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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١۴ می ٠١

  

  !کارگر جھانی روز باد گرامی
 ۀچنبر در راسي ھمچنان داری سرمايه نظام که روند می خود جھانی روز پيشواز به شرايطی در کارگران امسال

  .است نبوده آن از رفت برون به قادر امروز تا و گرفته فرا را سيستم اين تمامی گذشته سال چند در که است بحرانی

 وضعيت در " تغيير " و توسعه و رشد " امکان " از بحران اين انداز چشم ترسيم در جھانی بانک که ھم جا آن حتی

 گسترش با احتمالی اقتصادی رشد که کند کيدأت شود می مجبور باز گويد می سخن جھانی امپرياليستی نظام اقتصادی

 بينانه خوش در حتی که است اين شد اعالم جھانی بانک طرف از اً اخير که سخن اين معنی . بود خواھد توأم بيکاری

 عبارت به . ندارد وجود بيکاران و گرسنگان عظيم لشکر از بخشی اشتغال برای اندازی چشم امسال ھم حالت ترين

 اکثر در اينک ھم که است بيکارسازيھائی و اخراجھا تداوم ھمانا امپرياليستی نظام در احتمالی" رشد " مفھوم ديگر

 . است کرده خم جھان سطح در بلکه ما کشور در فقط نه را زحمتکشان و کارگران کمر غيرتوليدی و توليدی بخشھای

 ھای دھه طی بازرگانی و صنايع تاريخ "مارکس قول به و است داری ايهسرم نظام ذاتی بحران، که است اين واقعيت

 روابط آن و عصر، اين توليدی مناسبات عليه جديد عصرۀ مولد نيروھای طغيان تاريخ از است عبارت تنھا متمادی،

 داری سرمايه ذاتی بحران اين که ھاست سال جھان مردم حال ." اوست ۀوسلط بورژوازی وجودی شرط که مالکيتيی

 ھای بحران اين جريان در که بينند می تجربه به و کرده لمس خود پوست و گوشت با را دارد جريان ھم تمام شدت با که

 تحت کشورھای ھای خلق و کارگران دوشه ب را خود بحرانھای بار تا کرده تالش ھمواره بورژوازی فزاينده، ادواری

 وسيع بيکارسازی که اقتصادی رياضت ھای برنامه تحميل يقطر از چه ضدخلقی سياست اين . کند سرشکن سلطه

 بيشتر چه ھر ۀتکي و جنگی فضای به زدن دامن و جنگ برپائی طريق از چه و باشد، می آن وجوه از يکی کار نيروی

 از را خود بقای تا کوشد می بورژوازی ۀاستثمارگران نظام که است گونه اين . است شده رانده پيش به ميليتاريسم بر

 بازارھای تسخيرۀ وسيله ب ديگر طرف از و مولده نيروھای از وسيعی ھای توده اجباری نابودی" ق طري از طرف يک
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 سرمايه که شرايطی در تازه بازارھای تسخير اما . بخشد تداوم " کھنه بازارھای از تمامتر چه ھر کشی بھره و تازه

 بازار ديگر تقريباً  و داده شکل را "خويش ھمانند و ھمشکل نیجھا" و درآورده خود سلطه زير به را جھان ۀھم داری

 رقابتھای تشديد نتيجه در و ءرقبا بازارھای به اندازی دست برای تالش جز ندارد، وجود ای نشده "تسخير " تازه

 وازیبورژ که است موقعيتی ھمان اين . باشد داشته تواند نمی ديگری معنای ھيچ جھان ۀگوش چھار در امپرياليستی

 تحت خلقھای و کارگران سالخی و دنيا نقاط اقصی در وحشيانه و خونين جنگھای انداختن راهه ب با امروز امپرياليستی

 مختلف نقاط در را امپرياليستی بورژوازی جنايات اين بارز ھای نمونه شرافتمندی انسان ھر و برد می پيش به ستم

 جنگ و جنايتکارانه تالشھای اين ۀھم . بيند می خود چشم به وکراينا و سوريه در برجسته طور به اکنون ھم و جھان

 کارگران دسترنج به روزمره و گسيخته افسار يورش با حال عين در ستم تحت خلقھای و زحمتکشان کشتار و افروزی

 را کارگرۀ طبق هعلي ايران بورژوازیۀ ظالمان سياستھای و ترفندھا اگر درايران مثالً  . است ھمراه ستمديده ھای توده و

 توسل با اسالمی جمھوری امپرياليسم به وابسته رژيم طريق از که سياستھا اين که ديد خواھيم دھيم قرار بررسی مورد

 امپرياليستيست بورژوازی سياست انعکاس شود می برده پيش به ھا توده خونين سرکوب و اعمال ترين جنايتکارانه به

 در ايران کارگران ھمانند کشورھا اکثر در کارگران که روست اين از . کند می اعمال جھان جای ھمه در را آن که

 زالوصفت بورژوازی ۀاستثمارگران سياستھای عملکردھای اثر بر که روند می کارگر جھانی روز پيشواز به شرايطی

 جھان سراسر در شھاي ھمپالگی ھمه ھمچون نيز ايران دندانگرد بورژوازی . است رسيده استخوانشان به کارد حاکم

 تعرض اين ۀنمون آخرين .ندھد شکل کارگران حقوق به را جديدی تعرض که نيست و نبوده روزی اخير سالھای در

 خانواده به بيشتر گرسنگی تحميل آن مفھوم که است رسمی تورم نرخ از پائينتر درصد ده کارگران دستمزد حداقل تعيين

  .باشد می بيشتری چه ھر فالکت و فقر قعر به ھا آن دادن سوق و کارگری ھای

 ھزار ھفتصد و ميليون يک حداقل را آن فقر، خط تعريف در اسالمی جمھوری رسمی ھای نھاد خود که شرايطی در

 ٩٠٠ و ھزار ۶٠٨ تنھا را کارگران حقوق حداقل اسالمی جمھوری کار عالی شورای اند کرده تعيين ماه در تومان

 نيازی کارگران که است کافی قدر آن مزد اين که نموده اعالم رژيمۀ پيش جنايت کار روزي تازه و کرد تعيين تومان

 بھتر و کنند دريافت را - شود می داده ھا آن به دولت طرف از قيمتھا شديد افزايش ازای در که - نقدیۀ ياران ندارند

 ريخته کارگران دست روی پاکی آب ن،کارفرمايا کانون رئيس اين، از تر بيشرمانه. دھند انصراف آن دريافت از است

 که کرد مطرح باشد تورم سطح با متناسب بايد دستمزد حداقل که کرده مقرر که خودشان دستپخت کار قانون خالف و

 مشکالت کاری اضافه و دوم شغل کردن پيدا با بايد کارگران داد افزايش تورم نرخ نسبت به را دستمزد توان نمی چون

 چند کارۀ ذخير ارتش يک وجود و جامعه سطح در وحشتناک بيکاری گرفتن نظر در با که امری  !نمايند حل را خود

 جمھوری ضدکارگری رژيم سردمداران ضدخلقی ماھيت تنھا برخوردھا اين و نيست شدنی کسب راحتی به ميليونی

 اظھار دو ھمچنين. دھد می شانن عيانتر چه ھر را اند آفريده ايران کارگران برای ھا آن که یجھنمي شرايط و اسالمی

 که دھد می نشان و دھد می قرار کارگران جمله از و ھمگان مقابل در را ايران بورژوازی واقعی سيمای فوق نظر

 برای که ندارند اين جز راھی ھا آن و مکند می را ھا آن جانۀ شير خود مدافع دولت دست در دست کارفرمايان چگونه

 تاريخ دانی زباله به خود انقالبی قدرت با را حامياش رژيم و حاکمهۀ طبق و پاخاستهه ب اسارتبار شرايط اين تغيير

    .اندازند

 در زحمتکشان و کارگران مبارزات و اعتراضات روزافزون رشد شاھد امپرياليستی بحرانھای تشديد با امروز ما

 کارگرمعترض ھزار ٠۵ تظاھرات تا اسپانيا، و يونان تا گرفته ارجنتاين در ی ئتوده اعتراضات از. ھستيم گيتی سراسر

 ديگر و ليسوپ با يعنی بوژواھا پشتيبان مسلح قوای يورش با جا ھمه در مبارزات اين تمامی که بلژيک بروکسل در

 طور به و استثمارگر داران سرمايه با زحمتکشان و کارگران بين تضاد امروزساً اسا. شوند می مواجه نظامی نيروھای
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 در جائی واقع به که است يافته شدت حدی به) امپرياليستھا (المللی بين داران سرمايه با ستم تحت ھای خلق ۀھم کلی

 . باشند نکرده بلند جھانی داری سرمايه تعرض عليه را خود اعتراض صدای شکلی به ستمديدگان که نيست جھان

 ھجوم عليه کارگران که نبوده روزی میاسال جمھوری امپرياليسم به وابسته رژيم حاکميت تحت نيز ايران در

 چنين در .ندھند سر اعتراض فرياد شان، ھستی و حيات به اسالمی جمھوری نگھباناش سگ و بورژوازیۀ غارتگران

 عريان ديکتاتوری که واقعيت اين و طرف يک از ايران کارگران ۀمبارز و کار دردناک بسيار وضعيت جھانی، شرايط

 ۀمطالب برای کارگرانۀ مبارز ھرگونه و آورد نمی تاب ھم را کارگرۀ  طبق صنفی طالباتم کمترين حتی حاکم ۀطبق

 تغيير که سازد می نشان خاطر کارگران به پيش از بيش کند می سرکوب وحشيانه را مستقل ھای تشکل و عادالنه حقوق

 پراکندگی بر غلبه برای تالش و جاریۀ دالوران مبارزات تداوم مستلزم عمل در جھنمی و استثمارگرانه شرايط اين

 و ايران داران حکومتسرمايهۀ مثاب به حاکم ديکتاتور رژيم با انقالبیۀ مبارز طريق از کارگر ۀطبق کنونی دردناک

 آن انقالب و خيزش به کارگران رھائی ھم که است اين واقعيت. باشد می ما جامعه در امپرياليسم نفوذ کانال اصليترين

 روز در حقيقت اين .است وابسته متشکل و آگاه کارگر ۀطبق رھبری اعمال به انقالب اين پيروزی مھ و است وابسته ھا

 .گيرد قرار کارگران مبارزات بخش روشنی بايد کارگر جھانی

 ! کارگر جھانی روز مه ماه اول باد زنده

 !سرمايھداری جھانی نظام باد نابود

 !میاسال جمھوری امپرياليسم به وابسته رژيم بر مرگ

 ! کمونيسم باد زنده ! انقالب باد پيروز

 ايران خلق فدائی چريکھای

 ١٣٩٣]ثور[ارديبھشت
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