
 خجسته باد اول ماه می

 ) روز جهانی کارگر(
 

 ؛ المللی، در حالی به استقبال اول می قدم می نهند که طبقۀ ما در هیچ جای جهان قدرت سیاسی سراسری در کف نداردپرولتاریای بین

ای از دنیا را صاحب است. طبقه اما امروز طبقه ما تجربۀ پیشبرد انقالبات پیروزمند پرولتری و ساختمان سوسیالیزم در بخش گسترده

ما عظیم ترین نبردهای تاریخ بشر را به پیش برده است. این نبردها مسیر تاریخ را کامال عوض نموده و به تکامل مائوئیزم و غنامندی 

و کشورهای سوسیالیستی را بنیان نهاد تا جهان را به سوی    هاست. طبقه ما سه انقالب تکان دهنده را به انجام رساند  آن مدد رسانده

فرهنگی  در چین، و باالخره انقالب کبیر    1949در روسیه، انقالب اکتوبر    1917عصر نوین کمونیزم به پیش هدایت کند. انقالب اکتوبر  

آغاز شد. در جریان این نبردها در بحبوحه انقالبات عظیم پرولتری بود که علم انقالبی مارکسیزم  1966سال  درپرولتاریایی در چین که 

 . تکامل نمودمائوئیزم  –لنینیزم  –در قرن بیستم غنا یافت و به مارکسیزم 

اول   ،تر به هدف کمونیزموشن و دقیقتجارب تاریخی به استقبال اول ماه می گام می گذاریم تا با چشم انداز ر  امسال با اتکاء به غنامندی

 ماه می سرخ انترناسیونالیستی را جشن بگیریم. 

دارند. موازنه خود را برای کسب آزادی، استقالل،  اول ماه می، روزی است که پرولتاریای بین المللی عزم خود را در مبارزه ابراز می

بارزه خستگی ناپذیر بسیج می دارند و برای رسیدن به هدف سوسیالیزم  برابری و حاکمیت ارزیابی می کنند. تمام توان خود را برای م

 شوند. و کمونیزم در کشورهایشان متعهدتر می

  شرکای )ناتو( اش نهیم، که تضادهای ذات البینی امپریالیستی میان امپریالیزم امریکا و  امسال در حالی به استقبال اول ماه می، گام می

کراین شاهد این ادعاست. واش از سوی دیگر حدت بیشتری به خود گرفته است. جنگ ااز یک سو و امپریالیزم روسیه و شرکای منطقوی

کمپرادور و   -دهد. امپریالیزم با طبقات بورژوا  امپریالیزم باالترین مرحله سرمایه داری است که گورکنان خود را خودش پرورش می 

و امریکای التین تبانی دارد تا منابع طبیعی، نیروی کار ارزان و بازارها را به نام سرمایه و    ییآسیائی، افریقا مالکان بزرگ کشورهای  

 گردد.  میفناوری از طریق قراردادهای اجباری و نابرابر غارت نماید و این باعث بحران، رکود و تورم و تشدید بیکاری درین کشورهای  

تا کنون بر اساس آمارهای ارائه شده در سطح جهانی، در کشورهایی همچون افغانستان،  تجاوزکارانه روسیه بر اوکراین،  از شروع جنگ  

سریالنکا، آرژانتین، سومالی، لهستان، ترکیه، سودان، نایجریه، الجزایر، کنیا و تانزانیا و افریقای جنوبی بیشتر از کشورهای اروپایی  

و میرود تا استثمار و ستم شنیع   ن، مواد سوخت، روغن و سایر مواد الزمه زندگی خطر آفرین گردیده استافزایش سرسام آور قیمت نا

ها در برابر استثمار و ستم امپریالیستی مقاومت می کنند. دولت های مرتجع و کارگزار  امپریالیستی را بر توده ها حدت بخشد؛ اما توده

گذارند و ناگفته نباید گذاشت که در  ارزه و مقاومت را در اطراف و اکناف جهان به نمایش می امپریالیزم را به چالش میکشند، امواج مب

عین حال، توده های مبارز و رزمنده در سراسر جهان، در اغلب موارد و در بسیاری از کشورها از رهبری بی بهره اند. آنها که محروم 

مائوئیزم هستند با چشم بسته می جنگند. به همین علت است که مبارزات   –لنینیزم    –از ایدئولوژی رهایی بخش پرولتری مارکسیزم  

 مردم توسط نیروهای بورژوا و رفرمیست به کجراه می رود.

  ی ستیال یامپر  یکشورها   ستیمائوئ  یهاکه به خصوص احزاب و سازمان  دی نمایحکم م  ی پرولتر  زمی ونالیانترناسبه همین دلیل است که  

احزاب و    یتحت رهبر   یهاشده، و مشخصاً مبارزات و مقاومتاشغال  یمردمان کشورها   یهاگر قاطعانه از مبارزات و مقاومتاشغال

  ی انقالب  یطلبشکستو    ندی"کشور متبوع" شان، دفاع نما  یگربه خصوص اشغال  ،یست یالی امپر  یگراشغال  هیعل  ستیمائوئ  یهاسازمان

 . رندیبگ شیرا در پ

جدید   تشکیالت  ایجاد  و  المللی  بین  مائوئیستی  کنفرانس  تشکیل  برای  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  که حزب  است  دلیل  همین  به 
از هیچ گونه سعی و تالشی دریغ نمی ورزد، زیرا به خوبی آگاه  به خرچ میدهد و  تشریک مساعیمائوئیستی بین المللی در سطح جهان 

های مائوئیست کشورهای مختلف جهان، از جمله در مرحلۀ مبارزاتی کنونی، باید مبتنی  ان احزاب و سازماناست که روابط و مناسبات می
ها در مبارزه علیه سنگری تمامی کمونیستبر اصول انترناسیونالیزم پرولتری، یگانگی طبقاتی کارگران کشورهای مختلف جهان و هم

به خاطر انقالبات دموکراتیک نوین و انقالبات سوسیالیستی در کشورهای مختلف جهان    ارتجاع و امپریالیزم در کل و مشخصاً کاروپیکار
باشد. تجربۀ ما در جنبش انقالبی انترناسیونالیستی گویای این حقیقت است که شعار دادن برای انترناسیونالیزم پرولتری خیلی آسان است  

 ولی انترناسیونالیست بودن در عمل خیلی مشکل. 
کنفرانس مائوئیستی بین المللی و    م که در اول ماه می امسال، بتوانیم متعهدتر از قبل به پیش گام برداریم و بخاطر تدویرما امیدواری

، نیاز عاجل مبارزاتی آنرا ایجاد تشکیالت جدید مائوئیستی بین المللی همگام با سایر احزاب مائوئیست در سطح بین المللی حرکت نموده

 را عملی بسازیم. آندر حد امکان و  درک

 

 : و اما در افغانستان



 بر اریکه قدرت نصب گردید،   2021اگست    15های اشغالگر امریکایی در  توسط امپریالیستکه  حاکمیت ارتجاعی و زن ستیز طالبانی  

بعد از ایجاد امارت  و این کشور کماکان در حالت مستعمره ـ نیمه فیودالی باقی ماند. هیچ تغییری در اوضاع سیاسی کشور ایجاد نگردید

 . ها ما شاهد وضعیت اسفبارتری در افغانستان هستیمتوسط امریکایی اسالمی

فغانستان  در ا  2021خویش چنین می نگارد: » تعداد گرسنگان در جنوری    2022در گزارش ماه مارچ    WFPبرنامه پروگرام غذائی جهان  

% مردم    95میلیون تن یعنی بیشتر از نصف جمعیت افغانستان رسیده است و   23به    2022میلیون تن بود و این رقم در ماه مارچ  14

هزار نوزاد جان    13از اثر سوء تغذیه    2022افغانستان به غذای کافی، آب سالم و مواد صحی الزم دسترسی ندارند. در سه ماه اول سال  

 دست داده اند.«  خویش را از

امپریالیزم لجام گسیخته گر امریکا است.  ها به رهبری امپریالیزم ااشغالگری امپریالیستایجاد این وضعیت اسفبار ادامه تجاوز و اشغال

نیروی   5800با حضور    2021اگست    15در پیش گرفت و در  را  امریکا بخاطر تامین منافع طویل مدت خویش راه مذاکره با طالبان  

 سال دوباره به قدرت بازگرداند.   20اشغالگر، ارگ ریاست جمهوری را به آنان واگذار نمود و آنان را پس از 

اظ است که تحت دیده کشور را تامین نماید، بدین لححاکمیت زن ستیز امارت اسالمی طالبان، چیزی نیست که بتواند منافع توده های ستم

حاکمیت طالبان مردم از ستم طبقاتی رنج می برند، نه تنها ستم طبقاتی بلکه ستم میلیتی، ستم جنسیتی، ستم مذهبی نیز به شدیدترین  

 گردد.  وجهی بر آنان تحمیل می

و برعالوه  شدهکل آن سرکوب د، تحت حاکمیت امارت اسالمی طالبان، به شدیدترین شندهزنان که نیمی از پیکر جامعه ما را تشکیل می

 گردد میلیه زنان تحت حاکمیت طالبانی اعمال  ستم امپریالیستی از ستم مردساالرانه حاکم رنج می برند و انواع و اقسام مظالم اجتماعی ع 

 کند. سی به غلیظ ترین شکل آن بیداد میو شوونیزم جن

افغانستان بر آن حاکم است، برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی  نیمه فئودال افغانستان که امارت اسالمی  –در کشور مستعمره  

، یگانه راه نجات کشور است. این جنگ باید بطور همه جانبه علیه امارت اسالمی و حامیان )شکل مشخص کنونی جنگ خلق(و انقالبی  

کارگر تحت رهبری حزب کمونیست )مائوئیست(  طبقه    اشغالگرشان تا پیروزی کامل انقالب دموکراتیک نوین به پیش هدایت گردد و

 افغانستان باید سمت و سوی واحدی را به خود بگیرد.

  ی را مشعل رهنما  زمیکنند، مائوئ   فاءیا  زمیالیامپر  هینقش خود را در جنگ عل  دیسراسر جهان بانه تنها در افغانستان بلکه در   ها  ستیکمون

 د.گذارن  انینقطه پا زمیالیامپر تیبسازند و به بربر  یانقالب جهان 

 

 !خلق ی! زنده باد جنگ ها یستیالیامپر یمرگ بر جنگ ها

 !یستیمائوئ یالملل نیب نیمرکز نو جادیو ا یستیمائوئ  یالملل نیکنفرانس ب یکپارچگ ی  یبه سو شیپ

 اند!  یکاغذ یببرها نیمرتجع هیو کل  زمیالیامپر

 

 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  
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