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  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٢اول ماه می 

  

 !  کارگران فرخنده بادی جھانیاول ماه مه ، روزھمبستگ
 

 ی عنوان بخش اصلبه ايست که کارگران دنا ی روزنيدر چن.  استدهي کارگر فرا رسی ماه مه، روز جھاناول 

 آورند، در ی را به گردش در می دارهيسرما  جھانی صنعتی پر توان خود چرخ ھای که با بازوی مولّده ایروھاين

 ھمگان دي شان را در معرض دۀطبق یفي و کی عظمت کمّ ،یونيلي چندمی ھائیماي مختلف جھان با راھپیکشورھا

 ی کارگران و مشتني به،ي کار و سرماني بکه یري ناپذی روز، مبارزه و تضاد آشتنير اآن ھا د.   دھندیقرار م

 کشانند و ی شھر ھا می ھااباني کارخانه ھا به سطح خانيرا از م  زالو صفت وجود داردی دار سود جوهيسرما

 و ستم یبھره کش فارغ از ھر گونه استثمار و یائي دن،یستيالي سوسیان و انسنينو یاي دنیساختن و برقرار

  . دھندی مدي رانو، آورندی به دست پر توان خود به وجود م،ی دارهي جوامع سرمانيوسرکوب که از درون ھم

 زود نظام اي ري از زوال دی فرا گرفته حاکاي را درسراسر دنی دارهي که نظام سرمای کنونۀ فلج کنندی ھابحران

 اروپا قرا گرفته اند، ۀيال که در اتحادگ پرتو اي اسپانونان،ي ھمچون یاگر به کشورھائ.  است استثمار انسان از انسان

 کارگر روا داشته، مقاومت، ۀ بر طبقی دارهي سرمای جھانام که نظیبار بتي مصطي که شراميني بی مميندازينظر ب

 ايتاليلمان و اا انگلستان، فرانسه،کا،يمرا مثل یدر کشورھائ.  استختهي کشور ھا را برانگنيمردم ا اعتراض و خشم

 اني زود طغاي ري در درون خود، درحال جوشش است و دیھم، خشم کارگران و زحمتکشان ھمچون کوه آتشفشان

.  بر خاکستر داغ آن شکوفه خواھد زدیستيالي سوسني نوۀ وجامعختي کھن را بر ھم خواھد رۀدي نظام پوسرکانآن، ا

  . استیخيتار سميالي ماترتي حقاننيا

 ی مبارزه با بحران ھائی داران زالو صفت براهي سرمای حامی که دولتھای"ی اقتصادی کشاضتير "ی ھابرنامه

 ی به جز سر شکن کردن ضرر ھایزي کنند چی مادهي رادر بر گرفته، در جوامع مختلف پی دارهيکه جھان سرما

 هيدر واقع سرما .ستيردم ن اقشار مگري کارگر و دۀ بر طبقی دارهي ذات نظام سرمای ھای از ناھنجارمنتج یمال

 ري را در سی دارهي نظام سرمایگرياز د  پسیکي که یمي عظی بحران ھاني کنند تا بار سنگی میداران ھمواره سع

کار " ۀارزش اضاف" شان ھمچنان از ی ھابي کنند تا جیکارگران خال  کشند را بر دوشی مني خود به پائینزول

با رھنمود   کهراني ھا در اارانهيکردن " ھدفمند" ھمان طرح ايھا " ديسوبس"قطع.  د بمانیباق" پُر پول"کارگران
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 صورت گرفته است، ی وسازمان تجارت جھانی پول، بانک جھانی المللني مثل صندوق بيی جھانی مالیسازمان ھا

  و گوشتوست آن را با پراني است که کارگران و زحمتکشان ای"ی اقتصادی کشاضتير "ی از برنامه ھایکي

 . کنندیخود حس م

 ی حکومت حامني ا،ی اسالمی جمھورمي که رژرسد ی فرا می کارگر در حالی اول ماه مه، روز جھانران،ي ادر

 دهينام" یراني اۀي از کار و سرماتي حما،ی ملديتول" آن را سال ،ی جھانیدار هي داران وابسته به سرماهيمنافع سرما

 کاي در سندی تشکل و وحدت کارگران، حتدم و عی کارگری جنبش ھا از رشدیري که به منظور جلوگیميرژ. است

 را در گلو خفه کرده و ی کارگرن فعاالی صداان،ي و عرکيستماتيس ی شان، با سرکوب ھای صنفی ھاهيھا و اتحاد

" تيحما" را سالدي مزّورانه سال جددھد، ی دار جواب مۀ با شالق و شکنجه، زندان و چوبرا یيھر حرکت اعتراض

 دستمزد قي در عدم پرداخت و تعوداران هي با باز گذاردن دست سرمای اسالمیجمھور! د نامیاز کار و کارگر م

که ھدف از آن ھا عدم پرداخت " یموقّت" کوتاه مدت ی قراردادھای اجرااي امضاء و دي سفی قرارداد ھاليھا، تحم

 استثمار ھر چه و ،یئم و دای رسمی از استخدام ھای ناشۀ از پرداخت حقوق َحقّ ی و خودداری حق بازنشستگو مهيب

 از طرف یدائماً به صورت دسته جمع  کهی نسبت به سرنوشت کارگرانی اعتنائی تر کارگران است، با بديشد

 راستا، اخراج نيدر ا.  کندی مجادي کارگر اۀ طبقی را برای دھشتناکترطي شوند، شرای از کار اخراج مانيکارفرما

 شدن حدود کاري نفر از کارگران شھاب خودرو در مشھد، ب٧٠٠ارگران ھمچون اخراج حدود  کی دستجمعیھا

 ۀ نفرکارگر ُکرد از کارخان١۵٠در ھمدان، اخراج حدود " وانيک "ئی مواد غذادي تولۀ نفر ازکارگران کارخان٢٣٠

 نفر از ٢٠٠خراج حدود  آرد مھاباد، اۀ کارگران کارخاناز یدر شھرستان بوکان، اخراج تعداد" کاوان "مانيس

 گري منگنز در اصفھان، و از طرف ددي نوۀ نفر از کارگران کارخان١۵٠حدود   شدنکاري فوالد غرب، بگرانکار

 ۀميحقوق و ب  ماه٨ از شي در اعتراض به عدم پرداخت براني ای فلزعي نفر از کارگران صنا٨٠٠حدود  تظاھرات

 پرداخت دستمزد شان در ساوه، عدم هنورد لوله صفا در اعتراض ب ۀمعّوقه در تھران، اعتصاب کارگران کارخان

 ی کاشان برایسندگي رۀ برق نکاء درمازندران، اعتصاب کارگران کارخانروگاهيعدم پرداخت دستمزد کارگران ن

 و فقر و فالکت یکاري گسترش بد،ي که در سال جددارند نيھمه و ھمه نشان از ا...  خود وی زندگطيبھبود شرا

 .است شي کارگران در پی براین بار ترفزو

 ی و اخراج ھای اسالمی جمھوراني سرکوب عرطي در شرایاعتراضات و مبارزات کارگر  روز افزونگسترش

 است که یطاقت فرسائ  اوضاعانگري بی که به روشنی از آن ھا در باال  اشاره شد، درحالی به مواردکه یدسته جمع

 ۀي دھد که کارگران ما از چنان روحیم  حال نشانني باشد، در عیحاکم م کارگر ۀ طبقستي کار و زطيبر مح

 و ی دار در ھر کوۀ بساط شکنجه و چوبی برقرارو یکتاتوري دطي ھمه شرارغم یند که علا برخورداریمبارزات

 ی جمھورۀ دار و شکنجمي و رژدهي خود دست نکشۀ عادالنیخواست ھا برزن، باز از مبارزه در جھت تحقق

در   کارگرانی اقتصادۀ که مبارزتي واقعنيبا توجه به ا. دارد وا ني نتوانسته استآن ھا را به سکوت و تمکیماسال

 کند، ما در ی مدايپ یاسي زود با مانع سرکوب دولت روبرو شده و خصلت سیلي خراني حاکم بر ایکتاتوري دطيشرا

 منجر به ی با آنان که حتی اسالمی جمھورۀابل شاھد مبارزات کارگران ومقري اخۀ در چند دھراني نقاط ایاقص

 دھه ھاست ران،ي آن است که کارگران مبارز اانگري به واقع بقتي حقنيا .مي شده است بوده ازي نني خونی ھایريدرگ

خود، ھر   مبارزاتني ھمانيکارگران مبارز ما در جر.  برقرار کرده و رشد داده اندراني در ارا یکه جو مبارزات

 آن ھا ی حاممي داران بلکه رژهي کارفرما ھا وسرماط که نه فقنندي بی شناسند و می دشمنانشان را بھتر مشتريچه ب

 .کارگر ھستندۀ  طبقی دشمنان اصلۀ در ُزمری اسالمی جمھوریعني
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 ۀجامع کي در ی شرط زندگشي دانند که پی می به خوبشروي و کارگران آگاه و پستي ندهي پوشی کسبر تي واقعنيا

 گذرد که به ی می انقالبقي و از طری اسالمی جمھورمي رژی اول از کانال سرنگونۀ در درجران،يد و آزاد در اآبا

 اقشار زحمتکش جامعه متحقّق گري خود آنان، در اتحاد با دیدئولوژي و با امتشکل ی کارگر با رھبرۀدست خود طبق

 یانقالب  و روشنفکرانشروي کارگران پۀدر مقابل ھم انقالب را ني ھموار نمودن راه اۀفي که وظیامر. باشد گشته

 . دھدی طبقه  قرار منيا

 !کارگر ی باد اول ماه مه، روز جھانیگرام

 !ی اسالمی جمھورسميالي وابسته به امپرمي بادرژنابود

 !ی دارهي سرمای برنظام جھانمرگ

 !سميزنده بادکمون!     بادانقالبروزيپ

   راني خلق ای فدائیکھايچر

 ١٣٩١ ]ثور[بھشتيارد

 


