
  اتريش وين شهر در كارگر جهاني روز از مختصر گزارش

  !كارگر جهاني روز باد فرخنده

سوز  هاي خانمان اي كاپيتاليسم و جنگ كارگر از شدت بحران ساختارية گيرند كه مردم جهان و طبق شان را در حالي جشن مي امروز كارگران جهان، روز جهاني
 ةانبو ةشد شود، به ستوه آمده و ازدسترسي به امكانات توليد ها رهبري مي نشاندگان آن خوار و دست جهان هاي اي آن كه توسط امپرياليست امپرياليستي

ان تنها از تحقيروتوهين، ستم و استثمار مضاعف اشغالگران خارجي ومزدور كارگر آن نه ةاي خويش محروم اند كه در اين ميان مردم افغانستان و طبق                   اجتماعي
  .برند، بلكه از برگزاري روز جهاني كارگر نيز محروم اند شان به شدت رنج نمي داخلي ◌ٔ نشانده دست

اي امپرياليستي بود؛  هاي ارتجاعي داري و دولت جهان در سال گذشته شاهد مبارزات گرم وخروشان كارگران، بيكاران،تهيدستان، زنان و جوانان عليه نظام سرمايه
ها  اي آن ها ومزدوران بومي كمونيستي باعث انحراف اين مبارزات در جهت منافع امپرياليست اي انقالبي وعدم موجوديت احزاب فعال رهبري سفانه نبودءولي متا

دهقانان، زنان و هاي زحمتكش افغانستان اعم از كارگران،  در اين ميان مقاومت و مبارزات توده.ها را گرفت اي توده اي انقالبي يابي گرديد و جلو پيشروي و جهت
امروز . ها روا داشتند ترين اعمال را نسبت به آن رحمانه سركوب گرديد و شنيع هاي اشغالگر و دولت مزدور، بي در طي حاكميت امپرياليستديگر تهي دستان 

) مائوئيست(حزب كمونيست . نيستسازيئي بيش  ها از كشور در شرايط موجود صحنه شدن كامل آن نيروهاي اشغالگر در افغانستان حضوردارند و خارج
ها و مبارزات  قرار دارد و فعالً مقاومتعليه اشغالگران امپرياليست و خائينين ملي، انقالبي ، مردمي و تدارك براي برپايي جنگ مقاومت ملي ةافغانستان در مرحل

است و اميد  وسوي انقالبي نيافته است و هنوز سمت اسالمي، گذاشته شده مردم عليه نيروهاي اشغالگر و دولت مزدور افغانستان به حساب بنيادگرايان ةپراكند
ها را زير چتر انقالبي در آورد و جنگ خلق را آغاز كند تا راه به سوي انقالبات سوسياليستي و كمونيستي  اي اين مقاومت است كه حزب هرچه زودتر رهبري

  .هموار گردد

شان ميلياردها انسان را  ها براي حفظ بقاي است؛ امپرياليست آن رسانده ةسابق داري را به اوج بي ظام سرمايهاي ن ي به هر صورت بحران اقتصادي، وحشيگر
 ها بايد به اين واقعيت آگاه توده. اند اي روزافزون قرار داده زمين را در معرض تخريب و نابودي ةاند و كر اند و در فقر و فاقه نگهداشته رحمانه به بردگي كشانده بي

ها و احزاب كمونيستي بايد  كمونيست. است داري سرمايه ةآوردن قدرت سياسي از چنگ نظام فرسود دست شوند كه يگانه راه مقابله با اين وضعيت اسفبار تنها به
ها را به  ها ببرند و آن ا در بين تودهاي انقالبي ر پرولتري در كشورهاي مختلف جهان بر عهده بگيرند و آگاهي ةدادن انقالبات آگاهان رسالت خود را در سازمان

انقالبي و كمونيستي محال  يافتن به قدرت سياسي اي انقالبي، دست ها متيقين و مصمم شوند كه بدون رهبري سالح ايدئولوژيك كمونيستي مجهز سازند تا توده
دست  توان به در پي يورش دليرانه به كاخ بيدادگران و ستمگران مي در حقيقت آزادي واقعي را فقط با استقرار دولت سوسياليستي در پرتو قهر انقالبي. است

وسوي  سمت يا  در اين صورت است كه مبارزات توده. اي انقالبات متعدد فرهنگي تا رسيدن به كمونيسم، تحقق بخشيد و حفظ كرد آورد و آن را با برپايي
  .رسد اي خود مي گيرد و به سرانجام مقصود تاريخي انقالبي به خود مي

اي تجليل به  هاي مختلف است كه از اين روز بزرگ جهاني ها وگروه هاي احزاب، سازمان ، جلسات و گردهمايي ساله شاهد برپايي تظاهرات وين، مركز اتريش همه
  .شود با اشكال مختلف و صفوف رنگارنگ و نامتجانس از طرف نيروهاي گوناگون طبقاتي برگزار مي  اين تظاهرات. آورند عمل مي

اي كارگر توسط اين  گردهمايي و تجليل از روزجهاني.گذشته از آن نيروهاي انقالبي و احزاب چپ سياسي و كمونيستي در اين ميان جايگاه خاص خود را دارند
ها و هواداران احزاب كمونيست از  در اين گردهمايي سازمان. هاي قبل در مركز شهر وين در مقابل ساختمان اوپرا برگزار گرديد نيروها، امسال نيز مانند سال

كننده و  هاي رهبري هاي نمايندگان احزاب و سازمان گردهمايي با سخنراني. كشورهاي اتريش، تركيه، ايران، افغانستان، كردستان، پيرو و فيليپين شركت كردند
ان را در طي سال گذشته به خوانش گرفتند و نقاط ضعف و قوت زحمتكشان جه  ها و تظاهرات ها، شورش ها، قيام در اين سخنراني. دهنده آغاز گرديد ترتيب

سپس اين نيروها با صفوف فشرده و پيوسته، دست به راهپيمايي با شكوه زدند و . انقالبي پافشاري نمودند ةشد ها را نشاني كردند و بر مبارزات پيگير و رهبري آن
اي  باختگان راه سوسياليسم و كمونيسم جهاني و نيز شعارهاي در همبستگي ر پرولتاريا و جانهاي رهبران كبي در پيشاپيش اين راهپيمايي پوسترها و عكس

  .گرديد پيمايان، حمل مي كارگر توسط راه ◌ٔ طبقه

ر افراد و ساي» حريت«هاي مقيم اتريش ملي و دموكرات افغان ةهمراه با اعضاي اتحادي» افغانستان) مائوئيست(حزب كمونيست «در اين تظاهرات هواداران 
اين رفقاء شعاري را به . اي انقالبي دوشادوش هم راه پيمودند عالي ةدختران و پسران جوان با روحي. سابقه داشتند مترقي و دموكرات افغانستاني حضور بي ملي

 ةاشغالگران، طبق«بود كه  ه ه شددوش داشتند كه در سمت راست آن بيرق حزب مذكور نقاشي شده و در زير آن شعاري به رنگ سرخ و به زبان آلماني نوشت
 ةاتحادي«در صف بعدي رفقاي . را به دوش داشتند» ياري«ياد اكرم  در سمت چپ، دو تن از رفقاء تصوير رفيق زنده. »!اند كارگر را در افغانستان نابود كرده



اشغالگر از كشور ما خارج شويد، افغانستان به مردم آن تعلق دارد، هاي  امپرياليست«شعارهايي را تحت عنوان » دگان ملي و دموكرات افغاهاي مقيم اتريشنپناه
  .كردند با خود حمل مي» كنيم ما تجاوز امپرياليسم امريكا و شركايش را در افغانستان محكوم مي

ها با قامت افراشته با  آن. باليدند به خود مي سنگين را به دوش داشتند واقعاً ةبود و از اينكه چنين وظيف اي انقالبي سراپاي اين رفقاء را فرا گرفته غرور واقعي
در طول اين راهپيمايي شعارهاي انقالبي از طريق بلندگو توسط .ها بود اي آن اي از شهامت و متانت انقالبي شان نشانه هاي بشاش   داشتند و چهره متانت گام بر مي

 ة گرديد و همچنان صفوف منظم و فشرد شد و توسط راهپيمايان تندروار تكرار مي مي  هكارگر، سر داد ةشده در حمايت از دستاوردهاي عظيم طبق ظفؤرفقاي م
بخشيد از طرفي نيز خاك در  ارگران انقالبي شوروهيجان فراوان ميكها و  كرد و به كمونيست نيروهاي كمونيستي و انقالبي نظر بينندگان را به خود جلب مي

  .انداخت را به لرزه مي شانة مملو از كين  هاي لپاشيد و د اي ما مي چشمان دشمنان طبقاتي

اي  در اين پارك اين نيروها گردهم آمدند و به پاس و قدرداني. شان خاتمه دادند در اخير راهپيمايان در برابر دانشگاه وين و در پاركي به نام وتيف به راهپيمايي
ها را  خود يك دقيقه سكوت اختيار كردند و ياد آنة كرد هاي گره كارگر با مشتة اختگان طبقب ويژه ازخدمات رهبران بزرگ پرولتارياي جهاني، مبارزان و جان

جمعي خوانده شده و موجب شور و  صورت دسته سرود انترناسيونال پايانبخش اين گردهمايي و راهپيمايي باشكوه بود كه به. صميمانه و رفيقانه گرامي داشتند
ها     اين برنامه هدهند هاي محلي ادامه هاي سازوآواز، سرودهاي انقالبي و رقص همراه با صرف نان و نوشيدني برعالوه برنامه. يدفراوان در ميان حاضرين گرد ةهلهل
  .بعداً رفقا دستان هم را فشردند و با آرزوي تمنيات انقالبي محل را ترك گفتند. بود

  !داري در جهان نابود باد نظام سرماديه! آن در افغانستان ةنشاند اد اشغالگران و رژيم دستنابود ب! پيروز باد كمونيسم! اي كارگر زنده باد روز همبستگي
  »افغانستان در اروپا) مائوئيست(هواداران حزب كمونيست «

  

  

  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


