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کارگران و ساير زحمت کشان جهان امسال در شرايطى به استقبال اول ماه مه مى روند که                     
ارتجاع جهانى به سرکردگى آمريکا، جهان، بويژه منطقه خاورميانه را به آشوب کشانده و جنگ                

ارتجاع . و افغانستان تحميل کرده اند    خانمان سوزى را به توده هاى رنج کشيده مردم در عراق             
سرمايه چنانچه منافع خود را در خطر ببيند، به هر عمل ضدبشرى، از سرکوب سياسى تا                        

 . جنگ و لشکرکشى دست مى زند
در ايران تحت حاکميت رژيم جمهورى اسالمى، توده هاى کارگر و  زحمتکش مردم که اکثريت                   

آن ها حق تشکل و     .  ترين حقوقى برخودار نيستند    جامعه ايران را تشکيل مى دهند، از کوچک        
سرکوب و زندان و شکنجه،       . اعتصاب و اعتراض و ابراز نظر و حق خواهى و مخالفت ندارند                 

اما با  . چماق ارتجاع جمهورى اسالمى در بيست و پنچ سال گذشته بر سر مردم بوده است                  
ارهاى بلند سرکوب را در         اينحال جنبش هاى اجتماعى و حق طلبانه در سال هاى اخير ديو               

توده  مردم براى پيشبرد مبارزات      . نورديده و به مخالفت با حاکميت ظلم و ستم  برخاسته اند              
جمعى خود بويژه در محل هاى کارى و آموزشى نظير کارخانه  و مدرسه و بيمارستان و                             

در يک سال    . دانشگاه، ناچار به پيشبرد مبارزات شان از طريق تشکل هاى حکومتى بوده اند               
، تظاهرات و اعتصابات کارگران، معلمان، دانش جويان        ١٣٨٣ تا اول مه     ١٣٨٢گذشته، از اول مه     

على رغم اينکه رژيم جمهورى اسالمى وانمود           . و پرستاران بى وقفه ادامه داشته است            
 مى کند اين اعتراضات تاثيرى در وضعيت اش نداشته، اما خود را با يک بحران همه جانبه مواجه                 

همين قدر کافى است اشاره شود که رژيم در پى اعتراضات سراسرى معلمان ناچار                . مى بيند
وضعيت رژيم به دليل      . شده به برخى از مطالبات و خواسته هاى صنفى آنان پاسخ دهد                   

افزايش مخالفت توده ها شديدا متزلل شده و تاثير ناشى از مبارزات اجتماعى پايه هاى آن را                    
ادامه . رژيم اکنون در ضعيف ترين شرايط دوران حيات خود بسر مى برد            . تسست تر  کرده اس    

مبارزات اجتماعى در صورتى که کارگران در کارخانه ها و محيط هاى کارى نظير شرکت نفت و                   
آب و برق و  مخابرات،  معلمان در مدارس و محل هاى آموزشى، پرستاران در بيمارستان ها و                     

ان در دانشگاه ها و مدارس عالى به سازمانيابى مستقل روى              محيط هاى درمانى، دانش جوي   
بياورند و  مبارزات خود را به صورت سراسرى به هم پيوند بزنند،  رژيم را با بحران فروپاشى                          

 .  مواجه خواهند کرد
رژيم . سالى که گذشت، سالى سخت و زيان آور براى توده هاى کارگر و زحمتکش ايران بود                   

ور شد به معلمان امتيازاتى بدهد، اما براى هماهنگ کردن اقتصاد ايران با                 علير غم اينکه مجب  
شرايط صندوق بين المللى پول، دست به تصويب قوانين ضدکارگرى زد و بسيارى از                                
کارخانه هاى دولتى را به بخش خصوصى واگذار کرد که تعدادى زيادى از آن ها به علت فساد                    

افزايش تورم،  . زاران کارگر را از کار بيکار کردند          مالى و سوء مديريت ورشکست شدند و ه           
گرانى و عدم وجود امنيت شغلى و امکانات رفاهى زندگى را بر توده هاى مردم ايران دشوار                      

 .کرده است
ميليون ها تن از توده هاى    .  رژيم جمهورى اسالمى جامعه را به فساد و تباهى کشانده است            

يون  ها  تن بيکار هستند و به سختى امرار معاش                 ميل. مردم زير خظ فقر زندگى مى کنند         
صدها هزار  . صدها هزار زن جوان به دليل فقر و ندارى به تن فروشى روى آورده اند                 . مى کنند

کودک و نوجوان به جاى نشستن روى نيمکت هاى مدرس در خيابان ها به کارهاى غيرمولد و                    
ار بود نفت را به تساوى ميان مردم        آن ها فربانى رژيمى هستند که قر     .  سخت مشغول هستند  

 . نوزيع کند
اما بدون  . جامعه کارگرى بايد بداند که مى تواند بر اين بى عدالتى ها نقطه پايانى بگذارد                      

سازمان يابى ، بدون گذر از تشکل هاى حکومتى، بدون کسب حمايت ساير اقشار زحمتکش                 
 . اه به جائى نخواهد بردجامعه از مبارزات خود و يا حمايت از مبارزات آن ها ر

اول ماه مه، روز جهانى کارگر را به توده هاى زحمتکش           ) در تبعيد  (کانون زندانيان سياسى ايران   
 .تبريک مى کويد.... ايران اعم از کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و 

 
 )در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران

  ٢٠٠٤ آوريل ٢٥ برابر با ١٣٨٣ ارديبهشت ٦
 


