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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ می ٠١

 به مناسبت روزجھانی کارگر      ) توفان( حزب کارايرانۀبياني

  میخجسته باد جشن باد اول ماه 
  ی کارگران سراسر جھان عليه سرمايه داریروز اتحاد و ھمبستگی بين الملل 

  

  !رفقای کارگر

 سال پيش کارگران کليه کشورھا تصميم ١٢۴. رسد  روز جھانی کارگران سراسر جھان فرا میمی بار ديگر اول ماه 

 سوسياليست ھای ۀ درکنگر١٨٨٩اين تصميم در.  راجشن بگيرندمیروز اول ماه   ساله اين روز را،میگرفتند که ھ

خيزد، کوه و   که طبيعت ازخواب زمستانی برمیمیدرروز اول ماه  درچنين روزی،.  کشورھا درپاريس اتخاذ شدکليه

 حس ءگل می نشينند، آفتاب گرمی بيشتر می بخشد، نشاط نو جوانی درفضاه شود، مرغزار و چمن ب جنگل سر سبز می

 آنھا تصميم گرفتند آشکارا و با بانگ رسا به گيرد و شادابی می يابد درست درچنين روزی شود، طبيعت جان می می

 زنجير سرمايه داری اند، رسالت دارند که جھان ۀ بھار بشريت اند، گسلندۀسراسر گيتی اعالم دارند که کارگران آورند

  .نوين بر بنياد آزادی و سوسياليسم بر پا کنند

وری سرمايه داری اسالمی ھمچنان ھمرگری جرويم که رژيم ضد کا میمی امسال درشرايطی به استقبال جشن اول ماه 

کند و  به حقوق کارگران وعموم زحمتکشان، به مطالبات نان، کار، آزادی و امنيت شغلی وحق تشکل تعرض می

 ۴٨٧ را ٩٢شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران درسال . جززندان و سرکوب و شکنجه پاسخی برای مردم ندارد

اين درحاليست که با توجه به نرخ تورم و افزايش سرسام آورقيمت ارزاق ومايحتاج  .مود تومان اعالم ن١٢۵ھزار و 

وری اسالمی ھمرژيم سرمايه داری ج. ی مردم حداقل دستمزد کارگران نبايد کمتراز دو ميليون و نيم تومان باشدئپايه 
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 و ء فقراۀاست جز فقير تر کردن سفرکه به اجرای سياستھای نئوليبرالی بانک جھانی وصندوق بين المللی پول مشغول 

 درصد از کارگران ٨٠مطابق مطبوعات خود رژيم ازجمله ايلنا، بيش از . ھنرديگری نداردءپرکردن شکم اغنيا

، نه تنھا موجب بھبود وضعيت ھااجرای قانون ھدفمندی يارانه .زير خط فقر گذران زندگی می کنند سراسرکشور

تمام جناحھای  .د بلکه شرايط وخيم تری را برمزدبگيران ايران تحميل نموده استمعيشتی کارگران وزحمتکشان نگردي

 و  کارگرۀدرسرکوب طبق اما وری اسالمی به رغم تطورات واختالفاتی که با يکديگردارندھمرژيم سرمايه داری ج

 ۀ راھی جز مبارز ايرانکارگرانازاين رور. کنند مزدبگيران متحدعمل می استثمار اجرای سياستھای نئوليبرالی وتشديد

پرواضح . دارد، ندارند متحد عليه بی عدالتی ھای موجود و ظلم وزوری که رژيم مستبد ومافيائی سرمايه برآنھا روا می

پرچم  زير پيروزی نھائی دراتحاد ھمۀ کارگران و زحمتکشان دردست آورد اما ه است که پيروزی را بايد کشان کشان ب

حزبی که از آموزگاران پرولتاريا، مارکس، انگلس،  .ب واحد لنينيستی ميسر خواھد گشتحز حزب واحد طبقۀ کارگر،

گيرد و با انواع انحرافات بورژوائی و خرده بورژوائی رويزيونيستی و ترتسکيستی،  لنين و ستالين الھام می

اين تنھا مسير . آنارکوسنديکاليستی و سوسيال دمکراتيک و فرقه ھای ضد حزبی وماجراجوخط کشی روشنی دارد

  .اری استدممکن برای رھائی طبقۀ کارگر ايران از يوغ بندگی سرمايه

  

 !رفقای کارگر

مريکا با اشاره به فناوری ھسته اس آن امپرياليست أرسد که امپرياليستھا و درر  در شرايطی فرا میمی  جشن اول ماه 

 .دھند  میهمی ايران وداليل مضحک وغلو آميز درمورد خطر اتمی ايران به تحريک و توطئه عليه مردم ايران ادائ

 .ويژه محرومترين اقشارجامعه استه جنگی تبھکارانه عليه مردم ايران بای اقتصادی امپرياليستھا اعالن ھمتحري

نيروھای مترقی و  بر و ازھمين رو فشارد ای ضد بشری اقتصادی گلوی کارگران و زحمتکشان ايران را میھمتحري

حق خود نظير ه  کنند، ضمن طرح مطالبات بويژه کارگران پيشرو وآگاھست که ھوشيارانه عمله انقالبی ميھن ما ب

 بيکاری، اضافه دستمزد ودريافت حقوق معوقه و آزادی فوری و ۀمی ، حق کار، مسکن و بيئحق تشکل مستقل حرفه 

ا و تھديد به تجاوز نظامی به ايران نيز ھمعليه تحري .... زندانيان سياسیۀمبی قيد وشرط رفقای کارگرزندانی و ھ

  .کيد ورزندأک ناپذير بودن اين دومبارزه تبرزمند وبر تفکي

  

  !رفقای کارگر

شان آھنگ آن دارند تا با  رويم که امپرياليستھا با ياری نوکران بومی  میمی اکنون در شرايطی به استقبال اول ماه 

نند حمايت ازمردم سوريه درقالب جنگ نيابتی به اين کشورتجاوز نمايند وآن راھما و ترفند دفاع ازحقوق  بشر

س آن پرولتاريا با أ امسال خلقھای جھان و دررمیدر روزاول ماه  ازاين رو . خود بدل سازندۀ به مستعمراکشورليبي

 امپرياليستھا می ۀابراز ھمبستگی با مردم سوريه ھرگونه دخالت درامورداخلی سوريه را محکوم و به افشای ددمنشان

جاوزعربستان ازبحرين وخروج فوری و بی قيد و شرط طرح خروج فوری و بی قيد وشرط ارتش مت. پردازند

 همکيد برتحريم ھأمتجاوزين امپرياليست از خاک افغانستان و عراق و برافراشتن پرچم دفاع ازخلق دربند فلسطين وت

 کمونيستھا و نيروھای انقالبی درسراسر جھان ۀم انترناسيوناليستی ھۀ رژيم متجاوز وصھيونيستی اسرائيل وظيفۀجانب

 شمالی درمقابل تھديدات وريایانترناسيوناليستی پرولتاريای سراسرجھان است که ازاستقالل ملی کۀ وظيف .ستا

  . مريکا حمايت نمايندا امپرياليست ۀجنايتکاران
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گويد و ايقان دارد که   به کارگران قھرمان ايران و جھان روز جھانی کارگر را شاد باش می)توفان(حزب کارايران

رھبری حزب سياسی و تنھا ازطريق انقالب  وی کاربرسرمايه تنھا ازطريق وحدت وتشکيالت وپيروزی ارد

کارگران با پيکارمتحد خود عليه سرمايه داری و . دھد ميسر خواھد گشت سوسياليستی و راھی که لنينيسم  نشان می

ند قدرت سياسی اريق انقالب  قادرامپرياليسم، عليه جنگ وخونريزی و فاشيسم و برای نان، صلح و آزادی و تنھا از ط

اين راه رھائی بشريت و راه تحقق حقوق .  تابناک بشری را با دستان پرتوان خود رقم زنندۀرا به کف گرفته و آيند

  . کارگران و زحمتکشان استۀمبشر برای ھ

  

  !ارگران جھان روز نمايش پر قدرت اتحاد کمیخجسته باد  اول ماه                                     

  !دست کارگران و زحمتکشان ايرانه وری اسالمی بھمسرنگون باد رژيم سرمايه داری ج

  !دست امپرياليستھا از ايران و منطقه کوتاه باد

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩٢ ]ثور[ارديبھشت

www.toufan.org           

toufan@toufan.org         

  

  

 

 

 

 


