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  22اطالعيه 

  ))روز جھانی کارگر را ھرچه با شکوه تر برگزار کنيم((

در شرایطی به پيشواز روز جھانی کارگر می رویم که نظـام جھـانی سـرمایه داری بـا 
 ميليـاردی را در گرسـنگی و بـی 7بـشریت  تشدید بحـران سـاختاری خـود ، دو سـوم

خود  شد مبارزه را به اوجحقوقی کامل نگاه داشته و با تشدید فاصله وتضاد طبقاتی ر
 ھمـراه بـا رسانده است ، کمتـر از چھارصـد شـرکت بـزرگ سـرمایه داری فـرا مليتـی

خاک سياه نـشانده   ميليارد کشاورز را به3 ميليارد کارگر و 5/2 ھزاران شرکت اقماری
باعـث انباشت سرمایه افزایش  و  تحت مالکيت خصوصی رشد سریع تکنولوژی.است

 شده است چرا که ھدف سرمایه ھاانسان ششصد ميليونميلياردوبيکاری بيش از یک 
سـتم دیـدگان  در مقابل است، سود افزایش ھرچه بيشترانسان وازداری بھره کشی 

 یعنــی اروپــا و آمریکــا بــه امپریاليــستی کــشورھای تمــامیکــارگران آنھاراس ھمــه ودر
قھرمانانـه خـود  مبـارزات و ات بـا اعتـصاب و آمریکای التـين آفریقا و خاورميانه آنھاھمراه

طوفانھـای سـھمگين انقالبـی زمزمه انقالب جھانی کـارگری را بـه صـدا در آورده انـد، 
حکومـت جھـان آبـستن  !ره کشی سـرمایه داری مـژده مـی دھنـدعليه استبداد و بھ

   !!استکارگری 

 ميليـاردی کـارگران جھـان 5/2 ميليونی کارگران ایران بعنوان گردانی از ارتش 46طبقه 
ــهد ــاتی خــود علي ــرد طبق ــا واســتثمار  ر نب ــاتوری حکومــت اســالمی ب ــراضدیکت  و اعت

نبـود  امـا .دارد انقالبـیبـاالیی ه پتانسيل و انرژی کاعتصابات روز مره خود نشان داده 
آگاھی کمونيستی بعنوان علم رھـایی و نبـود حـزب سياسـی سراسـری ایـن طبقـه 

خـود براسـاس منـافع مـستقل  طبقاتی سراسـری –بعنوان تنھا ابزارتشکل سياسی 
 حکومـت شـورائی خـود ، برقـراریو  طبقاتی اش در سرنگونی انقالبی سـرمایه داری

 جـداو   خودبخـودیبقـه بـصورت پراکنـده ، جنـگ و گریـزاین طنبـرد  اسـت،باعث شده
 و از تاثير قـاطع بـر بد،يان مسير آگاھانه جریان در. . . در سطح پائين اقتصادی و افتاده،

  . در جا بزند،ماندهدور   سياسیحوادث جاری

م مــوج تظــاھرات مردمــی امــان رژیــم جمھــوری دودر حــالی کــه اعــتالی انقالبــی دور 
 العالج این نظـام شـدهدرونی   تضاد ھای رابریده وباعث تشدید اسالمی-فاشيستی

در چنـين اوضـاع مـساعدی و در .آنرا در معرض فروپاشی کامل قـرارداده اسـت واست
 بـا  ترویج و پيوند آگاھی کمونيستی،یف کمونيستی تشدید تبليغ راستای اجرای وظا

تـوده جنبش مبارزاتی کارگران و تشکيل حزب سياسی این طبقه برای ھدایت جنبش 
نيـست ھـا و کـارگران پيـشرو م کموراساسی و مب در مسير قدرتيابی آن از وظایفای 
  .است

 مردمـی در  ھـاینـبش مـصادف شـدن آن بـا اوج گيـری جنزدیکی روز جھانی کـارگر و
ــارزات ــشدید مب ــين ت ــه و ھمچن ــران و منطق ــایر ،  ای ــان ط ــودرو ، کي ــران خ ــارگری ای ک

 و پاالیـشگاه آبـادان اصـفھان اھواز ، ذوب آھن کارخانجات،پتروشيمی تبریز ، ھفت تپه
د ، ضرورت ھمگامی و پيوند ھرچه ن که مژده اعتصاب سياسی عمومی را می دھ...و
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  و86ھای  روز کارگر سالمانند  طلب می کند ،گاھانه تر پيشروان کارگری با جنبش راآ
ه مبـارز  بـرای متحـد کـردن و سراسـری نمـودن،ضمن برطرف کردن ضـعفھاکه باید 88

 وریم کـه نيروھـا و تـشکل ھـای مبـارزبـاما بر این . کردتالش گستردهطبقاتی کارگران 
  :محور متمرکز نمایند  چند درش خود راکارگری باید تمام تال

 یـا حتـی چنـد  موفق در این روز)برگزاری تبليغی(ھای برای سازماندھی آکسيون -الف
ھـدایت  رک از نيروھای پيشرو کارگری برای تشکيل کميته مشتروز قبل و چند روز بعد

کارگران و پيوند این خواسـت و سازمانگری حول خواسته ھای پایه ای و عاجل  ، تبليغ
 پيمانکـاری و سيـستم نـابودی ، شـغلی   عمـومی مثـل امنيـت ھـایت خواسـھا بـا

ــارگران ــصاب ، آزادی ک ــشکل و اعت ــت ، ضــرورت آزادی ت ــدانی و  قراردادھــای موق  زن
افـزایش ، یارانـه ھـا  حـذف غارتگرانـه مبـارزه عليـه گرانـی و طـرح،زندانيان  سياسی 

   . . . ومدیران برای ، تعيين سقف حداکثر دستمزدھادستمزدھا متناسب با تورم 

 این درخواست ھا بصورت شعارھای تبليغی مثل برچسب ، تراکت ، اعالميـه ، در - ب
مـا بعنـوان پيـشنھاد یکـسری از شـعارھا را ( گـردد کارگری پخـشمکان ھای عمومی 

  )ضميمه می کنيم 

ــازوی اجرایــی ایــن آکــسيون و تبليغــات براســاس رھبــری و ھمــاھنگی- پ ــه  ب  کميت
نيروھـا بـصورت منفـرد و یـا دسـته جمعـی در  نفـوذ اس منـاطقمشترک رھبری براس
 یـا محفلـی کـه  مثال گروهایت مسائل امنيتی صورت گيرد بطورھمکاری با ھم و با رع

براسـاس   مـشترک راتـصميمات دارد می تواند له یا کارخانه ای نفوذبه تنھایی در مح
وھا از ھم شـناخت دارنـد توان اجرایی خود بطور فردی جلو ببرد و یا در جاھایی که نير

  .بصورت ھماھنگ عمل نمایند  می توانند

بـول قرا ه ای بـرای انجـام کـار  وقتی ھمه ضرورت رھبری جمعی و انتخـاب کميتـ - ت
 بـصورت امـر تردیـد بایـد دسـتورات ایـن کميتـه بـی  مرجکردند برای جلوگيری از ھرج و

و شـانه  و باند بازی و گریـز گراییل فحمی نيروی عمل کننده درآید تا ازحتمی اجرا برا
  .از فعاليت جلوگيری شود خالی کردن 

 مانـده بـه روز کـارگر بيـست روز حداقل بھتر است) تشکيل کميته (  این مسئله  - ث
  . و فرصت کافی عمل نمایند عملی شود تا نيروھا بتوانند با تمام توان 
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