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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ اپريل ٢۵
  

  یمناسبت فرا رسيدن اول ماه مه ب) توفان(اعالميه حزب کارايران

  یفرخنده باد اول ماه م
 !رفقای کارگر

رسد که امپرياليستھای غرب به د و ھمبستگی کارگران سراسر جھان در شرايطی فرا می، روز اتحایاول ماه م

 با اتخاذ سياست تجاوز به کشورھا، با نقض منشور ملل متحد و بدون موافقت شورای امريکاامپرياليسم سرکردگی 

يدی در جھان ايجاد رغم مخالفت اکثريت قريب به اتفاق کشورھای جھان، وضعيت جد  علیاسازمان و حتآن امنيت 

 اين دشمن شماره يک بشريت و بزرگترين تروريست امريکاامپرياليسم . کرده که يادآور دوران استعمار کھن است

پذيرد و نه برای تماميت ارضی شناسد، نه استقالل کشورھا را میرسميت میه دولتی جھان  نه حق خود تعيينی ملل را ب

 منافع خود تشخيص دھند به ۀ ضد منافع و يا محدود کنندهالمللی را که ب ھيچ توافق بينامپرياليستھا. آنھا ارزش قايل است

کنند، به حريم فضائی کشورھا تجاوز کرده مانند راھزنان و جنايتکاران آنھا کشورھا را اشغال می. شناسندرسميت نمی

 دستگاه يعنی امريکا ۀد مصوبات کنگرخواھنآنھا می. به ترور افراد غيرنظامی پرداخته و به کسی پاسخگو نيستند

ل و اداری پرداختھا و تبادالت ارزی را در تحت کنتردستگاهتمام .  کشورھای جھان تحميل کنندۀقضائی خويش را به ھم

، فلسطين و اھم اکنون عراق، افغانستان، يوگسالوی، سوريه، ليبي. اند تا به کشورھای جھان زور بگويندخود درآورده

 که با فرمان امريکابمباران اخير سوريه توسط امپرياليسم . شوندربانيان اين سياست ضد بشری محسوب میازق.... يمن

مپ صورت گرفت، زنگ خطری جدی برای صلح جھانی و بروز يک جنگ امريکا، دونالد تررئيس جمھور جديد 

 .المللی استخونين بين

 !رفقای کارگر

داری جمھوری اسالمی ھمچنان به حقوق کارگران رويم که نظام سرمايه می، امسال درشرايطی به استقبال اول ماه می

کند و جز زندان و سرکوب و و عموم زحمتکشان، به مطالبات نان، کار، آزادی و امنيت شغلی و حق تشکل تعرض می

ميزان حداقل شورای عالی کار امسال ھم به رغم اعتراضات کارگران و اتحاديه ھای کارگری، . شکنجه پاسخی ندارد

تعيين چنين دستمزد ناچيزی سند بردگی زحمتکشان .  ھزار تومان اعالم کرده است٩٣٠دستمزد برای سال جديد را 

 ۀ معيشت يک خانوادۀگيرد که گروه تخصصی، مزد حداقل ھزينتعيين چنين دستمزدی در حالی صورت می. ايران است

 قانون کار، شورای عالی کار ۴١بر اساس ماده . عالم نموده است ھزار تومان در ماه ا۴٨٩ ميليون و ٢ نفره را ۵.٣
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ای تعيين کند که معيشت زندگی کارگران موظف است ميزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم به گونه

 با ادعای ترميم اگردد، بلکه حت تصميم شورای عالی کار نه تنھا افزايش قانونی حداقل مزد محسوب نمی. مين باشدأقابل ت

کردند، در مغايرت و تضاد  ھای زرد حکومتی و وزارت کار آن را تبليغ می  مزد و معيشت که پيش از آن تشکلۀفاصل

 سبد معيشت يک خانوار کارگری، در راستای ۀتعيين حداقل دستمزد، بدون درنظر گرفتن حداقل ھزين. آشکار است

ھا و فراھم سازی نيروی کار ارزان و در راستای افزايش نرخ مندی يارانهاجرای سياستھای نئوليبراليستی فاز سوم ھدف

 درصد از ٨٠ طبق گزارشات مطبوعات رسمی رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی، بيش از.سود سرمايه است

لی پول الملکه رھنمود صندوق بينھا برند و اجرای قانون ھدفمندی يارانهسر میه کارگران سراسر کشور زير خط فقر ب

 متحد عليه بی عدالتی ھای ۀ راھی جز مبارزکارگران ايران. بود، وضعيت معيشتی کارگران را وخيم تر کرده است

پيروزی را بايد . دارد، ندارندموجود و ظلم و زوری که رژيم  مستبد و مافيائی سرمايه با تمام جناحھايش بر آنھا روا می

ئی در اتحاد ھمۀ کارگران و زحمتکشان در زير پرچم حزب واحد و دست آورد اما  پيروزی نھاه کشان کشان ب

اری داين تنھا مسير ممکن برای رھائی طبقۀ کارگر ايران از يوغ بندگی سرمايه. مارکسيستی لنينيستی طبقۀ کارگر است

  .است
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رويم  که مصادف است با صدمين سالگرد انقالب کبير سوسياليستی  میی،امسال در شرايطی به استقبال اول ماه م

بر، نخستين انقالبی که ديکتاتوری پرولتاريا، دمکراسی واقعی را برای اکثريت اھالی  کارگر و زحمتکش مستقر واکت

 بلشويک  حزب . انقالب در زير پرچم سرخ لنين کبير انجام يافت. ساخت و شاھراه نوينی بر روی کاروان بشری گشود

 ۀ کار او رفيق ستالين ديکتاتوری پرولتاريا را درشرايط مداخلۀشوروی تحت رھبری او و سپس تحت رھبری ادامه دھند

 سياسی، اقتصادی، فرھنگی، خونين و غير خونين از گزند دشمنان داخلی و خارجی مصون داشت و استوار  سھمگين

شمار آورد، منحرفان و اپورتونيستھای ه  واالی خود بۀ نخستين وظيف لنينيسم را-گردانيد، پاسداری از خلوص مارکسيسم

 چشم گرامی  ود زدود و وحدت اصولی حزب را مانند مردمکخگران را از صفوف طلبان و ندبهرنگارنگ و تسليم

يز با الھام ثيرات اين انقالب پيروزمند سوسياليستی بر جنبش کمونيستی ايران عظيم بود و کمونيستھای ايران نأت. داشت

ی از ئازاين انقالب به سازماندھی کارگران و زحمتکشان دست زدند و در مقابل ارتجاع داخلی و امپرياليسم پرچم رھا

 انترناسيوناليستی خود و دفاع از پايگاه انقالب جھانی و ۀستم طبقاتی وملی را برافراشتند و درعين حال  به وظيف

بر، وبدين روی حزب ما امسال به استقبال  صدمين سالگرد انقالب اکت. دندانوش عمل پۀنخستين کشور سوسياليستی، جام

ميراث انقالبی جنبش کمونيستی ايران از دوران حزب کمونيست  رود و ازانقالب عظيمی که جھان را تکان داد می

   .ردعمل می آوه ايران تا به امروز با برگزاری جشن و سخنرانی و انتشار مقاالت تحليلی  تجليل ب
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ن مدنی و رھبران اتحاديه ھای کارگری را به شدت  معلمان معترض، فعاالۀ دستگيريھای خودسران)توفان(حزب کارايران

  .ن کارگری واجتماعی از زندان است فعاالۀقيد و شرط ھمکند وخواھان آزادی فوری و بیمحکوم می

اند وعليه خصوصی سازی، شان ايران که ھرگز از پای ننشسته از مبارزات کارگران و زحمتک)توفان(حزب کارايران

رزمند، قاطعانه اخراج دسته جمعی و برای دريافت حقوق معوقه و اضافه دستمزد و برای تشکيل سنديکای مستقل می

  .فرستد کارگران قھرمان ايران درود میۀنمايد و به ھمدفاع می

- برگزار می]ثور[ رياست جمھوری اسالمی را که در ارديبھشت ماه انتخاباتۀ پيشاپيش مضحک)توفان(حزب کارايران

ی دادن به اين افراد دزد و رياکار و شارالتان، توھين به حرمت أشرکت دراين مضحکه و ر. کندگردد، تحريم می
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 جمھوری اسالمی و سياستھای ضد کارگری و ۀپيشانسانی و مشروعيت بخشيدن به ماشين آدمکشی رژيم جنايت

 .باشدبرالی حاکم است و جز اين نيز نمینئولي

  !رفقای کارگر

امان عليه  کاپيتاليسم تنھا از طريق اتحاد و پيکارھای بی.  استوحدت وتشکيالت زحمتکشان ۀ شما کارگران و ھمۀچار

توان قدرت سياسی را به کف گرفت و دھد میو امپرياليسم جھانی و تنھا از طريق انقالب و راھی که لنينيسم نشان می

  .دستان پرتوان خود رقم زد تابناک بشری را با ۀآيند

می و کشتارجمعی، برای تحقق حقوق بشر واقعی و و برای رھائی ازجنگھای خونين وغارتگرانه و نابودی سالحھای ات

 ۀجزانقالب سوسياليستی به رھبری حزب واحد طبقه ی از استثمار، فقر و بيکاری و فالکت اقتصادی، راھی بئرھا

  .باشدمیکارگر موجود نيست و جز اين نيز ن

 ! کارگر قھرمان ايرانۀدرود به طبق

  !زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری

  !دست کارگران و زحمتکشان ايرانه سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

 )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۶  ]ثور[ارديبھشت ماه
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