گرامی باد يازده اردبيھشت برابر با اول ماه می روز جھانی کارگر
اول ماه مه روز ھمبستگی و اعتراض طبقه کارگر جھانی عليه نظام فرسوده و غارتگر سرمايه داری است  .کارگران و
زحمتکشان در سراسر جھان در چنبره ای از بحرانھای ساختاريی که نظام سرمايه داری آنرا خلق کرده  ،به گروگان گرفته شده
اند و در يک بی حقوقی محض در فقرو تنگدستی زندگی ميکنند  .نزديک به  ٣ميليارد کارگر در زير استثمار بی انقطاع نظام
سرمايه داری جھانی قرار دارند که بيش از نيمی از آنھا يعنی  ١.٥ميليارد کارگر  ،با درآمدی کمتر از  ٢دالر در روز ،زندگی مشقت
باری را سپری ميکنند  .تعھد ما کمونيستھا در کنار بشريت مترقی در مبارزه طبقاتی  ،محو ھر گونه ستم و استثمار انسان از انسان
و واژگونی سيستم بربريت سرمايه داری و برپايی حکومت کارگران و زحمتکشان است  .سرمايه داری جھانی به سرکردگی نئو
ليبراليستھا که زمانی تز ارتجاعی پايان تاريخ ،را توسط تئورسين ھايش  ،تبليغ و ترويج کرده و ھيچگونه آينده ای را برای بشريت
متصور نبودند  ،امروزه با انبوھی از چالشھا در تمامی عرصه ھای اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و فرھنگی مواجه اند .
نظام منحط سرمايه داری در سراشيبی نابودی ھمه چيز را فدای بقای خود کرده  ،جنگ براه مياندازد  ،حقوق کارگران را
نميپردازد  ،محيط زيست را تخريب ميکند  ،منابع کشورھای فقير را غارت کرده و به کشورھای متروپل انتقال ميدھد و
حکومتھای بربر صفت به نام مردم و به کام يک درصد ی ھا از بانکھای جھانی و صندوق بين المللی پول قرض ميگيرند تا
بتواند چند صباحی گردونه رو به زوال  ،سيستمی که تاريخ مصرفش به اتمام رسيده را سراپا نگه دارند .
از سوی ديگر در کشورھای تحت سلطه ما شاھد گسترش روزافزون فقر ھستيم  .بنا به آمار بنگاھھای حسابرسی امپرياليستی
درسال  ٢٠١٣تمامی  ١٠کشور بسيار فقيردنيا در قاره سياه آفريقا قرار دارند  ،حتی اگر به ليست  ٢٠کشور بسيار فقير دنيا
نظری بياندازيم  ١٨کشور از آفريقا و در کنار آن افغانستان از قاره آسيا و کشور سياه پوست ھائيتی از قاره آمريکا قرار دارند .
ھمچنين در کشورھای تحت سلطه  ،بيش از  ٢٥٠ميليون کودک کارگر که سنين آنھا بين  ٥تا  ١٤سال است به کارھای طاقت
فرسا که برای سالمتی و رشد طبيعی آنھا خطرناک است به کار مشغولند .
اما در ايران  ،حاکميت ارتجاعی جمھوری اسالمی به عنوان يکی از زنجيره ھای سرسپرده سرمايه داری جھانی  ،در
پشت درھای بسته ھماھنگ با کارتلھا  ،تراستھا و مافيای اليگارشی مالی به عاملی در جھت گسترش فقر و بی امنيتی  ،رشد
لجام گسيخته قيمت ھا و نزول ھر چه بيشتر سطح معيشت کارگران و زحمتکشان تبديل شده است .اين ھجوم ددمنشانه سبب
رشد روز افزون بيکاری  ،گرانی  ،افزايش آمار کودکان کار ،بی حقوقی مضاعف زنان کارگر  ،افزايش حجم کار خانگی شده است
 .طبقه کارگرنيز در برابر اين نابرابريھا ساکت ننشسته و صدای اعتراض خود را بلند کرده و برای احقاق حقوقش می جنگد
وھم اکنون دھھا فعال کارگری به دنبال اعتراضاتشان به اين وضعيت وخيم اقتصادی  -اجتماعی در زندانھای رژيم جمھوری
اسالمی به سر می برند  .در اين جنگ ھمه جانبه طبقه کارگر ايران در يک جبھه متحد و يکپارچه بر عليه امپرياليسم جھانی
از يک سو و دست نشاندگان داخلی اش که ھمانا رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی است تا به آخر و نيل به پيروزی و
برقراری حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان از پای نخواھد نشست  .در اين کارزار ،يک سوی آن بربريت سرمايه داری و
سوی ديگر آن کرامت انسانی سوسياليسم قرار دارد و ھمانا پيروزی از آن سوسياليسم است .
ما اتحاد چپ ايرانيان روبه طبقه کارگر داريم و اين طبقه را دخيل در کليه پيشرفت کنونی جامعه خودمی دانيم و آينده ايران وجھان
را با دست توانای ميليونی آنھا خواھيم ساخت  .کار در مرکز ھمه ی فعا ليت ھای انسان بوده وھست  .کار انسان را بسوی ترقی
وپيشرفت ھدايت ميکند و جھان کنونی سيمائی از کار دارد .بدون کار طبيعت به تسخير انسان در نمی آمد و سرمايه ای انباشته نمی
شد .از اين ديدگاه خدايان ،شا ھان  ،شيخان ،انحصارگران وقاصبان سرمايه ھيچ يک نجات دھنده انسان نبوده و نخواھند
بود.کارگران و زحمتکشان با دست خود جھان را ساخته وآزادی را بدست می آورند  .اتحاد چپ از اين منظر امسال به پيشواز اول
ماه مه روز جھانی کارگر می رود .
برقرار باد ھمبستگی بين المللی طبقه کارگر
نابود باد سرمايه داری جھانی به سرکردگی امپرياليسم آمريکا
زنده باد سوسياليسم
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