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!!! آارگری باد اول ماه مه  روز جهانیگرام  
 

  بهشت هشتاد و هفتزدهم ارديدوا                                                                                   ...ی هماهنگتهيآم
  

 طبقه  بر دوشهمچنان  ،هيسرما   نكبت بار  شوم و یهيم آه سايروي آارگر می به استقبال روز جهانیطيامروز درشرا

 سقوط ین طبقه را به ورطه يا  آحادشيش از پي ب و آندی مینيسنگ  جامعهستم تحت  وران محرومي و مزدبگ آارگری

 ه وآسبي سرما هر چه افزون تر انباشتیبرا،  ه داري سرمای و طبقه ی دارهي سرما نظام. آشاند ی میخرابو خانه 

تحت ستم  مردم  وان  آارگر را به یيت سخت و طاقت فرساياط  بغي ، شرا سرشارسود به دنبال آناضافه ارزش و

ز آن يروآارگر ست و مناسبات نابرابیه داريما سردي تولیوه ي ش. نشاند یاه مي روز سد و آنان را بهي نمایل ميتحم

به  در آن  ،یادي زی هاانسان  انهروز آه  استبوجود آورده ی خاآره ین آيا یرو آارگران ، بریا بری جهنمآنچنان

،  یناامن ، ی ، تن فروشفساد،  یكاري ب ،فالآت، فقر .ننديشن ی ماهي شوند و به روز سیده مي آشی و نابودآام مرگ

 است ین نظامير چنيگر ، خود از تبعات اجتناب ناپذي و هزاران درد و رنج دیستيالي خانمان براندازامپری جنگهاادياعت

رد و موجبات ي قرار گی بشرشرفتي پنكه در خدمت سعادت وي ای به جای و فن آورژیتكنولو  دانش و علم ویثمره . 

اد توده يق سرآوب و انیه ساالر براي سرمایدمت حكومت ها در خد ، به طورعمده ي نما آنها را فراهمی وتعالیخوشبخت

 یلوا ري ز رایله اي و قبی قومیگر جنگهاي و دیستيالي امپری جنگ هارد ،ي گی آارگر و مردم  تحت ستم قرار میها

  و عراق را درنآونه بارز  آه نم آند ،ین آن ميگزي را جای و مذهبی ملیيتحجر گرا وزندي ، دامن می خواهیدمكراس

  وانه خواهیزادآ هرگونه حرآت  ین نظاميك چنيدر   دور از انتظار نخواهد بود آهیليخ. م ي باشی شاهد مغانستاناف

با فقر دست و پنجه نرم  آنند   انسان لونهايم ابد ،ي و جو خفقان و وحشت اشاعه  شودشدت سرآوب ه  ب انه طلبیبرابر

رند ياد قرار گي مختلف تحت ستم و انقیاي و آودآان ، از ابعاد و زوازنان  ، دهنداتي حی  ادامه ن شكل ممكنيوبه بدتر

ن مردم آارگروزحمتكش هستند يچون دراصل ا.  محافظ آنها تباه شوندی حكومتهاه داران وي سرمایزورمدار به خاطر

  یزندگو  آارآنند ،آنانشتري بسود وی ارزش اضافه داران و آسبي سرماشتريهرچه بآز و حرصیاض ارید براي آه با

  . دست بدهندش را ازي خویو هست       

گرحداقل از حق اعتراض ي دی اگر آارگران وزحمت آشان درآشورها،ن استيران ما سخن فراتر ازايا  درروزام

 یوه سرآوب مين شيدتريشد  باین حرآت اعتراضين جا آوچك تريا در بار خود برخوردارند  نكبتینسبت به زندگ

بارز  نمونه  ، خود ،ی اجتماعیجنبشها   معلمان و وزنان،  يی دانشجو ،یشروان آارگري پین براينگكام س اح .شود

 تش بايدن دوران محكومنگذرا از ران بعدي ای رهبر سرشناس جنبش آارگری محمود صالح .است  سرآوبها گونهنيا

 از فعاالن یتعداد  و طلبیبرابر  خواه ویزادآان يدانشجو و  منصوراسانلو .شوديم زادآ یلون تومانيقه چهل ميثو

ران ي ای آارگرشروان جنبشيگر از پي دیكي  ،ی امانثين روزها شيدرا برند وي همچنان درزندان بسر م ،جنبش زنان

ران را به ي ا یزده  فقر یهجامع  ،یتورم چهارصد درصد و  یكاريب .ه است ر شد گان اضافه شديبه جمع دست گ
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 ل خانوادهي تشكی عدم توانای اززندگیدي آارناامیماده آ جوانان یكاري ب .دهدي سوق میانسانم ي عظیك فاجعه يطرف 

ق يازطر یبعضد ونشوي خاك م نقش برشانيرزوهاآرسانده است دختران جوان   خودیيفساد رابه حد نها و اد ي اعت،

 است آه ین درحاليا و شوند يصادرم  ، فارسجيه خلي حاشی به آشورهای تن فروشیبرا  ،همانند آاال یياي مافیباندها

 ی زندگی رویرمثبتيثچ تاي نه تنها هیمد ارزآن دريا  اما .اردها دالرفروش نفت داشته استيليران ميامسال حكومت ا

به  و  یمحاصره اقتصاد  . را دامن زده است یكاري تنها و تنها تورم و ب بلكه،زحمت آش نداشته   آارگر ویتوده ها

ی مصرفیگر آاال هاي و دمسكنمت ي باال رفتن ق ،یكاريب  خود بر ابعادیدي مراآز تولیليتعط و  ین ورشكستگآدنبال   

.است افزوده    

  تا وستي نی بشر امروزی زندگی آه داشته باشد جواب گویيادعا  غم هرير علیه داري سرمانكه  نظاميت ايواقع

لذا تنها . د ي را نخواهند دشيساآت ويامن آحاد بشر رنگ ته باشدجود داش  ویضدانسان ویمارث استن نظامي ا آهیروز

 ین نظام نابرابرو ضد انسانيزه  آارگران در مبارزه و جدال با اس و اساس چن   ي انسانها و بوی خوشبختیراه ممكن برا

ش به ي پپس  .   توان دل خوش آردیز نميچ چي آارگران به هی و اتحاد طبقاتیز جز همبستگين مهم ني ایاست و برا

 .مار انسان ازانسانث استی نابودی برا ی اجتماعیاجنبشه ري ساوند بايپ  آارگران دری طبقاتیگوحدت وهمبست یسو

 خودمان و دفاع در مقابل تهاجم یرويجاد تشكل به نيست جز اي نیزي چیع بشرينهمه فجايچاره ما آارگران در مقابل ا

د و يم رسيجه نخواهيم به نتيي مبارزه نمایما آارگران جدا از هم و بدون سازمانده  آهیتا وقت .یه داريهمه جانبه سرما

  مان ی اتحاد و همبستگیرويد نينبا. م بودي خواه و نا توانفيل آنها ضعيض و طويه داران و دستگاه عريمقابل سرمادر

   . م ساختي ممكن است ما آنرا خواه همیگري دجهان . م يريرا دست آم بگ
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