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 زنده باد همبستگی و رزم مشترک کارگران سراسر جهان 
 
 
 
  

 رفقای کارگر! 
  

امسال   . اول ماه مهقرار داريمتمام کشورهای جهان  کارگران  روز همبستگی و رزم مشترک    ارديبهشت)  ١١اول ماه مه (در آستانه  
است.   حاد شده  شدتبه  برجهانهای امپرياليست بر سر سلطه اقتصادی و سياسی   تضاد ميان قدرتاست که    دهيفرارس  شرايطیدر  
گسترش   اند که خطروارد جنگی شده   نياوکراسلطه بر  بر سر  امپرياليسم روس و بلوک امپرياليستی اروپائی و آمريکائی    اکنونهم
با  ،تبديل آن به يک جنگ جهانی ديگر  و اما  داده است.   اين بار  کاربرد سالح ويرانگر اتمی، بشريت را مورد تهديد جدی قرار 

های نظامی و در حال افزايش بودجه سرعتبه جهان ست ياليامپرهای تمام قدرت.  گرفته استميليتاريسم بيش از هر زمان ديگر اوج 
های نظامی هزينهای گرفته است.  سابقهونق بی. بازار انحصارات تسليحاتی راندیکشتارجمعهای  ترين سالحمجهز شدن به پيشرفته

 سنگين   هایهزينهپوشيده نيست که  هاست که از دو تريليون دالر بسيار فراتر رفته است.  مدت  ،داری جهانهای سرمايهساالنه دولت
ختم   جانيهمبه    مسئلهاما    .داده استها را شديداً تنزل  و سطح معيشت آن  کارگران و زحمتکشان قرار دارد  بر دوشميليتاريسم    رشد
سرمايهنمی جهان  تمام  است.  شود.  گرفتار  اقتصادی  عميق  بحران  يک  در  پيشرفتهداری  ثروتمندترين  ترين  حتی  کشورهای و 

در طول چند   حمتکشهای زروزمره توده  ازيموردن بهای کاالهای    ،اند. در همين حالمواجه  عميق يک رکود مزمن  داری با  سرمايه
ميالدی می از سال جاری  که  تورم  و  افتهيش يافزادرصد    ١٠٠تا    ۵٠،  گذردماهی  اين کشورها      نرخ  ً در  درصد    رسما ده  حدود 

 است.   بوده  ترفقر گستردهتنزل سطح معيشت کارگران شاغل و    وافزايش بيکاری    ،تورمی  -است. نتيجه اين بحران رکود  شدهاعالم 
نژادپرستانه و جنگ  رغمبه  ،بنابراين تبليغات شوونيستی،  فريب و    قصدبه  اين کشورها  در  دارهيسرما  حاکم  اتطلبانه طبقبمباران 

کارگران و زحمتکشان اسارت  استداران  ، تضاد ميان کارگران و سرمايهتحکيم  موج مبارزه و   یزودبهو    در حال تشديد شدن 
را    داریی سرمايهکشورها  ترينحتی پيشرفته  جهان  سراسر  ،اع مادی و معيشتیاعتالی جنبش کارگری عليه جنگ و وخامت اوض

 آمد   یپ بود و    بار خواهدفاجعه  ،اين جنگ و بحران اقتصادی بر کشورهای فقيرتر جهان با ميلياردها جمعيت  ريتأث  گرفت.  فرا خواهد
بيکاری بی  آن اذعان سازمان   حتی  که  استای  سابقهفقر و  بينبه  به بورژوازیهای  ديگر  ،  جهانی  المللی وابسته  ها و شورشبار 

 فرا خواهد گرفت.  اند،داریجهان سرمايه ترهای ضعيفحلقه  کهها اين کشورها را قيام
  

ر دارند، اکنون قرا  یحقوق  یب، سرکوب و  رحمانهبی  ، استثماراقتصادی و سياسی  ستم  که زير فشارهای متعددنيز  کارگران ايران  
مبارزه  پياپی  سال  چندين به  که  نظم    ایاست  عليه  برخاستهداری  سرمايهپيگيرانه  ايران  بر  که    اند.حاکم  مواردی  کارگران  تعداد 

اند، در تمام جهان کمتر نمونه دارد. اين مبارزات گاه به روی آورده  در هرسال به اشکال متعددی از مبارزه  ٩۶از سال    ژهيوبه
بديل خود را در برابر نظم ارتجاعی حاکم   يیشورا، آزادی، اداره  کار  است که کارگران با طرح شعار نان،    شدهای راديکال  درجه 

و   یالمللنيب  هایمسدود ساختن جاده،  اعتراضی  صدها اعتصاب، تجمع  سال گذشتهيک  طول  تنها در  کارگران  اند.  به ميان کشيده
 . تظاهرات برپا کردند

  
اعتصاب سراسر و  ب   یرسم  نيشاغل  یتجمع  در  چند   بهشتيارد   ستينفت  کارکنان   ،شهر  يندر  از  تن  تجمع هزاران  و  اعتصاب 

چند  یرسم و  تهران  در  عمل  نينفت  و مناطق  اعتصاب سراسر  ۵در    يیايدر  یو سکوها  یاتيشهر  پ  یخرداد،  و   یمان يکارگران 
پتر  یاپروژه از    یم يوش نفت و گاز و  ادامه داشت  شيخرداد آغاز شد و ب  ٣٠که  و   تظاهرات   ،يیمايراهپ   ،ها تجمعده  ،از دو ماه 

اعتصاب و تجمع و   ،یشرکت به بخش خصوص  یلغو واگذار  یبرا  تپههفت  شکريکارگران ن  توسط  افتيکه دو ماه ادامه    یاعتصاب
و تجمع   ، اعتصابآذرماهو    بهشتي، ارد   نيجان در فروردنون منو  ی آسم  تي کارگر معدن کروم  ١۴٠٠  يیمايبندان و راهپراه  جاديا
  کپارچه ياعتصاب    ،یصوبه بخش خصمعدن    یواگذار  احتمالبهدر اعتراض  کارگر مجتمع مس سونگون ورزقان    ٢٠٠٠از    شيب

کارگر معادن   ٣۵٠٠در مهرماه و اعتصاب متحدانه    یبخش خصوص  رپوششيسنگ کرمان زمعدن زغال   ٧کارگران    گستردهو  
 یگروه ملماه، تظاهرات خيابانی و تجمع اعتراضی کارگران  دولت در آبان    رپوششيسنگ زرند، کوهبنان و راور کرمان ززغال 
از مبارزات قهرمانانه کارگران   نمونهتنها چند کارگران برق،   ر، تجمعات مکر"زارندياز استثمار ب   دارنديکارگران ب"با شعار  فوالد

مه   ماه  فاصله  است.  ١۴٠٠در  امروز  به  نظم   تا  برانداختن  برای  کارگران  تالش  و  طبقاتی  مبارزه  تشديد  بازتاب  مبارزات   اين 
  حاکم است. داریسرمايه
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در تحقق مطالبات خود پيروز شدهتمام مبارزاتی که کارگران    رغمبه،  وجودنيا با اما  در يک سال گذشته داشته و گاه   فقطنهاند، 
معيشتی   بلکه  کارگران  شرايط  نيافته،  کارگران  ترميوخبهبود  استثمار  است.  شده  است  هم  شده  کارگران    ،تشديد  واقعی  دستمزد 

مدام    جهيدرنت افسارگسيخته  در    اکنونهم و    افتهيکاهشتورم  کارگران  بزرگ  زندگی    رخط يزاکثريت  حال،    .کنندیمفقر  در همين 
. رژيم اندپيوستهبيکاران    و به ارتش ميليونی  دادهازدستخود را    کارگر شغل ها هزار  ده   بحران اقتصادی  و تعميق  ادامه  جهيدرنت

جامعه ايران و پاسخ به جتماعی و سياسی  ا  -اقتصادیهای عميق  برای بحران  یحلراهداری که هيچ  ارتجاعی پاسدار نظم سرمايه
پليس را   گرنيروی سرکوب  به دفعاتسرکوب و اختناق افزوده و    برشدتزحمتکش مردم ايران ندارد،    یهاتودهمطالبات کارگران و  

. تمام  کرده استبه حبس محکوم    یحت اخراج و    را  فعاالن کارگری گروهی از  کرده است.    کارگران گسيل  به مقابله با اعتراضات
واقعيت می  وضوحبهها  اين  عواقب  ندهنشان  از  کارگران  برای  نجاتی  راه  که  سرمايه  بارفاجعهد  دينی  نظم  دولت  و  حاکم  داری 

 جز تشديد مبارزه برای سرنگونی اين نظم ارتجاعی وجود ندارد.داری سرمايهپاسدار نظم  یاستبداد
  

داد  وضوحبهبه  اما تجر توانسته به حيات ننگين مبارزات پيگيرانه کارگران و زحمتکشان ايران    رغمبهرژيم  ه است که اگر  نشان 
 کهني ا  رغمبه  های سراسری است. مبارزات کارگرانفاقد تشکل  کارگرکارگران است. طبقهو آگاهی  خود ادامه دهد، ضعف تشکل  

ً ،  دادهرخهای معين به شکلی سراسری  گاه در رشته  . بايد برای غلبه بر اين ضعف تالش نمود. اندپراکندهو    از يکديگر  جدا  عموما
شکل  ديبا مبارزه  وظيفه  . داد  ی سراسر  یبه  آگاه  اين  و  پيشرو  بخش  دوش  بر  بزرگ  سازمان   جنبشای  و  فعاالن  های کارگری، 

های مخفی کارخانه و اعتصاب را ايجاد و گسترش داد. و خدماتی کميته  یتوليد  مؤسساتو    هاکارخانه  تمام. بايد در  کمونيست است
ری تالش سسرا  ایبه مبارزهمبارزات  های مختلف و تبديل  ها و رشتهميان مبارزات کارخانه  یهماهنگ های  ايجاد کميتهبايد برای  

طبقه هژمونی    نيتأم دار حاکم و  سرنگونی طبقه سرمايه  شرطشيپکه    یاسيس  و سرتاسری  عمومینمود . بايد برای برپائی اعتصاب  
تالش نمود. طبقه کارگر فقط برای تحقق مطالبات و اهداف خود   ،جنبش انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی است  کارگر در

و نظم ستمگرانه های جمهوری اسالمی  های زحمتکش مردم ايران از ستمگریندارد. نجات عموم توده  اجتماعی  ياز به يک انقالب ن
  طبقه کارگر ايران است. آن  برپائی انقالبی است که نيروی محرکه و رهبر درگرو حاکم

  
 رفقای کارگر! 

  
را به نقطه عطفی اين روز    ،و تظاهرات  هاتجمعو با برپائی    مدر همبستگی با کارگران سراسر جهان دست از کار بکشيرا  اول ماه  

   .محاکم تبديل کنيداری سرمايهبرای سرنگونی نظم 
  

گويد و سالی سرشار از جهان را به طبقه کارگر تبريک میالمللی کارگران  سازمان فدائيان(اقليت) اول ماه مه روز همبستگی بين
آرزو  است،  کارگران  نجات  راه  تنها  که  نظمی سوسياليستی  استقرار  و  کارگری  انقالب  يک  برپائی  برای  را  پيروزی  و  مبارزه 

  . کندمی
  

  وز همبستگی و رزم جهانی کارگران تمام کشورهای جهان راول ماه مه   بادزنده 
  يی برقرار بود حکومت شورا -یاسالم یجمهور  ميسرنگون باد رژ

  دارینابود باد نظام سرمايه 
  سمياليباد سوسزنده  -یآزاد بادزنده 

  ) تي(اقل انيفدائ سازمان
 ١۴٠١ ماهارديبهشت 

  
  يی شوراحکومت  – ینان، آزاد کار،

  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 


