
 !ل ماه مھ روز جشن جھانی کارگرانزنده باد او

 !بھ پیش) سندیکا(شکیل اتحادیھ ھای مستقل کارگری برای ت     
 

 بھ نفع کارگران و اجتماعی را وتغییر اوضاع سیاسی  رچشم انداز مبارزات طبـقۀ کارگ

و  با برنامھچھارچوب یک جنبش انقالبی رزمنده  این مبارزات را باید در. دھدزحمتکشان نوید می 

  !اوستتشکل آگاھی و قدرت طبقھ کارگر در زیرا  ،متشکل بھ پیش برد

ما برای این امر مھم مبارزه می کنیم و رفقای کارگر را برای پیوستن بھ جنبش سراسری ایجاد 

                                            !ھای کارگری فرا می خوانیمدیھ اتحا

را بھ بند  یا ما و کندسرکوب دیوانھ وار مارا  ن تالش ما برخود بلرزد وبگذار بورژوازی از ای

. رختی تنومند ریشھ در اعماق داریمما ھمچون د. ین تاالن گری ھا طرفی نخواھد بستلیکن از ا. کشد

 . مبارزه راسخ تر خواھد کرد ۀرا آ بدیده تر و اراده ما را برای ادام سرکوب ھا ما

نبش اعتراضی ما بر رشد جرژیم گرچھ می تواند محدودیتھائی  سیاست سرکوب و ارعاب

ید چنین حکمی نبوده است کھ حکومت ھای مؤ لیکن تاریخ مبارزه طبقاتی ھرگز ،کارگران تحمیل نماید

عمال سیاست ھای ضد ِابا یا  دیکتاتور توانستھ باشند روند مبارزات توده ھا را سد کنند ومستبد و 

 ران را از اعالم خواستھ ھا وکارگ ی انقالبی بزنند ویروھالبان ن وت را برانقالبی و پلیسی مھر سک

 .باز دارندو دیگر شیوه ھای مبارزه کارگری و تظاھرات پایی اعتصابات بر

روستا  ن شھر ورشد گرایش انقالبی در میان دیگر زحمتکشا مبارزات کارگران و گسترش دامنۀ

، ھراس انقالبی تحت ستم بھ اعالم خواست ھای رادیکال وتراض توده ھای اع ھمچنین گسترش دامنۀ و

 ن ومعلما بھ بند کشاندن فعاالن کارگری،. حاکمان جمھوری اسالمی را بیش از پیش برانگیختھ است

گان جنبش اعتراضی نمایند فعاالن جنبش زنان کھ در حال حاضر بھ مثابۀو  رھبران دانشجویان انقالبی

رژیم سرمایھ داری حاکم از اعتال و گسترش  وحشت و زنان می باشند، ، دانشجویانمان، معلرانکارگ

ری نگذاریم رژیم چمھو. را آشکارا نشان می دھدلبانھ کارگران و زحمتکشان حق ط انقالبی و مبارزۀ

از شرایط بھره برداری  با کارگر را از ما پس بگیرد و ھای چندین سالۀ مبارزات طبقۀاسالمی دستاورد

 ۀن در جامعھ می باشد از پیش روی مبارزھ خود عامل ایجاد آخفقان و ارعاب ک، سیھ روزی، فقر

 .انقالبی ما جلوگیری نماید

. تمکین نخواھد کرد ھاکارگر ھرگز بھ آن طبقۀ ند وقوانین سرمایھ داری برای ما مقدس نیست

ورند ارگان ھای تأمین وجود می آھ مؤسساتی کھ حکومت ھای سرمایھ داری ب و نھادھا ،سازمان ھا

این سازمان ھا تحت ھر نامی کھ باشند . ضد منافع کارگران عمل می نمایند و بھاند ایھ داران فع سرممنا



ماھیت ضد ھرگز از  –، انجمن اسالمی کارگران باشد باشد، شورای اسالمی کار باشد خانھ کارگر –

 . انقالبی و ضد کارگری شان کاستھ نمی شود

ور بھ پذیرش خواست ھای خود ه ای متشکل سرمایھ داران و زمین داران را مجبمبارز باید با

یان سیاسی آزادی زندان ، حق اعتصاب،)سندیکا(کنیم و در این مبارزه از برپایی اتحادیھ ھای کارگری 

 . ا فشاری نماییممطالبات مشترک خود با دیگر رفقای کارگر پھمۀ  ن کارگری وو فعاال

از منظر منافع طبقھ ، اقتصادی و فرھنگی سیاسی تبلیغ ضرورت مبارزۀ ید بھ ترویج وبا« 

ھمھ اشکال متنوع  اشکال مبارزه و س ھمۀید مبارزۀ سیاسی کارگری را در رأبا. کارگر پرداخت

 ».ھای کارگری در جھت انقالب کارگری قرار داد نھاد

مراکز کارگری در  ه ھای پارس جنوبی و دیگرنیشکر ھفت تپھ و پروژ رفقای کارگر ما در

در سطح وسیع و  بھ این خواست ھای انقالبیمبارزات خود خواھان تشکیل سندیکای کارگری شدند باید 

 .اکز کارگری جامعھ عمل پوشاندمر ۀھم

. مبارزات خود قرار دھیم ا در سرلوحۀباید تشکیل سندیکای انقالبی کارگران ر :رفقای کارگر

فعاالن  عاجل کھ باید ھمۀ فھ ای است فوری واین وظی. یابد لی میزیرا قدرت ما در تشکل ما تج

کید ورزند و با بھره گیری از ن تأبی مدافع آزادی طبقھ کارگر بر آانقال نیروھای سیاسی و وکارگری 

ھر باید در . عمل خود تبدیل نمایند یالیسم بھ برنامۀبا بسیج نیروھای مدافع سوس توان مشترک خود و

 این رزیمحاکمیت و بر  ئیمباید بھ میدان آ .مورد تعرض قرار دھیم اسالمی راھوری جم عرصۀ ممکن

 انقالبی بھ زیر کشیدن حکومت سرمایھ داران بر پا در حماسۀ جشن واقعی را یدبا .ضربھ وارد سازیم

ویرانھ ھای  زحمتکشان را بر کارگر جمھوری انقالبی کارگران و یقین داشتھ باشیم کھ طبقۀ. کنیم

 .می بنا خواھد کرداسالجمھوری 

 

 تشکل ھای مستقل کارگریایجاد پیش بھ سوی 

 !تدارک انقالب کارگری و 

 !سوسیالیسـمزنده باد 
 

 کارگـران انقالبی  پروژه ھای پارس جنوبی

 کمیتھ انقالبی کارگران ایران
 


