 
فرستد و يكبار  چند سال با بمباران جنايتكاران سوسيال امپرياليزم، امپرياليزم و مزدوران جنگساالر و طالب جان باخته، درود مي

ن  جنبش زحمتكشان افغانستابيرون راندن اشغالگران و ايستادن در پيشاپيشبه بندد كه جز  ديگر درين روز بزرگ پيمان مي
  .هاي بلند پيروزي از پا ننشيند نديشيده و تا فتح قلهه اي عاري از طبقه نيبراي ايجاد جامع

  
  مرگ بر امپرياليزم

  در راه سوسياليزم، به پيش
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