
  !روز كارگر، روز همبستگي جهاني طبقه كارگر گرامي باد
  

کــه اســت روزی . روز کــارگر، روز  همبــستگی مبــارزاتی کــارگران جهــان اســتاول مــاه مــه، 
بـه  آئی های مبـارزاتی ای کـه        و روحيه رزمندگی خود را  در گردهم       کارگران قدرت تشکيالتی    

گران آگاه فرصت می يابند با ارزيـابی از     می کنند به نمايش گذاشته و کار       برگزاراین مناسبت   
با توجه به قدرت تـشکيالتی ای کـه طبقـه کـارگر              توازن قوای موجود بين طبقات دارا و ندار و        

  .  راه هائی که برای دستيابی به مطالباتشان بايد طی شود را بررسی نمايند،دارا می باشد
  

جـشن جهـانی کـارگران مـی         ، روز کارگران ايران در شرايطی به استقبال اول ماه مه        امسال  
يـورش   ،)جمهوری اسـالمی ( روند که بورژوازی وابسته حاکم  به کمک رژيم حافظ منافع اش

بــورژوازی انگــل صــفت ايــران در . بزرگــی را بــه حقــوق و مطالبــات آنهــا ســازمان داده اســت 
حتـی  شرايطی که سالهاست کـارگران را در زيـر خـط فقـر رهـا سـاخته و از پرداخـت مرتـب                        

بـا شـدت هرچـه    نمودن يارانـه هـا،   " هدفمند" حال قصد دارد با به اصطالح ،دستمزد هايشان خود داری می کند     اقلحد
 بـه مثابـه سـال      ٨٩ را خامنه ای ولی فقيه ارتجاع حـاکم بـا نامگـذاری سـال                اين قصد .  شيره جان آنها را بکشد     بيشتری

 

 

 
  .رسما اعالم نموده است» همت و تالش مضاعف«
  

،»همت و تالش مـضاعف    « در شـرايطی بـا وقاحـت        ثمار باز هم وحشيانه تر کارگران با ُکد یا نام مستعار            استهدف پليد   
عمـال  ،   ٨٩بـرای سـال      هزار تومان به عنوان حداقل دسـتمزد         ٣٠٣تمام اعالم شده است که دولت احمدی نژاد با تعيين           

بـه دليـل   ایـران کـه   کـارگران   بر این اسـاس،      .است حقوق کارگران را سه برابر کمتر از خط فقر اعالم شده تعيين نموده            
کننـد و   عدم تناسب دستمزد هايشان با هزينه های يک زندگی کارگری مجبورند چنـد شـغله شـده و يـا دو شـيفت کـار      

 سـخنگوی   بـا ایـن خواسـت      يـستند، حـال    باز هـم قـادر بـه سـير کـردن خـود و خـانواده شـان ن                   هااين تالش  تمام عليرغم
 .ی بنمايند" تالش مضاعف"،  جهت زنده ماندناز آنها می خواهدبا وقاحت تمام  هستند که مواجهبورژواری حاکم 

  
نـساجی خامنـه در آسـتانه سـال جديـد      نوشابه سازی ساسـان و  اخراج وسيع  کارگران در کارخانجات آزمایش تهران، 

تازه در  . ی کارگران خواهد بود   بروشنی نشان می دهد که سال جديد  سال گسترش بيکاری و فقر و فالکت فزون تر برا                 
رشـد افـسار    بـا توجـه بـه    –کردن يارانه هـا   "هدفمند"در صورت عملی شدن طرح چنين شرایطی جيب خالی کارگران 

موج جدیـد تهـاجم   همانطور که آشکار است این . گرفتاز گذشته مورد حمله قرار خواهد        بيش   -در اثر آن  گسيخته تورم   
شـده و کارفرمايـان حتـی از     شرايطی رخ می دهد که کارگران دسته دسته از کـار بيکـار  در  همه جانبه بورژوازی حاکم

این وضعيت گویای آن است که سرمایه داران انگـل صـفت            . پرداخت دستمزد های پذيرفته شده نيز خود داری می کنند         
نابودی   وبيشتر ز فقر و فالکتاگر به اعتراض برنخيزند سرنوشتی جایران، کارگران را در شرایطی قرار داده اند که آنها          

تنهـا بـا مبـارزه بـر         در حقيقت کارگران ایران امروز بيش از هر وقت دیگر در وضعيتی قرار دارند که                 .در انتظارشان نيست  
عليه سرمایه داران و رژیم حامی آنها برای بهبود زندگی خویش است که می تواننـد از شـرافت و انـسانيت خـود دفـاع                    

    .نمایند
  

قًا، امروز این واقعيت انکار ناپذیر را همگان شاهدند که به مـوازات فـشارهای اقتـصادی کمـر شـکن و سـرکوب بـال       اتفا 
وقفه کارگران توسط دیکتاتوری حاکم، مقاومتها و مبارزات طبقه کارگر ایـران در اشـکال مختلـف هـر روز ادامـه یافتـه و                         

در . به مقابلـه بـا تهـاجم بـورژوازی وابـسته ایـران مـی پردازنـد                کارگران با اعتصابات و اعتراضات خود در محيط های کار           
شـاهد حـضور برجـسته جوانـان کـارگر و زحمـتکش و خيـل         همين راستا بود که در جریان خيزشهای چند ماهه اخير مـا 

عظيم ارتش ذخيره کار بویژه در محالت جنوب شهر و زحمتکش نـشين در مبـارزه بـر عليـه رژیـم ضـد کـارگری جمهـوری          
شرکت کارگران در این مبارزات قهرمانانه و  عزم آنها در مشارکت و پيشبرد مبارزه جاری مردم ما بـرای                    .  بودیم اسالمی

سرنگونی جمهوری اسالمی، خود بيانگر شدت خشم و نفرت آنان از وضع شدیدًا ظالمانه و نکبت بار موجـود و نـشانی                       
کـه سـرمایه داران ایـران در ارتبـاطی ارگانيـک بـا سـرمایه                از عزم کارگران برای تغيير شرایط زندگی فالکت باری اسـت            

  . داران خارجی برای کسب سودهای هر چه کالن از استثمار کارگران برای آنها بوجود آورده اند
  

ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی و نظـام سـرمايه داری حـاکم کـه زنـدگی و حيـات کـارگران را بـه تبـاهی کـشانده                 
 نجـات  هتنهـا را . شـده  با برجستگی هرچه بيشتری در مقابل طبقه کـارگر قـرار داده     ت دیگر   است، امروز بيش از هر وق     

بـدون رهبـری کـارگران بـه        در عـين حـال       انقالبـی کـه      ، انقالب جهت نابودی وضع ظالمانه موجود می باشـد          ما، کارگران
 بلکـه مبـارزه هدفمنـد بـرای         از این روست کـه نـه فقـط مبـارزه بـرای بهبـود شـرایط زنـدگی خـود                     .فرجام نخواهد رسيد  

   .سرنگونی جمهوری اسالمی و پيشبرد امر انقالب وظيفه بزرگی است که در مقابل کارگران ایران قرار گرفته است
  

طبقه کارگر ایران را در جهت پيشبرد رسالت بزرگ خویش به هر طریق ممکن یاری داده و     در روز جهانی کارگر بکوشيم      
  .ام های هر چه بلند تری برداريم گدر راه رسيدن به این امر

  
  !زنده باد اول ماه مه،روز جهاني كارگر

!مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي  
!زنده باد كمونيسم!                          پيروز باد انقالب  

 با ايمان به پيروزي راهمان
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