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 پيام برای متحد شدن به کارگران ايران
  در آستانۀ اول ماه مه روز جھانی کارگر

  

  :رفقای کارگر

 تومان با توافق نمايندگان کارفرمايان و ١٦٦ھزار و  ٨١٢  به ميزان١٣٩٥سال که تصويب حداقل مزد  نظر به اين

دولت سرمايه داری اسالمی بر ما کارگران تحميل شده است، که بايد با کمتر از يک سوم خط فقر و يا کمتر از يک 

  . نفره شھری زندگی کنيم۴چھارم ھزينۀ متوسط زندگی يک خانوار 

نمايندگان شورای اسالمی (کار، مرکب از نمايندگان دولت، کارفرمايان و گماشتگان دولت اين مبلغ توسط شورای عالی 

 قانون کار ۴١که نام نمايندۀ کارگر بر خود نھاده اند و به حکم قانون سرمايه و پشتوانۀ مادۀ ) کار، خانۀ کارگر و غيره

  .جمھوری اسالمی تصويب شده است

 کارگران و زحمتکشان و خانواده ھايشان را به فروپاشی کشانده و بخش عظيمی که فقر و گرانی و بيکاری، نظر به اين

   .ی به مسايل سياسی و اجتماعی سوق داده استئ سمت اعتياد، افسردگی و بی اعتنااز جامعه را به

تن که ما کارگران با انبوھی از مشکالت و مطالبات، از حق اعتراض و اعتصاب به وضع موجود، از داش نظر به اين

سنديکای طبقاتی و حزب سياسی خود محروميم و در مبارزه برای به دست آوردن خواست ھای خود از کار اخراج و با 

   .رو می شويمه زندان و شالق روب

نديشيم و مبارزۀ گسترده و سراسری به ضد ستم سرمايه داری را سازماندھی ی است که به اتحاد طبقاتی خود بيضرور

  ».د مشترک ھرگز جدا جدا درمان نمی شوداين در«: کنيم، زيرا

ی را که نظام سرمايه داری بر دست و پايش بسته است، پاره کند و ئ در مبارزۀ خود می تواند زنجيرھاطبقۀ کارگر

  . دنيای نوينی فارغ از ستم و استثمار برای ھمۀ انسان ھا بسازد

ود را در شرکت نفت که چگونه مبارزه برای خواست ھای رفقای کارگر، با افتخار به ياد آوريد مبارزات پيروزمندانۀ خ

فوری اقتصادی را تا مبارزه ای سياسی و انقالبی و تشکيل شورای سراسری کارگران در مناطق نفت خيز جنوب، 

  . بخشيديدءآبادان، اھواز، آغاجاری، مسجد سليمان، ماھشھر، گچساران و تھران ارتقا
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يد مبارزات انقالبی موفق خود در صنايع فوالد، ملی حفاری و شرکت گاز و رفقای کارگر، با افتخار به ياد آور

پتروشيمی ھای وابسته به آن در ماھشھر و عسلويه و سازماندھی اعتصاب و ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری در اين 

  .مراکز کارگری را

آھن، ايران خودرو، پارس خودرو و سايپا،  خود در ذوب ۀرفقای کارگر، به ياد آوريد مبارزات انقالبی و پيروزمندان

  .را... کفش ملی، سازمان آب و برق، ماشين سازی اراک، تبريز، صنايع مس و معادن بافق و کرمان و 

رفقای کارگر، به ياد آوريد مبارزات موفق خود برای تشکيل سنديکای طبقاتی در نيشکر ھفت تپه و شرکت واحد 

  . اتوبوس رانی تھران و حومه را

  . اينھا تجاربی اند که تاريخ مبارزۀ طبقۀ کارگر ايران را غنا بخشيده است. اين افتخارات را به سادگی کسب نکرده ايم

روز کارگر روز نمايش قدرت و اتحاد طبقۀ کارگر و از جمله مبارزه برای . اکنون در آستانۀ اول ماه مه قرار داريم

معادل سه و نيم ١٣٩٥که در سال ( نفرۀ شھری است ۴سط يک خانوار تثبيت اجتماعی حداقل مزد بر اساس ھزينۀ متو

  ).ميليون تومان در ماه است

ی مستقل ئ روز اول ماه مه را با تبادل نظر و تشريک مساعی خود به آغاز مبارزۀ مصممانه برای ايجاد تشکل توده 

ن زندانی و ھمۀ زندانيان سياسی از زندان طبقاتی خود، مبارزۀ مصممانه برای آزادی کارگران و فعاالن کارگری، معلما

 بيکاری، ۀھای رژيم اسالمی، مبارزۀ مصممانه با اخراج و بيکارسازی کارگران، مبارزۀ مصممانه برای حق بيم

مبارزۀ مصممانه برای آزادی اعتصاب و اعتراض و مزد برابر برای زنان و مردان کارگر، مبارزۀ مصممانه برای 

اين خواست ھا بدون عمل .  تبديل کنيم... زن و مرد در جامعه، و حمايت از کارگران مھاجر و برابری حقوق اجتماعی 

  . مشترک ھمۀ کارگران و حمايت ديگر زحمتکشان، به پيروزی نخواھد رسيد

تضمين برآورده شدن . اتحاد طبقاتی ما نيروی عظيمی خواھد بود که ھيچ قدرت دولتی قادر به درھم شکستن آن نيست

ت ھای اقتصادی فوری و مبرم ما و نيز تالش برای تغيير بنيادی جامعه در جھت محو استثمار و ستم طبقاتی خواس

 کارگر، بر استقالل سياسی و ۀ سياسی در جامعه شويم و برای به ثمر رسيدن اھداف طبقۀايجاب می کند که وارد مبارز

  .تشکيالتی و نظری اين طبقه پافشاری کنيم

  ای پارس جنوبی کارگران پروژه ھ  

 جمعی از کارگران پتروشيمی ھای منطقۀ ماھشھر و بندر امام

  فعاالن کارگری جنوب

   کرج–جمعی از کارگران محور تھران 

  فعاالن کارگری شوش و انديمشک 

  ١٣٩٥ ]حمل[فروردين ٢٣

  

 

 

 
 


