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بانــگ روز جهــانی کــارگر، بــار دیگــر )  اردیبهــشت١١(بــا فــرا رســيدن اول مــاه مــه 

 بر فراز صفوف جاری و  طوالنی گردانهـای          !"کارگران جهان متحد شوید   "صولتمند  

راسر گيتی با شدتی هر چه بيـشتر بـه    مختلف ارتش کارگران و زحمتکشان در س      

این در شرایطی است که نظام استثمارگرانه سرمایه داری بـا      . صدا درآمده است  

تمــامی تجليــات کثيــف طبقــاتی و ضــد انــسانی آن از هــر طــرف توســط کــارگران   

گرسنه و محروم و به جان آمده از مظالم این نظام، در سراسـر جهـان بـه مـصاف                    

  .ار سرسختانه آنان قرار داردطلبيده شده و مورد پيک

  

 سال پيش در آمریکا     يست و دومين  بطبقه کارگر امسال در شرایطی یاد سرخ رهبران پيشرو و انقالبی خود در یکصد و                

را  پاس می دارد و در شرایطی پرچم آرمانها و مبارزه حق طلبانـه آنهـا را در اهتـزاز در مـی آورد کـه بـورژوازی جهـانی                               

تـشدید بحـران اقتـصادی عـالج        . را به حيات و هستی آنان در سراسر دنيا سازمان داده اند           هجوم هر چه وحشيانه تری      

ناپذیر و وحشتناکی که ذاتی نظام سرمایه داری است باعث شده کـه سـرمایه داران تبهکـار و خونخـوار و دولـت هـای                           

ه هـای سـتمدیده و محـروم و در    مدافع آنان بکوشند تا برای تخفيف این بيماری العالج هر روز بيـشتر از پـيش خـون تـود              

پيشاپيش آنان طبقه کار گر را مکيده و تالش نمایند تا بار بحرانهای اقتصادی خـود را بـا تـشدید اسـتثمار سـرکوب تـوده                           

این واقعيـت نـه فقـط بـا شـدت در کـشورهای تحـت                . های استثمار شونده و بویژه طبقه کارگر بر دوش آنان خالی کنند           

تـرین کـشورهای متروپـل نيـز        " دمکـرات "و  " پيـشرفته تـرین   "ان دارد بلکه حتی در باصـطالح        سلطه امپریاليست ها جری   

  . استثمار نيروی کار و فشار بر روی توده های زحمتکش این جوامع بيش از گذشته گشته است

  

 سـيری   گسترش روز افزون بحران اقتصادی و  آتش جنگهای پی آمد این بحران که تنها و تنهـا بـرای ارضـا حـرص و ولـع                          

ناپذیر گردانندگان نظام سرمایه داری، یعنی راهزنان بين المللی در گوشه و کنار دنيا و بـویژه در خاورميانـه بـر پـا شـده                

اند، تشدید فقر و بيکاری و گسترش صفوف ارتش ذخيره کـار در سراسـر دنيـا، مـسابقه در تـصویب هـر چـه سـریعتر و                             

امع سرمایه داری و به خصوص در جوامعی که سرمایه داری وابـسته  وسيعتر قوانين وحشيانه ضد کارگری در همه جو   

وبـاالخره افـزایش بـی سـابقه ارتـش      ... بر آنها حاکم است، بازپس گيـری پـی در پـی حقـوق شـناخته شـده کـارگران و                    

ه گرسنگان در شرایط وفور مواد غذائی در جهان، تنها و تنها گوشـه هـایی از اوضـاع وخـيم و غيـر انـسانی کنـونی را بـ                             

اینها همه تجليات ظالمانه و غير انسانی نظام سرمایه داری و همه آن چيـزی اسـت کـه ایـن نظـام                       . دذارننمایش می ک  

فقر و گرسنگی و بيکاری که همگـی زایيـده نظـام سـرمایه داری               . برای بشریت در سراسر گيتی به ارمغان آورده است        

 مردم محـروم و بـویژه کـارگران گرسـنه و خـانواده هایـشان       می باشند، در برخی از کشورها کار را به جایی رسانده که      

. این مورد در جریان شـورش گرسـنگان هـائيتی بـر مـال شـد               . می شوند " خوردن خاک "برای زنده ماندن حتی مجبور به       

همانطور که می دانيم چنـين وضـعی در شـرایطی بوجـود آمـده اسـت کـه اقليـت نـاچيزی از سـرمایه داران مفتخـور و                              

همين سرمایه داران و دولت های مدافع آنها هستند که          . چنان ثروتهائی انباشته اند که در خيال نمی گنجند        استثمارگر  

از طـرف  . برای حفظ موقعيت خود از اعمال هيچ جنایتی در حق طبقه کـارگر و اکثریـت مـردم جامعـه رویگـردان نيـستند       

" حقوق بـشر  "و  " برابری"و  " آزادی"یه داری مبنی بر     دیگر در چنين شرایطی فریاد های کر کننده کارگزاران نظام سرما          

اما واقعيت این است که امروز چنان شرایط ناعادالنـه و ظالمانـه ای بـر جهـان                  . را می شنویم که گوش فلک را کر کرده        

حکمفرماست که بطور طبيعی سيل توده های محـروم و گرسـنه و در پيـشاپيش آنـان کـارگران را بـه طـور همزمـان در                            

 از کشورها روانه خيابانها ساخته و حاکميت سياه نظام سرمایه داری را در جبهـه ای دیگـر بـه چـالش کـشيده                       بسياری

امروز در قرن بيست و یکم فریاد گرسنگان و فریـاد مبـارزه جویانـه آنـان از هـایيتی گرفتـه تـا مـصر و بـنگالدش و                              . است

  .  بگوش می رسد... بورکينا فاسو و سنگال و 

  

کارگران تحت ستم ایران نيز در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر مـی رونـد کـه تحـت نظـام دیکتـاتوری بـورژوازی                   

در زیـر  . وابسته، طبقه کارگر در یکی از سخت ترین اوضـاع زیـست و معيـشت خـود در سـالهای اخيـر بـه سـر مـی بـرد                    



زدور کـه وعـده مـی داد بـرای حفاظـت از منـافع       حاکميت سياه این نظام است که مـا مـی بينـيم دولـت احمـدی نـژاد مـ         

را بر سر سفره تهی آنان بيـاورد چگونـه بـا بيـشرمی تمـام بـه                  " پول نفت "کارگران محروم بر سر کار آمده و می خواهد          

سرکوب وحشيانه تر کارگران پرداخته و دست بـورژوازی زالوصـفت حـاکم را در تـشدید چپـاول و اسـتثمار طبقـه کـارگر                          

تصویب دستمزدهای ناچيز و بسيار پایينتر از خط فقر و عـدم پرداخـت              . از هر زمان دیگری باز گذاشته است      ایران بيشتر   

در یک مورد می توان     ( به موقع همان دستمزدها، اخراج فله ای کارگران بدون تقبل کوچکترین مسئوليتی در قبال آنان                

، تحميل قـرارداد هـای موقـت و تحميـل دیگـر             ) شاره کرد  کارگر قراردادی در اولين روزهای سال جدید ا        ۵٠٠٠٠به اخراج   

شيوه های استثمارگرانه آشکار به بخش اعظم طبقه کارگر ایران، اعمال یک دیکتـاتوری شـدیدا و وسـيعا قهـر آميـز در                        

 تمام عرصه های کار و زندگی کارگران و از جمله پایمال کردن حق ایجاد تشکل های صنفی این طبقه،  و باالخره پيگـرد                 

و تعقيب فعاالن حقوق صنفی کارگران و سرکوب وحشيانه هر گونه حرکت اعتراضی کارگران برای بهبود شـرایط کـار و                   

زیست تنها گوشه ای از اوضاع وحشتناک زندگی کارگران ایران در نظام سرمایه داری وابسته ایران و تحـت دیکتـاتوری                     

  . حاکم را نشان می دهد

  

 اجتماعی بر کارگران از یک طرف و وجود روحيه مبـارزاتی در آنـان از   -فشارهای اقتصادیبا در نظر گرفن واقعيت فوق،       

طرف دیگر باعث شده که عليرغم همه موانع موجود کارگران به مبارزه برخيزند، بگونه ای که ما هر روز با موج نوینی از                       

در ایـن ميـان مـی تـوان         . بـرو هـستيم   اعتراضات و اعتصابات و حرکات قهر آميز کارگری در جامعـه تحـت سـلطه خـود رو                 

 اسـالم شـهر توسـط       –اعتراض و اعتصاب دالورانه کارگران کارخانه الستيک سازی البرز و مسدود ساختن جاده تهـران                

کارگران به جان آمده در فروردین ماه امسال ر ا به عنوان نمونه ذکـر نمـود کـه البتـه تنهـا یکـی از نمونـه هـای مبـارزات             

  . ال جاری می باشندکارگری در همين س

  

تجربه سالها زندگی مشقت بار کارگران ایران در زیر حاکميت سياه رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی ثابت نموده که تا                    

تجربـه  .  چنين نظام استثمارگرانه ای پا برجاست بندهای استثمار همچنان بر دست و پای کارگران بـسته خواهـد مانـد                   

 دهه اخير نشان داده است که صرف نظر از هـر تغييـری کـه    ٣اسالمی در طول تقریبا    تمامی دولتهای کارگزار جمهوری     

در آرایش سياسی گاه و بيگاه مزدوران حاکم ایجاد گشته، در زندگی کارگران زحمتکش ما نه تنها بهبودی حاصل نشده               

ن واقعيتی است که به ناگزیر      ای. بلکه اوضاع زیست و معاش کارگران هر دوره بدتر و وخيم تر از دوره قبلی گشته است                

چشم اندازی  جز مبارزه برای برافکندن این نظام و تمـامی تجليـات کثيـف طبقـاتی آن را در مقابـل کـارگران ایـن طبقـه                              

  .دورانساز قرار نمی دهد

  

بـی ای   و خاطره تمامی کارگران پيشرو و انقال١٨٨۶در اول ماه مه امسال یاد رهبران پيشرو و قهرمان کارگران در سال      

که در راه تحقق آرمانهای سترگ طبقه خود مبنی بر نابودی نظام استثمارگرانه سرمایه داری و برقرای یک نظـام فـارغ          

از هر گونه استثمار و ستم طبقاتی جان باخته اند را گرامی می داریم و برای کارگران مبارز در پيشرفت مبـارزه برعليـه                  

  . نيمدشمنان رنگارنگ خود آرزوی موفقيت می ک
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