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 نراي خلق ای فدائیکھايچر
 ٢٠١٧ اپريل ١۵
  

  ! روز جھانی کارگر گرامی باد
 با ، کارگر در سراسر جھان سرمايه داریۀدر شرايط گسترش مبارزات طبقاول ماه مه 

 درھمت شخصيت ھای کمونيستی چون ليپ کينخت، ببل، کالرا زتکين، پل الفارک 

از آن .  به عنوان روز کارگر تعيين شد١٨٨٩ کارگران انترناسيونال در سال ۀکنگر

 به شکل کارگران سراسر جھان بسته به شرايطی که در آن قرار گرفته اندنون زمان تا ک

ھای  ر خواست شان عليه بورژوازی بۀدر مبارز اين روز را پاس داشته و ھای مختلف

  . می فشارند حق خود پای هب

کار روزانه، ساعت  ٨کيد بر ضرورت قانونی شدن  أضمن تکه کارگران استراليا برای اولين بار   بود١٨۵۶سال 

 کارگران ١٨٨۶ يعنی در سال  سال بعد٣٠. روزی را برای توقف کار و بر پائی جشن و شادی  انتخاب کردند

ھا ريختند و اين  ابانيتوليد به خچرخ ھای دراول ماه مه با توقف استراليائی خود  رفقای سی از ابتکارأمريکائی به تا

 انترناسونال اين روز را ۀکه سرانجام کنگرھا تا زمانی  تمام طول اين سالدر . روز را روز اعتصاب بين المللی ناميدند

 و اين  ساعت کار روزانه جنگيد٨  نيل به  کارگر در ھمه جا برایۀطبق بخشيد،به عنوان روز جھانی کارگر رسميت 

  .را بر بيرق سرخ خود درج نمودشعار 

و در برخی از کشورھای پيشرفته  روزانه قانونيت يافته  ساعت کار٨ از کشور ھا بسياریدر بستر اين مبارزات در 

اما در .  و ساعات کار کمتری را بر سرمايه داران تحميل نموده اندآن ھم فرا تر رفتهاز حتی کارگران ، سرمايه داری

 ھای آن در اين کشورھا که ايران يکی از نمونه.  متفاوتی وجود داردًوضع کامال، ھا  امپرياليستۀکشورھای تحت سلط

ساعات طوالنی  کارگر مجبور است ،در موارد بسياری، حتی اگر ھشت ساعت کار روزانه در قانون پذيرفته شده، است

  . از ھشت ساعت کار کند تا قادر به تأمين معاش خود گرددفراتر 

 بلکه خود در گذشته بوده ی ھایئيادآور مبارزات ھم طبقه نه تنھا  برای کارگران ، ھر سالهداشت روز اول ماه مهگرامي

داشت اين روز در گرامي.  پيگيرانه مبارزه کنندھای خود نيرو و انرژی جديدی می دھد تا در راه تحقق خواستھا  به آن

با برگزاری تظاھرات ھای ميليونی قدرت طبقاتی خود را به نمايش می گذارند و در کشور کارگران ، در يک کشور

 چه در ،در ھمه جابه اين ترتيب، . کوچک و گاه مخفيانه اين روز را گرامی می دارندديگری با برگزاری تجمعات 
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 کارگر و نشان ۀقدرت طبقعزم و  روز جھانی کارگر به روز نمايش ،تظاھرات ھای بزرگ و چه در تجمعات کوچک

  . تشکل و رزمندگی کارگران بدل شده استۀدادن درج

 . روز جھانی خود را آزادانه جشن بگيرندتامی شود نکارگران اجازه داده  جمھوری اسالمی به ۀزير سلطدر ايران، 

ھزينه ھای  ، ساعت کار٨با  تعيين کرده اند که کارگر قادر نيست در سطحیًھا را قانونا  حداقل دستمزد آنھمچنين 

 تعيين ٩۶ تنھا نگاھی به حداقل دستمزدی که جمھوری اسالمی برای سال .دمين نمايأ را تاش و خانواده زندگی خود

 است بر اين واقعيت که کارگر بايد سه يا چھار برابر کار کند تا  روشنی خود گواه، ھزار تومان در ماه٩٣٠نموده يعنی 

تثمار کارگران را فزونی شدت اسافزايش  عملی ساعات کار روزانه، در واقعيت .  اعالم شده برسدًتازه به خط فقر رسما

رغم اين واقعيت باز ھم بورژوازی دندان گرد ه بتازه . بخشيده و سود ھای بی حسابی به جيب کارفرما ھا می ريزد

ھا در  رگران را برای ماه دستمزد کاسرمايه داران. می کندايران از پرداخت به موقع ھمين حداقل حقوق ھم خودداری 

 که پرداخت حقوق ھای  چنين وضعيتی استدر. دن سود می بر آن پول ھا،ۀبابت بھر ی خود نگھداشته و ازحساب بانک

 کارگران تبديل شده و شاھد ھستيم که کارگران در اعتراضات کارگری خود فرياد می زنند ۀمعوقه به رايج ترين مطالب

  ".ما گرسنه ايم"

نی خود می رود که سرمايه داران زالو صفت  با  ما در شرايطی به استقبال روز جھاۀ کارگر رنج ديدۀ طبقامسال نيز

 از ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری جلو گيری کرده و يک -  جمھوری اسالمی-  شان  سگ نگھبانۀکمک سر نيز

  ھم ساعات کار کارگران،تضعيف قدرت مقاومت تالش برای با ھا  آن. اند تحميل نموده پراکندگی دردناک به کارگران

 خودداری کرده و کارگران را در مرداب فقر ھا  کارگران به آن و ھم از پرداخت حقوق ھای ناچيز اندهديرا فزونی بخش

با تشديد که  جز اينراھی در مقابل کارگران باقی نمانده ، در چنين شرايطی . کرده اندو فالکت و گرسنگی رھا 

نمايند و ما امروز در دفاع  کارگری خود ی و شرافتزندگھا از  مبارزات خود عليه سرمايه داران و رژيم حامی آن

راه که خود در خدمت ھموار کردن امری . سراسر ايران شاھد چنين برخوردی از طرف کارگران مبارز ھستيم

نجات کارگران از شرايط دھشتناکی .  رژيم ضدکارگری و وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی قرار داردسرنگونی 

سرنگونی تنھا با   تنھا و- که زبان از بيانش قاصر است - ھا شکل داده اند ت برای آنکه سرمايه داران زالو صف

 ۀرزدر بستر يک مباتنھا   حاکم بر کشور ميسر است، امری کهۀھوری اسالمی و نابودی نظم سرمايه داری ظالمانجم

   .  می گرددامکان پذير  انقالبیۀمسلحان

 ! قرار باد اتحاد کارگران سراسر جھانبر

 !ی اسالمی جمھوراليسمي وابسته به امپرمي باد رژنابود

 ! زنده باد کمونيسم  ! باد انقالبپيروز

 راني خلق ای فدائیکھايچر
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