
  !هانی کارگر بر همه ی کارگران و زحمتکشان مبارک بادجاول ماه مه روز 
  

بی عدالتی و ستم طبقاتی در جامعه بشری به اوج اول ماه مه امسال در شرایطی فرا می رسد که 
و خانواده های آنان را در  متکشها کارگر و زحزندگی ميليون فقر و گرسنگی و بيکاری خود رسيده و 

تحميل تجارت و تعرفه های نابرابر بازرگانی ميان . از هم پاشيدگی قرار داده استمعرض نابودی و 
 که با هدف گسترش بازار آزاد و انباشت بيشتر کشورهای سرمایه داری پيشرفته و رشد نایافته

انجام می  سرمایه داری پيشرفتهسرمایه و تعميق وابستگی کشورهای رشد نایافته به کشورهای 
در . غيرانسانی و فالکت باری قرار داده استگر کشورهای رشد نایافته را در وضعيت گيرد، طبقه کار

 زنده  امرار معاش وتالش برای. این کشورها دیگر سخن گفتن از ميزان ستم  و استثمار مطرح نيست
  .  بردگی است و پذیرش اشکال مدرن و عقب مانده حقارتر ميزان ستم، بی حقوقی،ماندن با ه

  
ئی، کمک مالی به این  آفریقا فقيردر معامالت تجاری خود با کشورهای، اتحادیه اروپا ١٣٨۵در سال 
  کشورهای اروپائیتوليدات کشاورزی  صادراتروی منوط به شرایطی از قبيل حذف تعرفه بر کشورها را

 به ميم گرفتدر همين حال، اتحادیه اروپا تص. کرداین کشورها  و پرداخت سوبسيد به کشاورزان
در نتيجه این . سوبسيد اضافی به پردازدبه این کشورها  اروپائی برای صادرات کاالهای خود زانشاورک

های وارداتی را از دست داده ، توليدات داخلی در این کشورها  قدرت رقابت با کاالغيرانسانیسياست 
این تنها یک نمونه از .  زراعی خشک شدندبيکار شده و ميليون ها هکتار زمينون ها کارگر از کار يلو مي

  . اقدامات ضدبشری نظام سرمایه عليه توده های زحمتکش و رنج کشيده است
  
.  و به اشکال دیگری در مورد دیگران به اجرا در آمد ی آفریقائی محدود نشدت فوق به کشورهااسيس

 هم ورهای، معامالت نابربر اقتصادی و تجاری دامن کش آزاد و صدور سرمایهسترش بازاردر جریان گ
رژیم برای بقاء خود و چرخش در مدار بازار . از نفت قرار دارنددریائی  که بر روی هم گرفترا چون ایران 

گردش سرمایه در ایران .  پرداخت نفتصنعت به ویژه در آزاد، به عقد قرارداهای اسارت بار ميلياردی
در   خصوصی سازی،بنا بر این. خصوصی سازی را طی و از دست دولت خارج می شدمی باید روند 

  ِویژه به  سوبسيدهای دولتی به و در بسياری موارد قطع و ضمن کاهشدستور کار قرار گرفت
 توليدات کشاورزی و صنعتی در . افزایش یافتواردات کاالها،  گندم کار، چای کار و برنج کارکشاورزان
نندگان یکی بعد از دیگری ورشکست شده و ده نداشته و توليد ک با کاالهای وارداتی را رقابتایران توان 

  . ها هزار کارگر به صف ميليونی بيکاران در ایران پيوستند
  

با وخيم شدن وضعيت اقتصادی توده های زحمتکش مردم که باچپاول و افزایش سرکوب های اجتماعی 
ر زندگی اعتراضات وسيع اجتماعی نسبت به وضعيت غيرانسانی حاکم ب و سياسی توام بوده است،

کارگران به جان آمده چرخ های توليد را متوقف می کنند، معلمان و . ه استجامعه  شدت گرفت
 زنان برای حقوق از دست رفته خود دانشجویان کالس های درس را تعطيل و به خيابانها می آیند،

غيير وضعيت موجود  به مبارزه برای تسرکوبگرانه حاکممبارزه می کنند، جوانان با بی اعتنائی به قوانين 
  .  روی آورده اند

  
کارنامه سرکوب . همزمان با رشد مبارزات اجتماعی، حکومت اسالمی سرکوب را افزایش داده است

 از اول ماه مه گذشته تا اول ماه مه  در یک سال اخير،حاکمان تاریک اندیش و واپس گرای اسالمی
نامه نگار،   زنان، روزدانشجوئی،کارگری،  صدها فعال  در این سال،.سال جاری سنگين تر شده است

    .    محاکمه و زندانی شده انددستگير  و در دادگاه های قرون وسطائی... فرهنگی و
  

علی رغم حاکميت سرکوب و همه ی بگير و به بندها، مبارزات آزادی خواهانه، برابری طلبانه، عدالت 
 .  استدامه داشتها ان در یک سال گذشته ت کش ایرخواهانه و حق طلبانه توده های کارگر و زحم

 روز جهانی کارگر را  به مبارزات خود ادامه دهند و م هستندممصعلی رغم ممنوعيت های موجود، آنها 
   . اگرچه به صورت پراکنده، مبدل کنندخود،  به روز همبستگی و اتحاد طبقاتی

  
زات کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، ضمن حمایت از مبار، )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران

  .    تبریک می گویدآنها را به همه ی اول ماه مه روزجهانی کارگر... پرستاران و
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
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