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   پورتاليک تن از ھواداران:ارسالی 

١ ترباد پرشكوه  ٢   مين سالگرد اول ماه مه٠
  كشان جهان روزهمبستگي مبارزاتي كارگران و زحمت

  
گی مبارزاتی انسانھای کار و  بست روزکارگر، روزھم) ديبھشتار١١(گرد اول ماه مهمين سال١٢٠فرارسيدن 

 انسانھائی که برای رھائی بشريت از استثمارو ۀزحمت را به تمام کارگران و زحمت کشان، زنان و جوانان و کلي

  .گوئيم برند، تبريک می ستم و تبعيض طبقاتی رنج می

ميقی نظام جھانی سرمايه را فراگرفته و گيريم که بحران ع  امسال اول ماه مه را درشرايطی جشن می

اند تا برای جلوگيری ازغرق شدن  مراکزفرماندھی اين نظام پوسيده و ناعادالنه درسراسرجھان به تکاپوافتاده

. نی پيداکنند و جلو فروپاشی نظام رابگيرندُھای ميلياردی جھان، قرص مسک ودهدردريای توفانی مبارزات ت

ون بانکھا و بورسھا و شرکتھای بيمه و انحصارات غول پيکرفراملی و دولتھا، داری چ  مراکزفساد سرمايه

استثمارافسارگسيخته، فساد، دزدی اموال . اند ھای ميلياردی مردم جھان ازدست داده اعتبارخود را درميان توده

و تشديد مردم، غارت ثروت ملل ضعيف، تجاوز آشکار  قھرآميز به حقوق ملل درکشورھای پيرامونی و خودی 

است که ديگر درشرايطی که نيروھای مولده   گرفته شکاف بين فقر و ثروت، چنان آشکارشده و ابعادی به خود

گوی رشداقتصادی و ايجاد رفاه و خوش   اند، مالکيت خصوصی بروسايل توليد و مبادله جواب وسيعا اجتماعی شده

تراز ھرزمان ديگری دربرابر ساکنان کره خاکی  شن نبوده و افق سوسياليسم روھای وسيع مردم تودهبختی برای 

  .ما ظاھرشده است

مبارزه برای رھائی : کرد توان خالصه مرکزی می   مارس را تنھا دربيان يک نقطه٨پيام اول ماه مه، ھمانند پيام 

ه اصل طوری ک  به. دوراز جنسيت، نژاد، مذھب، مليت، سرزمين وغيره  انسانھا ازھرنوع استثمار و تبعيض، به

پايان "و " است گانآزادی و تکامل فردشرط آزادی و تکامل ھمه " ، "يکی درخدمت ھمه و ھمه درخدمت يکی"

  .  نوع بشر تبديل شودرۀبه پراتيک روزم" گی انسانھا و تحقق آشتی آنھا با طبيعت دادن به ازخودبيگان
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 بشردرزير خط فقر ٣/١بيش از . ر استای ديگ اما درشرايط کنونی درجھنم سرمايه داری حاکم ، وضع به گونه

تجاوز به حقوق انسانھای کاروزحمت حد و . گذرانند با درآمد روزانه يک تا دو دالر، روزگارنکبت باری را می

درمقابل درآمدھای يک دالری ناشی از کارسخت و طاقت فرسا، درآمدھای بادآورده يک ميليون . شناسد مرز نمی

حق کار، حق مواظبت بھداشتی، حق داشتن غذا و مسکن، حق آموزش و . رددالری و بيشتردر روز قراردا

گسترش اعتراضات وسيع . تپرورش و کال حق يک زندگی انسانی از اکثريت ساکنان کره زمين سلب شده اس

ھا در مراکز تجمع سرمايه و مشخصا درکشورھای امپرياليستی درسال گذشته و امسال نشان داد که مردم  توده

کارسازيھای  ايان توسط کارگران دراعتراض به بیتوقيف کارفرم. داری را پذيرا نيستند  حاکميت نظام سرمايه

رشد مجددحرکت کارگران نه تنھا در طرد کارفرمايان و تصرف  است از ۀافسارگسيخته دراين کشورھا، نمون

  .اند داری که حاميان بی قيد و شرط صاحبان وسايل توليد و مبادله  کارخانه ھا، بلکه دربرانداختن دولتھای سرمايه

ن کشا ان و زحمتداری به حقوق کارگر  داری حاکم برايران يکی از متجاوزترين نظامھای سرمايه  نظام سرمايه

 کارگرايران درمبارزه عليه استثمار افسارگسيخته و ستم حاکمان درپيشاپيش صف ۀدرسال گذشته طبق. است

مبارزاتی انسانھای کارو زحمت باترتيب دادن صدھا اعتصاب و اعتراض، باتحمل سرکوبھای مداوم و 

برابر زورگوئی آنان محروميتھای غيرانسانی تحميل شده توسط صاحبان سرمايه و رژيم جمھوری اسالمی، در

 اين مبارزات به دليل پراکنده. سرخم نکرده و برای تحقق اھداف کوتاه مدت و درازمدت خود مبارزه را ادامه داد

  .آوردھای مبارزاتی آنان محدود باقی ماند دست نياورده و دست  شان موفقيت الزم را به سود طبقه کارگر به بودن 

 طبقه کارگرحول باالبردن مزدحداقل، دريافت مزدھا و مزايای به ۀپارچ   يکۀدرسالی که درپيش داريم مبارز

تعويق افتاده، جلوگيری ازاخراج کارگران ايرانی و غيرايرانی و بازگرداندن کارگران اخراجی برسرکار، آزادی 

 حرکت يابی و   و مھمترازھمه تالش برای تشکل، دفاع از حقوق دموکراتيک شھروندانفعاالن کارگری اززندان

ھای مشخص فوق، بايد  يابی به خواسته  پارچه درمقابل زورگوئيھای نظام جمھوری اسالمی جھت دست  يک

  . دردستوراعتراضات اول ماه مه، قرارگيرد

ترو فراگيرترممکن، اجتناب از تفرقه و افشای تفرقه  برگزاری تظاھرات در روزاول ماه مه درابعاد ھرچه گسترده

وابسته به رژيم اند و صف واحد طبقه کارگر را به انشعاب و ضعف و " دفاع ازطبقه کارگر"افکنان که تحت نام 

کارگر را درايجاد تغييرات انقالبی ھرچه بيشتر نشان خواھدداد، بلکه ازاين    طبقهۀکشانند، نه تنھا وزن شکست می

. توانند تحقق يابند يران میحق کوتاه مدت و درازمدت کارگران و زحمت کشان ا  ھای به طريق است که خواسته

 زحمت کشان و ۀچنين است شعار واقعی و فوری طبقه کارگر و کلي". چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است"

حق گرفتنی است و نه دادنی و برای گرفتن حق بايد نيرو داشت و تشکل متحد و . گان در روزاول ماه مه ديد ستم

  . باشدداری می سرمايهپايان دادن به استثمار و ستم و تبعيض نظام پارچه طبقه کارگر، نيروی اليزال در  يک

  ! مبارزاتی کارگران جھانۀبست  رزم ھمباد اول ماه مه، روز زنده

    ١٣٨٨حزب رنجبران ايران ـ اول ارديبھشت                                                  

 
 


