
!روز جهانی کارگران اردیبهشت( 11)خجسته باد، اول ماه مه

 

وصلح طلب به خیابانها می آیند وبا  فاشیسم های مبارز، ضدکارگران وانسان ها ونیستکمو . دراین روزروزاعتراض جهانی کارگری است یازده اردیبهشت  

 نمادی از این روز .به نمایش می گذارند را از جنگ واشغالگری تنفر خود جار وانز و قدرت طبقاتی اتحاد و ،طالبات اقتصادی ، اجتماعی وسیاسیطرح م

. اول ما مه استاستثمار و ستمجهانی علیه هرگونه  مبارزات انقالبی طبقه کارگر ها وتجلی سنت جدال با حاکمیت سرمایه و تالش جنبش کارگری در

 دفاع ازمارکسیسم لنینیسم و های جهانخلقمبارزات اتقالبی  جهانی کارگری و دهای جنبشآوردست بزرگداشت ی وکارگر المللینروزاعالم همبستگی بی

ه ب ،مبارزه طبقاتیفشاری بربا پا نیروهای انقالبی و کمونیستی کارگران آگاه و است. دراین روز زیونیسموییر مبارزه قاطع با هرگونه رفورمیسم و و انقالبی

 امپریالیستی -دارینظام سرمایه فرض آن نابودی قهرآمیزومتحدینش را که پیش قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر پرچم کسب مثابه نیروی محرکه تاریخ،

است، برافراشته نگه می دارند.وکمونیسم سوسیالیسم ، برای دستیابی به آزادی مزدوری، والغای کار
یاد علنی یا با قبول خطرات ز خفقان، جشن اول ماه مه را مخفی و و یط ترورشرا رند به علت ممنوعیت، ومجبو کارگران پیشرو کمونیست ها و درایران،  

دنبال داشته است.ه کارگری را ب زندان، شکنجه وحتی اعدام فعالین دستگیری، ند، که هموارهبرگزار کن
و فقر  ،اشغالگریو د، گرانی، بیکاری، جنگما شاهد جهانی هستیم  که خصلت نمای اصلی آن  بحران، تورم، رکود تولی ،درسرآغاز اول ماه مه امسال  

و تاری را با تمامی کراهت و زشتی  در مقابل همگان قرار داده  تیرهافقی کامل برای طبقات تحت ستم و محروم جامعه است. نظامی که آینده فالکت و بی

، اتحادیه ت متحده آمریکاایاال -های درونی آن  ندیب شدید تضاد قطببارز آن بحران مازاد تولید و ت که ویژگی داری جهانیسرمایه ساختاری های بحران است.

تمامی  روند انباشت سرمایهاست.  خصلت تهاجمی بخشیدهبه آن  و کرده را تشدید های انحصارات مالیگروهبندی رقابتاست، روسیه وچیناپن، ، ژاروپا

 ،ونظامی مضمون این هجوم اقتصادی وسیاسیآید. به اجرا در می های کارگزارلتتوسط دو تصمیمات آن گرفته و انحصاری قرار زیرفرمانروایی سرمایه

انحصارها آشکارا جنگ با  .برای غارت و کسب سود مافوق است گذاری بدون قیدوشرط ایهیابی آسان به منابع کانی و سرم نیروی کار، دست بیشتر استثمار

 حال در های مستقیم و یا نیابتی جاری درافغانستان، عراق، لیبی، سوریه، مالی، آفریقای مرکزی و گجن برند.به پیش می مردم را اعالم کرده و کارگران و

فلسطین  سرزمین قرن  اشغال بیش از نیم ،دراین کشور وابسته به نام اپوزوسیون نیروهای فاشیستی و از آشکار حمایت اکرائین و ، مداخله آشکار دریمن

این  ، همگی در راستاییا پیشگیری ازفاجعه انسانی مداخله  بشردوستانه وبه بهانه  وصدها مثال دیگر اسرائیل ونیستیهلت راسیستی و صیتوسط دو

تضعیف این  تجزیه و جنایاتی که باعث تخریب زیربنا و.گیردصورت می خود خالق آنند هاامپریالیست که درواقع مبارزه با تروریسم به نام و استراتژی

 .کاشانه خود کرده استرا آواره و مجبور به ترک خانه و  ان نفرهزار شده  و کشورها

اندیش، قشری و کهنه گرا،های عقبگروه از همه انواع ،بخشییرها خواهانه وهای آزادیبرای مقابله با جنبش به رهبری ناتو امپریالیسم آمریکا و متحدینش

یک ائتالف  جدید آن حمله نظامی به یمن درکه نمونه  ،دتا اهداف استراتژیک خود را به پیش ببرد نکمجهز و مسلح میمثابه سربازان پیاده ه ب را گرامحلی

شاخه رسمی سازمان - جبهه النصره ،المسلمین ها، اخوان امثال جمهوری اسالمی، القاعده، سلفی ،نیروهای سیاهی .های مرتجع عربی استدولت وسیع با

تروریسم دولتی خادم  دست پرورده و، عمدتنو تبهکارهای مزدور و دیگر دسته بوکوحرام -داعش - سوریه و راق القاعده درسوریه، گروه خالفت اسالمی ع

وبعضن شکل گرفته اند امپریالیستیسازی ثباتوبی از جنگ واشغالگری حاصل زمین مساعد اند که در حاصل این سیاست وعمل انحصاری بوده و سرمایه

، که بنیادگرایی واسالم سیاسی ، وباشندملن ارتجاعی میکا، نهادهای مذهبینیز  نیروها و این هرچند. یه داری رجعت داده اندبه مراکز سرما امواج ترور را

نباید فراموش کرد که  ولیمی کنندنقشی ضد انقالبی بازی خدمت کرده و همیشه به منافع طبقه سرمایه داران رژیم جمهوری اسالمی نمونه بارز آنست

 دربرابر جهانی داریدرشرایط بحران نظام سرمایه بدیل استراتژیک بورژوازی ،همانند فاشیسم هیتلریهابلندکردن فاشیسم است، چون آنخطراصلی سر

 سی"دمکراتوخالی دفاع از"آزادی و های پردازیتی را که خود آفریده است، با سخنبورژوازی امپریالیستی که قادرنیست مشکال مبارزات طبقه کارگرهستند.

 حلقات جامعه، مهاجرین، پناهندگانترین علیه ضعیفانگیزی راتعرض نظامی، جبهه ایدئولوژیکی نفرتکنارهای اروپائی" پنهان وتوجیه نماید، در"ارزشیا و

 ضد خارجی،ات بخصوص تبلیغ طلبی وبا توسل به حربه راسیسم وعظمت متروپل گشوده است و کشورهایمحرومین اجتماعی در دیدگان ودیگر آسیب و

های جنبش هدایت دامن بزند، تا ازفاق ودودستگی درون جامعه کارگری به ن گرائیقوم ساالری ونمائی دین، با بزرگکوشد هراسی میاسالم وستیزی اسالم

کشورهای  در را ای خودتار تودهکش ومداخالت نظامی  و جلوگیری نموده های مختلفملیت کارگری اتحاد و به سمت یک جنبش انقالبی اجتماعی دمکراتیک

یا سازماندهی  فرانسه و در <وشارلی ابد > . هیاهوی حول وحوش جنایتکرده وآزادیهای دمکراتیک را محدود وازمحتوی تهی نمایدتحت سلطه تطهیر

(Pegida)- خانه پناهندگان درشهر وبه آتش کشیدن درآلمان – ربپرست علیه اسالمی شدن غهای میهنیاروپائ(Tröglitz)تروگ لیتزدرایالت(Sachen-

Anhat)ویا برگزاری جلسه درسالن هوف بورگ وین به دعوت -ساکسن ان هالتFPÖ <دید اروپا توسط تهتحت عنوان> <حزب آزادی خواه وین

مردم را به  آشکارا کهرزگرت ویلد و حزب آزادی خواه هلند به رهبری ازفرانسه-ماری لوپن -جهه ملیماننددست راست افراطی  <باشرکت احزاباسالم

های آشکاری نمونه ومحکومیت آنها تنها بخاطر رنگ پوست، به دست پلیس فاشیستی درآمریکاها پوستسیاهتروراعمال قهرعلیه اسالم فرا می خواندونیز 

 . پوستان استرنگین  و  مذاهب ها،ملتدشمنی علیه دیگر برانگیختن حس نفرت وو فاشیستیتحرکات نئو ازاین

حاصله از  تالطمات از تابعی و داشته گرداب این روابط قرار است در وابسته داری جهانیسرمایه نظامبه  درتمامی وجوه اقتصادی وسیاسی ایران کهمعه جا

ی، و چه حال شاهنشاه نظام منفوردوچندان درخود انباشت کرده است. حاکمیت سیاسی اصوال درایران چه در گذشته،  نکبت را قر وکه تمامی ف آن است،

تغییری  ها هیچ و تعویض آن بوده المللی آنوتقسیم کاربین های حرکت سرمایه الزامات و ضرورتتابع  شان رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی بنا به وابستگی

تمامی مقاطع  نشاندگان در ستن دوظیفه ای باز شدن فضای سیاسی نداشته و ندارد. یادر زیربنای جامعه و بهبودی موقعیت اقتصادی و معیشیتی توده مردم و

گذاری و تامین حداکثر سود و مقابله خشن و خونین با  زمینه مناسب برای سرمایه فراهم کردن داری جهانی و فع و مطامع سرمایهبرد منا پیش  حاکمیتشان

کشان، زنان و جوانان بوده است. ان و زحمتهای اقتصادی و اجتماعی کارگر خصوص خواسته طلبانه به خواهانه و برابری های اجتماعی آزادی جنبش
 دعوا درباالی هرم حاکمیت ...و ارتجاعی سبز، موسوی و کروبیهبران جنبش ر همانند ،مدارقدرت از ها ها ویا حذف شدن آن زیستی، نزاع به یک معنی هم

و  ، ضد دمکراتیکمردمی بنا به ماهیت ضد ایناناست. گرطبقه کار وبخصوص استثمار غارت اموال عمومی چپاول و درخواهی بیشتر مضمون آن سهمبوده و

تمامی سطوح زندگی مردم است، ن جبرا اعمال دیکتاتوری عریان درداری وابسته که روبنای سیاسی آ چارچوب نظام سرمایهتوانند در شان، نمی ضدکمونیستی

های سرمایه  بندی های درونی گروه ها درواقع انعکاس تضاد بندی این جناحباشند.  طلبانهبرابری خواهانه  و خواسته آزادیترین  دهنده کوچک حتی بشارت

اجتماعی در یک جامعه  های طبقات ور آرمان و خواستهتبلتشکل که ایران است وهیچ قرابتی با تحزب ودر مستعمراتی نو انحصاری و انتقال آن به حاکمیت

ای رژیم اسالمی مانند ضدانقالبیون  شکل صوری آن که نیروهای حاشیه  دمکراسی حتی بهادی ویابی به آز بنابراین دست حتی مشروط بورژوازی است، ندارد.

پراکنی است. این تبلیغات  و توهمکنند، همگی فریب مردم بوده  ج می، تبلیغ و ترویهای کنونیونئولبرال چپها و مرتدین  میاسال -ملییا ای، و توده -اکثریتی

 وابسته حفظ رژیم پیوند ورا در که منافع خود بورژوازی مرفه جامعه استنیز خرده و امپریالیستی ئولیبرالن اقشار نه طبقاتیطلباشتیتنها بیان تمایالت آ

  .جستجو می کنند جمهوری اسالمی 

داری وابسته اقتصاد سرمایه پذیرناآشتی هایسیاسی که بیان رشد واعتالی تضاد های اجتماعی وویم که بحرانرمی ال اول ماه مهشرایطی به استقب امسال در

وجود آورده است که خیل میلیونی جوانان بی ه این رژیم چنان شرایط دهشتناکی برای مردم ب کش را در خود تنیده است.های زحمت ست،  پیکره زندگی تودها

-یا همانند یونس عساکره جوان دست ی سوق داده است وهای اجتماعیکاربه کام ناهنجاری و بزه دست راکارگران تهی آینده، زنان تحت ستم، بیکاران  و

حل این  اسالمی که از جمهوری یمژکند. رودسوزی میمجبور به خ ،گیردمورد تعرض ماموران دولتی قرارمی کارش که محل کسب و را فروش اهوازی

جستجو ها زندان میادین عمومی و مدنی در و ان سیاسیزندانی هرروزه های دسته جمعیاعدامدر ه حل این معضالت رارا جز استاع معضالت اجتماعی

وبیکاری توده عبور کرده و فقر %۵۰نرخ تورم و گرانی از مرز ، کنند زندگی میخط فقرزیر سوم مردم-اکمیت جمهوری اسالمی نزدیک به دوتحت ح کند.می

که  ،این مترسک جدید جمهوری اسالمی ،یر وامید" حسن روحانیبدت " دولتاجتماعی  و رفاه . علی ربیعی وزیرتعاون، کار زند را به مرگ پیوند می ای

 داقل دستمزد کارگرانح رژیم، سازنمایندگان تشکالت کارگری دستبا شرکت  یک نمایش مسخره دولتی  و در دارای سابقه امنیتی واطالعاتی او مشهوراست



باتوجه  ار دارد،قر % زیر خط فقر57این مبلغ شهری ه به هزینه یک خانواده چهارنفره که با توج ،به تصویب می رساند1394 برای سال  425/712 مبلغ به را

رآورد کرده است. این سیاست همراه با بهزارتومان  800گرانی، این سبد معیشت را یک میلیون و ، با درنظرگرفتن نرخ تورم وکه مرکز آماررژیم به اینکه

 و خانواده کارگری هامیلیون حقوقی کامل بربی فقرمطلق و تحمیل کار فوق ارزان و تشدید نابرابری و و فقر گسترش هرچه بیشتر ترور چیزی جز سرکوب و

ترین امکانات معیشتی، درمانی و  شرایطی که اکثریت مردم از ابتداییدر . توسط سرمایه نیست یروی کارنحداکثر  مناسب برای استثمارزمینه  فراهم کردن

نفت  غارتو استثمار نیروی کار ای میلیاردی ازبخش اعظم درآمده جمهوری اسالمی ،اندک رفاه و تفریحات سالم محروم اندو بهداشت و پرورش و آموزش

های  کمیته ارن وارتش، سپاه پاسدتکنوکرات آن به ویژه  های بوروکراتیک و وعهو زیرمجم یماشین سرکوب دولت صرف را و گاز و دیگر منابع طبیعی

 یابد،% افزایش می33های نظامیهدستگاسهم 94 در بودجه سال .کندمیمناسک مضحک مذهبی  تخدیر روحانیت و حمیق وکالن تهای هدستگا ، ورنگارنگ 

همچون  خواریرشوه ارتشاء و فساد و دهد.نشان میرا % 26ها رقم منفی یارانه سالمتی شدیدن کاهش یافته و پرورش وبهداشت و ولی سهم آموزش و

بانک  میلیارد تومانی در 6500از دزدی  >عصرایران< شریه دولتینرا فراگرفته است.  یک  حکومتی سرتاپای دستگاه ،این رژیم فاسد رگبه دیعوارض مبتال

-کانادا میبه  شود وا میهواپیم راحتی سواره پی یک اختالس مالی ب مدیر کل این بانک در که این دهند وه نام محمد رستمی خبرمین توسط فردی بملی ایرا

دهد. قاچاق کاال به پرسودترین فعالیت واد مخدر به عرصه سیاست اطالع میورود پول فروش م . درهمین رابطه وزیر کشوردولت حسن روحانی ازگریزد

 اند دالرازاین راه سود برده میلیارد 25که در سال پیش کارگزاران دولتی  طوریه بورژوازی ایران تبدیل شده است، ب

خصوص ه دوگانه را ب ، ستم و استثمارتبعیض جنسی ، ستیز اسالمیتحکیم آن با قوانین زن و پدرساالرانه –داریت سرمایهتحکیم مناسبا سالمی باجمهوری ا

 ها را دونسرکوب آ فرودستی و ل وکنند، تحمی مزد نازلی نسبت به مردان کارتسرپرستی فرزاندان با دس کار خانه و کنار که مجبورند در زنان کارگر بر

 اندک دهد، تا داران اختیار تام می به سرمایه شود،توسط مراکز مالی جهانی دیکته می که سازی های خصوصی با پیش بردن سیاست یمژاین رندان کرده است. چ

. درهمین ، سپاردب حقوقی و چ پوشش مالیبدون هی های بردگی پیمانکاری رکتبه ش را سرنوشت کارگران کرده و لغو خودسرانهدادهای جمعی راهم قرار

تنها دربخش  بنا به گفته رئیس هیات مدیره انجمن نساجی ایران، درده سال گذشته. منجر به بیکاری واخراج توده ای کارگران شده است زداییقانون کاررابطه 

 ، متحرک وازجمله منعطفرگران با انواع ترفندها، کشی و پایین آوردن حقوق کاتحمیل ریاضت صدهزارنفر بیکار شده اند. لت تعطیلی کاخانجاتبع نساجی

جمله شوداز ها کارگر می که شامل میلیون ده نفرزیرهای  کارگاه ، حذف تامینات اجتماعی درمشاغل پاره وقت وقراردادهای موقت -موقتی کردن نیروی کار

های صنفی و سیاسی تشکل ق اجتماعی و سیاسی ازجمله حق ایجادهرگونه حقواز  درایران کارگران جمهوری اسالمی است. یمرژ این تدابیر ضد کارگری

 -شرکای نظام ، درمقابل رژیم، انجمن و شوراهای اسالمی خودساخته را که از عناصر بسیجی و باندهای وابسته به دولت و کارفرمایان ومستقل محرومند

های اجتماعی را مورد  جنبشونه تحرک و تشکل مستقل را شناسایی وفعالین کارگری هرگوتشکیل یافته به کارگران وکارکنان تحمیل کرده است و  هاآن امنیتی

> چادر  کارگرمعدن 28جمعی ومحاکمه دسته دیجمیل محمجعفرعظیم زاده و به بندکشیدن کشد. و به زندان می کرده ازکار اخراج، ودهدمی قرار زاراذیت وآ

کارگران >شرکت واحد  دیگر پروین محمدی و راد وبازداشت احسانی ونیم سال حبس مجدد وزاده به نهملو<، محکومیت مجدد کارگر زندانی بهنام ابراهیم 

ظلم وستمی است که  ازی یهانظم عمومی، نمونه اخالل در و رتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشو روز جهانی کارگر با اتهامات جعلی، اجتماع و تهران< در

خانواده کارگری اند ها ترین حقوق کارگری را که خواهان پایان دادن به ستم معیشتی بر میلیونرگری تحمیل کرده ومدافعین ابتداییابه جامعه ک اقلیتی چپاولگر

 کشند.و به بند میکرده محکوم 

عواقب   ط کار بسیار دشوار وبه تمکین به شرای که مولدین اصلی ثروت جامعه هستند را زحمتکشان کارگران و های میلیونی سالمی هرچند تودهجمهوری ا

این مبارزات که عمدتا برای دریافت زنند.  دست به مقاومت و اعتراض می خاموش ننشسته و در اشکال مختلف است، ولی آنها بار آن محکوم کرده فالکت

آشتی انباشت شده و  تضادهای  ندکردنت، که نشانه سربلدر کمیت های باال درجریان اس و حقوق معوقه و شرایط زیستی دردناک است به صور گوناگون

تجمع کارگران شرکت واحدتهران برای  تمان وزارت کار،تجمع کارگران معدن سنگرود دربرابرساخ اعتصابات واعتراضات کارگری و ناپذیر جامعه است.

 ،اعتراضطلوب" فعال سیاسی/سندیکاییرگران "نا معسلویه، اخراج کا 16و 15دورجدید اعتراض کارگران فازهای ایستادگی در برابرمزد ناعادالنه،حمایت از

هزارپرستار  15اعتراضات گسترده اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ یورت آزادشهرازتوابع استان گلستان،کارگران پاالیشگاه نفت آبادان، واعتصاب

تجمع معلمان  می کند، مجبور هارا به کار در بیمارستانتاری دانشجویان پرس به بازنشستگی وه طرح سالمت دولت که پرستاران را ودانشجوی پرستاری ب

شدگان در برابر  و سرکوب ال استثمارشوندگاناز جد یهای گوشه  پرورش اعتراض به کمی بودجه آموزش و دیگر شهرهای ایران در تهران و معترض در

حالی که دولت روحانی همانند گذشته  بهشت امن و آرام برای ده نیست، درهوبی. حقوقی زحمتکشان استبی نکبت و، فقر نمودار داران و کارفرمایان و سرمایه

های استثنایی وسود  در معامله با ما ازفرصت هک های امپریالیستی اعالم می کندسیمای جمهوری اسالمی به دولتدر همزمان کند فراهم می  آوری سرمایهسود
نظم  با افرادی که به اسم اعتراضات صنفی اقدامی بر خالف»دارد  سخنگوی قوه قضائیه اعالم میای   محسنی اژه وهمزمان.برخوردارخواهید شد های عظیم

 «دهند، برخورد می شود.عمومی و امنیت ملی انجام می
امعه را کشی اقتصادی پرچم رهایی سیاسی تمامی جستم و بهره  از برای رهایی بایستمونیستی میک نیروهای پیشرو و درچنین شرایطی طبقه کارگر

های سیاسی  حقوق دمکراتیک و آزادی نبرآورد به ویژه زنان و جوانان جهت های اجتماعی دیگر اقشار و طبقات تحت ستم برافرازند و در پیشاپیش  جنبش

از آموزش و پرورش  سیاسی حق اعتصاب و تظاهرات، جدایی دین از دولت، کوتاه شدن دست مذهبهای صنفی و ، اندیشه، ایجاد تشکلآزادی بیانازجمله: 

عیین ای الییک و سکوالر، پایان دادن به ستم ملی و مذهبی و حق ت عبارت دیگر استقرار جامعه به آتئیسم،و زندگی خصوصی مردم، حق تبلیغ خدا ناباوری و

رچیدن بساط  زندان، شکنجه، سنگسار و عقیدتی  و ب و نیز آزادی فوری تمامی فعالین کارگری و دیگر زندانیان سیاسی و های ساکن ایران، سرنوشت ملیت

اعدام  مبارزه کنند .
تواند درشرایط خفقان انقالبی نمی مدعا ست که پیشرو نکشورهای تحت سلطه هم چنین اثبات ای جنبش کمونیستی، بخصوص در آموزه های جنبش کارگری و

. پیشاهنگان ن کندتامی پناه صرف اصول پنهانکاری در و توده ای -رام سیاسیرا تنها با کار آ جانبه امپریالیستی، بقای فعال خودسرکوب  همه و سیاسی

 مجبورند د،نبه سازمان انقالبی طبقه کارگر تبدیل شو د، ونبگشای درشرایط دیکتاتوری حاکم کمونیستی را د گستره مبارزات چپ ونکه بتوان برای این انقالبی

خصوص ه ب کارگری و هایخود که همانا تلفیق آگاهی سوسیالیستی با جنبش اصلی به وظیفه د، تانراردهق اصلی مبارزهنظامی را میدان  -استراتژی سیاسی

 د. درندست یاباند کمیت های چشمگیر وجود دارند ولی  پراکنده ی، که دراشکال مختلف وهای اجتماعجنبشفعالین  دیگر با نیروهای پیشرو کارگری و پیوند

 حاکمیت، جانبه سیاسی ازهای همهحول افشاگری را مشی مبارزاتی خودخط  شودقادرمی رفته وری کمونیستی جنبش شکل گکه رهب بستر چنین چالشی است

حاد مردم به سمت ای آسی جامعه وتحقق حقوق پایهی سیایبرای رها  را آزاد شده ی عظیم ژانر مرتبط نماید و اهسیاسی توده بازندگی اقتصادی یا اجتماعی و

قید ستم  کارکنان جامعه از . طبیعی است که آزادی کامل کارگران وکندهدایت ش انوکران داخلی یعنی سلطه امپریالیسم و انقالبی دشمن اصلیبراندازی 

 درسم داری یعنی سوسیالیسم وسپس کمونیبدیل واقعی سرمایه تحقق کوشش در و رهبری طبقه کارگره ب یانقالب دمکراسی واستثمارسرمایه منوط به پیشرفت

است . انترناسیونالیسم کارگری عظیمیک کارزار
 های تحت ستم متحد شوید! گران وخلقزنده باد همبستگی کارگران جهان! کار     

 نابود باد رژیم جمهوری اسالمی! مرگ برامپریالیسم و ارتجاع !

 !زند ه باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم! آزادی بدون قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی

 یکی از  اتریش< –فعالین چپ دروین 
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