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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   بابک آزاد:فرستنده

  نچريکھای فدائی خلق ايرا

 ٢٠١٣ می ٠١

 !روز جھانی کارگر  ،یگرامی باد اول ماه م
  

) یاول ماه م(امسال در شرايطی به پيشواز روز جھانی کارگر کارگران جھان 

داران زالوصفت  داری را فراگرفته و سرمايه پای نظام سرمايه روند که بحران سر تا می

رياضت  "ھای شان برنامه خود با کمک دولتھای حامی برای حفظ سودھای نجومی

 اند؛ با اين ھدف که ھمچون ھميشه بار بحرانھای دهکارگران و کل زحمتکشان تحميل نمو کمرشکنی را بر" اقتصادی

که شرايط کار و معيشت  ئیھا برنامه. ذاتی نظام خود را ھر چه بيشتر بر دوش کارگران و زحمتکشان سرشکن نمايند

اخراجھای وسيع، . برايشان سخت و دشوار نموده است مين حداقل زندگی راأکارگران را شديداً به مخاطره انداخته و ت

 ۀاست تا سودھای بادآورد   برای محرومان بودهئیھا ارمغان تاکنونی چنين برنامه کاری، فقر و گرسنگی و بيخانمانیبي

  .تداوم يابد دار مفتخور مشتی سرمايه

امر  داری اين  جھانی نظام سرمايهۀواقعيت، ويژگی يک کشور مشخص نيست بلکه با توجه به سلط روشن است که اين

داران  اگر در قبرس دولت سرمايه .دھد  کشورھا به درجات گوناگون خود را نشان میۀداری در ھم يهدر کل نظام سرما

امری (بزند را به آنھا نپرداخته و به جيب در بانکھا  اندازمردم باره به فکرش می افتد که بخشی از موجودی و پس يک

کارگران  اگر در يونان ھر روز  ،) نمود ھائینیيه شده و دولت را مجبور به عقب نشجد مردم موايکه با اعتراض شد

ھای اجتماعی برخاسته و  تمام به قطع کمک  اگر در انگلستان دولت اين کشور با بيشرمی،شوند بيشتری از کار بيکار می

نيز   داری کشورھای سرمايه ۀال و خالصه ھمگو ايرلند و پرت  اسپانيا حتی به حقوق معلولين نيز يورش برده است، در

  .باشيم از اين يورش گسترده به دسترنج و حقوق کارگران و مردم ستمديده می ھد اشکال ديگریشا

کليت نظام  داری وابسته بر کشور حاکم است نه تنھا بحران،  امپرياليسم بوده و سرمايهۀتحت سلط در ايران نيز که

کوشند بار بحران در  ھا کوشيده و می اليستامپري اقتصادی را فراگرفته بلکه به دليل وابستگی سيستم به نظام جھانی،

به . بر دوش مردم ايران و در رأس آنھا کارگران و زحمتکشان سر ريز کنند کشورھای متروپل را نيز ھر چه بيشتر

اخراجھای وسيع  ھا ھمراه با  خود شاھد توقف چرخ توليد و خوابيدن کارخانهۀما ھر روز در جامع ھمين دليل ھم

پرداخت مرتب دستمزدھا و تحميل قراردادھای  زايش دستمزدھا متناسب با تورم کمرشکن موجود، عدمکارگران، عدم اف

گذارد بلکه   بحران موجود را به نمايش میۀواقعيتی که نه تنھا ابعاد گسترد .باشيم موقت و سفيد امضاء به کارگران می

باشد که جز فروش  چه بيشتر خون کارگرانی میبرای مکيدن ھر   بورژوازی حاکمۀتالش ددمنشان  يدؤحال م در ھمان
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 ۴٨٧ ن شده يعنیييبرای نمونه حداقل دستمزدی که برای امسال تع. برای زنده ماندن ندارند ای نيروی کار خود وسيله

اعتراف کارگزاران خود رژيم، اين رقم،  باشد، بنا به  تومان در ماه رسماً به مقادير بسيار زير خط فقر می١٢۵ھزارو 

ست که حتی برای  به طور کلی يک ميليون تومان کمتر از دستمزدی  يک اتاق در ماه را داده وۀ سختی کفاف کرايبه

کامل  دھد سرمايه داران با حمايت امری که نشان می. باشد ھای کارگری الزم می برای خانواده زندگی در زير خط فقر،

خون کارگران را ھر چه  آشامی بيش از ھر وقت ديگر رژيم حامی خود يعنی جمھوری اسالمی ھمچون ھيوالی خون

  .ريزند بيشتر مکيده و به ديگ سرمايه می

ھر روز   کارگران مواجه نشود و به ھمين دليل ھمۀتوانست با مقاومت و اعتراض و مبارز و نمی تواند اين واقعيت نمی

در اعتراض به عدم پرداخت  رد لوله صفااعتصاب کارگران نو .باشيم  کشور میۀشاھد مبارزات کارگران در چھارگوش

تپه در مقابل نھاد رياست  کارون شوشتر و ھفت بر مجتمع کشت و صنعت دستمزدشان، تجمع اعتراضی کارگران نی

تجمع اعتراضی کارگران  قراردادشان از طريق شرکتھای پيمانکاری، آھن يزد به جمھوری، اعتراض کارگران راه

کارگران  شکايت ماه حقوقشان، ٢۶ واز در مقابل استانداری خوزستان به دليل عدم دريافت شكر اھۀو تصفي  قندۀکارخان

برای دستيابی به   کارگران روزی نيست که خالصه ...  و١٣٩٢ پتروشيمی بندر امام به حداقل دستمزد سال

کارخانه به پا بر نخيزند و يا برای لغو قراردادھای موقت چرخ  دستمزدھای معوقه و در اعتراض به اخراج خود از

  .توليد را نخوابانند

مکتب  دھند که ديکتاتوری حاکم در پس ھر اعتصابی که در واقع مبارزات ھمه در شرايطی رخ می اين اعتراضات و

 خود را برای پراکنده کردن سرکوب بيند و به ھمين خاطر ھم فوراً نيروی  ھيوالی انقالب را می،آموزش کارگران است

 رژيم ۀبه مثاب  خودۀجمھوری اسالمی در طول حيات سرکوبگران واقعيت اين است که. فرستد کارگران به صحنه می

مبارزات  ای از زندان و شکنجه و اعدام تا ترور و اخراج متوسل شده تا حاکم، به ھر وسيله ۀحامی سرمايه داران وابست

ھای مستقل خود محروم  آنھا را از تشکل سازمانيابی کارگران را بگيرد وو به خصوص جلوکارگران را سرکوب نموده 

باشد  و مبارزات، پراکندگی صفوف کارگران و فقدان تشکلشان می به ھمين دليل ھم ويژگی بارز اين اعتراضات. سازد

اسالمی  جمھوری .عکاس واقعی يابد حاکم، کمتر قرين موفقيت گشته و انۀ طبقۀسرکوب بيرحمان که باعث شده در بستر

 تمام نشان داده که تا اين رژيم بر سر کار است امکان سازمانيابی آزاد کارگران و به روشنی  با خفقانی که اعمال کرده

سرنگونی جمھوری اسالمی و  به ھمين دليل ھم ضرورت. ی کارگری وجود نداردئ ھای سراسری و توده ايجاد تشکل

کند با برجستگی در مقابل کارگران ما  را بازتوليد می ھائی وابسته که تا پابرجاست چنين ديکتاتوریداری   نظام سرمايه

 اش تنھا زمانی به تحقق ھای درونی داده که نابودی جمھوری اسالمی با ھمه جناح اما تجربه نشان. گيرد قرار می

ينشان و زير پرچم خودشان رخ دھد و نه از  کارگران و متحدۀوسيل  که به شود  حق کارگران منجر میهخواستھای ب

 که ئیآلترناتيوھا .شان و به اصطالح آلترناتيوھای امپرياليستی المللی استثمارگر ديگر و حاميان بين ھای طريق دارودسته

 .دھند تشکيل می" ستاد ھماھنگی فعاالن کارگری" از جمله اين روزھا برای فريب کارگران از حقوق کارگر دم زده و

  !ارگران مبارزک

باشد و  پذير می دست خود آنھا امکان تجربه سالھا مبارزات کارگران در سراسر جھان ثابت کرده رھائی کارگران تنھا به

بنابراين نه تنھا مبارزه . واھد رسيدخانقالبی کارگران به سرانجام نسازمان  اين رھائی بدون صف مستقل کارگران و

 بزرگی ۀوظيف  بلکه مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسالمی و پيشبرد امر انقالبشرايط کار و زندگی برای بھبود

به سازمان انقالبی کارگران و اعمال قھر  واقعيتی که بدون شکل دادن. است که در مقابل کارگران ما قرار گرفته است

  .رسد نمی عليه ديکتاتوری حاکم به سرانجامانقالبی 

  .تا با ھمه توان جھت پيشبرد اين رسالت بزرگ گام برداريمکارگر بکوشيم  ھانیجدر روز 
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  !روز جھانی کارگر، یزنده باد اول ماه م

  !امپرياليسم جمھوری اسالمی مرگ بر رژيم وابسته به

  !زنده باد کمونيسم !پيروز باد انقالب

  نچريکھای فدائی خلق ايرا

  ١٣٩٢ ]ثور[ارديبھشت

 

 


