
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
 بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٣ جون ١١

ن سازمان در نروژ، در مراسمی که به مناسبت روز جھانی کارگر، در متن زير پيامی ست که از سوی فعاال: توضيح

  .ن رسيدا به سمع حاضرشھر اسلو برگزار شد،

 

 ! کارگران سراسر جھان ۀپيروز باد رزم دالوران
  

ه داری در سراسر جھان با يدارند که نظام سرما یطی روز جھانی خود را پاس ميامروز کارگران جھان در شرا

اج م که بورژوازی حقوق و دستاوردھای کارگران را آميو در ھمه جا شاھد. بان استيبحرانی بزرگ دست به گر

ن نظام طوری يه داری مدعی بودند که ايروز مشاطه گران نظام سرماياگر تا د.  خود قرار داده استۀانيحمالت وحش

" دست"ن يگر ايراه می کند اکنون مدت ھاست که بار ده ھمه کار ھا را روب" دست نامرئی بازار "افته که يسازمان 

قرار داده و دولت ھا را مجبور ساخته که برای کنترل بحرانی که د ھمگان يمعجزه گر عجز و ناتوانی اش را در مقابل د

اضت اقتصادی بر ي رۀرانيل برنامه ھای سختگيدان شده و ضمن تحميرد وارد ميع تری می گيھر روز ابعاد وس

زند تا به قول يه داران بزرگ بريب بانک ھا و سرماي عمومی به جۀر از خزانالاردھا ديليکارگران و رنجبران، م

ن يو البته روشن است که در ا. ی اقتصاد بحران زده را به تحرک وادارند"محرک اقتصادی"ين ودشان باتوسل به چنخ

ن ندارد که ين روش ھا معنائی جز اي ایگر به روی خود نمی آورند که ھر دوي د،ن نظم ظالمانهيان مشاطه گران ايم

شتر در ناز و نعمت يگان سرشکن کرده تا چند صباحی بيبورژوازی بار بحران ھای خود را بر دوش کارگران و ستمد

ن ھای يمأکاری روز افزون، منجمد کردن دستمزدھا ، قطع تيع، بيل ھم شاھد اخراج ھای وسين دليبه ھم.  سر ببرده ب

 ه داری پابرجاستياموری که بروشنی نشان می دھند تا نظام سرما.  ميخانمانی ھستياجتماعی و گسترش فقر و فاقه و ب

محو اجباری توده ھای تمام و کمالی از "ز جستم خود به قول مارکس يبورژوازی برای غلبه بر بحران ھای ذاتی س

 .گری در چنته ندارديراه حل د" رو ھای مولدهين

 خود بر دوش کشور ھای تحت یستی سرشکن کردن بار بحران ھاياليگر از راه ھای نجات بورژوازی امپريکی دي

مت يشتر کاالھای خود و به قيق صادرات ھر چه بيچه از طر. ن کشورھاستيارگران و زحمتکشان اسلطه و در واقع ک

ی وسازمان دادن تنش ھای آگاھانه ئق راه اندازی جنگھای منطقه ين کشورھا و چه از طريد داخلی در اينابودی تول

  .ميران شاھديانه و ايت را به آشکاری در خاورمين واقعيزات نظامی خود و ما ايجھت فروش تجھ

ه داری ياست ھای نھاد ھای جھانی سرمايشبرد سينند که چگونه جمھوری اسالمی با پينه می ببيامروز کارگران ما به ع

ب کارگران و يخته ای را دامن زده و جيدھا  تورم لجام گسين المللی پول با لغو سوبسيمانند بانک جھانی و صندوق ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ن امر به يوی واردات کاالھای بنجل باز گذشته و ارگر دروازه ھای کشور را بريز سوی درنجبران را خالی می کند و ا

ست که کارگر دردمندی از فقر و يشتر کارگران و خانه خرابی آن ھا دامن زده است و روزی نيکاری ھر چه بيب

م با سر دادن شعار يدھد که سردمداران مزدور رژ یطی رخ مين ھمه در شرايو ا. درماندگی دست به خودکشی نزند

ب يل نموده و جي نظامی تبدتزايی شان منطقه را به بازار فروش تجھئ ضد ملی ھسته ۀد بر پروژيکأھای بی محتوا و ت

  .ه شان به اصطالح شعار سر می دھنديھمان کسانی را پر می سازند که ھر روز عل

م حافظش جمھوری يه داری وابسته و رژيرمادھند که سلطه نظام س یگر نشان ميات با روشنی بار دين واقعي اۀھم

ن ين امر ضرورت سرنگونی ايو ھم. ده ما را به تباھی کشانده استيات کارگران و توده ھای ستمدياسالمی زندگی و ح

  .  زحمتکشان قرارداده استۀشتری در مقابل ھميخته را با برجستگی ھر چه بيکتاتوری لجام گسيد

د مبارزه در راه سرنگونی جمھوری اسالمی راه رھائی کارگران يم با تشديارگر بکوشدر روز اول ماه مه روز جھانی ک

. ميق تر عمل نمائيستی خود در مقابل کارگران جھان  ھر چه عميونالي انترناسۀفيله به وظين وسيرا ھموار ساخته و به ا

  : زده اندادين المللی خود ھماره فريم که کارگران جھان در سرود بيو به خاطر داشته باش

  کسی نبخشد رھائی به ما،"

  زدان و نه شاه و نه قھرمان،ينه 

  م،يرھائی خود را به دست آور

  "مانيروی بازويھمانا به ن

  

  !ه داری جھانیينابود باد نظام سرما

  !سم جمھوری اسالمیياليم وابسته به امپريمرگ بر رژ

  !گرامی باد روز جھانی کارگر

  اروی ن-ن رايکھای فدائی خلق اين چريفعال

  ٢٠١٣ ی اول ماه م– ١٣٩٢ ]ثور[بھشتيازدھم اردي

 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٢  ]ثور[  ، ارديبھشت ماه١۶٧  ۀشمار


