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  توفان -روابط خارجی حزب کار ايران: فرستنده

 ٢٠١١ اپريل ٢٦

 

  به مناسبت اول ماه مه

   بھار بشريت اندۀکارگران آورند
اين . روز اول ماه مه راجشن بگيرند م گرفتند که ھمه ساله اين روز را، کارگران کليه کشورھا تصمي سال پيش١٢٢

درروز اول ماه مه  درچنين روزی،.  درکنگره سوسياليست ھای کليه کشورھا درپاريس اتخاذ شد١٨٨٩تصميم در

شود، مرغزار و چمن بگل می نشينند، آفتاب  خيزد، کوه و جنگل سر سبز می که طبيعت ازخواب زمستانی برمی

گيرد و شادابی می يابد درست  شود، طبيعت جان می گرمی بيشتر می بخشد، نشاط نو جوانی درفضا حس می

درچنين روزی آنھا تصميم گرفتند آشکارا و با بانگ رسا به سراسر گيتی اعالم دارند که کارگران آورنده بھار 

  . بر بنياد آزادی و سوسياليسم بر پا کنندبشريت اند، گسلنده زنجير سرمايه داری اند، رسالت دارند که جھان نوين

رسد که رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی  اول ماه مه روز اتحاد و ھمبستگی کارگران در شرايطی فرا می

، کار، آزادی و  ، به جنبش روبه رشد کارگری، به مطالبات نانھمچنان به حقوق کارگران و عموم زحمتکشان

رژيم سرمايه داری جمھوری . خود را ضعيف می بيند جنبش مردم ايران مقابلکند و در تعرض میامنيت شغلی 

 که با تشويق صندوق بين المللی پول و "ھدفمند کردن يارانه ھا"اسالمی با اجرای طرح حذف يارانه ھا در ھيبت 

ودی وضعيت  خواھد افزود وھيچ اميدی به بھبو شکاف طبقاتی  بازھم بر فقر وگرانی بانک جھانی انجام می گيرد

شورايعالی کارکه درعمل نماينده دولت و کارفرمايان است حداقل دستمزد کارگران در . معيشتی کارگران نمی رود

 با تصويب . درصد خط فقر مطلق٢٠ تومان  تعيين نموده است، دستمزدی کمتر از ٣٠٠ ھزار و٣٣٠سال جديد را 

 درحالی که حداقل دستمزد .تراز سال جاريست تھی ٩٠سفره کارگران درسال  ، درصدی افزايش دستمزد٩

 .کارگران با توجه به رشد سر سام اور تورم و گرانی افسارگسيخته نبايد کمتر از يک و نيم مليون تومان باشد

جنبش جوان کارگری ايران با الھام از بھارانقالب يم که رو روزجھانی کارگر میامسال در شرايطی به استقبال 

، فاسد و استبدادی را مورد يورش خود قرار داد، م نان و آزادی رژيمھای ضد کارگریپرچتونس و مصر که با 

 به رژيم سرمايه داری اسالمی  وروزنه ایبرای تحقق مطالبات سياسی ومعيشتی خود با استفاده ازھرفرصت

 جمھوری اسالمی را به وحشت و  سياه و ھمين روحيه مقاومت و ايستادگی است که حاکميت کردهتعرض
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 نسرکوب فعاال دستگيريھای خودسرانه و . خود بيمناک کرده استۀشدت از آينده سراسيمگی واداشت ووی را ب

رغم اين اما کارگران ايران ھرگزاز پای ننشسته اند و  ورھبران اتحاديه ھای کارگری به شدت ادامه دارد وعلی

 و اضافه دستمزد و برای تشکيل و برای دريافت حقوق معوقه جمعی مبارزه عليه خصوصی سازی، اخراج دست

 کارگران ۀاعتصابات شجاعان .سنديکای مستقل  وحذف  طرح ھدفمند کردن يارانه ھا دامنه وسيعتری يافته است

  ديگرھمه نشان ازۀمخابرات و دھھا  کارخان ھای کشورنظير ايران خودرو، پتروشيمی، ايران دربسياری ازکارخانه

رغم سرکوبگريھا وتوطئه عليه کارگران موفق نگشته به اھداف شوم خود و  اين است که جمھوری اسالمی علی

  .ساکت کردن صدای اعتراض کارگران دست يابد

 که امپرياليستھا برای پيشگيری ازتعميق وگسترش انقالب خلقھای  فرا می رسداکنون درشرايطی اول ماه مه 

منيت سازمان ملل ودر پوشش حفاظت از جان مردم به کشور ليبی ا شورای عی ارتجایأعرب وبا توسل به ر

 گ کنترل توليد نفت و منابع طبيعی اين کشور رادرچن با مستعمره کردن آن مستقيماتجاوز کرده وآھنگ آن دارند

تجاوز به   رساس آن پرولتاريا بايد با بانگ أامسال خلقھای جھان و در ر در روزاول ماه مه ازاين رو .خود گيرند

قيد وشرط ارتش متجاوز   خروج فوری و بی. اين کشور گردندخواھان متوقف شدن بمباراند وليبی را محکوم کنن

برافراشتن   وقيد و شرط متجاوزين امپرياليست از خاک افغانستان و عراق خروج فوری و بی وعربستان از بحرين

صھيونيستی اسرائيل وظيفه متجاوز وه جانبه رژيم تحريم ھمکيد برأتپرچم دفاع ازخلق دربند فلسطين و

   .است انترناسيوناليستی ھمه کمونيستھا و نيروھای انقالبی درسراسر جھان

گويد و  کارگر را شاد باش می، اول ماه مه روزجھانی به کارگران قھرمان ايران و جھان) توفان(حزب کارايران

ا ازطريق وحدت وتشکيالت ورھبری حزب سياسی و تنھا ايقان دارد که پيروزی اردوی کار بر سرمايه تنھ

  .دھد ميسر خواھد گشت ازطريق انقالب سوسياليستی و راھی که لنينيسم  نشان می

  

  !فرخنده باد اول ماه مه

  !زنده باد انقالب خلقھای عرب عليه ارتجاع و امپرياليسم

  !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی

 !م اين پرچم نجات بشريتزنده باد سوسياليس

  )توفان(حزب کارايران
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