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 ! ارديبهشت ، روز جهانی کارگر گرامی باد ۱۱اول ماه مه ، 
 

روز همبستگی بين المللی طبقه کارگر و تمامی انسان هايي که آزادی و دموکراسی را حرمت می داشته و در . روز جهانی کارگر در راه است
ای سرخ و گل های ميخک به ميدان می آيند تا بارديگر بر رزم ميليون ها نفر در سراسر جهان با پرچم ه. راهش برای دنيايي انسانی مبارزه می کنند

سرودخوان و پای کوبان ، دست در دستان هم می نهند تا .دالورانه جنبش کارگری و آرمان های انسانی سوسياليسم تاکيدی مجددداشته باشند
 .ه داری ، بارديگر اعالم دارندهمبستگی بين المللی نيروی کار و زحمت را عليه مناسبات استثمارگرايانه نظام سرماي

اول ماه مه امسال در شرايطی برگزار می گردد که جهان بارديگردر سيطره سياست های جنگ طلبانه کنسرن های امپرياليستی قرار گرفته و منطقه 
ستعماری قرن نوزدهمی آمريکا ، خاورميانه و نزديک ، به آزمايش گاه انواع و اقسام سالح های مرگبار ، استقرار نظم نوين جهانی و سياست ا

هزاران هزار مردم بی دفاع عراق در ميانه بربريت ديکتاتوری صدام حسين و امپرياليست ها قربانی گرديده . انگليس و متحدينشان تبديل شده است
با  سياست های ميليتاريستی اول ماه مه امسال مطمئنا با طنين مبارزات ضدجنگ ودر مخالفت . اند و خطر جنگ کل منطقه را تهديد می کند

 .جنبشی گسترده به وسعت جهان . امپرياليست ها ، انسان های بی شماری را به صفوف اعتراضات جنبش کارگری اضافه خواهد نمود 
 جان مايه می در ميهنمان ايران نيز ، کارگران و زحمتکشان و فعالين جنبش های اجتماعی و سياسی در تدارک برگزاری اول ماه مه ، هم چنان از

اينان در شرايطی به استقبال اول ماه مه می روند که هم چنان سايه ننگين رژيم جمهوری اسالمی بر زندگی و آسمان آبی و زيبای ايران . گذارند
صادق و زحمتکش را رژيمی که جز نابودی انسان ها و انسانيت  وظيفه ديگری هرگز برای خود قائل نبوده است و ميليون ها انسان . سنگينی می کند

هزاران هزار نفر از بهترين فرزندان مردم را در سياه چال های قرون وسطايي  و جنگ و نيستی  از ميان برده و هزاران . از هستی ساقط نموده است 
طبقه کارگر و تمامی مزدبگيران جامعه در مبارزه با فقر و بقای خود از جان مايه می . بدی فرو برده استخانواده را در غم عزيزانشان در ماتم ا

مطالبات و خواسته های برحق آن ها هر روز توسط نهادهای مافيايی رژيم سرکوب گرديده و بسياری از دستاوردهای مبارزاتی طبقه .  گذارند
اما با وجود سرکوب و خفقان ، هر روز شاهد به پاخيزی اعتراضات  کارگران در گوشه و کنار .. ه اندکارگر را از صحنه حيات آن ها حذف نمود

ممانعت از اخراج ها ، . صدها حرکت اعتراضی با اشکال گوناگون و عمدتا جدا ازهم در واحدهای مختلف جريان داشته است . ايران می باشيم
سميت شناخته شدن حق اعتصاب و تشکل و ده ها خواست ديگر ، هزاران کارگر را به خيابان ها می مبارزه برای دريافت حقوق عقب افتاده ، به ر

بيش از هر زمان ديگر ، برای توده ها روشن شده است که برای ايجاد هر تحول و تغييری بايد اين سد اصلی يعنی حاکميت جمهوری . کشاند
 .ری اسالمی هرگز جمهوری توده ها به تحقق نخواهد پيوستبا وجود جمهو. اسالمی را از جلوی پا يشان  بردارند

ما  مثل هميشه  خود را در کنار و همراه  طبقه کارگر و تمامی مزدبگيران جامعه برای تحقق خواست هايشان ، در دفاع از آزادی و دموکراسی  
 . توده ها گره  می زنيمبازتعريف می کنيم و تالش هايمان را هر چه موثرتر با سيل خروشان مبارزات آگاهانه

 

 !زنده باد اول ماه مه ، روز جهانی کارگران 
 !خروشان تر باد مبارزات کارگران  ايران 
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