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  ! آارگریرفقا
 جهان ناظر رژه صدها ی آه بورژوازی طبقه آارگر، روزی جهانیگر روز اول ماه مه، روز اعالم همبستگيبار د

سته طبقه ي آه شاین روز طبقه آارگر با بانك رسا و با اعتماد بنفسيادر . رسديش است فرا ميون تن از گورآنان خويليم

ه داران يدارد آه صف ما از همه استثمارگران و سرماينش اعالم مي و مدافعینده از آن اوست، به بورژوازيست آه آيا

 متفاوت و متضاد یايدنه دو بیبورژوازكند آه ما ويصراحتا اعالم مايپرولتار. نقطه مقابل آنهاستدرجدا بوده ومفتخور

  . دهي آه جهان را به به بند آشیگري آه جهان را ساخته و دیكيه، ي سرمایاي به دنیگريدو آاریاي به دنیكي. ميتعلق دار

 یيدهد تا از مراسم مستقل طبقه آارگر و برپايش را بخرج مي، تمام تالشهایه اسالميم سرمايت رژيران تحت حاآميدر ا

كسو به همه نوآران و پاسداران و جاسوسان خود آماده باش ين روز از يدر ا.  آندیري آارگر، جلوگینمارش روز جها

ش به تجمعات ي نقاب خوین با نقاب و بيل همه مدافعي با گس، نژاد تا خانه آارگریاحمدازگري دیو از سو. دهديم

ه ين آارگر و سرمايو عدم تخاصم ب" یمهرورز"از اآارانه يون و مطبوعات، ريزيو و تلويآارگران، با استفاده از راد

 را آه یكند و انسانهائيش ميه را مدح و ستاي سرمایو بردگبه جورتن دادن طبقه آارگر. دهديداران و دولت داد سخن م

  . دي نمای با خود دعوت میكاره گشته است، به آشتي بیتيمكنت در دست اقلله تمرآز ثروت وي شان وسیاتي حیرويتمام ن
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 با ی جشن اتحاد و همبستگیما سالهاست آه جشن اول ماه مه، حق برگزار. مي شمار آار هستی بی از اردویما بخش

د ينبا. ميل آرده ايران تحمي ایش به بورژوازي خویرويجهان را با نگر خواهران و برادران آارگرمان در سطح يد

  . ردي مختلف از ما بگیز به بهانه هاين روز ني انجام مراسم مستقلمان را در ا حقیتكار اسالمي جنامياجازه دهيم آه رژ

 یه اسالمي سرمای آه جمهورید جشن اول ماه مه امسال را هر چه باشكوهتر در مجامع خودمان و جدا از مجامعيما با

.  عدم شرآت در آن است  موي رژیشيپاسخ ما به تجمعات فرما. مي آورد برگزار آنید بوجود ميب و تهديبا زور و فر

 از خواستها و یگر سو جزئي و از دیتكار اسالمي جنای جمهوریهايدادگريه بيكسو عليد از ين روز بايشعار ما در ا

   باشد؛ی طبقه آارگر جهانیدستاوردها

ع و يوس سطح دریكاريب ن سالها فشرده است، اخراج ويارا در  مرز، حلقوم طبقه آارگریب ان وي پایفالآت ب و فقر

ل شده است، در ي طبقه آارگر، تبدیر زندگيك ناپذي به بخش تفكی و جانیت اقتصادي و عدم امنی حفاظتی، بگسترده

طبقه آارگر . ميه وضع موجود اعالم جنگ بكني خود علیفرخواستهاي آ د در تجمعات خود، دري آارگر ما بایروز جهان

ه ي ما علیمبارزه ما و مصاف دور آت.  متمرآز آندیت اقتصاديامنه فالآت و عدم ي خود را علید امسال مصاف اصليبا
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  . فقر و فالآت است

 هم طبقه یابي ما در اول مه امسال است، با ابزار تشكل ی اصلی از مصافهایز بخشي ن عي وسیهايكار سازياخراج و ب

ه فقر و فالآت و ي آارگران، علی و وارد آردن اراده توده ایمجمع عموم یي برپایديمان، در مراآز آار و توليهايا

  . مي را دامن بزن عي وس   مبارزهیكارسازيب

 آار، یط هاي آردن محی و نظامیتي از امنیري و جلوگیسي پلی از اعمال خشونتهایري، جلوگیاسيان سي زندانیآزاد

كسال گذشته با شدت و حدت ي و اعتصاب آارگران در  سرآوب اعتراضاتی برایتكار اسالميم جناي آه رژیابزار

  .  استی جنش آارگری آنونیگر از مصافهاي دی به آن متوسل شده، بخشیيباال
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كند آه يدارد ثابت مي ما روا میا بما و هم طبقه هاي در چهار گوشه دنیه داري آه سرمایهائيدادگريات، همه بيهمه واقع

. ستي آن نی واژگونیكپارچه و متحد طبقه ما براي   جز مبارزهیزيده و ظالمانه، چي نظام گندنيتنها راه نجات از ا

  .  استیه داريسم پاسخ طبقه آارگر به سرماياليسوس

  

   آارگریزنده باد اول مه روز جهان
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