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 پيش به سوی برگزاری هر چه باشکوه تر

!!!کارگران یجهان  مراسم اول ماه مه، روز همبستگی    
 

  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم تشه                                                                                      ی همکاریشورا
                                                                 

می کنيم، که وضعيت معيشتی، امنيت  ما کارگران در حالی خود را برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر آماده

  .راج سازی ها بيداد می کندشغلی و اخ

اين . کارگران روز به روز افزايش می دهد سرمايه داری ايران تهاجم لجام گسيخته ی خود را به زندگی و معيشت

ارزان، بيکاری سرسام آور، و نبود تشکل های مستقل کارگری، تاکنون  نظام انسان ستيز، به ُيمن نيروی کار بسيار

خود  ن ضد کارگری، از جمله قراردادهای موقت کار، که می رود، تمام و کمال، جایتصويب قواني توانسته است، با

کارگران بيشتری از شمول  را به قراردادهای سفيد امضاء و با شرايطی به مراتب دهشتناک تر بدهد، خارج کردن

مزدهای نازل، که حتی نام خصوصی سازی، تعيين دست قانون کار، بيکارسازی ها و تعطيلی کارخانه ها، با ابزاری به

  ...برای کارگران تبديل به رؤيا کرده است و ديگر زندگی آميخته با فقر را کم کم

  نکارگرا .کيفی گسترش داده اند کمی و لحاظ  به واکنش های اعتراضی خود را ه تناسب همين تهاجم، کارگران نيزاما ب

سايه ی اين تهاجم عريان به سفره ی خالی شان، درک  درآنان. درمی يابند طبقاتی رابه تدريج عمق اهميت اين کارزار 

متشکل شدن سراسری مطالبات ودفاع از پايداری،مقاومت ويورش خانمان برانداز، راهی به جزاين برابرمی کنند که در

فريب، تهديد جهت ابزاری دردست يازيدن به هراز ايران دست می يابند که سرمايه داری دربه اين مهمخويش ندارند و

  .ندا داده به عينه نشانالستيک سازی البرزهفت تپه وکارگران نيشکر اين را کند،سرکوب کارگران لحظه ای درنگ نميو

سرمايه داری افزوده می شود، گسيخته ی   يورش عناناينآری، اين يک کارزار طبقاتی ست و هر روز که بر وسعت 

سرمايه داری ايران به اين می انديشد که در برابر راديکال تر شدن  . می يابندکارگران بيشتری به آگاهی طبقاتی دست

 وحدت و همبستگی طبقاتی و متشکل شدن سراسری کارگران، هيچ گزينه ای به جز تهديد و تحرکات اعتراضی،

خواهد به هر کرده و می  سرکوب در پيش رو ندارد، بنابراين عزم خود را در پيشگيری از عزم طبقاتی کارگران جزم

  .او صف آرايی خواهد کرد جلوگيری کند قيمتی که شده، از ظهور طبقه ای که فردايی، مقتدرانه در برابر

  :هم سرنوشتان

را برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم  از همبستگی طبقاتی، خود حضور متحدانه و سراسری، و سرشاربياييم، با

  .دهيم که از پيگيری مطالبات انسانی مان، لحظه ای آرام نخواهيم نشست ی نشاناول ماه آماده کنيم و به سرمايه دار

  یرگراشورای همکاری تشکل ها و فعالين ک
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