
  !روزجھانی کارگر ،گرامی باد اول ماه مه

 

کارگران جھان امسال در شرايطی روز جھانی کارگر را گرامی می 
سرمايه داری غرقه  در بحران ھمچون ھميشه در نظام دارند که 

تالش است تا بار بحرانھای ذاتی سيستم گنديده خود را ھر چه 
ض عواربدون شک تحميل . بيشتر بدوش کارگران سرشکن نمايد

بحرانھای نظام ظالمانه حاکم بر گردن کارگران و توده ھای 
وسيعتر بری سودبخاطر کارگران ستمديده معنائی جز اين ندارد که 

بايد بيشتر کار کرده و کمتر از حاصل دسترنج خود  سرمایه داران،
در  واقعيتاين  . نمايندجسته و با شتاب ھر چه بيشتری به قعر فقر و فالکت سقوط سود 
با شرکت که خيزش ھای مردمی  ه جا مبارزات و اعتراضات گوناگونی را شکل داده استھم

برآمدی ، تازه ترين و گسترده ترين آنھاستو شمال افريقا  در خاورميانه، وسيع زحمتکشان
و خبر از شدت استثمار و ظلم و ستم سرمايه داران بروشنی که برای نان و آزادی توده ای 
ظالمانه استثمارگرانه و حاکم برای حفظ شرايط  صفت طبقه انگل ی می دھد کهاستبداد

اعمال نموده آنرا بر عليه کارگران و توده ھای ستمديده موجود به وحشيانه ترين شکلی 
  .است

با وضوح  می توانکارگران می آورند  را در چھار گوشه جھان بر سر  سرمايه داران  نظير آنچه
جمھوری رژيم وابسته به امپرياليسم ه ددمنشانه ايران و در زير سلطھر چه بيشتری در 

حافظ شان به شکلی و با حاکم و رژيم  سرمايه داراننيست که روزی  به واقع . دید اسالمی
. يورش جديدی به سفره خالی کارگران سازمان نداده باشندمتفاوت،  یھاترفندتوسل به 

تحت تاثير برنامه ھای دیکته شده از سوی ، تھاحذف سوبسيد ھای دولتی  وآزاد سازی قيم
که خشم و نارضایتی وسيع کارگران و زحمتکشان را  بانک جھانی و صندوق بين المللی پول،

این تعرض ضد خلقی در شرایطی سازمان   .می باشد یکی از آخرین این ترفندھا ،نگيختهابر
جلوگيری روی کار يبھای ناز افزايش واقعی و سرکوب با زور  یافته، که رژیم جمھوری اسالمی

در  . استنموده  منجمد بيش از پيش دستمزد کارگران را  در سالھای اخير، در واقعکرده و 
ولی "از زبان به جيب می زند  سود ھای باورنکردنیبورژوازی ايران در حاليکه چنين شرايطی 

کارگران و و اعالم نموده  " قتصادیجھاد ا"به عنوان سال را  ٩٠سال جنايتکار خود  "فقيه
بار تا است در تالش  و به اين وسيله خوانده افر" ھمت و تالش مضاعف"را به  زخمتکشان

   .بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان منتقل کرده و آنھا را بيشتر چپاول نماید

  !کارگران مبارز

 ،و عليرغم ھمه تبليغات فريبکارانه شانسرمايه داران جز به سود خود نمی انديشند 
شما خود .   آنھاست" جھاد" ،خدای آنھا و تالش روزمره برای مکيدن خون کارگران ،"سرمايه"

پس د يلمس کرده ا تانبا پوست و گوشت در جريان زندگی سراسر رنج خود و ت را ياين واقع
آنھا با توسل به دھيد که نرا نخوريد و اجازه  زالوصفت فريب تبليغات دروغين سرمايه داران

را به  ٩٠بپاخيزيد و سال . آسمان و خرافات مذھبی زندگی زمينی شما را به جھنم تبديل کنند
برای سرنگونی جمھوری اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم تبديل " نبرد طبقاتی"سال 
بدون مبارزه بر عليه کارفرمايان و دولت حامی آنھا کوچکترين  ه نشان داده که تجرب .کنيد

اين واقعيت را مبارزات روزمره کارگران در سراسر  .مطالبه کارگری ھم دست نيافتنی است

 



و اعتصاب ھزاران کارگر شرکتھای  اعتراضات یعنی، و يکی از آخرين نمونه ھای آنکشور 
کارگران در  باعتصا.  بروشنی نشان می دھدمی بندر ماھشھر پتروشيپيمانکاری در مجتمع 

و انعقاد قراردادھای انکاری و قراردادھای موقت مقطع دست شرکتھای پي ماھشھر جھت
مستقيم و جمعی خود جلوه آشکاری است از سياستھای ضد کارگری بورژوازی حاکم که می 

به ھمين دليل ھم . خود محروم سازدکارگران را از حقوق بديھی  ،تقکوشد با قرارداد ھای مو
در کنار پرداخت دستمزدھای پرداخت " سفيد امضا"و ھست که امروز لغو قراردادھای موقت 

به رسميت شناختن حق ايجادتشکل ھای مستقل  ، نشده، افزايش واقعی دستمزدھا
   .بقه کارگر قرار گرفته استطدر صدر مطالبات کارگران زندانی  و آزادیکارگری 

نشان  ایرانکارگران سال حاکميت رژیم ضد کارگری جمھوری اسالمی به  ٣٢ارب ناشی از تج
ھيچ یک از مطالبات ، جمھوری اسالمی با ھر جناح و دستهمی دھد که بدون نابودی 
بوده  و کارگران تنھا زمانی که قادر شوند اين رژيم ضد نقابل تحقق  اساسی طبقه کارگر ایران

لبات بر حق شان ھموار اتحقق بقيه مط سازند می توانند راه را برای کارگری را سرنگون
  .نمايند

  کارگران مبارز

مارش  رزم دالورانه کارگران در سراسر جھان می باشد  اول ماه مه روز جھانی کارگر روز
و قدرت  حد تشکل ،اتحاد مبارزاتی، کارگریو تجمعات  ادر اين روز با برگزاری ميتينگھن کارگرا
گی خود را به نمايش می گذارند پس بيائيد تا روز کارگر را دست در دست ھم ھر چه با رزمند

  .کرده و مطالبات بر حق خود را با صدای ھر چه رسا تر فرياد زنيمشکوه تر برگزار 

  !زنده باد اول ماه مه، رور جھانی کارگر

  !نابود باد نظام سرمايه داری جھانی
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