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٣اطالعيه   

: ارديبهشت روز همبستگی جهانی کارگران را١١  
١٣٨٨ فروردين ٢۴شنبه دو                                                                                          ی همبستگتهيکم               

   
٣اطالعيه   

: ارديبهشت روز همبستگی جهانی کارگران را١١  
 

 به روز اتحاد و مبارزه عليه بيکاری ، اخراج، عليه قراردادهای موقت و سفيد امضاء

!!! دائم ، حق اعتصاب و حق تشکل تبديل کنيمتغالشابرای رسيدن به حق   

ره              ثروتمندترين کشور جهان تحت سلطه ر       يکی از   بعنوان کشور ما ايران   افع و نظام به وان حافظ من م اسالمی بعن ژي

ق ،          ٢٠ که .کشی سرمايه داری به ويرانه ای تبديل شده است         ر مطل ون در فق ر،      ٧۵ ميلي ر خط فق ون  ٨ درصد زي ميلي

ام اول   ١١سن فاحشگی به   به لطف وجود جمهوری اسالمی    همچنين  .بيکارو هفت ميليون متعاد دارد     يده و مق  سال رس

وده و        ، درصد مردم افسرده شده اند     ۶٨ست،  دنيا را کسب کرده ا     د های درون حکومت اسالمی رب  دختران توسط بان

ی ، کراچی و                              سی در دوب رده های جن وان ب ه بعن ه  ... به کشورهای مختلف صادر شده و در بازارهای منطق  از جمل

يدی دست به خود کشی می  اثر فشار فقر و ناام دقيقه يک نفر بر۴٠ساعت و ١هربازارفجيره به فروش می رسند، در   

ردان توسط             ای امرار معاش و درمان فروخته مي        کليه بر  ١۴٠٠٠سال  زند، هر  واد مخدر و داروهای روان گ شود، م

ولی   ،، خدماتی، درمانیش می گردد، تمامی امکانات آموزشی     باند های درون حکومت اسالمی بصورت گسترده پخ        پ

  .طه و حاکميت گنديده وفساد بر انگيز جمهوری سرمايه داری اسالمی استاين همه نتيجه سل... و نابود شده است و 

ه آزادی است       -اين حکومت فاشيستی     سم خورده هرگون م ،    :  مذهبی بنام حکومت اهللا دشمن ق ان ، قل دشمن آزادی زب

ان ضمن ت             بيان ، تجمع و تشکل و تحزب         ه زن ان داردک ا آزادی زن الفطره ب تم   است ، همچنين دشمنی ذاتی و ب حمل س

ذهبی ومردساالری تشت         گرفت ،طبقاتی تم مضاعف م ستن ،يدشدهارس ورژوازی و         ه دولوژی ب سلط اي اسالميت،  د، تحت ت

ل و حق      ا آزادی مل اريخی ب رک، ک    دشمنی ت ه ت ل از جمل ين سرنوشت مل وچ دارد  تعي رکمن و بل دشمن .رد ،عرب ،ت

شتی ، ب         ،آزادی ايی و  وجدان و مذاهب از جمله سنی ، يهودی ، مسيحی ،زرت وق      . است  ... ه ه حق ا هر گون خالصه ب

  .ريت استی داشته وضد بشانسانی دشمن

  : کارگران ، زحمتکشان
در حفظ نظام سرمايه داری بعنوان پايه اصلی وابستگی  )سرمايه جهانی( تهارژيم اسالمی سگ زنجيری امپرياليس

مايه جهانی ، ديکته شده از طرف  اين رژيم در جهت اجرای سياستهای سر.کشورمان به سرمايه جهانی است

چهار نعل می تازد، ... سازمان تجارت جهانی وسازمانهای تابعه از جمله بانک جهانی ، صندوق بين المللی پول و 

درجهت تامين نيروی کارارزان وافزايش سودسرمايه )  گازنفت و (حکومت اسالمی عالوه بر تامين انرژی ارزان

رنو،ستروين ، پژو،بنز،مزدا، نيسان ،هيوندا،اويکو ( از جمله خودرو سازی ها داران در صنايع مختلف مونتاژ



و ... ) آ ا گ ويبا ، شل جی ، پاناسونيک ، سامسونگ ، توسونی ،ا(وصنايع الکترونيک ) ...،فيات ، و لو ، اسکانيا و

عامل " خارجی ذاتااين حکومت بعنوان سگ پاسبان سرمايه داری داخلی و . استچاکر حلقه بگوش ،ديگر صنايع

دشمن طبقاتی کارگران بوده وبرای تامين نيروی کار ارزان از طريق خصوصی سازی ، تعطيلی گسترده 

 باعث گسترش ارتش ذخيره کاربرای سرمايه داران و ،کارخانجات و امکانات کار وبيکار سازی ميليونی کارگران

تبديل استخدام دائمی به قراردادهای موقت و سفيد  طبقه کارگرمی گردد، با بينبت وحدت شکنانه درافزايش رقا

امضاء و فسخ قرارداد های دسته جمعی اشتغال دائم را از بين می برد وبرای رسيدن به اين هدف تشکل های 

کارگری را از بين برده و با تشکيل مجدد آنها وبا هر گونه تجمع کارگری مخالفت کرده و هر اقدامی در اين راستا 

حکومت .  ميليونی کارگران قدرت مقاومت ، سپس هجوم خود را دست بدهد١٠خفه می کند، تا نيروی را در نطفه 

 مذهبی جمهوری اسالمی تالش می کند با چنگال بيکاری ، گرسنگی و پراکندگی ، همچنين در نبود –فاشيستی 

  .صنفی وسياسی کارگران جنبش کارگری را وادار به عقب نشينی وتسليم کندتشکلهای 

.اره کارگران فقط و فقط وحدت و تشکيالت سراسری استچ  
 

ا در  ميليونی کارگران ايران، توليد کننده تمامی ثروت های کشورو مبارزين اصلی آزادی و برابری نه تنه۴٠طبقه 

 بلکه با اوج گيری مبارزات کارگری لرزه ، حافظ و نوکر سرمايه عقب ننشسته اندمقابل سياست های سرکوب رژيم

در تهران،هفت تپه و  از جمله مبارزات کارگران الستيک البرز ، ايران خودرو .ته است دام سرمايه داری انداخبر ان

 صنايع نساجی در تبريز، ذوب آهن اصفهان  وفوالد اهواز،کاغذ سازی کارون در جنوب ،تراکتور سازی،راه آهن

نشانگر اوج گيری ... ل ، نساجيهای کردستان،کاشان،قزوين و مازندران و،ذوب آهن ،سبالن و آرتابل در اردبي

که بتوانند تمامی اين مبارزات رو ) اتحاديه ها وحزب سياسی( های سراسری اما نبودتشکل. بارزات کارگران استم

تعداد ابل  ميليون کارگر را در مق١٠يک کاسه نمايد و کل . به رشد را در ميان تمامی بخش های کارگری يکدست 

 يکپارچه کند، عامل اصلی پراکندگی ، عدم مقاومت کارگران واندک سرمايه دار و خدم و حشم غارت گرشان متحد

  .در مقابل هجوم دشمن و ناتوانی آن برای هجوم متقابل و کسب مطالبات است

 اين طبقه هيچ .می دهند ميليون نفری  که اکثريت ملت ايران است را تشکيل ۴٠کارگران باخانواده های خود طبقه 

راهی جز متشکل شدن در تشکل سياسی  و صنفی خود بعنوان يک طبقه با برنامه و هدف مشخص که همان 

زمانيافته رژيم اسالمی در حفظ و در شرايط کنونی در مقابل برنامه عمل سا.  ندارد، استحکومت شورايی کارگری

قط تشکيل حزب سياسی سراسری خود به عنوان ستاد کل سرمايه داری چاره کارگران فقط و فراست از نظام ح

برای چنين منظوری گرد آمدن و متصل شدن تمامی نيروهای مبارز کارگری از طريق .ارتش چهل ميليونی است

  .هسته های مخفی در محيط کار و زندگی کارگران ضرورت حياتی دارد

 ، یارگران شاغل و بيکار،زن و مرد ،صنععتچنين ضرورتی فقط با تشکيل حزب طبقه کارگرکه تمامی بخشهای ک

 بر اساس نبرد طبقاتی کارگران تمامی مبارزين.شامل گردد جامه عمل می پوشد... ،نفت و گاز وی ، ساختمانیمعدن

به هم پيوند خورده و به مبارزه ) حزب طبقه کارگر(احد کل  سوسياليستی آن می توانند در يک وکومت شورايیو ح

دست بزند، بنابراين تشکيل حزب برای کارگران از نان آن بل سرمايه داران و دولت نگهدارنده او صف آرايی در مق

  . را هم نمی تواند حفظ کند شب نبود حزب حتی نانچرا که بدليل شب واجبتر است



زب مره خود بايد اقدام به تشکيل هسته ها که خشت های اوليه ح ما ضمن ادامه مبارزات روز:کارگران انقالبی 

  .خواهند بود دست بزنيم 

با تمام قوا برای .کمين کارگران شاغل نيزهستغل بيکاران را ازدستشان گرفته درجغد بيکاری همان گونه که ش

 .کارگران اخراجی مبارزه خود را تشديدکنيملی ، اشتغال دائم وبازگشت به کارامنيت شغ

سری و يکپارچه عليه تعطيلی کارخانجات ، بيکاری و  روز جهانی کارگر را به روز مبارزه سرا:کارگران شاغل

و برای بدست آوردن حق تجمع،اعتصاب،تحصن و تظاهرات و حق اخراج ، عليه قراردادهای سفيد امضاء و موقت 

  .تبديل کنيم... تشکيل سنديکا ، اتحاديه و

ز ودر ر :ارحال اعتصاب و اعتراض وکارگران اخراجی و بيک، کارگران درکارگران حقوق نگرفته

با سازماندهی کميته های مخفی هماهنگی مشترکی در جهت ارتباط و اتصال تمامی نيروهای خود جهانی کارگر 

  .مبارزه و اعتراضات و تظاهرات را يکدست و سراسری نماييد 

ط در مقابل  فق.هر چه فرار کنيد بيشتر دنبال کرده و هارتر حمله می کند، رژيم اسالمی ،نگهبان سرمايه مانند سگ 

با برقراری تظاهرات در مراکز شهر ها تحت . قدرت ايستادگی و اتحاد ما متوقف و وادار به عقب نشينی خواهد شد

نظم وسازماندهی مخفی و شکستن جو سکوت و سرکوب و عقب راندن دشمن طبقاتی به حقوق خود دست خواهيم 

  !!!حق گرفتنی است نه دادنی که يافت ،

رای                          ب :کارگران ايران  ارگری در کارخانجات و محالت ب ا وهسته های مخفی ک ه ه ا ، کميت ا سازماندهی انجمن ه

ه و حزب  (ايجاد تشکلهای صنفی و سياسی خود       اتی  در جهت تقويت صفوف متحد و     ) اتحادي ستقل طبق  خود ، در  م

  . جهت سراسری کردن مبارزات خود قدم برداريد 

.الت استچاره ما کارگران تنها و تنها وحدت و تشکي  
يد شده ومرگ سرمايه داری در شرايط کنونی که بحران ساختاری سرمايه داری هر چه بيشتر تشد :کارگران

ردی و جهانی خود مبارزه را برای نابودی نظام سرمايه داری و  ميليا۵/٢بيايد همگام با خانواده می شود نزديکتر

  . يافته تر کنيمبرقراری حکومت سوسياليستی هرچه بيشتر گسترده وسازمان

  ارديبهشت روز وحدت جهانی کارگران١١زنده باد 
، پيش بسوی ايجاد حزب طبقه کارگرش بسوی تشکيل اتحاديه های سراسریپي  

  زنده باد انقالب کارگری-زنده باد اعتصاب عمومی سياسی
  حکومت جمهوری اسالمیدسرنگون با

 برقرار باد حکومت شورايی سوسياليستی کارگران
 

 کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان
١/١٣٨٨ /٢٠  

 
: ، دانشجويان وجوانانزنان معلمان، ،کارگران    

. اين اطالعيه در ميان مردم بکوشيد از هر طريق ممکن در تکثير و پخش گسترده  

 


