
 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت روز جهاني كارگر!

دست در دست هم براي از بين بردن محروميت و فقر، 
براي تحقق عدالت اجتماعي، و دست يابي به حقوق 
 سنديكايي و تشديد مبارزه بر ضد رژيم استبدادي 

 واليت فقيه!
 

 كارگران و زحمتكشان!
، روز جهاني   ارديبهشت ماه، اول ماه مه       11كميته مركزي حزب توده ايران فرارسيدن         

كارگر، روز همبستگي با نبرد خستگي ناپذير طبقه كارگر و متحدان آن، و روز تجديد عهد با                  
پيكار براي رهايي از زنجير استثمار و ستم سرمايه داري، و براي كسب آزادي واقعي و عدالت                 

 .شادباش مي گويد اجتماعي، را صميمانه به شما
مين سالگرد برگزاري مراسم اول ماه مه است. سنت خجسته و انقالبي اي كه                125امسال  
، در جريان برگزاري نخستين كنگره انترناسيونال دوم، در بزرگداشت خاطره             1889در ژوئيه   

پايه گذاري  ،  1886اول ماه مه    پيكار قهرمانانه و خونين كارگر ان نساجي شيكاگو، در روز             
شد. از آن تاريخ تاكنون، با وجود همه تالش هاي سرمايه داري جهاني براي كم اهميت                     
نشان دادن و به حاشيه راندن اين روز پر اهميت، طبقه كارگر در كشورهاي مختلف جهان و                  
در شرايط سياسي متفاوت با شعار اتحاد براي رفع ستم طبقاتي، صلح، پيشرفت و عدالت اين                 

تجديد پيمان براي ادامه آن        روز تاريخي را به مثابه فرصتي براي بررسي مبارزات خود و             
گرامي مي دارند. مبارزان راه طبقه كارگر حتي در سخت ترين شرايط دشوار و سركوب، اين                  

يوغ ستم  براي رهايي از    جبهه كار و زحمت     پرچم پر افتخار را كه نمادي نيرومند از مبارزه           
 است، همچنان در اهتزاز نگاه داشته اند. سرمايه

 جهان در شرايطي به استقبال روز جهاني كارگر مي روند كه          و زحمتكشان     امسال كارگران 
.  ادامه بحران اقتصادي جهان       توده هاي محروم همچنان ادامه دارد        تهاجم لجام گسيخته سرمايه انحصاري براي محدود كردن حقوق زحمتكشان و تشديد استثمار خشن               

هاي مالي سرمايه داري از     سه  سرمايه داري با وجود عكس العمل دولت هاي سرمايه داري در سال هاي اخير و تزريق ميلياردها دالر براي تثبيت بازارهاي مالي و نجات موس                         
عدم امكان    ليلسقوط، تشديد سرعت گيري ورشكستگي كارخانه ها و موسسه هاي توليدي، و افزايش رشد نرخ بيكاري و بي خانمان شدن خانواده هاي زحمتكش به د                              

از سوي بنگاه آماري      ده،پرداخت اقساط خانه هاي خود  از سوي ديگر، از نشانه هاي اين بحران بزرگ ساختاري سرمايه داري جهاني است. بر اساس آخرين آمار منتشر ش                             
ميليون نفر در صف بيكاران       19/  5درصد افزايش يافته است و اكنون بيش از            12/ 2، ميزان بيكاري در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا،  به            1392، در مهرماه    “يورو استس ”

 ميليون نفر بيكار فراتر رفته است. 10/ 5قرار دارند. در همين سال ميزان بيكاران در آمريكا و ديگر كشورهاي پيشرفته جهان نيز افزايش يافته است و تنها در آمريكا از رقم 
داران راستگرا شماري   ستماعمال سياست هاي نوليبرالي، ديكته شده از سوي نهادهاي جهاني سرمايه داري، از جمله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و همچنين سيا                        

ه رو كرد. سرمايه داري با ديكته        و ب از كشورهاي اتحاديه اروپا، از جمله يونان، اسپانيا، پرتغال، قبرس و ايتاليا، را با بحران هاي جدي اقتصادي و تشديد فقر و محروميت ر                           
داري را به گرده      ايهكردن سياست هاي خشن رياضتي، تشديد روند تعديل نيروي انساني كار و كاهش گسترده خدمات اجتماعي در واقع فشار بحران ورشكستگي مالي سرم                        

 طبقه كارگر و زحمتكشان انتقال داد.
سال هاي اخير نظامي      در  امپرياليسم جهاني براي نجات سرمايه داري از بحران هاي پي در پي، سعي به ارعاب خلق ها و نمايش بالمنازع بودن ماشين سركوب خود دارد.                         

هد هستيم، به شكل    شا  گري و سياست هاي بيش از پيش مداخله جويانه امپرياليسم در سطح جهان، كه آخرين نمونه هاي خطرناك آن را ما اين روزها در كشور اوكراين                             
سياسي آمريكا و متحدان اروپايي اش در منطقه خاورميانه كشور مستقل           –مداخله نظامي   دستاوردهاي تاريخي مردم و زحمتكشان جهان را هدف قرار داده است.              تهديد آوري 

ي اي است در برابر     جد  سوريه را به صحنه جنگ داخلي مخرب و فاجعه بار تبديل كرده است، انقالب مردم مصر را با خطرات جدي مواجه كرده است و در بقيه منطقه سد                              
 مبارزه نيروهاي مترقي و آزادي خواه براي حاكم كردن مردم بر سرنوشت شان.

جهان با همه     ه زحمتكشان و بي ثمر بودن مقاومت در مقابل تهاجم سرمايه داري، مبارز             “ پايان تاريخ ” بر خالف همه تبليغات پردامنه رسانه هاي سرمايه داري درباره           
-مبارزات پرشور زحمتكشان اروپا، در يونان، اسپانيا، پرتغال، ايتاليا و قبرس كه ميليون ها انسان زحمتكش را به ميدان مبارزه سياسي                    دشواري ها ادامه و گسترش يافته است.          

فريقا و كشورهاي آسيايي،    ، آ صنفي كشاند و طبقه كارگر و نمايندگان سياسي آن، نقش اساسي اي را در آن ايفا كردند، در كنار رشد مبارزه زحمتكشان، در آمريكاي مركزي                           
، جهاني عاري از استثمار، فقر و محروميت، و جهاني متكي بر ارزش هاي                “جهاني ديگر ”نشانه هاي مثبتي از اوج گيري دوباره پيكاري است كه هدف آن را بايد بر پايي                    

 انساني برابري و عدالت دانست.
  

 كارگران و زحمتكشان!
ر شهرهاي مختلف به    ع د در كشور ما ايران نيز كارگران و زحمتكشان و نيروهاي ترقي خواه بيش از نُه دهه است با برگزاري جلسات، راه پيمايي ها و تظاهرات متنو                                

استبدادي حاكم بر ميهن ما       -، به ابتكار كمونيست ها تا به امروز، رژيم هاي ارتجاعي          1301گراميداشت  اول ماه مه پرداخته اند. از برگزاري نخستين همايش اول ماه در سال                
راسم جلوگيري كنند.  از     ن م در تمامي اين دوره، از حكومت شاهنشاهي گرفته تا حكومت جمهوري اسالمي، همواره تالش كرده اند تا به هر شكل و بهانه اي از برگزاري اي                           

كشور ما براي   رسمي هيچ ترفندي نتوانسته است، كوچك ترين خللي در اراده كارگران و زحمتكشان                   -سركوب خونين جشن اول ماه مه تا سازماندهي مراسم فرمايشي           
متكشان، مصمم اند تا اول     زح  برگزاري اين عيد بزرگ كارگري ايجاد كند.  امسال نيز با ابتكار جالب شماري از سنديكاها و انجمن هاي صنفي مستقل، طبقه كارگر ايران و                          
يابي به عدالت اجتماعي و     ست  ماه مه، روز جهاني كارگر را به عنوان نماد روشني از همبستگي و همدلي كارگران و زحمتكشان، در مبارزه شان براي رفع محروميت و فقر، د                           

 حقوق سنديكايي و حركت به سمت طرد رژيم واليت فقيه برگزار كنند.
حسن روحاني در كشور ما مي گذرد. آقاي روحاني در جريان كارزار انتخاباتي رياست جمهوري در سال گذشته قول                   “ تدبير و اميد  ”نزديك به يكسال از روي كار آمدن دولت         

وحاني نشانگر ادامه   ت ر داد كه تغيير وضعيت اقتصادي كشور و رسيدگي به وضعيت محرومان را در سرلوحه برنامه هاي دولت خود قرار دهد ولي واقعيت عملكرد هاي دول                            
 از گذشته است.“ ظاهري ماليم تر”همان سياست هاي مخرب گذشته ولي اينبار با 



فتر ولي فقيه رژيم به     اجتماعي، كه از سوي د    -واقعيت انكار ناپذير اين است كه در نزديك به يك دهه گذشته در نتيجه سياست هاي خانمان برانداز و ضد ملي اقتصادي                         
ت هاي نابخردانه بين    ياسعنوان سياست هاي كالن، به دولت هاي دست نشانده واليت ديكته شده اند، كشور ما در بحران همه جانبه اقتصادي دست و پا مي زند. اعمال س                            

اقتصادي از جمله تشديد روند     لي  المللي و تنش آفرين در دوران دولت احمدي نژاد، با حمايت همه جانبه خامنه اي و رهبران نظامي رژيم، در كنار ادامه سياست هاي نوليبرا                           
و رانت خواري و همچنين بي توجهي كامل به تورم          “ اقتصادي داللي ”خصوصي سازي و گسترش آن به مراكز توليدي بزرگ كشور، تمركز فعاليت هاي اساسي اقتصادي بر                  

ميليارد دالر درآمد نفتي، در دوران دولت احمدي نژاد، در مجموع ايران را به كشوري                  600افسار گسيخته و كاهش چشمگير قدرت خريد زحمتكشان كشور، به رغم بيش از               
 فقير و ورشكسته و محتاج كمك هاي خارجي تبديل كرده است. 

كردن در مراكز   ار  شما كارگران و زحمتكشان بيش از هر بخش ديگري از جامعه، اين فشارهاي طاقت فرسا را بر دوش خود احساس مي كنيد.  خطر بيكاري، ماه ها ك                                
بود يك قانون كار مدرن،     ، ن توليدي كه توان پرداخت حقوق شما را ندارند، نبود يك سيستم سراسري و عادالنه تامين اجتماعي كه بتوان در صورت نياز به آن مراجعه كرد                            

مراكز توليدي، به كار گرفتن       ا و فراگير و دموكراتيك كه از حقوق شما دفاع كند، نبود هيچ ضابطه و قانوني براي ملزم كردن كارفرمايان به رعايت اصول ايمني در كارگاه ه                          
واليت ”رچوب حاكميت رژيم    چا  كودكان با حقوق بسيار ناچيز و اعمال انواع تضييقات بر ضد زنان كارگر تنها گوشه كوچكي از دردنامه شما كارگران و زحمتكشان ايراني در                         

پشيزي نمي ارزد و اينك نيز مانند هميشه حق گرفتني است.  در حاليكه               “ تدبير و اميد  ”است. شما به تجربه دريافته ايد كه قول ها و وعده هاي سران رژيم و دولت                   “ فقيه
ر ناز و نعمت به سر مي       ر د سران رژيم ميلياردها دالر ثروت كشور را به انحاي مختلف در رابطه ها و سياست هاي ضد ملي و ضد مردمي به باد مي دهند و طبقه حاكم كشو                              

پيشه كنند.  پاسخ رژيم به هرگونه حق طلبي و اعتراض مشروع زحمتكشان گسيل سپاه پاسداران، نيروهاي امنيتي و قداره                        “ صبر و قناعت  ”برد، زحمتكشان كشور ما بايد       
 كشان بسيجي، و به شالق و شكنجه كشيدن معترضان است.   

، كه با مخالفت اكثريت نيروهاي مترقي و كارگران و زحمتكشان ميهن            1393هاي مختلف از جمله تعيين حداقل دستمزد ها در آغاز سال              مانورهاي دولت روحاني، در زمينه    
ر كنار ابالغ سياست كالن      ضرر زحمتكشان، و تأكيد بر اين نظر كه دولت امكاني جز ادامه همين سياست ها را ندارد، د                       ها به   رو به رو شد، ادامه ضد مردمي حذف يارانه          

از سوي دفتر خامنه اي كه تأكيد بر ادامه همان سياست هاي فاجعه بار گذشته و انتظار رياضت كشيدن از ميليون ها شهروند،                            “ اقتصاد مقاومتي ”اقتصادي كشور، با عنوان     
 نشانگر اين واقعيت است كه از اين دولت نيز نمي توان جز سياست هاي كارگر ستيزانه انتظار ديگري داشت.

 
 كارگران و زحمتكشان مبارز ايران!

ارگران، ك  نشان داد كه، شما توان آن را داريد تا با مبارزه مشترك، منسجم و سازمان يافته خود، هر سدي را از پيش  پا بر داريد.  اعتصاب سراسري                              57تجربه انقالب بهمن    
ن بار نيز فروپاشي رژيم     اي  كارمندان و خصوصاٌ كارگران صنعت نفت و بستن شيرهاي نفت، سرانجام رژيم تا دندان مسلح شاهنشاهي را در هم شكست و ما اطمينان داريم كه                         

، از مسير حركت و عمل برنامه ريزي شده كارگران و زحمتكشان ميهن ما خواهد گذشت.  بايد براي اين مبارزه آماده شد.  بحران عميق اقتصادي                               “ واليت فقيه ”مستبد  
سازمان يافتگي مي تواند    رت  اجتماعي، سياسي اي كه سرتاسر جامعه ما را فرا گرفته است و از سر گيري مجدد مبارزه نيروهاي اجتماعي نشانگر آغاز روندي است كه در صو                           

مواره در كنار شما     ه    راه را براي استقرار دموكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي در ميهن ما بگشايد.   حزب توده ايران در طول بيش از هفت دهه حيات سياسي خود،                                   
براي احقاق حقوق پايمال      يهنزحمتكشان، سازندگان واقعي زندگي و تاريخ بوده و همچنان خواهد بود.  توده اي ها همواره در كنار طبقه كارگر ايران و ساير زحمتكشان م                           

طبقه كارگر، براي سازماندهي    وف  شده شما رزميده اند و به آن افتخار مي كنند.  هزاران جان باخته، ده ها هزار سال زندان و كارنامه درخشاني از روشنگري انقالبي در صف                             
كه در صفوف آن    صنفي، رشته هاي پوالدين و جدايي ناپذيري است كه حزب ما را به جنبش كارگري كشورمان پيوند مي زند. حزب ما افتخار مي كند                                 -مبارزه سياسي 

 اخالق انقالبي و ايثار آفريدند.    مت،كارگران رزمنده، آگاه  و انقالبي همچون علي اُميد، علي شناسايي و حسين پور تبريزي ها.... رزميدند و صفحات درخشاني از رزمندگي، شها
گران و زحمتكشان   كارتالش هاي خستگي ناپذير هفتاد و اندي ساله حزب توده هاي كار و زحمت، حزب توده ايران در سازمان دهي و آموزش هاي سياسي و سازماني به                             

روز جهاني كارگر بيائيد هم صدا با          در آستانه جشن  ميهن سند درخشاني است كه طبقه كارگر ميهن ما را به مثابه يك طبقه رزمنده و انقالبي در جامعه برجسته مي كند.                           
جهاني، خواهان حقوق و مزاياي كاري براي همه زحمتكشان يدي و فكري، آزادي هاي سنديكايي و حق تشكل در اتحاديه هاي كارگري مستقل براي                              جنبش سنديكائي 

 للي بشويم.المهمه، جهاني فارغ از استثمار، خاتمه فوري كشتار و تعقيب فعاالن سنديكايي، آزادي فوري زندانيان سياسي، صلح و پيشرفت، و همبستگي بين 
ي كنيم و راه را براي      ذاركارگران و زحمتكشان ايران! بيائيد دست در دست هم جبهه وسيع ضد ديكتاتوري را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرايي پايه گ                           

نزديك به يك قرن مبارزه قهرمانانه طبقه كارگر ميهن و دست آوردهاي آن نويدبخش پيروزي خلق بر ضد ارتجاع                     بگشائيم. تاريخ   عدالت اجتماعي دموكراسي، آزادي و      تحقق
 و استبداد است.

 ، روز همبستگي رزم جويانه كارگران و زحمتكشان سراسر جهان!فرخنده باد اول ماه مه، روز جهاني كارگر 
  عقيدتي!-آزادي فوري و بدون قيد و شرط براي همه فعاالن كارگري دربند و همه زندانيان سياسي

 درود بر كارگران و زحمتكشان رزمنده ايران!
 و تمامي شهداي راه آزادي ميهن! درود بر خاطره تابناك شهداي جنبش كارگري

 پيروزباد مبارزه خلق در راه طرد رژيم واليت فقيه براي آزادي، صلح، استقالل و عدالت اجتماعي!
 
 كميته مركزي حزب توده ايران
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