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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۶ اپريل ٢۴
  

 یمناسبت اول ماه مه ب)  توفان( حزب کارايرانۀبياني

  !فرخنده باد اول ماه می، روز نمايش پرقدرت اتحاد کارگران سراسر جھان

 کارگر در سراسر جھان ۀطبق. رسد ، روز بين المللی اتحاد و ھمبستگی کارگران سراسر جھان فرا مییاول ماه م

 سال یمناسبت تظاھرات عظيمی که کارگران شيکاگو درروز اول ماه مه  سال است که اين روز را ب١٢٧قريب به  

ليس سرمايه به خاک وخون کشيده ون روز توسط پتظاھرات کارگران شيکاگو آ. دارند  برپا داشتند، گرامی می١٨٨۶

 جلوه ای ازھمبستگی جھانی پرولتاريا درسراسرجھان یشده ولی ياد اين روزازخاطره ھا محو نگشت واول ماه م

دراين مدت سرمايه داری جھانی کوشش بسيارکردتا اين روزراازميان بردارد، زيراھراس سرمايه داری از  .گرديد

روشد، براين روز، روز کار نام ه آنجا که اين دسيسه با مقاومت کارگران روب. کل پرولتارياستاتحاد وھمبستگی وتش

 کشورھا سوای رنگ، مليت و ۀدراين روز کارگران ھم .را ازنام کارگر عيان ساخت نھاد و با اين عمل وحشت خود

مار و بينوائی جشن می گيرند ودر رسيدن زندگی آگاھانه خويش را در پيکارعليه  بيکاری، گرسنگی، استث مذھب فرا

جھان سرمايه و جھان کار، جھان استثمار وبردگی، جھان . کنند ی میدر برابر ھم صف آرائاين پيکارمشترک دوجھان 

 کارگران جھان محو و نابودی استثمار و بنا نھادن جھانی بری از جنگ و فاشيسم ۀخواست ھم. برابری و برادری

  . مظاھر وجودی نظام انگلی سرمايه داری استۀ و ھمءقر و فحشاجھانی بری از ف وراسيسم ،

  !رفقای کارگر

. شمار می روده که ثروت آفرين و نيروی محرک جامعه است، پيشقراول و موتور انقالب نيز ب  کارگر درعين اينۀطبق

طبقه، ھيچ ن  کارگر درجنبش ھای دمکراتيک و آزاديبخش و بدون کسب رھبری انقالب توسط ايۀبدون حضور طبق

 ۀنمون. ی نخواھد رسيد و آزادی بشريت را که درگرو سوسياليسم است، به ارمغان نخواھد آوردانقالبی به پيروزی نھائ

بدون حضور نفتگران قھرمان . اين انقالب مديون مبارزات کارگران صنايع نفت بود . دربرابر ماست۵٧انقالب بھمن 

اما از آنجا که کارگران فاقد .  قيام گام گذاردند، پيروزی ممکن نمی بودايران که شيرھای نفت را بستند ودرصفوف

 ۀرغم پيکار قھرمانانه و تعيين کنند از ھمين رو علی. رھبری کمونيستی بودند نتوانستند مھرخود را برانقالب بکوبند

خود را برای خيزی ديگر آماده  به قعر جامعه پرتاب شدند تاًشان ، پس از سقوط رژيم وابسته به امپرياليسم شاه، مجددا

  .نمايند
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رويم که بحران سرمايه داری امپرياليستی کوالک می کند و اين تازه اول   مییاکنون درشرايطی به استقبال اول ماه م

 جھان آنھم به ۀبی خانمانی  وتاراندن ميليونھا انسان از سرزمينشان ، گرسنگی دادن و ايجاد فقر در عرص. کار است

 اتفاق نيست، ۀبحرانی که دامن اقتصاد سرمايه داری را گرفته است، نتيج. انه يک جنايت عليه بشريت استصورت آگاھ

شوی مغزی دھند، ناشی از حرص و  و  اشتباه اين يا آن فرد نيست، و يا آنطور که تبليغ می کنند تا مردم را شستۀنتيج

 سرمايه داری است که بر اساس کسب سود حد اکثر بنا گاهدستاين بيماری جذام .  سرمايه داری نيستۀآز افراد جداگان

که کارخانه ھا از ماشينھای سواری و حمل و  در حالی. شده است و مالکيت خصوصی بر وسايل توليد را مقدس می داند

. ندنقل مملو گشته است و ثروت روی ثروت خوابيده است مردم توانائی خريد اين کاالھا را ندارند و بايد گرسنگی بکش

تناقض .  مسکونی خالی در اختيار بانکھا و بيمه ھاست مردم در زير چادر زندگی می کنندۀکه صدھا ھزار خان در حالی

در يک طرف قطب ثروت و در طرف ديگر قطب فقر .  سرمايه داری در ھمين مثال ساده عرضه می شوددستگاه

مرگ محصول کمبود کاال و ثروت نيست . دھند یکه ثروت وجود دارد ، مردم از فقر جان م در حالی. نشسته است

يه  نفر از سرما۶٢اکنون  که  ثروت . محصول توزيع غيرعادالنه و تقدس مالکيت خصوصی بر وسايل توليد است

ی نيمی ازاھالی محروم جھان بازھم بورژوازی بيشرمانه بر طبل رياضت اقتصادی داران جھان برابر است با دارائ

 ۀکوشد نتايج حاصل از بحران اقتصادی را بر دوش طبق که در ماھيت اوست می د وچنانوکاھش دستمزد می کوب

 بيش ازيک ميليون نفردرفرانسه درھفته ھای اخيرو مقابله با تعرض ۀتظاھرات متعدد با شکوه وگسترد. کارگر بگذارد

اقتصادی بلکه در اشکال سياسی آن  طبقاتی نه تنھا درشکل ۀ آنست که مبارزۀبورژوازی امپرياليستی به حقوق آنھا نشان

اروپا و درساير قاره ھا در حال گسترش  اعتراضات کارگری در سراسر. گيرد سيعتری میۀ ويابد و دامن نيز شدت می

راه درمان و پايان دادن به اين فجايع که موجب جنايت و جنگ است، راه پايان دادن به اين وبای سرمايه داری که . است

 اين نظام ضد ۀبرويران. مريکای التين و آسيا  را فرا گرفته است سرنگونی نظام سرمايه داری استا و فريقاا ۀ قارۀھم

بشری بايد نظام انسانی سوسياليسم مستقر شود که با اشتراکی کردن مالکيت بر وسايل توليد يک بار برای ھميشه با 

 کارگر با ۀتنھا طبق. ريزی شده از وقوع اين ھمه ددمنشی، فالکت و فقرجلو گيردسياست اقتصادی ھماھنگ و برنامه 

  . رھبری حزب مارکسيست لنينيست و استقرار ديکتاتوری پرولتارياست که می تواند به اين وضع اسفناک پايان دھد

  !  رفقای کارگر 

. تبداد و فاشيسم مذھبی ھمچنان مسلط است می رويم که درايران کابوس اسی امسال درشرايطی به استقبال  اول ماه م

 اجتماعی، حق تجمع در اتحاديه ھای کارگری ۀ کارگر از کليه حقوق اجتماعی خويش محروم است، قانون کار، بيمۀطبق

حداقل دستمزد براي کند و شورای عالی کار،  گرانی، فقر و بيکاری درايران بيداد می. فقط کلماتی بر روی کاغذ است

 جانشان را ۀزحمتکشان وشير بر عيين کرده است واين به معنی  تشديد فشار تومان ت١۶۶ ھزار و ٨١٢ را ٩٥سال 

 رژيم  جمھوری اسالمی درسال گذشته  به سياست زندان، شکنجه، اعدام  و سرکوب  دگراز طرفی .كشيدن است 

د ودزدی ھای کالن پيشروی داشته است  درفقروگرانی ورشوه وفسان کارگری ادامه داد و ميھنمان ويژه فعااله انديشان ب

ی حاکم وصل درجه اول نظام مافيائ اين دزديھای کالن به سران ۀ بابک زنجانيھا قطره ای دردرياست وسرنخ ھمۀونمون

  .است وجز اين نيست

  !رفقای کارگر 

جمھوری اسالمی تحت رژيم سرمايه داری .فريب تبليغات ننگين جمھوری اسالمی و مداحان نوليبراليسم او را نخوريم 

ِرھبری سيد علی خامنه ای و باھمدستی حسن روحانی وھاشمی رفسنجانی برای حفظ نظام ننگينش از موضع ضعف 
رژيم جمھوری اسالمی اين تسليم زبونانه را يک پيروزی بزرگ . در وين به نتيجه رسيد ١ + ۵وخيانت با کشورھای 
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درصد کاھش يافت ، تعداد سانتر فيوزھا  ٣.۶٧رصدی ايران به کمتر ازد ٢٠جلوه داد  درحالی که  اورانيوم غنی شده 

ساله در قالب قرارداد  ٢۵با نظارت  سيسات فردو وأتقليل يافت، تعطيل شدن آب سنگين اراک وت ۵٠۶٠به  ١٩٠٠٠از 

چه وقيحانه .....يدر برآورد گردالميليارد د ٢٠٠کل خسارت مالی ايران حداقل . پروتکل الحاقی برايران نيز تحميل گرديد

  !است پذيرش يک سياست نواستعماری وخيانت به منافع ملی مردم را پيروزی و تضمينی برای صلح جلوه دادن

 سرمايه گذاری خارجی درايران و امتياز دادن به کالن سرمايه داران بين المللی درقالب نو ليبراليسم جز وخيمتر ۀوعد

رونق اقتصادی ورفاه نسبی .ان ومزدبگيران زحمتکش ثمری نخواھد داشتويژه کارگره کردن وضعيت معيشتی مردم ب

رژيم سرمايه داری حاکم برای حفظ قدرت خويش ھر  .محصول سياست درھای باز و نوليبراليسم نيست ونخواھد بود

د تا چند کن  و در پوشش مصلحت الھی توجيه میتبند بيشرمانه با جھانخواران بين المللی را با يک آي زد و خيانت و

  .فزايدصباحی برعمر نکبتبارش بي

  !رفقای کارگر

 در ايران برجسته گردد مربوط است به مبارزه برای تشکيل اتحاديه ھای مستقل یآنچه امسال بايد در روز اول ماه م

ن کارگری، مبارزه برای دريافت حقوق معوقه، مبارزه برای اضافه دستمزد وطرح متحد حداقل دستمزد سه ونيم ميليو

مبارزه .  متحد برای تضمين امنيت شغلی که عامل تضمين امنيت وحدت و تشکيالت خود کارگران استۀتومان ، مبارز

برای بازگشت کارگران اخراجی برسرکارخود، مبارزه عليه سياست اخراج سازی کارگران، مبارزه عليه خصوصی 

ن سياسی از ا کارگران و سايرمخالفۀقيد و شرط ھمسازی صنايع و واحد ھای توليدی ، مبارزه در زيرشعار آزادی بی 

  .زندان

  کوشد بين کارگران افغانکارگران ايران بايد ھشيار باشند و دسيسه ھای رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی را که می

ه بيکاری اين نظام سرمايه داری است ک.  سازندءندازد، افشابيو ايرانی تفرقه انداخته وعلل بيکاری را به گردن آنھا  

شمن مشترک و برای  ھمبستگی و رفيقانه درسنگری واحد عليه دۀ بايد با روحيکارگران ايرانی و افغان.  آفريندمی

  .  خود دست يابندۀرزمند و تنھا در اين صورت است که می توانند به حقوق حقحقوقی برابر ب

گويد وايقان دارد که   کارگر را شاد باش می به کارگران قھرمان ايران و جھان ، روز جھانی)توفان(حزب کارايران

پيروزی اردوی کار بر سرمايه تنھا ازطريق وحدت وتشکيالت ورھبری حزب سياسی و تنھا ازطريق انقالب 

دھد وپيکارجسورانه و شفاف عليه رويزيونيسيم، انحرافات آنارکوسنديکاليستی،  سوسياليستی وراھی که لنينيسم نشان می

سوسياليسم تنھا راه نجات بشريت است و جز اين . ميسر خواھد گشت... يستی و کائوتسکيستی واکونوميستی، ترتسک

  . راھی نيست

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

 !دست کارگران وزحمتکشان ايرانه سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

  ! ان ومنطقه کوتاه بادمريکا ازايرادست امپرياليسم 

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

      )توفان(حزب کارايران

          ٢٠١۶ ی م١٣٩۵ ]ثور[ارديبھشت
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