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   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١۴ می ٠١

  بھاررھائی کارگرانۀ بشارت دھندیزنده باد اول ماه م
 گرتودوروزی ندھی تن به کار       يکسره نابود شود روزگار

  

  ! رفقای کارگر

 با اتخاذ امريکاامپرياليست ، روزاتحادوھمبستگی کارگران سراسر جھان درشرايطی فرا می رسد که یاول ماه م

رغم مخالفت اکثريت قريب به  سياست تجاوزبه کشورھا، با و يا بدون موافقت شورای امنيت سازمان ملل و حتی علی

امپرياليسم نه حق . ادآور دوران استعمار کھن استاتفاق کشورھای جھان، وضعيت جديدی در جھان ايجاد کرده که ي

رسميت می شناسند، نه استقالل کشورھا را می پذيرد و نه برای تماميت ارضی آنھا ارزش قايل ه نی ملل را بييخود تع

می  دھند به رسميت نصي منافع خود تشخۀ ضد منافع و يا محدود کنندهامپرياليستھا ھيچ توافق بين المللی را که ب. است

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

 يعنی سامان قضائی خويش امريکا ۀآنھا می خواھند مصوبات کنگر. افراد غير نظامی پرداخته و به کسی پاسخگو نيستند

ل خود وسامان اداری پرداختھا و تبادالت ارزی را در تحت کنترتمام .  کشورھای جھان تحميل می کنندۀرا به ھم

ازقربانيان اين .... ، فلسطيناھم اکنون عراق، افغانستان، سوريه، ليبي. درآورده اند تا به ممالک جھان زور بگويند

  . سياست ضد بشری محسوب می شوند

  !رفقای کارگر

 نفوذ امپرياليسم غرب در جای پای ابرقدرت شوروی سابق ۀسعوجود آمده ريشه در توه بحرانی که امروز دراوکراين ب

ھستند ومی خواھند با فشار  ناتوۀ دامنه نفوذ پيمان تجاوزکارانۀ روسيه از نظر نظامی و توسعۀآنھا در پی محاصر. دارد

ليسم روس امپريا.  چين دست پيدا کنندۀ سرزمين روسيه و محاصرۀاقتصادی و نظامی به منابع عظيم ثروت دست نخورد

 مسکو قرار دارد نمی رود و با اتحاديه گمرکی خود درمقابل قرارداد ۀنيزبه اين سادگی به زير بار خطری که در آستان

امپرياليسم غرب در شرايط امروز جھانی . مناطق آزاد تجاری غرب و سازمان تجارت جھانی ايستادگی می کند

خلقھای جھان است که براين   کارگران وۀ وبرھمان استو خطرناک برای تھديد صلح درجھ امپرياليسم مھاجم

درغيرصورت ما شاھد جنگھای خونينی خواھيم . آدمخواران بين المللی که برادرتنی تروريسم وفاشيسم اند، دھنه بزنند

  . بود که کارگران و زحمتکشان چيزی جزويرانی و مصيبت بيشترنصيب شان نخواھد شد

 ضد امپرياليسم جھانی است که برصھيونيسم و ه خلقھا و کشورھا بۀر گرفته است مبارزمبارزه ای که  امروزدر جھان د

  . تروريسم اتکاء دارد

  !رفقای کارگر
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روی کار آمدن حسن روحانی که محصول يک مھندسی حساب شده ازباالست ھيچ دردی ازھزاران درد ومشقت 

" حقوق دموکراتيک "ۀ ھواداران رژيم از ھمدرميھن ما ايران فقط. کارگران وزحمتکشان را دوا نخواھد کرد

ند و ساير نيروھای منتقد چه ملی، ليبرال، مذھبی، سوسيال دموکرات، کمونيست، اتحاديه ھای کارگری و ابرخوردار

رژيم جمھوری . نه تنھا فاقد ھر گونه آزادی و حقوق دموکراتيک ھستند، ازھيچ امنيتی نيز برخوردار نيستند... صنفی و

جمھوری اسالمی در اثر فشارھای خارجی و . ا آنھا را ترور می کند، به زندان می اندازد و يا اعدام می نمايداسالمی ي

. مجبور به تسليم شده است... نارضائی داخلی به علت فشارھای ناشی از تحريم، بيکاری، گرانی، فساد و دزدی و

رژيمی که . تسليم در مقابل فشارھای امپرياليسم نداردرژيمی که از مردمش بيش از امپرياليسم بترسد راه ديگری جز 

ولی برای جلب .  محکوم به شکست است،قادر نباشد مبارزه با دشمن خارجی را با تکيه بر مردم کشورش به پيش ببرد

است اين امری . رسميت شناخت و به آنھا امکان فعاليت و بيان نظريات خويش را داده مردم بايد حقوق قانونی آنھا را ب

  .که در ايران انجام نمی شود

 شروع شده است و ٢٠١١ با رژيم جمھوری اسالمی از زمان احمدی نژاد، يعنی از اوايل سال امريکامذاکرات سری 

 پيشنھادی است ۀی نيست،  بر سر يک بستئ ھسته ألۀاين توافقات سری تنھا بر سر مس. ربطی به انتخابات روحانی ندارد

ايران در منطقه و جھان، ايجاد شرايط پيوستن ايران به سازمان تجارت جھانی و پذيرفتن که شامل سياست خارجی 

پيشنھادات اسارت آور بانک جھانی، سازمان تجارت جھانی، ليبراليزه کردن کل اقتصاد ايران با تکيه بر نظم زدائی، 

رش طبقه ای نيازمند نان در  خدمات اجتماعی و پروۀخصوصی سازی منابع ملی، حذف يارانه ھای دولتی، حذف ھم

 ايران است که حاضر باشد در بدترين شرايط تحميلی، برای سرمايه ھای امپرياليستی که به ايران سرازير می ۀجامع

اين تحميل و فشار . حسن روحانی شرايط را برای اسارت ايران فراھم می کند" کليد وتدبير"رژيم . شوند، کار کند

آقای روحانی فقط اصالحاتی انجام می دھد که پای سرمايه گذاری . مردم ايران است کارگروۀنيازمند سرکوب طبق

. مين می کندأ را نيز تامريکااين گونه اصالحات، نظر .  بانک جھانی را بپذيردۀامپرياليستی را به ايران باز کند و بياني

  .ی گيردرسميت شناختن حقوق دموکراتيک مردم را در بر نمه ليکن اين نوع اصالحات، ب

 ن و رھبران اتحاديه ھای کارگری را به شدت محکوم میفعاالسرکوب   دستگيريھای خودسرانه و)توفان(حزب کارايران 

  .ن کارگری از زندان است فعاالۀقيد و شرط ھمکند وخواھان آزادی فوری وبی 

ه اند وعليه خصوصی سازی،  از مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران که ھرگزاز پای ننشست)توفان(حزب کارايران 

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

  .  کارگران  قھرمان ايران درود می فرستدۀدفاع می نمايد وبه ھم

  !رفقای کارگر

ق اتحاد و پيکارھای بی امان عليه  کاپيتاليسم و تنھا ازطري.  استوحدت وتشکيالت زحمتکشان ۀ شماکارگران وھمۀچار

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

  . تابناک بشری را با دستان پرتوان خودرقم زدۀآيند

می وکشتارجمعی برای تحقق حقوق بشر واقعی ونابودی سالحھای ات  برای رھائی ازجنگھای خونين وغارتگرانه و

 ۀجزانقالب سوسياليستی به رھبری حزب واحد طبقه  از استثمار، فقر وبيکاری وفالکت اقتصادی، راھی بئیورھا

  .کارگر موجود نيست وجزاين نيز نمی باشد

 ! کارگر قھرمان ايرانۀدرود به طبق

  !زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری

  !دست کارگران و زحمتکشان ايرانه م سرمايه داری جمھوری اسالمی بسرنگون باد رژي
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  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

 )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩٣  ]ثور[     ارديبھشت ماه
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