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  برافراشته با د پرچم
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!رفقای کارگر  
ی ارتش قدرت نمائ قاره جهان، روز۵المللی کارگران همبستگی بينجهانی کارگر، روزاول ماه مه، روز! به پا خيزيد

.داری فرارسيده است سرمايهدنيای ظلم، ستم و استثماربرابرجهانی کار، در  

پيمائی، تظاهرات، جشن  آئی، راه خيزند و باگردهم  به پا می در اين روز، کارگران سراسر جهان، چون پيکری واحد

نظام سوسياليستی برای استقرارداری و مبارزه برای برانداختن نظام طبقاتی سرمايهدرراالمللی خود ادی، اتحاد بينشو

.گذارند جهانی، به نمايش می  

رزند، چرا که آنها دراين ل هراسند وبرخود می اين نمايش قدرت متحد کارگران، میتمام کشورهای جهان،ازمرتجعين 

.شنوندخود ميگوش را به داری  ناقوس مرگ نظام ستمگرانه سرمايهجهان، صدای همبستگی کارگران سراسرواتحاد   

 ايران، تمام بدانجا که حتا در کشورهائی نظيرشنيدن نام اول ماه مه وحشت دارند، تااين است دليل آن که چرا آنها از

راه کارگران، برای سرگردند، تا بر  متوسل میفشار  وسرکوب ترين  به وحشيانه گيرند و  قوای خود را به خدمت می

بر زوال و  اين خود، دليل بارزی . ارگران جهان، مانع ايجاد کنندخود، با تمام کآشکار  نشان دادن همبستگی علنی و

.ست داری جهانی و گرايش روز افزون آن به ارتجاع سياسی ورشکستگی نظام سرمايه   

آن، جمهوری اسالمی، تمام فجايع اين نظم ضد انسانی و پاسداررژيم سياسی حافظ ايران وداری حاکم بر نظام سرمايه

.اند آشکارترين شکل ممکن، به نمايش گذاشتهترين و را به عريان  

نها، جزء بسيار آفرينند، ت هائی که کارگران می از تمام ارزش. به خود گرفته استکارگران ابعادی حيرت آوراستثمار

د، به جيب سو عنوان  به آن تماما بقيه   و گردد  میبه عنوان دستمزد، نصيب خود کارگرآن،  ازناچيزی   و کوچک

  کفاف تامين حداقل معيشت کارگران را نمیست که نه فقط ا ناچيز چنان  اين دستمزد. شود می داران سرازير سرمايه

 آماری  موسسات طبق محاسبات  بر حتا  که  است  چنان آشکار اين واقعيت. فاصله داردآن ها از ، بلکه فرسنگ دهد

ار بنابراين، درنتيجه استثم. تر از خط فقر است  بشود، باز هم پائينوابسته به حکومت، اگر اين دستمزد، دو برابر نيز

رو هستند، در حالی که مدام و با سرعتی باور نکردنی، بر حجم سود و سرمايه و  به ای که کارگران با آن رو وحشيانه

مطلق کمر شکنی دست اند وعموم کارگران با فقر  شود، کارگران پيوسته فقيرتر شده داران ، افزوده می ثروت سرمايه

دار، برای در انقياد  ست در دست طبقه سرمايه ای ايران، نه فقط وسيله رژيم ديکتاتوری عريان حاکم بر. اند به گريبان  

ترين  داری، بلکه با محروم ساختن کارگران از ابتدائی و اسارت نگهداشتن کارگران و حفظ وحراست از نظام سرمايه

. به ورطه فقر و فالکت باور نکردنی سوق داده استحقوق مدنی و سياسی، آنها را  

 



 و حقوق دمکراتيک، محروم ساختن آنها از  های سياسی رژيم جمهوری اسالمی، با محروم کردن کارگران از آزادی

تحميالت متعدد ها و مقابله با زورگوئیتحاد وسيع کارگران برای مقاومت وآزادی تشکل و اعتصاب، نه فقط مانع از ا

يک کارخانه و يا موسسه  منفرد کارگرانوب اعتراضات ولوبا سرکموارد متعددداران شده است، بلکه حتا در يهسرما

رژيم جمهوری اسالمی، به . داران بگيرند ديگر، مانع از آن گرديده است که کارگران حق وحقوق خود را از سرمايه

ن و کارگرا استثمار تشديدرا در ن، دست آنها دارا رمايهس به نفع  قانون کار با دست کاری در و کرده  ن اين هم بسنده

.ترين حقوق کارگری، کامال باز گذاشته است  ساختن آنها حتا از ابتدائی محروم  

 شرايطی تحت چنين.سطح معيشت آنها تنزل نموده استدام دستمزد کارگران کاهش يافته وست که م چنين شرايطیدر

دراين شرايط است که . ها به تعويق افتاده است ها و گاه سال مزايای ناچيز کارگران ماهست که حتا حقوق و دستمزد و 

اند،  حقوق محرومهرگونه حق وکارگران قرارداد موقت را که ازو نهادهان، استخدام رسمی را به کلی کناردار سرمايه

زندانی وفعالين کارگری را دستگير رژيم هم  کنند و  را به سادگی اخراج می رضیمعت هرکارگر. دارند  وامی به کار

.کند می  

ای تشديد شده  سابقه  نحو بی خالصه کالم، تحت رژيم ديکتانوری عريان حاکم بر ايران است که استثمار کارگران به

.رو هستند است وعموم کارگران با فقر مطلق روبه  

تواند کارگران را از مبارزه برای تحقق مطالبات  نتوانسته و نمیسرکوب، هرگزاگفته روشن است که رژيم اختناق ون

. ر اين حقيقتست ب طول يک سال گذشته، گواه روشنیاعتراضات کارگری درصدها مورد از. و اهداف خود بازدارد

راه تحقق های سياسی، مانع بزرگی برسر زادینبود آمی وديکتاتوری عريان جمهوری اسالرژيم اختناق وبا اين همه،

.مطالبات واهداف طبقه کارگر ايران است  

وشنفکران ردانشجويان و زنان، معلمان،مردم،های وسيع  توده. رنج استاين بابت درنيست که ازاما، تنها طبقه کارگر

آنها .اند های سياسی و حقوق دمکراتيک محروم زير فشار رژيم ديکتاتوری و اختناق قرار دارند واز آزادیمترقی نيز

زنده باد براين زيبنده است که شعار بنا  آزادی هستند و حصول به و اختناق  ديکتاتوری و خواهان برافتادن رژيم نيز

.بگيرداول ماه مه قراردررگرشعارها و مطالبات طبقه کاصدر، درآزادی   

!زنان و مردان کارگر  
تر اول  هائی که رژيم حاکم پديد آورده است، خود را برای برگزاری هرچه با شکوه به رغم تمام موانع و محدوديت

.هيمد ها نشان پيمائی ها و راه آئی های اردوی جهانی کار، در گردهم ماه مه آماده کنيم وهمبستگی را با تمام گردان  

 

المللی کارگران سراسر جهان زنده باد همبستگی بين  
زنده -زنده باد آزادی  باد سوسياليسم    

برقرارباد حکومت شورائی -باد رژيم جمهوری اسالمی     سرنگون 
)اقليت(سازمان فدائيان   

١٣٨۶ارديبهشت   
حکومت شورائی -آزادی -نان -رکا  

www.fadaian-minority.org: ی ما روی اينترنتنشان  
info@fadaian-minority.org :آدرس الکترونيکی ما 


