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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۵ می ٠١
  

 )توفان(پيام حزب کارايران

   ، روز نمايش ھمبستگی جھانی پرولتاريایبه مناسبت اول ماه م

  

پرولتاريای جھان متحد ."انی پرولتاريا و ھمه خلقھای گيتی با يکديگر است ، روز نمايش ھمبستگی جھیاول ماه م 

، شعاری است که مارکسيسم برای رھائی بشريت ارائه داد، شعاری که با تکامل مارکسيسم لنينيسم و درانطباق "شويد

 خلقھای گيتی متحد ۀپرولترھای جھان و ھم":صورت زيرين درآمده با دوران امپرياليسم وعھد آزادی خلقھای دربند ب

در .  روز اعتراض صد ھا ميليون زحمتکش عليه گرسنگی و بينوائی و ستمديدگی استیبدين رو اول ماه م". شويد

جھان استثمار و بردگی واستعمار، . جھان سرمايه و جھان کار: اين پيکار دو جھان متضاد دربرابر ھم ايستاده است

. جھان جنگ و تجاوزات وحشيانه امپرياليستی ، فاشيسم و راسيسم. لجھان برادری و برابری و تساوی حقوق مل

  .جھان نان، صلح و آزادی و ھمبستگی
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  ! رفقای کارگر 

ه تا کنون کليه جنبش ھای تاريخی ب: " مارکس و انگلس درمانيفست حزب کمونيست اين حقيقت را اعالم داشتند که

سود ه جنبش پرولتری جنبش مستقل اکثريت عظيم است که ب. ستسود اقليت ھا انجام گرفته اه  اقليت ھا يا بۀوسيل

تواند قد علم کند مگر  نمی تواند برخيزد،  کنونی نمیۀپرولتاريا،اين قشر پائينی جامع .اکثريت عظيم صورت می پذيرد

  ." رسمی اند منفجر گرداندۀ جامعۀکه تمام روبنای قشر ھائی را که تشکيل دھند آن

 کارگر تا امروز نيز ميان مارکسيست لنينيستھا و نمايندگان طبقات غير ۀی و رھائيبخش طبق نقش تاريخۀبحث دربار

رويزيونيستھا که اين روزھا با . ويژه پس از ظھور رويزيونيسم معاصر شدت يافته استه پرولتری ادامه يافته و ب

شوند مدعی اند که  ه ای متشبث میقبای سوسيال دمکراسی به ميدان آمده و برای نفی انقالبات اجتماعی به ھروسيل

صورت روشنفکران و تکنيسين ھا ه سرعت به  کارگر درکشورھای امپرياليستی دراثر تکامل افزارھای توليد  بۀطبق

 کارگر کوشش فراوان در ۀن به طبقااين خائن. دھد در می آيد و خصوصيات طبقاتی انقالبی خود را از دست می

شود و نه فقط از تضاد  ند که تکامل افزارھای توليد موجب افزايش نرخ استثمار میکار می بره پوشاندن اين اصل ب

  .طبقاتی ميان صاحبان وسائل توليد ومحرومان از وسائل توليد نمی کاھد بلکه بناچارموجب تشديد آن است

عتصابات  واقعيت اوضاع کشورھای سرمايه داری و امپرياليستی که حاکی از گسترش روز افزون اعتراضات و ا

. ضد نظام موجود می باشد پاسخ محکمی به تحريف رويزيونيستھاست ه عظيم اقتصادی و سياسی و طغيان توده ھا ب

، و اعتراضات دھھا ھزار نفر در ايتاليا و اسپانيا  امريکادر ،»تسخير وال استريت« ضد سرمايه داری با شعار جنبش

بوسنی ھرزه گوين، کرواسی و ھمچنين در  ، رومانی ،پولند لمان، سويس،ا، جيمال ويونان، انگليس، بلگو پرت

اينھا ھمه نشان از تشديد تضاھای طبقاتی و گنديدگی نظام سرمايه داری و پاسخ ....شھرھای مختلف کانادا و استراليا

 .کوبنده ای به تحريفات رويزيونيستھا و رفرميستھا و دالالن بورژوازيست

ز کميت اين طبقه نيست بلکه ناشی از نقشی است که اين طبقه در توليد اجتماعی  کارگر ناشی اۀ رسالت رھبری طبق

با پيشرفته ترين وسائل توليد دارد و به اقتضای شرايط کارش  بيش ازعموم اقشارديگر تشکل پذير است، خالف ديگر 

 است و تئوری علمی و از کليه وسائل توليد تا آخر انقالبی" وارستگی" علته روز رشد می يابد، به طبقات روز ب

   دوران سرمايه داری انحصاری يعنی امپرياليسم ، تئوری مارکسيسم لنينيسم متعلق به اوستۀاجتماعی که زائيد

  !  رفقای کارگر

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

کند و جززندان و سرکوب و  مطالبات نان ، کار، آزادی و امنيت شغلی و حق تشکل تعرض میو عموم زحمتکشان، به 

ال ھم به رغم اعتراضات کارگران واتحاديه ھای کارگری، حداقل دستمزد سشورای عالی کار ام. شکنجه پاسخی ندارد

اين  . در ساعتامريکا دالر تومان تصويب کرد، يعنی کمتر از يک ٤٢٥ ھزار و ٧١٢کارگران درسال جاری  را 

حداقل دستمزد کارگران ی مردم ئدرحاليست که با توجه به نرخ تورم و افزايش سرسام آور قيمت ارزاق ومايحتاج پايه 

 اجرای سياستھای  بانک جھانی دولت نئوليبرال حسن روحانی که تمام ھم وغمش .نبايد کمتراز سه ميليون تومان باشد 

طبق گزارشات  . ھنر ديگری نداردء و پر کردن شکم اغنياء فقراۀ جز کاستن از سفروصندوق بين المللی پول است

سر می ه  درصد از کارگران سراسر کشور زير خط فقر ب٨٠مطبوعات رسمی خود رژيم جمھوری اسالمی ، بيش از 

رگران را وخيم تر که رھنمود صندوق بين المللی پول بود، وضعيت معيشتی کاھا برند و اجرای قانون ھدفمندی يارانه

  متحد عليه بی عدالتی ھای موجود و ظلم و زوری که رژيم  مستبد ۀ راھی جز مبارزکارگران ايران .کرده است

دست آورد اما  پيروزی نھائی در اتحاد ه پيروزی را بايد کشان کشان ب. دارد، ندارند ومافيائی سرمايه برآنھا روا می
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اين تنھا مسير ممکن برای رھائی طبقۀ کارگر ايران . م حزب طبقۀ کارگر استھمۀ کارگران و زحمتکشان در زير پرچ

  .اری استداز يوغ بندگی سرمايه

 رفقای کارگر 

اوری امريکا با اشاره به فنس آن امپرياليسم أرسد که امپرياليستھا و در ر  در شرايطی فرا مییاول ماه م    روز

 می ايران به تحريک و توطئه عليه مردم ايران ادامه میوی ايران وداليل مضحک و غلو آميز درمورد خطر اتئھسته 

  .دھند

ی را که يک ئ  درلوزان رژيم جمھوری اسالمی قرار داد الحاقی منع گسترش سالحھای ھسته ١+۵  در مذاکرات اخير 

اين قرار . ندارد امضاء کرده است" یئمنع گسترش سالحھای ھسته  "ۀقرار داد اضافی بوده و ربطی به اصل موافقنام

 آنھا اين ۀکدام امضاء نکرده اند، ولی ھم می ھيچو و نه ساير ممالک دارای بمب اتامريکاداد را نه روسيه، نه چين، نه 

بيگانگان در لباس به موجب اين قرار داد سازمانھای جاسوسی . قرار داد استعماری را به ايران تحميل نموده اند

 آن را ما در عراق و ايران شاھد بوده ايم، می توانند ھر موقع، ۀی که نمونئموران آژانس بين المللی انرژی ھسته أم

بدون درخواست اجازه از دولت ايران، به طور سرزده وارد ايران شده و ھر جائی را که خواستند، بدون محدوديت به 

ی و غير ئسيسات ھسته أ تۀاين بازرسی شامل ھم. می ھستند بازرسی کنندوساختن بمب اتکه در پی ممانعت از   اينۀبھان

رژيم جمھوری اسالمی چنين خيانتی را  از مردم ايران . ی ايران اعم از صنعتی و يا نظامی ايران نيز می شودئھسته 

ی که تا حدودی ئ اخير ھسته ۀانيلفه ھای بيؤم. ی سخن می گويدئپيروزی مذاکرات ھسته پنھان می کند و به دروغ از 

ی ايران و برباد دادن ئھسته سيسات أی اشاره دارد اعترافی است به تعطيل تمام تئسيسات ھسته أنيز به امر فنی ت

  .  ثروت ملی کشورمان و تسليم جبونانه به فشار امپرياليستھادالرميلياردھا 

 حقوق مسلم مردم ۀ و از ھممبارزه طلبيدوری اسالمی را به  جمھۀبايد ھشيار بود و اين سياست تسليم طلبانه وجبونان

دفاع ازاين حق ھيچ مغايرتی با دفاع از حق مسلم کارگران . ايران  که ھيچ ربطی به جمھوری اسالمی ندارد دفاع نمود

از تسليم آنھا که . برای تشکيل مستقل اتحاديه ھای کارگری، احترام به حقوق انسانی ويک زندگی شرافتمندانه ندارد

ی می پردازند، دردام ئھسته  جمھوری اسالمی مسرورند وبه انکار حقوق قانونی ايران در استفاده ازانرژی ۀجبونان

تبليغات امپرياليستھا گرفتار آمده ھمانند اپوزيسيون عراق به سياستھای زورگويانه واستعماری امپرياليسم وصھيونيسم 

  .       دھند تن می

   !رفقای کارگر

  ھمچنان به تجاوزاتش در منطقه ادامه میامريکارويم که امپرياليسم   میینون در شرايطی به استقبال اول ماه ماک 

  .دھد

ل باب المندب را و با چراغ سبز نشان دادن به عربستان سعودی مجوز بمباران کشور يمن را صادر نمود تا کنترامريکا

ويژه نفت و گاز و کاال از ه  بين المللی برای نقل و انتقال انرژی بۀداين آبراه و تنگه ھای مورد استفا.در دست گيرد 

 سالھاست که با امريکاامپرياليسم  .  از اھميت بسزائی برخوردار استئیخاورميانه و خاور دور به کشورھای اروپا

ه توسط ھواپيماھای دخالت نظامی دريمن، با بمباران مناطق فقير نشين شھر و روستا و کشتار صدھا زن و کودک  بيگنا

ل خويش گيرد، بلکه موجب نفرت روز افزون مردم نسبت به وبی سرنشين نه تنھا نتوانسته اوضاع را تحت کنتر

 برای حفظ منافع بلند مدت خود در عربستان و صادرات امريکا.  خود و عربستان گشته استۀسياستھای تجاوزکاران

 ليکن علی. کار گرفته استه  ھر آنچه که در توان داشته است بدالر ۀشتوانمين پأانرژی و امنيت کمپانيھای نفتی، برای ت

ی و بی ثباتی به سر ئرغم تمام اين تالشھا، سياست وی با موفقيت ھمراه نبوده و يمن ھمچنان در ناامنی و جنگھای فرقه 

ن فربه شده اند، در يمن نيز  در سوريه و عراق و لبناامريکاسازمان القاعده و دولت اسالمی داعش که توسط . می برد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

بسياری از سنی ھا نيز در آن متشکلند و از نفوذ قابل توجه مدعی کسب قدرتند و در مقابل جنبش مقاومت حوثی که 

داعش بارھا اعالم کرده است که عمده ترين دشمنش . ، قد علم کرده و جوالن می دھنداجتماعی در جامعه برخوردارند

انفجار اخير .  و عربستان منافع مشترکی را دنبال می کندامريکاود گردد و از اين منظر با جنبش حوثی است و بايد ناب

 نيروھای داعش و القاعده در ۀ اقدامات جنايتکارانۀ قربانی گرفت از جمل١۴٠در يکی از مساجد شھر صنعا که بيش از 

مخالفند و در  ه تنھا با نوع معينی از اسالمامپرياليستھا و ارتجاع منطق نشان می دھد که ًاين تجربه مجددا. يمن است

که در ممالک خودشان به اسالم ستيزی دست می زنند در عراق و سوريه و يمن با داعش و القاعده ھمدست  عين اين

  .می شوند

س آن پرولتاريا بايد با بانگ رسا تجاوز نظامی به يمن أ امسال خلقھای جھان و در ری ازاين رو در روزاول ماه م

خروج فوری و بی . سط عربستان سعودی وھرگونه دخالت در امور داخلی سوريه  واوکراين را نيز محکوم کنندتو

قيد وشرط ارتش متجاوز عربستان از بحرين وخروج فوری و بی قيد و شرط متجاوزين امپرياليست از خاک 

 رژيم متجاوزصھيونيستی ۀيم ھمه جانبکيد برتحرأافغانستان و عراق و برافراشتن پرچم دفاع ازخلق دربند فلسطين وت

  . کمونيستھا و نيروھای انقالبی درسراسر جھان استۀ انترناسيوناليستی ھمۀاسرائيل وظيف

  !رفقای کارگر

، روز نمايش پرقدرت اتحاد کارگران را به شما شاد باش می گوئيم  وبرايتان در پيکار ی فرا رسيدن اول ماه م

 مپرياليسم، عليه جنگ وخونريزی و فاشيسم و برای نان، صلح و آزادی  پيروزی آرزومتحدانه  عليه سرمايه داری وا

 تابناک ۀ نشان ميدھد قادريم قدرت سياسی را به کف گرفته و آيندلنينيسمتنھا از طريق انقالب و راھی که . کنيم می

  .و زحمتکشان است کارگران ۀاين راه رھائی بشريت و راه تحقق حقوق بشر برای ھم. بشری را رقم زنيم

  ! روز نمايش پر قدرت اتحاد کارگران جھانیفرخنده باد اول ماه م

  !سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی  بدست پرتوان کارگران و زحمتکشان ايران

  ! از ايران ومنطقه کوتاه بادامريکادست امپرياليسم 

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

  )توفان(انحزب کاراير

  ١٣٩۴ ]ثور[ارديبھشت ماه
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