
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هانی را ج داریرسمایهمبارزه علیه  یرزمندهتا صفوف  آییممیبه همراه نیروهای آلرتناتیو و انرتناسیونالیست به خیابان  در بلژیک اول ماه مه امسال
 فاشیسم، بنیادگرایی مذهبی، مردساالری و انواع استث�ر،استث�ر و فوق بروکسل به همراه رزمندگانی که هایخیابانتقویت کنیم. اول ماه مه امسال در 

امپریالیستی  یدار رسمایهکلیت نظام بلژیک . ما دست در دست مردم مرتقی خوانیممیراهپی�یی کرده و رسود رهایی برش را  تابندبر�یرا و ستم تبعیض 
به  کنیممیزندگی  جهانی که در آنکه  دهیممینوین را فراخوان  ایآیندهساخِت در حالی ما . دهیممیرا نفی کرده و ساخِت جهانی نوین را فراخوان 

امضا ان ویر سوخته و  هایرسزمین ی ازبر بسرت صلح  هاینامهپی�نو  شدهتبدیلامپریالیستی برای کسب سودهای حداکرثی  هایقدرتمیداِن رقابت 
یاز به نو مذهبی شده و  ، ملینیابتی امپریالیستی، هایجنگخاورمیانه قربانی  هایودهتکه  شودمی. فراخوان به تغییر جهان در رشایطی اعالم شودمی

های رقابت. خاورمیانه به میدان مترکز طلبدمیتغییر از افغانستان تا عراق و سوریه، از فلسطین تا ایران و ترکیه و کردستان پاسخ درخوری 
 هاینگجرا متبارز کرده است، مردساالری در برابر رهایی زنان،  هاتودهاشکال رسکوب  ترینارتجاعیتبدیل گشته است که  زدههای بحرانامپریالیست

، اشغالی هایرسزمینفلسطین در برابر متجاوزاِن  هایتودهاز مذهب، سکوت جهانی در پِس رسکوب  هاتودهسنی در برابر رهایی -شیعه ایفرقه
یکایی، آمر هایامپریالیستبازار صدور تجهیزات جنگِی  ترینگرمو ملت کُرد، عرب، بلوچ و ... رسنوشِت  شوونیسِم ترک و فارس در برابر حق تعیین

فریقا آ تم و استث�ری مشابه در س یزنجیرهنام این رشایط جنایت علیه برشیت است که به  .هاتوده ایدقیقه عامقتلبه قیمت و چینی  یروساروپایی، 
ه همین ب  .زمان آبسنت رشایط انقالبی استست. این رشایط جهنمی اما به اتکای نیروی عظیم فرودستان جان به لب رسیده هماگره خورده و آسیا و ... 

 پایانی گذاشت. یباید بر این روند نقطهتوان و دلیل می
که  روابطی استجهان تبارز دیگری از  داریرسمایه به شکل نیروهای قدرمتند سیاسی در کشورهایم فاشیسو عروج ظهور راست افراطی از طرف دیگر 

اقتصادی کشورهای مرتوپول به قاره اروپا و آمریکای ش�لی رسازیر -نظامی هایدخالت یواسطهبهما حاکم است. رسکوب و اخراج مهاجرانی که  برجهان
هر  و رسندمیاست که از راه  ایگسرتدهناپیدای آن اما تغییرات  یالیهاست. در این کشورها قدرت گیری راست افراطی  یمشاهدهقابل یالیه اندشده

. دهدمیدر سطحی جهانی خود را بازتاب  باراینرا برجسته ساخته و  داریرسمایهوجوه  ترینارتجاعیباید آن را متوقف ساخت. تغییراتی که چه زودتر 
 .کردباید متوقف توان و را میاین روند 
وه ارتجاعی متام وج علیهجهانی و  داریرسمایه کلیت نظام ما علیهانرتناسیونالیستی  یمبارزهروز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، تردید بیدلیل و به همین

ی، تبعیض نژادی، زبانی، جنسیت هایبنیانو رسکوب، روز مبارزه علیه مردساالری و  گریمبارزه علیه اشغال ویرانی، روزِ آن است. روز مبارزه علیه جنگ و 
و در جهِت ساخِت  داریرسمایهاست. ما در این روز با فریاد رهایی برش از نظام گان جهان علیه ستم و استث�ر دیدهی متحد ستمو روز مبارزه ... 

شمن زحمتکش و د هایتودهما انقالبیون، همدسِت که بل گیریم�یاز نیروهای ارتجاعی را در برابر دیگری  کدامهیچما جانب . کنیممیجهانی نو مبارزه 
 هستیم. از هر رنگ، ملیت، جنسیت، مذهب و ... یونارتجاع
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