اول ماه می روز رزم و ھمبستگی طبقاتی کارگران جھان گرامی باد!
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری ايران -خارج کشور روز ١١ارديبھشت ) ،١٣٩٠اول می  ،(٢٠١١روزی که يادآور
نبرد دھھا ھزار کارگر شھر شيکاگوی آمريکا در سال  ١٨٨٦برای حقوق عادالنه خويش است و ازآن زمان نيز الھام بخش
ميليونھا کارگر در سراسر جھان درمبارزه طبقاتيشان عليه سيستم بھره کشی سرمايه داری بوده و ھست
را ھمراه با ھمه کارگران و زحمتکشان جھان پاس ميدارد .اول ماه می بار ديگر بر اين واقعيت تاريخی پای ميفشارد که اين
ھمبستگی جھانی طبقه کارگر و رھبری پرولتاريا در سازماندھی انقالبات اجتماعی و مبارزه طبقاتی است که نويد بخش
آزادی ،دمکراسی واقعی و جامعه سوسياليستی است.
اول ماه می امسال ويژگی بارزی دارد .موج عظيم جنبش اعتراضی درمنطقه که در ماھھای اخير به قيامھای گسترده و
متعاقبا فروپاشی رژيمھای ديکتاتوری در مصر و تونس انجاميد نه تنھا معادالت سياسی و اقتصادی و نظامی درمنطقه و
جھان را برھم زده است بلکه بار ديگر قدرت اتحاد مردم زحمتکش را بنمايش گزارد .سالھا استبداد،استثمار ،فقر وبيکاری
ميليونی وسرکوب شديد اعتراضات اجتماعی وابتدائی ترين حقوق انسانھای محروم جھان که زير سلطه رژيمھای ارتجاعی
وفاسد ،جنگھای تحميلی داخلی و يا منطقه ای،نژاد پرستی ،سرزمينھای اشغالی فلسطين ،عراق وافغانستان ،و حمالت
نظامی "بشر دوستانه" و" دمکراسی" امپرياليستی وسرمايه داری جھانی نابود ميشوند ھيچ راھی جز اتحاد و ھمبستگی
نيروی عظيم ستمديدگان و درھم شکستن اين چرخه بيرحم بردگی مزدی و غارتگر منابع طبيعی و انسانی باقی نميگذارد .ھم
از اينروست که کارگران ھرگوشه جھان درصفوف فشرده تر با اعتصابات گسترده پيگيرانه برای کسب حقوق طبقاتی خويش
و گسيختن زنجير پوسيده استثمار و ستم سرمايه ازپايشان بپا خواسته اند.
روز اول ماه مه در ايران نيز پس از سی و دوسال سرکوب خونين جنبشھای کارگری و اجتماعی وبھره کشی و پايمال
نمودن ابتدائی ترين حقوق دمکراتيک کارگران و ساير شھروندان توسط رژيم ارتجاعی و سرمايه داری جمھوری اسالمی
در بحرانی ترين شرايط اقتصادی و سياسی مستقل ازدولت برگزار ميشود .شورای برگزاری مراسم روزجھانی کارگر سال
 ٩٠را سال "ستيزطبقاتی بجای جھاد اقتصادی" ناميده و در ٨بند مطالبات پايه ای کارگران را طرح نموده است .کميته
ھای کارگران سوسياليست داخل کشوردر منشور خويش ضمن طرح خواسته ھای اساسی در ٢٢بند ،بر گسترش "صف
مستقل سياسی" کارگران تاکيد نموده اند .جمعی از فعالين کارگری ايران نيز بيانيه مھمی بمناسب روز جھانی کارگرنوشته
اند که انعکاس روشنی از اوضاع مشقت بارکارگران ايران است .ھمه اين فعالين در کنار ميليونھا کارگر محروم و معترض
بدرستی کليت رژيم را با ھمه جناحھا و قوانين ضد کارگری"سه جانبه گرايی" و "ھدفمند سازی يارانه ھا" که تنھا
ھدفشان حفظ نظام اسالمی و منافع سرمايه داران است طرد نموده اند .آنھا ھمچنين خواھان توقف سرکوب و آزارفعالين،
لغو اعدام و کارکودک ،امنيت شغلی ،ايجاد تشکلھای مستقل کارگری و نيز آزادی فعالين کارگری و ھمه زندانيان سياسی
شده اند .رژيم با علم به تعميق فقر و بيکاری ،کار  ٢/٥ميليون کودک ،افزايش فحشا ،اعتياد و بيماريھای روحی و جسمی،
نابودی محيط زيست ومنابع آبی و صنايع کشاورزی ،کماکان با حذف سوبسيد دھھا قلم کاالھای اساسی وفقط افزايش ٩%
حداقل دستمزد کارگران يعنی ٣٣٠/٣٠٠ھزار تومان )خط فقرطبق آمار رسمی ٨٠٠/٠٠٠تومان( ھمچنان به نيازھای
اساسی مردم بی اعتنايی ميکند .افزايش قراردادھای پيمانی وموقتی ،ناامنی شغلی ،عدم دريافت حقوق و مزايای معوقه،
تعطيلی کارخانه ھا ،واردات ارزان ،گرانی و تورم باال ،خصوصی کردن خدمات /صنايع ،واخراج و بيکاری دھھا ھزار کارگر
نمونه ھايی از نتايج اقتصاد نئوليبراليسم ٢دھه اخير رژيم درھمراھی با سياستھای سازمان تجارت وبانک جھانی،
وصندوق بين المللی پول)ابزارھای مالی سرمايه جھانی(ھستند.
عليرغم امضای مقاوله ھای سازمان کار جھانی مبنی بر آزادی تشکل ،اعتصاب و مذاکرات جمعی کارگری  ،پاسخ رژيم در
مقابل مبارزه کارگران برای کسب پايه ای ترين حقوق کار منجمله ايجاد تشکلھای مستقل کارگری و گرفتن حقوق معوقه و
حتی شرکت درمراسم ماه می مثل ھميشه سرکوب ،زندان و آزاربوده است .منصور اسانلو رئيس سنديکای کارگران شرکت

واحد وچند عضو ديگراين سنديکا منجمله رضا شھابی ھمچنان درشرايط غيرانسانی در زندان ھستند .علی نجاتی رئيس
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه بخاطرفعاليتھايش پس از
تحمل  ٦ماه زندان از کار اخراج شد و ھم اکنون نيز بخاطر سکته قلبی بستری است .رژيم اسالمی و سران جنايتکارش که
بخوبی از نفرت و خشم عميق عموم مردم زحمتکش ايران/خاورميانه وجھان نسبت به کليت نظام ارتجاعی واليت فقيه آگاه
ھستند برای نجات خويش از سرنگونی و بحران ھمچنان به تشديد سياست رعب وفضای پليسی نظامی جامعه ،اعدام و
دستگيری فعالين کارگری ومخالفين سياسی به بھانه "اقدام عليه امنيت ملی"و"تبليغ عليه نظام" ادامه ميدھد .عليرغم
اعتراضات گسترده جھانی به نقض مداوم حقوق بشر ،قوانين تبعيض آميز عليه زنان ،پناھندگان/مھاجرين افغانی و اقليتھای
ملی/مذھبی ،سنگسار و قصاص و قطع اعضای بدن ،شکنجه ،تجاوز ،شالق و اعدامھای خيابانی ھمچنان ادامه دارند.
کارگران و مردم ستمديده ايران در شرايط تاريخی حساسی ھستند که ھرلحظه وقوع يک قيام عمومی -ھمچون مصر
وتونس -ميتواند بساط اين رژيم ارتجاعی وسرکوبگر را درھم بشکند .با اين وجود درسھای انقالب  ٥٧از يادمان نرود.
درسايه تجربيات سخت گذشته است که طبقه کارگرايران ،با اتحاد خويش و ھمبستگی جھانی ،ميتواند و بايد که نقش پيشرو
و رھبری خويش را در متن انقالب آينده ايران رقم زند و برابری،آزادی و دمکراسی واقعی را برقرارکند .پيروزی نھائی
درمنطقه ،ايران وجھان ،با توجه به تاريخ انقالبات اجتماعی گذشته ،در گرو حضور بالنده و نقش سرنوشت ساز و
تاريخی پرولتاريای متحد در ھدايت و سازماندھی جنبشھای اجتماعی و رھبری مبارزات طبقاتی عليه نظم سرمايه داری
موجود و درنھايت برقراری جامعه ای برابر و آزاد است.
زنده باد اول ماه می ،پيروز باد رزم متحد و پوالدين طبقه کارگر جھان و دنيايی نوين و فارغ از ستم واستثمار سرمايه
داران!
زنده باد سوسياليسم و ھمبستگی جھانی طبقه کارگر!
کارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی آزاد بايد گردند!
سرنگون باد رژيم ارتجاعی و سرمايه داری جمھوری اسالمی!
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری ايران -خارج کشور:
کانون ھمبستگی با کارگران ايران  -گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ايران -ھانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
کانون ھمبستگی با کارگران در ايران )-آلمان(نورد راين وستفالن
solidarity.labor@googlemail.com
شبکه ھمبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm
كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران -استراليا
proletarianunite@gmail.com
کانون ھمبستگی کارگران ايران و کانادا
kanonhambastegi@gmail.com-

کميته دفاع از کارگران ايران  -نروژ
cdkargari@gmail.com
فرانسه -ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران -
sstiran@yahoo.fr
فرانکفورت و حومه -کانون ھمبستگی با کارگران ايران -
_yahoo.de@٢٠٠٧kanoonhf
 کميته ھمبستگی کارگران ايران و سوئدisask@comhem.se
انجمن کارگری جمال چراغ ويسی -
info@ijcwa.com
کميته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانادا -
toronto_committee@yahoo.ca
کميته ھمبستگی کارگران ايران و ترکيه
iran.turkey.workers@gmail.com
اتحاد چپ ايرانيان خارج از کشور شامل:
iranleftalliance@gmail.com
واشنگتن آمريکا -اتحاد چپ ايرانيان
leftalliance@yahoo.com
لوس آنجلس آمريکا -اتحاد چپ ايرانيان
شيکاگو آمريکا -اتحاد چپ ايرانيان
تورانتو کانادا -اتحاد چپ ايرانيان
مونترآل کاناد -اتحاد چپ ايرانيان

