
  ! کارگران فرخنده باد ی جهانیاول ماه مه ، روز همبستگ
  

ا به عنـوان    ي ست که کارگران دن    ین روز يدر چن . استده  يفرا رس  کارگر یجهاناول ماه مه، روز     

ه ی جهـان سـرما    یصـنعت  ی پر تـوان خـود چـرخ هـا         ی که با بازو   یا  موّلده یروهاين یبخش اصل 

، یونيـ لي چند م  ی ها ییمايختلف جهان با راهپ    م ی آورند، در کشورها   ی را به گردش در م     یدار

ن روز،  یـ آن هـا در ا    .   دهنـد  ید همگان قرار م   ی طبقه شان را در معرض د      یفي و ک  یعظمت کمّ 

ه دار سـود    ی سـرما  ی و مـشت   کـارگران ن  يه، ب ین کار و سرما   ي که ب  یری ناپذ یمبارزه و تضاد آشت   

 کـشانند و    ی شهر ها م   یابان ها يان کارخانه ها به سطح خ     ي زالو صفت وجود دارد را از م       یجو

فـارغ از هـر گونـه اسـتثمار و           یائيدن ،یتسيالي سوس ین و انسان  ی نو یاي دن یبرقرارساختن و   

د یـ نو را آورنـد    یبه دست پر توان خود بـه وجـود مـ           ،یه دار ین جوامع سرما  ياز درون هم  که    و ستم و سرکوب    یبهره کش 

     .   دهندیم

 

 

  

ا زود نظام استثمار یر ی از زوال دیا فرا گرفته حاکي را در سراسر دنیه داریظام سرما که نی کنون فلج کنندهیبحران ها

م یاندازينظر به اروپا قرا گرفته اند، یکه در اتحادا و پرتغال يونان، اسپانیهمچون  یکشورهائ اگر به.  انسان از انسان است

روا داشته، مقاومت، اعتراض و خشم قه کارگر  بر طبیه داریسرما یجهاننظام  که یبت باريط مصیم که شرايني بیم

کارگران خشم ، ا هميتالیلستان، فرانسه، آلمان و اکا، انگی مثل آمریئدر کشورها .خته استين کشور ها را برانگیمردم ا

ده يان آن، ارکان نظام پوسيا زود طغیر ی، در حال جوشش است و د خود در درونی همچون کوه آتشفشانو زحمتکشان

سم يالیترات مين حقانیا.  بر خاکستر داغ آن شکوفه خواهد زدیستيالين سوسیخت و جامعه نوی بر هم خواهد رکهن را

  .   استیخیتار

  

 که ی مبارزه با بحران هائیه داران زالو صفت برای سرمای حامی که دولت هایا" ی اقتصادیاضت کشیر "یبرنامه ها

 منتج از ی مالی به جز سر شکن کردن ضرر هایزي کنند چیاده ميمختلف پ را در بر گرفته، در جوامع یه داریجهان سرما

سعی ه داران همواره یدر واقع سرما. ستيگر اقشار مردم نی بر طبقه کارگر و دیه داری ذات نظام سرمای هایناهنجار

 خود به پائين را در سير نزولیسرمایه داری نظام که یکی پس از دیگری  عظيمی ین بحران هايبار سنگمی کنند تا 

.   بماندیباق" ر پولُپ"کار کارگران " ارزش اضافه" شان همچنان از یب هايکنند تا ج ی را بر دوش کارگران خالدنمی کش

 مثل ی ای جهانی مالی رهنمود سازمان هاران که بای در اارانه هایکردن " هدفمند"ا همان طرح یها " ديسوبس"قطع 

 یاضت کشیر "ی از برنامه هایکی صورت گرفته است، ی و سازمان تجارت جهانین پول، بانک جهاین الملليصندوق ب

          . کنندیران آن را با پوست و گوشت خود حس می است که کارگران و زحمتکشان ایا" یاقتصاد

  

افع  منین حکومت حامی، ای اسالمیم جمهوری رسد که رژی فرا می کارگر در حالیران، اول ماه مه، روز جهانیدر ا

 .ده استينام" یرانیه ایت از کار و سرمای، حماید مليتول"، آن را سال ی جهانیه داریه داران وابسته به سرمایسرما

ه یکا ها و اتحادیسنددر  یحت ،کارگرانو وحدت تشکل عدم  و ی کارگری از رشد جنبش هایري که به منظور جلوگیمیرژ

 را در گلو خفه کرده و هر حرکت ین کارگري فعالیصدا، نای و عرکيستماتيس یها، با سرکوب شان یصنف یها

از کار و کارگر " تیحما"د را سال یرانه سال جددهد، مزّوي را با شالق و شکنجه، زندان و چوبه دار جواب می ایاعتراض

 یداد هال قراري، تحمق دستمزد هایتعوعدم پرداخت و ه داران در یاردن دست سرماذ با باز گی اسالمیجمهور ! نامدیم

 و یازنشستگمه و حق بيها عدم پرداخت ب که هدف از آن" یتموّق"  کوتاه مدتیقرارداد ها یاجراا ید امضاء و يسف

با ، د تر کارگران استی و استثمار هر چه شد،ی و دائمی رسمیاستخدام ها از یناش هّقحقوق َح  از پرداختیخوددار

 شوند، یان از کار اخراج می از طرف کارفرمای که دائمًا به صورت دسته جمعی نسبت به سرنوشت کارگرانی اعتنائیب

اخراج  کارگران همچون ی دستجمعیاخراج ها، ن راستای در ا. کندیجاد می ا طبقه کارگریبرا را یط دهشتناک تریشرا

 یید مواد غذايه تول نفر از کارگران کارخان٢٣٠ حدود کار شدنيب،  در مشهد نفر از کارگران شهاب خودرو٧٠٠حدود 



 از یدر شهرستان بوکان، اخراج تعداد" کاوان"مان ي سی  نفر کارگران ُکرد از کارخانه١۵٠اخراج حدود در همدان، " وانيک"

 ی  نفر از کارگران کارخانه١۵٠دن حدود شکار ير از کارگران فوالد غرب، ب نف٢٠٠کارگران کارخانه آرد مهاباد، اخراج حدود 

ران در اعتراض به عدم پرداخت ی ایع فلزی نفر از کارگران صنا٨٠٠گر تظاهرات حدود ی اصفهان، و از طرف دد منگنز درینو

مه معّوقه در تهران، اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ي ماه حقوق و ب٨ش از يب

  کاشانیسندگیکارگران کارخانه راعتصاب ،  نکاء در مازندرانروگاه برقيعدم پرداخت دستمزد کارگران نشان در ساوه، 

 و فقر و فالکت یکاريد، گسترش بیسال جددر ن دارند که یهمه و همه نشان از ا... و  خودیط زندگی بهبود شرایبرا

  .  ش استي در پ کارگرانی برایتربار فزون 

 یجمعـ ه   دسـت  یها  و اخراج  ی اسالم یان جمهور یعرط سرکوب   ی در شرا  یافزون اعتراضات و مبارزات کارگر     گسترش روز 

ط کـار و  يکه بـر محـ  است  ی اوضاع طاقت فرسائانگريب نیروش بهکه در حالی ،   اشاره شد  ها در باال      آن  از یدرکه به موا  

 برخوردارنـد کـه     یه مبـارزات  يـ  دهد که کارگران ما از چنان روح       ین حال نشان م   ي، در ع   باشد یست طبقه کارگر حاکم م    یز

بـاز از مبـارزه در جهـت تحقـق          ،   و بـرزن   ی بساط شـکنجه و چوبـه دار در هـر کـو            یبرقرار  و یکتاتوریط د یرغم همه شرا  يعل

هـا را بـه سـکوت و      نتوانسته است آن ی اسالم یم دار و شکنجه جمهور    یده و رژ  ي عادالنه خود دست نکش    یخواست ها 

 زود بـا مـانع      یلـ يران خ یـ  حاکم بـر ا    یکتاتوریط د یگران در شرا   کار یت که مبارزه اقتصاد   ين واقع یبا توجه به ا   . دارد ن وا يتمک

ر شـاهد مبـارزات     يـ ران در چنـد دهـه اخ      یـ  نقـاط ا   ی کند، مـا در اقـص      یدا م ي پ یاسيدولت روبرو شده و خصلت س     سرکوب  

به ت قين حقیا. میز شده است بوده اين ني خونی هایري منجر به درگ   یبا آنان که حت    ی اسالم یکارگران و مقابله جمهور   

 کـارگران   . رشد داده انـد    وکرده  برقرار  ران  ی را در ا   یران، دهه هاست که جو مبارزات     ی مبارز ا  انگر آن است که کارگران    يواقع ب 

ها  نند که نه فقط کارفرما   ي ب ی شناسند و م   ی را بهتر م   شتر دشمنانشان يهر چه ب  ،   مبارزات خود  نيان هم یمبارز ما در جر   

   .ند طبقه کارگر هستیدشمنان اصلمره در ُز ی اسالمیجمهوریعنی ها  آن یحامم یه داران بلکه رژیو سرما

ک جامعه آباد   ی در   یش شرط زندگ  ي دانند که پ   ی م یشرو به خوب  يپآگاه و    کارگران   ست و يده ن ي پوش یت بر کس  ين واقع یا

خـود   کـه بـه دسـت    ذرد گـ یمـ  یانقالبق یو از طر   ی اسالم یم جمهور ی رژ یسرنگوناز کانال   در درجه اول    ،  رانی در ا  و آزاد 

. دگـشته باشـ   متحّقـق   جامعـه    اقـشار زحمـتکش   گـر   یداتحاد با   در   ، خود آنان  یدئولوژیو با ا  متشکل   یرهبربا  کارگر  طبقه  

 ی قـرار مـ    ن طبقـه    ی ا یروشنفکران انقالب شرو و   يرا در مقابل همه کارگران پ     ن انقالب   یانمودن راه    اروفه هم ي که وظ  یامر

  .دهد
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