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  رانيکھای فدائی خلق ايچر
 ٢٠١۶ اپريل ٢٠

  

  ! روز جھانی کارگر ،یرامی باد اول ماه مگ
تعرض ، امسال در شرايطی به استقبال روز جھانی کارگر می رويم که نظام سرمايه داری 

 کارگر و توده ھای محروم در ۀگرانه و وحشيانه ای را در ابعادی گسترده به طبق غارت

ی از آن نظير موج ھای امپرياليستی و فجايع ناش سطح جھانی سازمان داده و آتش جنگ

 حيات و معاش کارگران را ھر روز بيشتر در تنور ، پناھندگان گرسنه و بی پناهۀگسترد

 مبارزات کارگران عليه بورژوازی برای ،در مقابل اين تعرض وحشيانه. خود می سوزاند

شکال مختلف در ا در محيط ھای کار در بھترشرايط   حق خود نظير دستمزد عادالنه، حق تشکل وهکسب مطالبات ب

  .ھمه جا بی وقفه ادامه دارد

ن روز کارگران و ي در ا . کارگر در سراسر جھان می باشدۀر طبقيش رزم خستگی ناپذيروز جھانی کارگر روز نما

از اما در برخی  .ش می گذارندينگ ھا و تجمعات کارگری، اتحاد مبارزاتی خود را به نمايتيشان با برگزاری م انيحام

ھر گونه تالش . محروم اندز ينکارگران حتی از حق برگزاری جشن ھای روز جھانی خود ، ران ي جمله اکشور ھا از

در  . رو می گردده کارگران برای تجمع و برگزاری اين روز با سرکوب عريان و دستگيری و پيگرد و زندان روب

کارگری را در گلو خفه ساخته و ن صدای فعاال، ان حاکم يم چگونه داعشيران شاھديدر ا ما که اوضاعی ستچنين 

 آن، خته ين سرکوب عنان گسيا. پاسخ می دھندو ترور مبارزات و اعتراضات کارگران را با شالق و شکنجه و زندان 

 جمھوری اسالمی ۀکاران بيغات فريه داران زالو صفت که در تبليجاد نموده که سرمايطی برای کارگران ايچنان شرا

لی کارگران را غت شيامن،  و ترفندھای ديگرد امضاء يل قرارداد ھای موقت و سفيند، با تحملقب گرفته ا" نيکار آفر"

در . اری می کننددن ھم بسنده نکرده و ماه ھا از پرداخت حقوق کارگران خوديو به انموده مال سود اندوزی خود يپا

ج يکی از رايبه ، ھم می رسد  ماه ٢۴گاه تا  کارگران که ۀچنين شرايطی است که مبارزه برای کسب حقوق ھای معوق

چنان نا   آنتازه حقوق و دستمزدی که به کارگران پرداخت می شود در مجموع .ن مطالبات کارگران مبدل شده استيتر

  . روی کار را فراھم نساخته و کارگران را در قعر فقر و فالکت قرار داده استيد نيز است که امکان باز توليچ

 ۀانيسرکوب وحش  استثمار کارگران به نفع سرمايه داران باۀ اسالمی به منظور حفظ شرايط وحشيانرژيم جمھوری

 ۀھا را از حق داشتن تشکل ھای مستقل کارگری محروم نموده و صفوف طبق آن، مبارزات و اعتراضات کارگران 

با علم کردن نھاد ھای دست ساز خود  اين پراکندگی،بستر در در عين حال  .شتر پراکنده ساخته استيا ھر چه بکارگر ر
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می کوشد عنی انجمن ھا و شورا ھای اسالمی که در واقع ابزار سرکوب کارگران می باشند يط ھای کارگری يدر مح

  .جا بزند تشکل ھای کارگری ۀرا به مثابابزار ھای سرکوب خود 

  ! کارگران مبارز

ال گذشته ثابت نموده که بدون نابودی جمھوری  س٣٧ ضد کارگری جمھوری اسالمی در ۀتجارب حاصل از سلط

م ياما نابودی رژ . ديدا نمی کن کارگر امکان تحقق پۀک از مطالبات اساسی طبقي چياسالمی با ھر جناح و دسته اش، ھ

تاتوری حاکم به سرانجام کيه دي حاکم بدون شکل دادن به سازمان انقالبی کارگران و اعمال قھر انقالبی علۀدار و شکنج

در  سترگی است که ۀ کارگر وظيفۀ از اين رو پيکار در اين جھت و ھموار نمودن راه برای قدرت گيری طبق.نمی رسد

   .داردن طبقه قرار يشرو و روشنفکران انقالبی ايمقابل کارگران پ

  !بر قرار باد اتحاد کارگران سراسر جھان

  !سم جمھوری اسالمیياليم وابسته به امپرينابود باد رژ

  !سميزنده باد کمون!     ز باد انقالبرويپ
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