فرخنده باد اول ماه مه بشارت دھنده بھاررھائی بشريت
اول ماه مه ،روز نمايش ھمبستگی جھانی پرولتاريا وھمه خلقھای گيتی با يکديگر است
".پرولتاريای جھان متحد شويد" ،شعاری است که مارکسيسم برای رھائی بشريت ارائه داد،
شعاری که با تکامل مارکسيسم لنينيسم و درانطباق با دوران امپرياليسم وعھد آزادی خلقھای
دربند بصورت زيرين درآمد ":پرولترھای جھان و ھمه خلقھای گيتی متحد شويد" .بدين رو اول
ماه مه روز اعتراض صد ھا ميليون زحمتکش ازگرسنگی و بينوائی و ستمديدگی است .در اين
پيکار دو جھان متضاد دربرابر ھم ايستاده است :جھان سرمايه و جھان کار .جھان استثمار و
بردگی واستعمار ،جھان برادری و برابری و تساوی حقوق ملل .جھان جنگ و تجاوزات
وحشيانه امپرياليستی  ،فاشيسم و راسيسم .جھان نان ،صلح و آزادی و ھمبستگی.

نقش تاريخی طبقه کارگر
مارکس و انگلس درمانيفست حزب کمونيست اين حقيقت را اعالم داشتند که " :تا کنون کليه
جنبش ھای تاريخی بوسيله اقليت ھا يا بسود اقليت ھا انجام گرفته است .جنبش پرولتری جنبش
مستقل اکثريت عظيم است که بسود اکثريت عظيم صورت می پذيرد.پرولتاريا،اين قشر پائينی
جامعه کنونی نميتواند برخيزد،نميتواند قد علم کند مگر انکه تمام روبنای قشر ھائی را که تشکيل
دھنده جامعه رسمی اند منفجر گرداند".
بحث درباره نقش تاريخی و رھائيبخش طبقه کارگر تا امروز نيز ميان مارکسيست لنينيستھا و
نمايندگان طبقات غير پرولتری ادامه يافته و بويژه پس از ظھوررويزيونيسم معاصر شدت يافته
است .رويزيونيستھا که اين روزھا با قبای سوسيال دمکراسی به ميدان آمده و برای نفی انقالبات
اجتماعی به ھروسيله ای متشبث ميشوند مدعی اند که طبقه کارگر درکشورھای امپرياليستی دراثر
تکامل افزارھای توليد بسرعت بصورت روشنفکران و تکنيسين ھا در می آيد و خصوصيات
طبقاتی انقالبی خودرا از دست ميدھد .اين خائنين به طبقه کارگر کوشش فراوان در پوشاندن اين
اصل بکار می برند که تکامل افزارھای توليد موجب افزايش نرخ استثمار ميشود و نه فقط از
تضاد طبقاتی ميان صاحبان وسائل توليد ومحرومان ازوسائل توليد نمی کاھد بلکه بناچارموجب
تشديد آن است .واقعيت اوضاع کشورھای سرمايه داری و امپرياليستی که حاکی از گسترش روز
افزون اعتراضات و اعتصابات عظيم اقتصادی و سياسی و طغيان توده ھا بر نظام موجود می
باشد پاسخ محکمی به تحريف رويزيونيسھاست  .جنبش ضد سرمايه داری با شعار »تسخير وال
استريت«،درآمريکا ،و اعتراضات دھھا ھزار نفر در ايتاليا و اسپانيا و پرتغال ويونان ،انگليس،
بلژيک ،آلمان ،سويس ،لھستان ،رومانی ،بوسنی ھرزه گوين ،کرواسی و ھمچنين در شھرھای
مختلف کانادا و استراليا....اينھا ھمه نشان از تشديد تضاھای طبقاتی و گنديدگی نظام سرمايه داری
و پاسخ کوبنده ای به تحريفات رويزيونيستھا و رفرميستھای و دالالن بورژوازيست.
رھبری طبقه کارگر وابسته به تعداد افراد اونيست بلکه ناشی از شرکت اين طبقه در توليد
اجتماعی با مترقی ترين وسائل توليد است و به اقتضای شرايط کارش بيش ازعموم اقشارديگر
تشکل پذير است ،برخالف ديگر طبقات روز بروز رشد می يابد ،بعلت" وارستگی" از کليه

وسائل توليد تا آخر انقالبی است و تئوری علمی و اجتماعی که زائيده دوران سرمايه داری
انحصاری يعنی امپرياليسم  ،تئوری مارکسيسم لنينيسم متعلق به اوست.

وضعيت کارگرا ن ايران و تشديد مبارزه عليه ارتجاع داخلی
امسال درشرايطی به استقبال اول ماه ميرويم که رژيم سرمايه داری و فاسد جمھوری اسالمی
ھمچنان به حقوق کارگران و عموم زحمتکشان ،به مطالبات نان  ،کار ،آزادی و امنيت شغلی و
حق تشکل تعرض ميکند و جززندان و سرکوب و شکنجه پاسخی ندارد .شورای عالی کار حداقل
دستمزد کارگران درسال آينده را  ٣٨٩ھزار و  ٧٥٤تومان تعيين و تصويب کرد.اين درحاليست
که با توجه به نرخ تورم و افزايش سرسام آور قيمت ارزاق ومايحتاج پايه ای مردم حداقل دستمزد
کارگران نبايد کمتر از دو ميليون تومان باشد .رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی که به اجرای
سياستھای نئوليبرالی بانک جھانی وصندوق بين المللی پول مشغول است جز فقير تر کردن سفره
فقرا و پر کردن شکم اغنيا ھنر ديگری ندارد.مطابق مطبوعات خود رژيم از جمله ايلنا ،بيش از
 ٨٠درصد از کارگران سراسر کشور زير خط فقر گذران زندگی می کنند .ھم زمان با اجرای
قانون ھدفمندی يارانهھا ،نه تنھا وضعيت معيشتی کارگران بھبود نيافته است بلکه وخيم تر نيز
شده است .کارگران ايران راھی جز مبارزه متحد عليه بی عدالتی ھای موجود و ظلم وزوری که
رژيم مستبد ومافيائی سرمايه برآنھا روا ميدارد ،ندارند .پيروزی را بايد کشان کشان بدست آورد
اما پيروزی نھائی در اتحاد ھمۀ کارگران و زحمتکشان در زير پرچم حزب طبقۀ کارگر است.
اين تنھا مسير ممکن برای رھائی طبقۀ کارگر ايران از يوغ بندگی سرمايهداری است.

پيکارعليه تحريمھای اقتصادی و تھاجم امپرياليسم
جشن اول ماه مه در شرايطی فرا ميرسد که امپرياليستھا و در راس آن امپرياليست آمريکا با
اشاره به فناوری ھسته ای ايران وداليل مضحک و غلو آميز درمورد خطر اتمی ايران به
تحريک و توطئه عليه مردم ايران ادامه ميدھند.تحريمھای اقتصادی امپرياليستھا اعالن جنگی
جنايتکارانه و ضد بشری عليه مردم ايران بويژه محرومترين اقشار جامعه است .عفريت جنگ و
تجاوز امپرياليستی و صھيونيستی مردم ايران را تھديد ميکند و ازھمين رو برنيروھای آگاه و
انقالبی ميھن ما بويژه کارگران پيشرو وآگاھست که ھوشيارانه عمل کنند ،ضمن طرح مطالبات
برحق خود و پيکارعليه رژيم ضد کارگری سرمايه داری جمھوری اسالمی برعليه تحريمھا و
تھديد به تجاوز نظامی به ايران نيز برزمند وبر تفکيک ناپذير بودن اين دومبارزه تاکيد ورزند.
مذاکرات اخير ايران  ١+۵درترکيه اگر چه نشان از فروکش کردن فضای تجاوز نظامی به ايران
است اما تحريمھای اقتصادی که اعالن جنگی در شکل ديگر عليه مردم ايران است ادامه خواھد
يافت و امپرياليستھا به اين زوديھا دست سرمردم ايران بر نمی دارند.
اکنون در شرايطی به استقبال اول ماه مه ميرويم که امپرياليستھا با توسل به رای ارتجاعی
شورای امنيت سازمان ملل ودر پوشش حفاظت از جان مردم به کشتار بيرحمانه مردم ليبی دست
زدند ،کشور را ويران ساختند وبا مستعمره کردن آن مستقيما کنترل توليد نفت و منابع طبيعی اين
کشور رادرچنگ خود گرفتند .اين الشخوران بين المللی امروز نيز آھنگ آن دارند تا با ترفند
دفاع از حقوق بشر و حمايت از مردم سوريه به اين کشور تجاوز نمايند و آن را به مستعمره خود
بدل سازند و سپس به ايران تجاوز نمايند .ازاين رودر روزاول ماه مه امسال خلقھای جھان و در
راس آن پرولتاريا بايد با بانگ رسا اشغال ليبی توسط ناتو و ھرگونه دخالت در امور داخلی

سوريه را نيز محکوم کنند .خروج فوری و بی قيد وشرط ارتش متجاوز عربستان از بحرين
وخروج فوری و بی قيد و شرط متجاوزين امپرياليست از خاک افغانستان و عراق و برافراشتن
پرچم دفاع ازخلق دربند فلسطين وتاکيد برتحريم ھمه جانبه رژيم متجاوز وصھيونيستی اسرائيل
وظيفه انترناسيوناليستی ھمه کمونيستھا و نيروھای انقالبی درسراسر جھان است.
کارگران و زحمتکشان جھان تنھا از طريق اتحاد و پيکارھای بی امان بر عليه سرمايه داری و
امپرياليسم ،عليه جنگ وخونريزی و فاشيسم و برای نان ،صلح و آزادی و تنھا از طريق انقالب و
راھی که لنينيسم نشان ميدھد قادرند قدرت سياسی را به کف گرفته و آينده تابناک بشری را با
دستان پرتوان خود رقم زنند .اين راه رھائی بشريت و راه تحقق حقوق بشر برای ھمه کارگران و
زحمتکشان است.
فرخنده باد اول ماه مه روز نمايش پر قدرت اتحاد کارگران جھان!
سرنگونی رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی فقط با دستان پرتوان کارگران و زحمتکشان ايران!
تھديد نظامی و تحريم اقتصادی عليه مردم ايران جنايت عليه بشريت است!
زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت!
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