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  !روز جهاني كارگر بر همه كارگران جهان مبارك باد
ازپيش افزايش  بيشو شدت  داري به سد كه بحران مالي نظام سرمايه ر روز جهاني كارگر در حالي فرا مي باز هم
 عالوه بر آن. است كشانده روزي سيه و نشيني خانه ،يكار بيبه ها كارگر را در سراسر جهان  است و مليون يافته

 اين خود گواه بر اين واقعيت جهانشمولو  گرفتن است شدتدر حال  داري نظام فرتوت سرمايه تضادهاي دروني
 بار خود ادامه اي هم به عمر نكبت گرانه لحظه گرانه و غارت هاي ويران اندازي جنگ بدون راه است كه اين نظام

را   بساط آنتا  شان را متمركز كنند اتمبارز انقالبيهاي طراز نوين  سانان است كه بنابر آن الزم .تواند داده نمي
اين نظام هاي  گري ها و وحشي گري غارت بدين طريق به نهند وتاريخ  ◌ٔ بر چيند و آن را براي ابد در موزه

، برابري وصفا صلحبا  جهان عاري از ستم و استثمار در عوض آن بگذارند و پاياني ◌ٔ نقطهجهانخوار  ◌ٔ پيشه جنايت
  .ايجاد كنندجهاني   تگيبس و هم

گرفتن براي  پرولتري و آمادگي بزرگ و دورانساز روز تعهدسپردن براي انجام انقالب حقيقت در مي ماه اولآري، 
ها و ساير  كه رويزيونيست  جشن و پايكوبي فقطدر سراسر جهان است نه   داري خاكسپاري نظام پليد سرمايه

اين . اندازند مي راه  غوغا و هلهلهاينجا و آنجا با باالبردن پيك ازانقالب  مندهشرزده و  خجالتطلبان چپ  تسليم
  !جهاني پيشرو كارگر ◌ٔ ويژه طبقه هاي جهان و به هاي انقالبي براي توده كمونيست و رهنمون پيام  است

ها و تشكالت  هاي قبل از طرف سازمان امسال نيز مراسم و جشن روز جهاني كارگر مانند سال به هر حال
سوسياليزم علمي و بزرگ گذاران  بنيانويژه از  به و جهاني برگزار گرديد و از اين روزدر مركز شهر وين كارگري 

اين مراسم با خواندن سرود انترناسيونال  .كارگر تجليل و گراميداشت به عمل آمد ◌ٔ باختگان طبقه ساير جان
ها و تشكالت كه  گروه .هاي پرهيجان برگزاركنندگان همراهي گرديد كرده و چهره هاي گره شروع شد و با مشت

  :از اين قرار بوددر اول ما مه شركت داشتند 

 فدراسيون )ADHF (براي حقوق دموكراتيك در اتريش  
 فدراسيون آناتولي 

 وين –خلق ايران   فداييفعال هاي  كيرچ 

 -ATIGF فدراسيون كارگران و جوانان ترك در اتريش 

 نظر كارگر  گروه نقطه 

 كمينترن 

 جوانان كمونيست وين 

 حزب كار 
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 قالبان 

 اتريش تشكل انقالبي 

 هاي انقالبي كمونيست سازمان رهايي 

 انقالب سرخ 

 وين -امريكاي التين ◌ٔ اتحاديه 

 افغانستان) مائوئيست( هوداران حزب كمونيست 

 هاي مقيم اتريش پناهندگان ملي و دموكرات افغان ◌ٔ اتحاديه 

 براي حقوق دموكراتيك در اتريش،) ADHF( الت فدراسيوناز ميان اين تشكبايد خاطرنشان ساخت كه 
اي  دسته محفل انقالبي امريكاي التين تشكل انقالبي اتريش و افغانستان،) مائوئيست( كمونيستهوداران حزب 

و در بين مردم  ندرساند به امضا با هم مشترك را اي بيانه نيز به وجود آورده بودند وانقالبي  ◌ٔ نام دسته به را
مائوئيسم، زنده باد سوسياليسم و  لنينيسم زنده باد ماركسيسم هايشعار با شهر را پيمايان راه .كردندپخش 

دو ساعت طول  مدت به پيمايي راهاين  .به لرزه انداختند بر فاشيسم و امپرياليسم  و مرگ همبستگي جهاني
كارگر و انجام  ◌ٔ طبقه با تعهد به دفاع از منافع وين در مركز شهر )Votiv(نام  در پاركي بهكشيد و سرانجام 

با نواختن موسيقي وخواندن  كوبيوپاي رقص مراسم با در اخير .سيدبه پايان ر جهان انقالبات پرولتري در سراسر
 .به پايان رسيد با شادي و خوشحالي فراوان و ادامه يافت تيتا مد طعامصرف  و هاي انقالبي ترانه

هاي مقيم اتريش  هاي افغان پناهندگان ملي و دموكرات ◌ٔ به همت اتحاديه امسال است كه قابل يادآوريدر اخير 
اين محفل در  .برپا گرديد جهاني كارگر از روزداشت آپريل براي بزرگبه تاريخ سي  محفل شعرخواني و موسيقي

كارگر كشور ما و در  ◌ٔ طبقه  انقالبي يشرو جنبش باختگان پ ويژه جان كارگر و به  مناسبت روز بزرگ جهاني كل به
  .گرديداكرم ياري و همرزمانش برگزار  رفيق  پيشاپيش آن

مقاومت عليه   كه در طي جنگ داشتندرا گرامي   مترقي ياد تمام آن انقالبيون و افراد مليدر ضمن 
از  شان را  هاي ستيز هفت ثوري جان ريزيونيست و كمونيست ◌ٔ نشانده امپرياليسم و رژيم مزدور و دست سوسيال

هاي   ثوري و هشت ها هاي خانمانسوز هفت ثوري كه طي جنگ داشتندهائي را گرامي  آن دست دادند و نيز ياد
آگاه  كه ناخود داشتندهائي را گرامي  آن ياد همچنانمنافع اين ناكسان شدند و   فروش، قرباني خاين و وطن

اند و باالخره ياد آن  فروش و مرتجعين تندرو اسالمي شده هاي جهانخوار و خائنان وطن منافع امپرياليست  قرباني
هاي  الي آرمانق و اعتكه براي تحقداشتند لي ما را گرامي لالم گذاران كبير پرولتاريايي و رفقاي شجاع بين پايه

ها  آن  منطقوينشاندگان مرتجع  مپرياليسم و دستهاي نبرد عليه ا شان را در سنگر هاي جان واالي سوسياليستي
همچنان از ! شان پررهرو و جاويدان باد سرخ  شان شاد و راه شان گرامي، روانياد. در سراسر جهان فدا كردند
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هاي  كه براي ايجاد نظام به عمل آوردندخصوص كارگران آگاه جهاني قدرداني  تمام كارگران جهان و به
كنند و يا به  كنار جهان مبارزه ميو داري در كوشه نده و ستمگر سرمايهام استثماركنو محوي نظ سوسياليستي

يك و  و پرآوازه شاعران جواندر اين محفل  .پردازند مي و كمونيستي سوسياليستي هاي آرمانترويج و تبليغ 
  .ديگري بخشيدندرخ  و اليت امسال ما رنگعانقالبي حضور يافتند و به ف ملي و متعهد انآوازخوانتن از 

كشور ما فعالً تحت اشغال قرار دارد و مردم ما قرباني منافع "خاطرنشان ساخت كه  اين برنامه ◌ٔ گرداننده
ازانقالب  طلبان چپ شرمنده گان وطني و تسليم پيشه فروش و جنايت نشاندگان وطن امپرياليسم جهاني و دست

ويژه كارگران ما  ها و به كنند و توده منابع كشور ما را تاراج ميكشند،  خواران مردم ما را مي اين جهان .اند گرديده
ها را به مهاجرت اجباري و  اند و آن ناني سرگردان ساخته در در پي لقمه وكنار جهان آواره و دربه را در هر گوشه

هاي  دگريما متعهديم تا در برابر اين همه بيدا نيز اضافه نمود كهو  "اند شده جهاني وا داشته سازماندهي
كنند، برزميم و صداي مردم  ها و كارگران را استثمار مي صفت كه توده فروشان دون المللي و وطن جهانخواران بين

كشان جهان  گارگر كشور ما را در سطح ملي و جهاني به گوش ساير زحمت ◌ٔ اسثمارشده ◌ٔ خصوص طبقه و به
كارگر جهان براي براندازي نظام فرسوده و  ◌ٔ طبقه  تيطبقا  برسانيم و هم تالش داريم كه در راه اتحاد و هبستگي

 .ديسبه پايان ر عذاا سازوآواز و صرف محفل باين  در اخير ."داري امپرياليستي مبارزه كنيم افروز سرمايه جنگ
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