اول ماه مه
روز کيفر خواست کارگران
عليه نظام سرماﯾه داری است!
امسال در شرايطی طبقه کارگر جھانی به پيشواز اول ماه مه ميرود که فقر ناشی از بحران
اقتصادی سرا پايش را فرا گرفته است ،عدم افزايش دستمزدھا بر مبنای صعود پی در پی
قيمت کاالھای مورد نياز و کاھش قابل توجه قدرت خريد ،اخراج و بيکاری از واحدھای توليد
صنعتی و خدمات بيداد ميکند و فقدان امنيت شغلی ،آينده کارگران شاغل را مورد تھديد قرار
داده و حتی بعضی از انھا را نيز به دليل اينکه نميخواھند نزد وجدان بيدار خود و خانواده
شان شرمسار شوند ،به مرز خودکشی ميکشاند.
جھانی شدن سرمايه با فروروياندن مرزھای اقتصادی بشيوه ی نئوليبرالی عليه کارگران
جھان توطئه ميکند و بيشرمانه چون ھميشه شمشير را از رو بسته است .کارفرمايان و دولت
ھای حامی شان ،فقط به سود کالن سرمايه می انديشند .سود سرشاری که از ارزش ھای کار
اجتماعی کارگران حاصل ميگردد و بصورت ارزش اضافی ،جھان سرمايه داران را که
بصورت اقليت ناچيزی کره خاکی را در زير سيطره خود گرفته اند ،سيراب ميسازد و در
چنين مسيری اکثريت عظيمی از انسانھا که آفريننده ثروت اند ،در بيکاری ،مشقت ،نااميدی و
فشار ظالمانه کار فردی و اجتماعی اسير ميمانند .کارگران در برابر اين ھمه ظلم و خشونت
متجاوزين نيروی کار ايستاده گی نموده و از خود دفاع ميکنند و بردار مبارزاتی را بسوی
نيروی سرمايه ميگيرند .زيرا اين سرمايه است که ھمراه کارفرمايان با پدافند باصطالح
حقوقی حاکمان سياسی ،اليگارشی مالی را در سطح جھانی گسترانده است و محروميت،
بيکاری و فقر روزافزون انسانھا را موجب ميشود.

در ايران وضعيت بسی اسفبار تر است .زيرا طبقه کارگر فاقد تشکلھا و سازمانھا و نھادھای
طبقاتی خويش است و فعالين کارگری متشکل در نھادھا برای حقوق اوليه و ابتدائی جھت
استقالل خويش مبارزه ی پرمخاطره ای را عليه نظم سرمايه داری جمھوری اسالمی پيش
ميبرند .در اين نبرد ،فعالين کارگری با تھديدات مستمر ،احضار و بازداشت ،دادگاھی و
زندان ،شالق و شکنجه روحی روبرو ھستند جايی که حقوق کارگران برسميت شناخته
نميشود و ھرگونه تجمع و تظاھرات خيابانی جھت بزرگداشت روز اول ماه مه با تھاجم
وحشيانه و ضرب و شتم و زندان مواجه ميگردد .پارک الله تھران در سال گذشته نمونه ای
بارز از اين اينگونه وحشيگری است.
جا دارد که در اول ماه مه ،روز جھانی کارگر ،ياد و خاطره ھمه آن کارگران و فعالينی که
با رشادتھا و جانبازيھايشان اين نقطه عطف تاريخی جنبش کارگری را به ثبت رساندهاند و
نيز ياد و خاطرات عزيز ھمه کارگران جانباخته را گرامی بداريم.
کارگر ايرانی فاقد ھر گونه پدافند طبقاتی است و زمانيکه بيکار ميگردد از حقوق بيمه ھای
اجتماعی برخوردار نيست و در ھنگام اشتغال با دستمزد "بخور و نمير" روزگار ميگذراند.
کافی است نگاھی به حد اقل دستمزد مصوبه  ١٣٨٩بيفکنيم و با يک برآورد سرانگشتی،
تفاوت عظيمی را بين نرخ تورم ناشی از بحران ذاتی اقتصاد سرمايه داری و قيمت کاالھا و
نيز ميزان دستمزد کارگران محاسبه کنيم .حداقل دستمزد  ٣٠٣٠۴٨تومان در ماه برآورد شده
است .در صورتيکه مطابق با آمار رسمی دولتی ،مرز نزولی نھصدھزار تومان بيانگر خط
فقر در جامعه است .اينست که تفاوت چشمگيری بين نرخ تورم و حداقل دستمزد کارگران
بچشم ميخورد و رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی نرخ ياد شده را به نفع خود و ساير
سرمايه داران واحدھا و بنگاھھای خصوصی کاھش ميدھد.
از ديده ی ديگری اول ماه مه امسال بيانگر مبارزه و اعتراضات مردمی است که از  ١٠ماه
قبل آغاز گشته بود و اکنون نگاه خود را به طبقه کارگر بسته اند .طبقه ای که بوسيله فعالين و
نھادھای جنبش کارگری از سالھا قبل در ميادين مبارزه برای کسب حقوق اوليه عليه نظم
استثمارگر سرمايه داری جمھوری اسالمی حضور چشمگيری داشت و اکنون با سير
صعودی مبارزات اجتماعی ،روشن است که بدون مداخله مستقيم طبقه کارگر ،ھيچ دگرگونی
بنيادی به نتيجه نخواھد رسيد .زيرا که بديل سياسی ـ طبقاتی عليه سيستم سرمايه داری بشکل
ھمه جانبه فقط بدست توانای کارگران صورت خواھد پذيرفت و پيش شرط آن مبارزه جھت
دستيابی به تشکالت مستقل و آزاد کارگری است.

رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی قصد دارد با ميليتاريزه کردن جامعه ،سدی در برابر
مراسم اول ماه مه ١١ ،ارديبھشت امسال ايجاد نمايد و خواستھا و مطالباتشان را ناديده
انگارد و نيز ارگانھای ضد کارگری در تالش برای ايجاد تفرقه مابين فعالين کارگری ھستند،
غافل از اينکه جنبش طبقه کارگر ايران و فعالين راستين اين جنبش ،عليرغم ھمه تھديدھا و
نيز کارشکنی و مشغلهھای جزئی ،عملن نشان دادهاند که اول ماه مه روز کيفرخواست
کارگران عليه استثمار جبھه سرمايه و روز نمايش اتحاد عمل نھادھا و تشکلھای کارگری
است .طبقه کارگر با توسل به منافع و قدرت طبقاتی خود را سازماندھی خواھد کرد و نظم
سرمايه داری را نابود خواھد ساخت.

زنده باد اول ماه مه روز جھانی کارگر
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نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درايران -خارج از کشور
proletarianunite@gmail.comـ كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران -استراليا
 -cdkargari@gmail.comکميته دفاع از کارگران ايران – نروژ
 -sstiran@yahoo.frھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران – فرانسه
 -kanoonhf_2007@yahoo.deکانون ھمبستگی با کارگران ايران – فرانکفورت و حومه
 -kanon.hannover@yahoo.deکانون ھمبستگی با جنبش کارگری ايران – ھانوفر
 -isask@comhem.seکميته ھمبستگی کارگران ايران و سوئد
 -kanounhambastegi@gmail.comکانون ھمبستگی با کارگران ايران – گوتنبرگ
 -ankjch@yahoo.co.ukانجمن کارگری جمال چراغ ويسی
 -iranwsn@fastmail.fmشبکه ھمبستگی کارگری
 -leftalliance@yahoo.comاتحاد چپ ايرانيان واشنگتن
 -toronto_committee@yahoo.caکميته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانادا

اول ماه مه  ،روز جھانی
کارگر گرامی باد!
اول ماه مه روز تعطيلی رسمی است و برگزاری
مراسم اول ماه مه حق مسلم ما!
پيش بسوی ايجاد سازمانھا ،تشکلھا و نھادھای کارگری!
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