
 کارگران و زحمتکشان مبارز! 
اردیبهشت مااه،،  ۱۱کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، فرارسیدن اول ماه مه )

روز جهانی کارگر را به شما تباریام مای گاویاد  روز اول مااه ماه ماه، روز 
داشت نبرد تاریخی طبقه کارگر و تجدید عهد با آرمان های واالی پایاان  گرامی

دادن به  بی عدالتی، محرومیت و ادامه بهره کشی کار از سوی سرمایه اسات  
های »، کارگران نساجای کاارنااناه ۱۸۸۱سال پیش، روز  چهارم ماه مه  ۱۳۱

در شیکاگو، در اعتراض به شرایط دشوار کار و برای کاهش سااعاا    ،«مارکت
کار به هشت ساعت در روز، دست به اعتصاب و راه پیمایی زدند که سرانجام با 
یورش سرکوبگرانه پلیس  شیکاگو رو به رو شد  سه ساال پاس از ایاب نابارد 
قهرمانانٔه کارگران شیکاگو، شرکت کنندگان در کنگرٔه انترناسیوناال دوم، روز 

به پاس ناطرٔه ماندگار کارگران جان بانته در نبرد شیکاگاو، روز  اول ماه مه را،
 جهانی کارگر اعالم کردند  

روند کاه  کارگران جهان امسال در شرایطی به استقبال روز جهانِی کارگر می
های مخرب نولیبرالی،از سوی حکومت های کشورهای پیشرفتٔه  ادامه سیاست

سرمایه داری به بحران فزایندٔه بیکاری و فقر صدها میلیون انسان زحمتاکاش 
در پهنٔه جهان منجر شده است  بر اساس آنریب گزارش منتشر شده از ساوی 

میلیون نارار  ۱۳۱، رقمی بالغ بر ۸۱۱۲منتشر شد آمار بیکاری در جهان، در انتهای سال  ،، در ژنو، ۸۱۱۱ژانویه  ۱۸) ۱۳۳۱دی ماه  ۸۸آی ال او،، که در » )سازمان بیب المللی کار« 
 ۸۱۸باه  ۸۱۱۳میلیون نرر نواهد گذشت و تا سال  ۸۱۱از مرز  ۸۱۱۱میلیون نرر، و در سال  ۱۳۳رشد یافته و به  ۸۱۱۱است   بر اساس همیب گزارش شمار بیکاران جهان در سال 

میلیون کار از بیب رفته است  ایاب  ۱۱از زمان آغاز بحران گسترده سرمایه داری،بیش از    »سازمان بیب المللی کار«میلیون نرر نواهد رسید  نکته توجه برانگیز دیگر اینکه به گزارش 
داری جاهاانای  میلیون فرصت شغلی جدید نایااز اسات  سارماایاه ۸۸۱به  ۸۱۱۳سال آینده به بازار کار وارد نواهند شد معتقد است که تا سال  ۲گزارش با احتساب نیروهایی که در 

لف را به سیستم بانکی و انحصارهاای های ملی در کشورهای مخت اش در دهٔه انیر، هزاران میلیارد دالر دارایی جانبٔه اقتصادی که برای رهایی از چنگال بحران عمیق و همه درحالی
بقٔه کارگر و زحمتکشان جاهاان های دموکراتیم ط اش را ادامه می دهد  حقوق و آزادی گیرانه کشی سخت های ریاضت بزرگ سرازیر کرده است، با اینهمه، در قبال کارگران سیاست

 است     قرار گرفته های محروم های مخرب و ضدانسانی و رها از هر قید و بند سرمایه برای استثمار نشب توده ازپیش در معرض تهاجم سرمایٔه انحصاری و سیاست بیش
مناطق ماخاتالاف باوده  قصد کنترل بازارها و منابع طبیعی کشورهای های نواستعماری نشب سرمایه داری جهانی، به جهان ما در سال های انیر همچنیب شاهد اعمال سیاست

گناه و تخریب فرهنگ و تاریخ  تار مردم بیو فاجعٔه عظیم کش -ویژه در منطقٔه ناورمیانه و آفریقا به -رشد فزایندٔه نیروهای افراطی   های محلی و تقویت و است، که در نتیجه به جنگ
قه ناورمیاناه، باه نصاور در منطمنطقه، منجر شده است  سرازیر شدن سیل میلیون ها مهاجر به کشورهای اروپایی که از جنگ های سانته و پردانته امپریالیسم و ارتجاع، در 

های کشورهاای اروپاایای، و ساپاس لیبی و افغانستان می گریزند و صحنه های دلخراش جان بانتب هزاران انسان بیگناه در دریا مدیترانه و در مسیر رسیدن به مرز   سوریه، عراق،
میت سرمایه انحصاری است   در کاناار در بستب مرزهای نود بر روی ایب پناهجویان، نمونٔه روشنی از فاجعه ادامٔه حاک   عملکرد نشب و غیر انسانی برنی از ایب کشورهای اروپایی،

های نیاروهاای  رسانی و یاری  »اسالم سیاسی«های نظری  بر بنیان -ایب فاجعٔه عظیم انسانی رشد نیروهای جنایتکاری همچون داعش و متحدان آن در برنی از کشورهای آفریقایی
های انیر در منطقٔه ما و دیاگار  های است که امپریالیسم در ده های مخرب و ضدانسانی نتیجٔه مستقیم سیاست -ای از ایران و عربستان گرفته تا پاکستان اندیش و ضدمردمی تاریم

، و رودررویای ”جهانی بهتر“ی انحصاری، طبقٔه کارگر در کشورهای گوناگون جهان، در صف نخست پیکار برا  کشورهای جهان به پیش برده است  در مقابل ایب تهاجم نشب سرمایهٔ 
 است    رو کرده هایی بوده است که سرنوشت بشر را با مخاطراتی جدی روبه با سیاست

 
 کارگران و زحمتکشان میهن!

نزدیم به سه سال از روی کار آمدن دولت حسب روحانی می گذرد  اجرا کردن همان سیاست های کالن اقتصادی دولت فااساد و ضاد   ،۱۳۳۲اردیبهشت ماه  ۱۱با فرا رسیدن 
تادبایار و «امعه بوده است  دولت ش جمردمی احمدی نژاد بوسیلٔه دولت روحانی ثمره اش ادامٔه بحران اقتصادی و تشدید فقر و محرومیت طبقٔه کارگر ایران و دیگر قشرهای زحمتک

 .  ندهمچنیب مصمم است که طرح نصوصی سازی کامل سیستم بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را در نقض صریح قانون اساسی نود رژیم به انجام برسا »امید
یی از فقر در ایران وجاود  ، ادعا کرد که هیچ نقشه۳۱در اردیبهشت ماه   مقام وزیر رفاه، در ادعایی که از سوی کارشناسان اقتصادی  نادرست نوانده شد، ابوالقاسم فیروزآبادی، قائم

اتراقًا نقشه فقر وجود دارد اما هیچ »میلیون نرر نیازمند هستند  حسیب راغرر، از کارشناسان اقتصادی، در مصاحبه یی با روزنامه شرق،  در واکنش به سخنان او، گرت:  ۱۸ندارد، اما 
میلیون نیازمند شناسایی شده از سوی وزار  رفاه، تنها افراد تحت پوشش کامایاتأه اماداد و  ۱۸به گرتٔه راغرر،   »کب کردن فقر وجود ندارد  برنامه ناصی از سوی دولت برای ریشه

هاا از باهاباود  ، عنوان می کند که روند شانا وگو با روزنامه شرق اند  راغرر در ادامٔه همیب گرت سازمان بهزیستی اند و آنانی که در ایب دو نهاد پرونده ندارند، در آمارها لحاظ نشده
 ای نداشته باشد، آمارشان از ایب هم بیشتر نواهد شد  درصد کشور جمعیت رسیده، برنامه ۱۱وضعیت اقتصادی ایران نشانی ندارد، و اگر دولت برای فقرایی که تعدادشان به 

فرو برده اسات،   سابقه ی ای بیتنها ایران را در رکود اقتصاد های مخرب و ضدملی حاکمیت در دهٔه گذشته، نه ای، سیاست های سران رژیم، ازجمله علی نامنه برنالف همه دروغ
اساالمای در نارداد مااه  و ورشکستگی واحدهای تولیدی منجر شده است  بر اساس گزارش نبرگزاری جمهوری -نصوصًا در میان جوانان کشور  -بلکه به تورم، بیکاری میلیونی

/   ۸ساله نیاز ماعاادل  ۸۳تا  ۱۲درصد و نرخ بیکاری جوانان  ۸۸/  ۳ساله کشور برابر با   ۸۱تا  ۱۲طبق آمار و مستندا  مرکز آمار ایران در سال گذشته، نرخ بیکاری جوانان »  ۱۳۳۱
برابر نرخ رسمی بیکاری عمومی کشور و نشان دهنده ادامه بحران بیکاری جوانان است  ایب در حالی است که ورود سالیانه حدود یم و نایام  ۸درصد است که ایب میزان بیش از ۸۱

ساله به امید یافتب شغل از دانشگاه، مسئله ای است که به دلیل فراهم نبودن زمینه های اشتغال کارجویان جوان در حاال  ۱تا  ۸میلیون نرر به دانشگاه ها و نروج آنها در یم دوره 
 ».حاضر به عنوان یکی از مهم تریب چالش های کشور شنانته می شود

  

 

 مناسبت اوِل ماه مه: اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، به

عدالتی، سرکوب، و نقض حقوق صنفی شان   پیکار سازمان یافته، متحد و سراسری کارگران و زحمتکشان، بر ضد ظلم، بی
  راهکار اساسی مبارزه  در راه دست یابی به حقوق، آزادی های دمکراتیک و طرد رژیم استبدادی حاکم! 
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تنها هیچ گام اساسی و مثبتی در راه تاحاقاق حاقاوق کاارگاران و  در سه سال گذشته نه »دبیر و امید«گذرد  دولت  نزدیم به سه سال از روی کار آمدِن دولت حسب روحانی می
قانااماه )بارجاام، باا آماریاکاا و رو شده است  با وجود امضای تواف روبه  هایی تازه های متراو ، با دشواری زحمتکشان برنداشته است، بلکه وضعیت زحمتکشان میهب ما، در عرصه

جه دولت و حاکمیت جاماهاوری هنوز هیچ نشانی از بهبود وضع اقتصادی و یا تو -که بر اساس آن بخشی از تحریم های اقتصادی از ایران برداشته شده است  -کشورهای اروپایی،
هزار توماان بارای  ۸۱۱اهیانه  ماسالمی به وضعیت ونیم مردم محروم و نصوصًا کارگران و زحمتکشان به چشم نمی نورد  تصمیم شورای عالی کار به تعییب دستمزد غیر عادالنهٔ 

بابت انجام یم ماه کار به هر کارگر  ۱۳۳۲ارزیابی کرد  حداقل دستمزدی که در سال  «پسابرجام»را می توان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران  ۱۳۳۲سال 
تومان نواهد بود  در مورد دیگر مزایای کارگران نیزشورای عالی کار هیچ تغییری نسبت به مصوبه سال گذشته  اناجاام ناداد و  ۱۸۱هزار و  ۸۱۱باید پردانت شود، مبلغی در حدود 

 هزار تومان در ماه باقی نواهد ماند  ۳۱هزار تومان و  ۱۱۱مزایایی مانند  حق ُبب و پایٔه سنواتی کارگران به همان ترتیب قبل مبالغ 
توجهی به نواست زحمتکشان در تعییِب حداقل دستمزدها و افزایش آن بر اسااس نارخ تاورم اسات  سارکاوب  بی  از سوی دولت روحانی، ”ها فاز دوم هدفمند کردن یارانه“آغاز 

تدبایار و “ان، بخشی از کارنامٔه دولت های صنری کارگر  ای یافته است، تشدید فشار بر فعاالن کارگری، و جلوگیری از برپایی تشکل های انیر اوج تازه های کارگری که در ماه اعتراض
بر سر کار آمد  در حال حاضر ده ها فعال و رهبر تشکل های کارگری قانونی، در کشور، بر اساس حکام هاای طاوالنای  ۱۳۳۸فقیه است که با مهندسی انتخابا  سال  والیت ”امید

 مد  قضایی، در زندان های رژیم به سر می برند 
در انتخابا  مجلس شورای اسالمی دهم و اناتاخااباا     »مخالران نظام«حتی  »شرکت همه«، کارزار گسترده تبلیغاتی رژیم والیت فقیه برای ۳۱مردم ما، در ماه های پایانی سال 

با حاکمیت ارتاجااع  »اعتماد سازی«مجلس نبرگان رهبری را شاهد بودند  بر نالف همه تبلیغاتی  از سوی سران رژیم و اصالح طلبان حکومتی شد،)اصالح طلبانی که با سیاست 
زدهای منتسب به حاکمایات، انازجاار اکثریت گسترده مردم و نصوصا کارگران و زحمتکشان با شرکت نکردن در انتخابا  و یا رای دادن بر ضد نام  به میدان انتخاباتی آمده بودند،،

تالش های ساران بارای رفاع و اقتصادی رژیم والیت فقیه به رغم همه -نود را از حاکمان کنونی و ادامه وضعیت ونیم کشور اعالم کردند   واقعیت  ایب است که، بحران سیاسی
 رجوع آن، نه تنها کاهش نیافته است بلکه با رشد نارضایتی توده ها، رو به گسترش است  
افزایش چشاماگایار قارار  نسبت به نسبت به پردانت نشدن دستمزدهای به تعویق افتاده،   رشد اعتراض های کارگری، در سراسر کشور، نسبت به بسته شدن واحد های تولیدی،

کارگر ایران در مقابله با رژیم سرماایاه نمونه های روشنی از پیکار فزاینده طبقه  دادهای موقت و همچنیب تالش های بی وقره رژیم برای تغییر دادن قانون کار به ضد منافع کارگران،
ن کالن سرمایه داری تاجااری و دگاداری حاکم بر ایران است  حزب ما سال هاست که بر ایب نکته مهم تاکید داشته که حاکمیت جمهوری اسالمی و دولت های برگماردٔه آن، نماین

ر دارد  بر ایاب اسااس، ماباارزه بارای قراسرمایه داری بوروکراتیم ایران هستند، و از ایب روی منافع آن ها در تضادی آشتی ناپذیر با منافع طبقه کارگران و دیگر زحمتکشان میهب 
نابرایب گسترش مبارزه برای برای برپاایای   بدستیابی به نواست های صنری طبقه کارگر و بهبود وضعیت معیشتی آنان در پیوندی جدایی ناپذیر با مبارزٔه طبقاتی در جامعه ما قرار دارد

ت های حاکمیت کنونای و گاام یاسسندیکاهای مستقل کارگری و سازمان دهی مبارزا  پراکنده ولی رشد یابندٔه طبقه کارگر در سراسر کشور، گام مهمی در راه به چالش کشیدن س
 گذاشتب در راه دستیابی به حقوق کارگران و زحمتکشان است 

 
 کارگران و زحمتکشان!

سالٔه ایب کهب تریب حزب تاریخ معاصار  ۱۲را از صمیم قلب به شما تبریم می گوید، و همچنان که تاریخ   بار دیگر فرا رسیدن اول ماه مه  حزب تودٔه ایران، حزب طبقه کارگر ایران،
قاتی و استثمار،  به پیکار نود اداماه طب میهب ما نشان داده است، همچنان پیگیر و نلل ناپذیر در کنار شما در راه تحقق آرمان های انسانی، عدالت اجتماعی، و پایان دادن به ستم

 می دهد 
و دولت آن و در جهت تاحاقاق  میتبیایید امسال تظاهرا  اول ماه مه را به همایش پرشکوه طبقٔه کارگر ایران و زحمتکشان برای اعتراض به ادامٔه سیاست های ضد کارگری حاک

در مورد آزادی های سندیکایی و حق کارگران برای تشکل و بارپاایای  ۳۸و  ۸۱بویژه مقاوله نامه های  ،نواست های مهمی چون: اجرای مقاوله نامه های پایه ای سازمان جهانی کار
شینی و تب دادن به نواست های منسجم، و سراسری است که می توان حاکمیت استبدادی والیت فقیه را به عقب ن سندیکاهای مستقل کارگری تبدیل کنیم  تنها با مبارزٔه مشترک، 

 زحمتکشان وادار کرد  
 

 فرخنده باد روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر!
 عقیدتی و فعاالن کارگری در بند!-آزادی برای همه زندانیان سیاسی

 دست در دست هم در راه برپایی جبهه واحد ضد دیکتاتوری و طرد رژیم والیت فقیه!
 

 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
 ۵۹۳۱اردیبهشت ماه  ۶
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