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 بحران اقتصادی
باالخره شورای عالی کار حد اقل دستمزد               
کارگران را سيصدو سه هزار تومان  تعيين           

 درصدی  ۴٠در اين موقعيت که تورم         .  کرد
در سال گذشته وجود داشته و در آينده                          
نزديک باز هم شاهد تورم بيشتری خواهيم              
بود، حداقل دستمزد تعيين شده کارگران را             
در موقعيت وخيمتری قرار خواهد داد که به          
راستی می توان آن را مرز نيستی و خانه                  

در چنين شرايطی ميليونها         .  خرابی دانست  
کارگر در لبه پرتگاه مرگ و زندگی بايد                   
بسر ببرند و بسياری  به ورطه تباهی سقوط           

ميليون ها نفر در سراشيب به         .  خواهند نمود 
سمت گرداب فقر مطلق سوق داده می شوند            
و نوجوانان نا اميد از داشتن آينده ای با حد                

 .اقل نياز های انسانی هستند
مبارزه برای افزايش دستمزد متناسب با                   
تورم که يکی از محورهای مبارزه طبقه                  
کارگر بوده و هر چه بيشتر نيز اهميت يافته           
را بايد به صورت هر چه فعالتر و متشکلتر            

 .پيگيری نماييم
با وجود اينکه فقط يک ماه از سال جديد می             
گذرد اما اخراج ها شديدا افزايش يافته و                    
دهها کارخانه و کارگاه تعطيل شده اند و يا                

پيش .  کارگران استخدامی را تعديل کردند            
بينی شده که رشد اقتصادی سال آينده صفر و         
حداکثر تا يک در صد خواهد بود؛ بسياری              
از سرمايه داران سرمايه های خود را از                  

کشور خارج کرده اند و بر اساس چشم انداز           
موجود هزاران نفر ديگر به خيل بيکاران               
خواهند پيوست و بحران اقتصادی بيشتر از           

 . پيش تعميق خواهد يافت
) حذف سوبسيدها   (با هدفمند شدن يارانه                

قيمت گاز، برق، بنزين و گازوييل چند برابر        
خواهند شد و افزايش قيمت آنها تاثير                            
مستقيمی بروی افزايش قيمت ديگر کاالها              
دارد و مطابق پيش بينی ها سی تا چهل در                
صد قدرت خريد مردم کاهش خواهد يافت و           
باز هم کارگران و مردم در شرايط وخيمتری 

 .  قرار می گيرند
با تعيين حداقل دستمزد سيصد و سه هزار               

تومانی و شتاب گرفتن رشد تورم و افزايش            
بيکارسازی ها تضادهای طبقاتی بيش از                 
پيش افزايش خواهند يافت و طبيعتا مبارزه             
کارگران نيز بيشتر برآمد می نمايد، اما                     
مبارزات پراکنده و غير متشکل راه را                       
آنطور که بايد باز نمی کنند و معموال کم                     
تاثيرند، تنها وتنها چاره ما متشکل شدن                     
است؛ با وجود همه فشارهای موجود و                      
تحميل فقر هر چه بيشتر به کارگران چون               
مبارزات پراکنده و غير متشکل است آنطور         
که بايد موثر واقع نمی شود و توان مقابله با              

 .سرمايه داری حاکم را ندارد
بنابراين بحران اقتصادی موجود، حدت می          

يابد و با وجود سرازير شدن دالر های نفتی            
به جيب جمهوری اسالمی و شارژ دستگاه              
سرکوب، دولت ناتوان از سروسامان دادن و        
يا حتی حفظ اوضاع اقتصادی فعلی است و             

 .تشديد مبارزه طبقاتی تبلور آن خواهد بود
 

 بحران سياسی 
 

در شرايطی که در چند ماه گذشته موج وسيع        
مبارزات مردم با مطالبات ضد حکومتی و             
آزاديخواهانه شعله ور شد، آنچه نقطه ضعف        
بزرگ اين جنبش بوده و هست، و مهمتر از            
آن باعث افت قابل توجه جنبش و تعديل                      
مبارزات گرديده، عدم حضور مستقل طبقه           
کارگر بوده است؛ يعنی به موازات مبارزات        
و تظاهرات های مردم، اعتصابات و                          
اعتراضات کارگری و رشد سازماندهی                  
طبقه کارگر وجود نداشته؛ هر چند که در                 
جريان مبارزات مردم، مبارزات کارگران            
نيز افزايش يافت و بسياری از کارگران نيز           
در جنبش مردمی حضور داشتند و فعال                    
بودند، و مطالبه آزاديخواهانه و ضد                            
حکومتی مردم، مطالبه کارگران نيز بوده و           

البته اين نکته را که حضور                      -هست،    
کارگران و سوسياليست ها و ديگر انقالبيون         

در راديکال نمودن جنبش نقش          
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داشته را نبايد ناديده و کم               
اما اين به معنای حضور             -اهميت دانست     

طبقه کارگر نبوده و نيست، چرا که حضور            
کارگران به مثابه يک طبقه، نيازمند                            
سازماندهی و متشکل شدن، بيان مطالبات               
سياسی و اقتصادی اين طبقه، و روشهای                 

. است...  مبارزه کارگری مثل اعتصاب و            
حال با برجسته شدن هر چه بيشتر مطالبات            
اقتصادی کارگران و مردم، زمينه بيشتری            
برای نزديک شدن مبارزات مردم و                            
کارگران بوجود آمده و هر دو جنبش                            
کارگری و مردمی بيشتر بايد به متشکل شدن    

در واقع جنبش کارگری و مردمی         .  بينديشند
در يک شرايط ديگر قرار گرفته، که با چند             
ماه گذشته تفاوت هايی دارد که توجه به آنها            

اوال جنبش خود بخودی تا          .  ضروری است  
حدودی از اصالح طلبان فاصله گرفته اما               
بخشا و بطور نسبی هنوز از آن تاثير می                  

دوما به دليل فقدان آلترناتيو ديگری و         .  پذيرد
عدم وجود سازماندهی حداقل و از همه                      
مهمتر عدم حضور مستقل طبقه کارگر عدم           
وجود اعتصابات وسيع، پراتيک جنبش                    

دچار افت و    )  تظاهرات های وسيع   (مردمی  
سوما، بحران اقتصادی    .  چالش گرديده است   

روبه افزايش است و در همين مدت کوتاه                 
اخراج های زيادی صورت گرفته و حذف              
سوبسيدها تضادهای طبقاتی را افزايش                    

چهارم اينکه، در چشم انداز             .  خواهند داد   
کوتاه مدت طبقه کارگر نمی تواند خود را                 
سازماندهی و متشکل نمايد و اين مسئله نياز          

اين واقعيت که در اين      .    به يک پروسه دارد    
مرحله تاريخی سرنوشت ما در گرو متشکل         
شدن قرار دارد را بايد در ميان کارگران و              
مردم بيشتر تبليغ نماييم و نشان دهيم که                      
متشکل شدن استراتژی اين دوره ی مبارزه            
طبقه کارگر است و واضح است که در اين              
رابطه ما نه همچون ولنتاريست ها فکر می            
کنيم که ممکن است، يکشبه ره صد ساله                    

رفت و يا به جای طبقه با عده ای روشنفکر              
انقالب براه بيندازيم، و نه همچون                                 
پراگماتيست ها تصور می کنيم، که با اتحاد            
عمل با احزابی که از يکسو با سلطنت طلب            
ها متحد می شوند و از سوی ديگر عمری را      
در لجن پراکنی به کمونيست ها و انقالبيون            
سپری کرده اند، و سردمدار خط ولنتاريستی         
 .و ضد کارگری هستند می توان انقالب کرد

انقالب در گرو رشد مبارزه طبقاتی است و            
البته ما کمونيستها در اين راستا با دخالتگری         
و برخورد آگاهانه به اين پديده، قادريم                        
تاثيرات مثبت، بسزا، هدايتگر و تسريع کننده       

نقش عامل   (ای داشته باشيم و اين مسئله                  
به هيچ وجه کمرنگ نيست و تمام                )  ذهنی

در .  تالش ما کمونيستها در همين راستا است       
واقع هر چند که به دليل افزايش فشارهای                 
اقتصادی و رشد آمار بيکاری، تضادهای                
طبقاتی افزايش خواهند يافت و به موازات آن       
مبارزه کارگران و مردم نيز افزايش خواهد           
يافت، ولی اين واقعيت که متشکل شدن طبقه          
کارگر و ايجاد صف مستقل آن با در اختيار             
داشتن خط سياسی خود در جريان هر تالطم           
اجتماعی و حتی در موقعيت انقالبی                            
ضروری است تا بر اين مبنا انقالب کارگری 

 .تحقق يابد، را نبايد فراموش نماييم
هر چند نبايد نقش عامل ذهنی را دست کم                 
گرفت، اما نقش عامل ذهنی از زمين تا                      
آسمان با ذهنی گرايی، ولنتاريسم و                               

در جريان مبارزه    .  پراگماتيسم متفاوت است   
واقعی و اتحادی بر مبنای واقعيات مبارزه              
طبقاتی، گرايشات و جريانات مختلف، نسبت       
به هم دور يا نزديک و يا در پروسه اتحاد                  
عمل و مبارزه مشترک قرار می گيرند؛ اما            
اين واقعيت را نبايد فراموش کرد که                            
کمونيست ها درک جبهه ای و پوپوليستی                 
همه با هم ندارند؛ کمونيستها نگاه طبقاتی به           
روندهای اجتماعی و سياسی دارند و بر                    
همين مبنا به اتحاد های مقطعی و ناپايدار                 

در .  پوپوليستی و شکننده دل خوش نمی کنند        
طيف چپ و يا ديگر جنبش ها بارها اتحاد                
عمل هايی که پايه و اساس طبقاتی مشترکی           

مثل کنفرانس وحدت     -نداشته  تجربه شده اند     
که متشکل از سيزده گروه سياسی خط سه                
بود و در نهايت بدون نتيجه از هم گسست و             
يا گروه وحدت انقالبی که بدون در نظر                    
داشتن پرنسيب های تئوريک توسط چند                   
گروه سياسی ايجاد شد و کمتراز يک سال                

و همگی آنها نتيجه ای         -بعد متالشی گرديد     
هر چند  .  جز شکست و بحران ببار نياوردند       

جنبش ما سابقه زيادی در مبارزه عليه                        
پوپوليسم دارد، اما طيف خلقيون در هر                     
فرصتی و با وجود اينکه از در بيرون رانده           
شده اند، از پنجره باز گشته و ضرورت                     
مبارزه با آنها مجددا در دستور کار قرار می          

 .  گيرد
با نگاهی گذرا به روند های واقعی مبارزه               
در جنبش کارگری و ديگر جنبش های                       
بزرگ اجتماعی می بينيم که اتحاد عمل و                
همسويی هايی پايدار است که پايه مادی                    
مشترکی دارند، بطور مثال در جنبش                         
کارگری و در ميان تشکل های کارگری،                
عمال وعمدتا، از ميان کارگران سوسياليست،   
فعالين و پيشروان صادق جنبش کارگری، و         
ديگر کارگران انقالبی تشکيل شده اند، که               
می توانند با هم و در دراز مدت، کار                            

بيشترين .  مشترک تشکيالتی و فعاليت نمايند      
همکاری و اتحاد عمل درميان جناح چپ                  
جنبش کارگری بوده و حتی سکتاريست ها و         
بينابينی ها در مقاطعی گذرا و محدود تن به             
همکاری و همراهی داده اند، آنهم تنها از                  

دربيشتر موارد  .  زاويه عقب نماندن از قافله       
حتی در جنبش های اجتماعی قدرتمندی مثل          
جنبش دانشجويی نيز اوضاع بر همين منوال        

اين سوسياليست ها و نزديکان      .  بوده و هست  
به جنبش کارگری هستند که می توانند اتحاد           

های پايدار و واقعی را سازمان         
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دهند و کار مشترک سياسی        
انجام دهند، اما ديگر اتحاد های پوپوليستی             
در اين جنبش بارها به شکست و درماندگی             
کشيده شده اند و يا راه راست و غير                               
کارگری در پيش گرفتند و در نهايت جز                   
ضربه زدن به جنبش دانشجويی نتيجه ای                

 .ببار نياوردند
حتی در خارج کشور نيز تنها اتحاد عمل                   
هايی مثل نهادهای همبستگی با جنبش                        
کارگری ايران و يا امثال آن، که متشکل از             
سوسياليست ها، انقالبيون و فعالين واقعا                  
مستقل و کارگری است، عمال همسو با                      
جنبش کارگری و در راستای منافع آن گام               
برداشته اند و سمبل اتحاد عمل های کارگری        
است، ولی اتحاد عمل و تشکيل جبهه ای بين          
احزاب و نيروهايی از گرايشات مختلف                   
سياسی طی اين سی سال که از راست و چپ          
گرفته تا ناسيوناليست و پوپولسيت، از                       
رفرميست ها گرفته تا آوانتوريست ها، چه             
حاصلی برای طبقه کارگر و منافع جنبش                 

 داشته اند؟     
در جنبش زنان که ليبرال ها جبهه قوی                       
دارند، و از سوی ديگر طيف هايی با خط                 
پوپوليستی قرار دارند که عمال نتوانستند                  
گرايش راديکال و انقالبی درون اين جنبش            

خط چپ توده   .  را تقويت کنند و به پيش ببرند      
ای و مائوئيستی جبهه ای و خلقی در جنبش             
در اشکال و مقاطع مختلف بکار گرفته شده            
و هر بار نيز نتيجه ضد جنبشی به بار آورده           

از زاويه منافع طبقه کارگر تنها اتحاد          .  است
عمل و همکاری و همراهی مجاز و                              
ضروری است که به پيشروی جنبش                           
کارگری کمک نمايد و مانعی را از سر راه             

در جنبش زنان انواع اتحادها و          .  آن بردارد 
همکاری های طيفی و جبهه ای بکار گرفته            
شده ولی هيچيک به ايجاد يک قطب                             

انقالبی کمک      –سوسياليستی و راديکال            
 .نکرده

واقعيت اين است که پيشروی سياسی طبقه              
کارگر در بسياری از موارد با نقد و کنار                  
زدن سوسياليستهای غير کارگری و خط                  
ليبرالی تحقق می پذيرد و نه در اتحاد و                      

اتحاد و حرکت مشترک        .  همزيستی با آنها     
تنها در جريان يک مبارزه عملی واحد تحقق         

جرياناتی با استراتژی های              .  پذير است    
متفاوت و خط سياسی متضاد قادر نيستند                  
اتحادی پايدار و در راستای منافع کارگران            

چنين اتحاد عمل هايی کمکی در      .  ايجاد نمايند 
راستای به ميدان آمدن طبقه کارگر نمی کنند          
و تنها آب به آسياب کسانی می ريزند که در             
هر مقطع و لحظه ای بدون حضور طبقه                   
کارگر می خواهند قدرت را بدست گيرند و             
استراتژی سوسياليستی را خدشه دار می                 

 . کنند
 

 در آستانه اول مه 
 

با نزديک شدن اول ماه مه، روز جهانی                     
کارگر، يکبار ديگر فرصتی بدست آمده تا              
در اعتراض به همه ی نابرابری های موجود 
و فزاينده صدای اعتراضمان را بلند کنيم؛               
يکبار ديگر فرصتی بدست آمده تا برای                    
ايجاد تشکل کارگری به نيروی خود، مبارزه        
نماييم؛ يکبار ديگر فرصتی بدست آمده تا با            
اتحاد طبقاتی به ميدان مبارزه عليه سرمايه             
داری اين غول سيری ناپذير به ميدان بياييم؛          
يکبار ديگر فرصتی بدست آمده تا کارگران           
و مردم در اعتراض به ديکتاتوری و خفقان           
حاکم و برای رسيدن به آزادی و دمکراسی             

 .به ميدان مبارزه بيايند
 

 !کارگران و مردم آزاديخواه
 
نه مطالبات کارگران جدای از مطالبات                   

مردم است و نه مطالبات مردم جدای از                     
مطالبات کارگران، اکثريت مردم تهی دست          
و مزد بگير و زحمتکش رهاييشان در گرو             
اتحاد طبقاتی با کارگران است و در اين راه            
ضروری است تا کارگران نيز با مردم                      

اين مبارزات  .  مبارز و آزاديخواه متحد گردند    
بهم گره خورده و امروز کارگران و مردم               
می توانند در يک سنگر مبارزه عليه سرمايه        

موسوی رهبر اصالح       .  داری متحد گردند      
طلبان حکومتی اعالم کرده که امسال با                     
مبارزه کارگران و معلمان بايد جنبش سبز را    
پيش برد و تقويت کند و اين نشان دهنده اين              
واقعيت است که حتی  اصالح طلبان نيز می           
دانند که بدون حضور طبقه کارگر راه بجايی        
نمی برند و تاکتيک تظاهرات های خيابانی            
از ظرفيت های محدودی برخوردار است و          
ممکن نيست تا فقط بدين وسيله آرايش                         
سياسی را در اين موقعيت و شرايط  تغيير                

حال ما طرفداران انقالب سوسياليستی و       .  داد
تغييرات اساسی و زير بنايی، چگونه ممکن          

است بدون حضور و سازماندهی طبقه                      
 .کارگر به نتيجه برسيم

سبزهای اصالح طلب و تعدادی از کانال                 
های تلوزيونی ليبرال های جمهوری خواه              
اعالم نمودند تا مردم و کارگران روز جهانی        
کارگر به خيابان ها بيايند و بدين وسيله قصد          
دارند، تا به نوعی رهبری مبارزات                             

اما جنبش    .  کارگران را در دست بگيرند             
کارگری قوی تر و راديکال تر از آن است               
که به زير چتر اصالح طلبان برود؛                             
سوسياليست ها و ديگر کارگران پيشرو بی            
شک در اين جنبش نقش بسزايی دارند                        
واجازه نخواهند داد که اصالح طلبان و                     
ليبرال ها جنبش کارگری را به انحراف                    

کارگران آگاه ضمن تالش برای             .  بکشانند
برپايی مراسم روز کارگر به هر نحو ممکن          
و از جمله آکسيون خيابانی، با صف و شعار           
های مستقل کارگری پا به ميدان مبارزه                    

ما نه مانند آن حزب شهره          .  خواهند گذاشت 
خاص و عام و حواريونشان به جنبش مردم            
پشت می کنيم و نه اجازه می دهيم تا اصالح            
طلبان و ليبرال ها سوار جنبش توده ای و                  

 .   کارگری شوند
ضروری است ضمن شرکت فعال در                        
مبارزات برای کارگران و مردم همواره و             
همواره توضيح دهيم که  ليبرال ها و اصالح          
طلبان قادر نبوده و نيستند تا مشکالت                          
اقتصادی مردم و مطالبه آزادی خواهی را بر 
آورده نمايند؛ تنها در جريان اتحاد طبقاتی                
کارگران و مردم پايين دست جامعه در                       
جريان مبارزه است که پيشروی و پيروزی            
جنبش ممکن خواهد شد؛ نبايد اجازه دهيم تا            
ليبرال ها و اصالح طلبان اين دشمنان طبقه            
کارگر و مردم و حافظان نظام سرمايه                       
داری، ميوه چين جنبش کارگری و مردمی             

 مبارزات را   ۵٧شوند و همچون انقالب سال       
 .به سکوی پرش خود به قدرت تبديل نمايند

کارگران و مردم آزاديخواه روز جهانی                    
کارگر در پيش است، با تمام توان و به هر                
شکل ممکن صدای اعتراضمان را  فرياد                

 . بزنيم

 
زنده باد جنبش کارگری، 
 زنده باد جنبش مردمی
 زنده باد سوسياليسم

 ٣                                                                                                                                                                                                                                    



 

 

ارگر امسال می                     ال روز ک جنبش کارگری ايران در شرايطی به استقب
ر شده            رود که دشمنش نسبت به سال گذشته بسيار رسوا تر و ضعيف ت

رژيم اسالمی اگر چه بخاطر ترس از سقوط وحشيانه ترعمل می          .   است
ه شده و                    کند اما از نظر جهانی و نفوذ در منطقه از قدرتش بشدت کاست
در داخل نيز انسجام درونی خود را از دست داده و با بزرگترين ريزش           

ا از عوارض يک              .   نيرو در تاريخ حيات خود مواجه است  ه ن و همه اي
اه                  ه دو اول م جنبش اعتراضی ميليونی مردمی ايران است که در فاصل

 . می عروج کرده است
ل از                     ق ت ارگر مس چندين سال بود که چگونگی برگزاری مراسم روز ک
بش              دولت و شوراهای اسالمی بعنوان يکی از شاخص های پيشروی جن

ارگر       .   کارگری مورد ارزيابی قرار می گرفت  برگزاری مراسم روز ک
سال گذشته نيز در ادامه پيشروی های جنبش کارگری قرار داشت زيرا             
هم با انتشار بيانيه ای که بخشی از خواستهای بسيار فوری کارگران را            
ارگری                       حال موجود ک در بر داشت و به امضای تشکلهای علنی فی ال
دون اجازه از                          ارگری و ب ای ک ه ل رسيد توام بود، هم راسا توسط تشک
دولت در پارک الله تهران فراخوان به تظاهرات داده شد در صورتيکه            
ظاهرات                            دان دار ت ي ران م ه ا در ت ه ه شوراهای اسالمی که برای ده
خيابانی دولتی بودند به سالنی سر پوشيده خزيده بودند که تنها با دعوت               

ن جسارت            !   از پيشی امکان ورود به آن وجود داشت          م اسالمی اي رژي
فراموش نشدنی تشکلهای کارگری را با حمله ای دد منشانه پاسخ داد و               
راسم                       زاری م رگ ل از ب ب دهها تن از فعالين کارگری و حاميانشان را ق

 .دستگير و با ضرب و شتم روانه زندانها کرد
ران در                               ردم اي ی م ون ي ل ي راضات م هنگامی که در اواخر خرداد اعت
ر می                ت ال ک خيابانها عليه رژيم اسالمی جريان يافت و روز به روز رادي

ر  ١١شد دهها فعال جنبش کارگری از         ارديبهشت در زندان بودند و ساي
فعالين جنبش کارگری و حاميان آنها به درست در داخل و خارج کشور              
ا و                          ه دان ا از زن ه رای آزادی آن زرگ ب مشغول برگزاری يک کمپين ب
حمل شده                   ت ترميم ضربه ای بودند که جنبش کارگری در روز کارگر م

اح چپ                  .   بود اين تنها يکی از داليل فقدان اتحاد و همنظری به موقع جن
ه              ي جنبش کارگری ايران در قبال جنبش اعتراضی توده ای سراسری عل

ميليونها مردم به جان آمده از سی سال بختک نحس      .   رژيم اسالمی بود  
ه                         د ب ودن همی از آن ب رژيم اسالمی که توده های کارگری نيز بخش م
ه می                    طور ک ادر نشد آن خيابانها ريختند و جناح چپ جنبش کارگری ق
بايست سريعا بر سر استراتژی دخالت متشکل در جنبش موجود متحد و            

هم نظر شود و از اين طريق بکوشد تا کل طبقه را بعنوان تنها طبقه ای               
که حکومت مطلوبش قادر است خواستهای تلنبار شده ميليونها مردم ستم           

بش      .   و ظلم ديده را بر آورده کند به صحنه مبارزه بياورد           جناح چپ جن
رای                     رد و ب د ک کارگری قطعا اين نقصيه را هر چند با کندی رفع خواه
ا                              ه ن ه ت ا ن د شد ت اده خواه موج دوم جنبش ميليونی که در راه است آم
ه                          ق وان يک طب ن ع که ب ل بعنوان توده های شرکت کننده در اين جنبش ب

 .دارای راه حل و استراتژی و ناجی جنبش و مردم ظاهر شود
  

ه      امسال جنبش کارگری ايران در شرايطی متفاوت از نزديک به سه ده
ران      .   از حيات رژيم اسالمی به استقبال روز کارگر ميرود         ارگ امسال ک

در شرايطی به استقبال اول ماه مه می روند که رژيم اسالمی در يک                    
ه                          حران ب ن ب رای حل اي بحران العالج سياسی عميق گرفتار آمده و ب

ن سی                     ناگزير گي ن ات ن در تدارک يکی از بزرگترين حمالت تاريخ حي
جات و                          ارخان ی ک ل عطي ساله خود به کار و معيشت کارگران است و ت
ه           دم ق ا م ه اخراج وسيع کارگران که از فروردين ماه امسال آغاز شده تن

ران                  ارگ دگی ک در .   کوچکی از هجوم خانمان سوزی است بر سطح زن
عين حال رژيم اسالمی در هجوم به طبقه کارگر در بد ترين و ضعيف         
ايی از                  ترين موقعيت سياسی حيات خود قرار دارد و در واقع برای ره
ور                   بحران عميق اقتصادی که در آن دست و پا می زند چاره ای جز عب

 .از تنگه مرگی که در مقابلش است ندارد
ارگر امسال در هر شکل                          ران، روز ک اسی اي با توجه به اوضاع سي
مناسبی که برگزار شود بايد سر آغاز يک آمادگی سراسری برای مقابله 

اشد              م     .   با هجوم خانمان برانداز رژيم اسالمی به طبقه کارگر ب ن رژي اي
در يک تنگنای سياسی، اقتصادی و اجتماعی عميق گرفتار آمده است و             
ا، در               اه رم مقاومت جنبش کارگری در مقابل حمله ناگزير دولت و کارف
ه                               د ب وان م اسالمی می ت ه رژي ي ل دل موج دوم جنبش عظيم مردمی ع

 .مبارزه مرگ و زندگی رژيم اسالمی تبديل گردد
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