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  فرح نوتاش
  ٢٠١٩ اپريل ٠۴

            

  ٢٠١٩اول ماه مه مناسبت ه  کارگران ب به جدیھشدار
   ،و مبارزکارگران مظلوم 

  !روز جھانی کارگرانگرامی باد 

 و تثبيت امريکا سرمايه دارانليس وست پبه د ١٨٨۶ ومعترض شيکاگکارگران يدن به خون غلت ياد آوردر اين روز، که 

 ھست  نيز١٨٨٩ ، توسط دومين کنگرۀ بين الملل سوسياليستی در پاريس، به عنوان روز جھانی کارگرهروز اول ماه م

  .  استيک وظيفه شمايان با طرح مسائلی ،

 گرفته تا امريکااز صدای  .بانندتنور می چسامروز ھمه دايۀ دلسوز تر از مادر برای کارگران ايران شده اند و پستان به 

  . ن رژيم مالی انگليسای در صفوف مخالفئامريکا- سعودی حقوق بگيران عربستان

 ئیدموکراسی و جدا - برادری - برابری-آزادی" ، امريکا و فرانسه،  انگليس١٨- ١٧ قرن تی شعارھای ليبراليستحتآنان 

 حضور ميليون .ران ايران در تالش اند کنند و در جذب کارگحمايت از کارگران میابراز ھمدردی و " دين از سياست 

اين  سند زندۀ ماھيت جمع کنند، تھا در مھد ليبراليسخود را بايد از ظرف ھای زباله روزانۀ  که غذای ،ھا انسان

  .ايدئولوژيست

  . کار گرفته می شوده و احزاب بھا ين شعارھای  فريبنده از طرف بسياری از گروه مروز اا

و ليبرال ھای جديد به رھبری موسی غنی ، امريکا، وابسته به دموکرات ھای ز قديم تا به امروز گرايان اانواع ملی

در گروه ھا وسازمان ، زير ماسک ھای چپ ، امريکا-کل حقوق بگيران عربستانو   نژاد، مروج علنی نئوليبراليسم

 دفن شور  نقدينگی و از دريافتشرمبی رخی  و ب.ھستند " يسم بدون لنينيسممارکس" مروج ھای مختلف چپ ايرانی 

 ھا و باج به امپرياليست،مقاالتو صھيونيسم در  امپرياليسمواژه ھای  پرھيز از به کاربردنبا  خويش،جوانی ايام  انقالبی

  .  دھند و اتحاديۀ وابسته به امپرياليست خود را ترويج میدادهصھيونيست ھا 

 و فلج کنندۀ اتحاديه ھای کارگری امريکا کارگران اروپا و ساز اختهمنفعل و ، ھمان ايدئولوژی يسم بدون لنينيسممارکس

از جنگ ھا ول بدبختی عظيم انسان ؤ که مسئی ھاھمانايدئولوژی .  توسط سوسيال دموکرات ھاست،امريکااروپا و 

سياليستی شدن اروپا ول ممانعت از سوؤ مس.)به کتاب کائوتسکی مرتد، اثر لنينشود رجوع . (تا کنون ھستند جھان اول

  . ن به بشريت ھستنداھمين خائن ،بر در روسيهوھمزمان با انقالب اکت
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وصل نان که فعال آ و اين مصيبت استزندۀ و جذب کارگران، سند  امريکا در عرصۀ اروپا و امروز رشد نئوفاشيسم

تحت نام اتحاديه ھای  دموکراسی از نوع سوسيال امريکاطبقۀ کارگر ايران به اتحاديه ھای فرمايشی اروپا و کردن 

کارگران ايرانی فکری  فلج انفعال و، بلکه زمينۀ ندارندنجاتی برای کارگران ايران  نه تنھا راه ،مستقل کارگری ھستند

ھمچنان که اکثر . آماده می کنندينده آبه امپرياليسم رژيم ليبراليستی وابسته در خواھی دموکراسی برابری و را تحت نام 

.  ھستند بوده وصھيونيست ھای بين المللديکتاتوری پنھان  يوغ  نام دموکراسی ليبرالی ، زيرتحت ئی اروپاکشورھای

خاطر ابراز عقايدش در ھمين نظام ھای ليبرالی بوده ه که اخراجی دائم از کار ب. نمونۀ بارز تاريخی خود مارکس است(

 پخش ).ه است جان باختئیودکان او از گرسنگی و بی دواويکی از ک.  خانوده اش را انگلس می دادهو خرج او و. است

به دروغين است که رسوا و  ی نقابآزادی بيان کامل در رژيم آيندۀ ايران،کيدشان بر أت  با ،و ترويج اين گونه سموم

  .  می شودميمنت اين روز خجسته پاره

 که دم !؟ بسيج کندحکومت نوپای آناندم را عليه قادر خواھد بود بر منبر رود و مر فردای آنان  ھر مال نيز در رژيم آيا

  ! ؟ از آزادی بيان برای ھمه می زنند

.  دارد راطويلهمحبوس در ھوای نيم قرن آينده از استشاق ر ، بشارت ب برای طبقۀ کارگرخواھی اينان ذات دموکراسی 

 . عنکبوتی فراماسونری بر می خيزندماليان از گورستان متعفن تاريخ اخوان المسلمين اينان نيز ھمچون ليبراليسم 

  . سم خالص است کارگران ندارد و طبقۀ  جز بريدن سر با پنبه ، متاع ديگری برایآناندموکراسی 

و برای رسيدن به آن، بازسازی .  خود را در مارکسيسم لنينيسم می بينيمئیرھابردگی، تحقير و  زنجير ھای باما زنان 

 به جادۀ مبارزاتی  وروددر اين مقطع ، برای. اھرم پيروزی می شناسيممترين را، مھچپ ن سياسی فعاالجدی شخصيت 

عاجز که   سستیمردان . است يک بايد  معتقد به سوسياليسمن سياسیشخصيت انسانی فعاال اثبات ر نظام حکومتی،ييتغ

 يشی راه به ھموطنان خوجاه  نشان دادن بی راھه بکارشانھستند و  دشمن قبول کمک مالی ازو قباحت ننگ از درک 

 سوسياليسم شکست ، اتحاد جماھير شورویدراگر . ند ا ايراندر جامعۀری اساسی ييھر تغجدی برای  مانع ، خوداست

علت زنان  ولی ما را به خود نسبت می دھد،  آن  سند افتخار فرو پاشاندن۴٠٠٠با انتشار   ،سی آی ایو  خورده است 

  .می دانيمتحاد جماھير شوروی ادر عرصۀ سياسی روسيه و ش آقايان را حضور اين قما اين شکستاصلی

ه و حذر از ب که اين راه کارھای ليبراليستی .گرگ از دست کفتار نيستپناه بردن به دامن ،  ملت ايران ئیراه رھا

  .ترويج می شودچپ نقاب  زير ،توسط اين افراد  امپرياليسم ،واژه ھای صھيونيسم وبردن کار

" بايد کردچه " مارکس و انگلس بعد از خواندن . ستون اصلی مبارزه است، سستیحذر از ھر  و بلوغرسيدن به خط 

بر و در بستر اين فرھنگ بود که نسل انقالب اکت. زبان روسی بياموزنداثر چرنشفسکی، به احترام او تصميم گرفتند

  .   ی داريم به باز سازی شخصيت جدینيازر اساسی ييايجاد تغ ما برای . پرورش يافت

  کشتار و غارت و اصلیکه عاملو صھيونيسم بين الملل   برخورد به امپرياليسمگريز از، با برابری-آزادی زيبای شعار 

دروغی   "!ناترجيح کوخ نشينان بر کاخ نشين "ھمان دروغی از نوع . بيش نيست یکريھ دروغ ،اند در جھان اختناق

 ۴٠ و امروز بعد از ھزينه داشته استايران  کشته ومعلول برای طبقۀ کارگر زمان، و بيش از يک ميليون سال ۴٠که 

دفاع از حق انسانی خويش و به جرم گفتن حقيقت و.  ما گرسنه ايمبزنندد و فرياد نسال بايد کارگران به خيابانھا بريز

  .  کشته شوندزندانی و

  در، و اگر باالجبار چيزی يافت شوديافت نمی شودچيزی عليه امپرياليسم چپ نما   آقاياندر کل ادبيات سياسی اين

امروز . . دايند بزرا به روسيه و چين نيز، چنين القابی را نسبت می دھند که کراھت چھرۀ اربابانشان ً،کنارش فورا

.  ربوده استترمپ و نوکرشان امريکا ھای صھيونيستچشمان ازر رژيم را ييتغحضور روسيه در ونزوئال خواب خوش 
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ست زده ايران دمردم  ابرھا و به سيل بستن وار  مسلسل، به بارور کردنر رژيم در ونزوئاليي تغين رو با نااميدی ازاز ا

 ھارپ، بارور یبا سوء استفاده از تکنولوژکه مردم مظلوم ايران، عليه و سيل ، خشک سالی آيا با اين ھمه زلزله. اند

     نيست؟ خيانتوقاحت و اوج ر نظام ييبرای تغنان تکيه بر آکردن و کشيدن ابرھا ايجاد می شود، 

 احتمال قطع  و نزديک شدن اتحاديۀ عرب به ايران،، به اسرائيلبلندی ھای جوالن  برای بخشيدنترمپمحکوميت در 

  کمی به خود آيند و که اين آقايان بھتر استاز اين رو. می رودبن سلمان ، سالخ خاشوقچی طرف آقايان از اين حقوق 

   .  بردارندکارگراندست از فريب خود  آن، ازبل ق

   :ھشدار جدی می دھدايران به تمام کارگران  صادقانه قدرت زنان - جبھۀ جھانی ضد امپرياليستامروز 

جنايت  عليهبه اصطالح چپ ايران ی زنجيره ئو جمعی رسانه ھای مدام  ھمراه با سکوت ،کارگرانمبارزات حمايت از 

 پيش برد درن او سوء استفاده از آندام انداختن کارگران ه برای بآشکار ، تله ای  م صھيونيس– مسامپريالي  جھانیھای

ھمبستگی آنان با صھيونيسم و سند تاريخی و ترويج مارکسيسم بدون لنينيسم .  ايران استدراليست ھا ي امپراھداف

               .می باشد امپرياليسم

  :شعار ما اين است 

  حامی کارگران و بالنده... ممارکسيسم لنينيس

   آيندهگانسازند  مارکسيست لنينيستکارگران

  ٢٠١٩ / ٠۴ /٠٣      وين  ن     جبھۀ جھانی ضد امپرياليست       قدرت زنا

womens-power.farah-notash.com 

www.farah-notash.com 

Women’s Power 

  


