
 پیام برای متحد شدن به کارگران ایران

 اول ماه مه روز جهانی کارگر ۀدر آستان

 رفقای کارگر:

و  کارفرمایاننمایندگان توافق  باتومان  ۱١١ وهزار  ۱۱٢ به میزان ۱٥٩٣مزد سال حداقل نظر به اینکه تصویب 

یا کمتر از یک  از یک سوم خط فقر وباید با کمتر ، که تحمیل شده استکارگران بر ما  دولت سرمایه داری اسالمی

 کنیم،نفره شهری زندگی  ۴زندگی یک خانوار متوسط چهارم هزینۀ 

( غیره ، خانۀ کارگر وولت )نمایندگان شورای اسالمی کار، کارفرمایان و گماشتگان دت، مرکب از نمایندگان دولاین مبلغ توسط شورای عالی کار

 شده است. تصویب هوری اسالمیقانون کار جم ۱۴به حکم قانون سرمایه و پشتوانۀ مادۀ  اند ونمایندۀ کارگر بر خود نهاده که نام 

را به فروپاشی کشانده و بخش عظیمی یشان هاخانواده و کارگران و زحمتکشان  ،بیکاری نظر به اینکه فقر و گرانی و

  ،سوق داده است اجتماعیاعتنایی به مسایل سیاسی و افسردگی و بی  ،سمت اعتیاده از جامعه را ب

، از داشتن حق اعتراض و اعتصاب به وضع موجود ، ازبا انبوهی از مشکالت و مطالبات انرکارگ مانظر به اینکه 

با از کار اخراج و خواست های خود دست آوردن ه مبارزه برای بدر م و میسندیکای طبقاتی و حزب سیاسی خود محرو

 ، یممی شوروبرو زندان و شالق 

هی دستم سرمایه داری را سازمان به ضدگسترده و سراسری  ۀضروری است که به اتحاد طبقاتی خود بیاندیشیم و مبارز

 «این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود.»زیرا:  ،کنیم

نیای ند و دپاره ک ،است بستهکه نظام سرمایه داری بر دست و پایش را طبقۀ کارگر در مبارزۀ خود می تواند زنجیرهایی 

 نوینی فارغ از ستم و استثمار برای همۀ انسان ها بسازد. 

در شرکت نفت که چگونه مبارزه برای خواست های را خود  ۀبا افتخار به یاد آورید مبارزات پیروزمندان ،رفقای کارگر

خیز جنوب،  را تا مبارزه ای سیاسی و انقالبی و تشکیل شورای سراسری کارگران در مناطق نفتفوری اقتصادی 

 بخشیدید. آبادان، اهواز، آغاجاری، مسجد سلیمان، ماهشهر، گچساران و تهران ارتقا

مبارزات انقالبی موفق خود در صنایع فوالد، ملی حفاری و شرکت گاز و پتروشیمی  با افتخار به یاد آورید ،رفقای کارگر

شکل های مستقل کارگری در این مراکز تهای وابسته به آن در ماهشهر و عسلویه و سازماندهی اعتصاب و ایجاد 

 .را کارگری

ران خودرو، پارس خودرو و سایپا، و پیروزمندانه خود در ذوب آهن، ای به یاد آورید مبارزات انقالبی ،رفقای کارگر

 را. صنایع مس و معادن بافق و کرمان و ... ، تبریز،سازمان آب و برق، ماشین سازی اراک کفش ملی،

موفق خود برای تشکیل سندیکای طبقاتی در نیشکر هفت تپه و شرکت واحد اتوبوس  به یاد آورید مبارزات ،رفقای کارگر

 . را رانی تهران و حومه



 ت. را غنا بخشیده اسایران طبقۀ کارگر  ۀکه تاریخ مبارز ندا یتجارب هاسادگی کسب نکرده ایم. اینه افتخارات را باین 

ت تثبیمبارزه برای از جمله و کارگر  ۀاکنون در آستانۀ اول ماه مه قرار داریم. روز کارگر روز نمایش قدرت و اتحاد طبق

معادل سه و نیم میلیون ۱٥٩٣سال  درنفرۀ شهری است )که  ۴اجتماعی حداقل مزد بر اساس هزینۀ متوسط یک خانوار 

 تومان در ماه است(.

مستقل توده ای تشکل ایجاد برای  به آغاز مبارزۀ مصممانهاول ماه مه را با تبادل نظر و تشریک مساعی خود روز  

برای آزادی کارگران و فعاالن کارگری، معلمان زندانی و همۀ زندانیان سیاسی از زندان  مبارزۀ مصممانه ،طبقاتی خود

مبارزۀ  ،حق بیمه بیکاریبرای  مبارزۀ مصممانه ،اخراج و بیکارسازی کارگرانبا  مبارزۀ مصممانه ،اسالمی رژیمهای 

مبارزۀ مصممانه برای برابری  ،زنان و مردان کارگربرای برابر  مزدبرای آزادی اعتصاب و اعتراض و  مصممانه

این خواست ها بدون عمل مشترک  . تبدیل کنیمو حمایت از کارگران مهاجر و ... حقوق اجتماعی زن و مرد در جامعه، 

  .رسیدپیروزی نخواهد و حمایت دیگر زحمتکشان، به همۀ کارگران 

تضمین برآورده شدن  قادر به درهم شکستن آن نیست. ولتیداتحاد طبقاتی ما نیروی عظیمی خواهد بود که هیچ قدرت 

خواست های اقتصادی فوری و مبرم ما و نیز تالش برای تغییر بنیادی جامعه در جهت محو استثمار و ستم طبقاتی 

 استقالل سیاسی و بر ایجاب می کند که وارد مبارزه سیاسی در جامعه شویم و برای به ثمر رسیدن اهداف طبقه کارگر،

 التی و نظری این طبقه پافشاری کنیم.تشکی

 کارگران پروژه های پارس جنوبی  

 جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام

 فعاالن کارگری جنوب

 کرج –جمعی از کارگران محور تهران 

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک 

 ۱٥٩٣فروردین  ٢٥

kargaran.parsjonobi@gmail.com  
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