کارگران وزحمتکشان متحد شويم
اطالعيه ھيات بازگشايی سنديکای کارگران فلزکارمکانيک،به مناسبت اول ماه مه
در روز اول ماه مه ١٨٨۶ميالدی برابر با ١٢۶۵خورشيدی،معدنچيان شھرشيکاگو که در بدترين شرايط
کاری به سر می بردند ،تصميم گرفتند به منظور طرح ھشت ساعت کار در روز،دست ازکارکشيده
وراھپيمايی آرامی را برگزارکنند.اين حرکت کارگران توسط پليس سرمايه داری به خون کشيده شد.ده
کارگرکشته ۵٠ ،نفرزخمی وھفت تن از رھبران آنان دستگيروسپس دربيدادگاه سرمايه داری به مرگ
محکوم شدند.يکسال بعد در١١نوامبر ١٨٨٧کارگرقھرمان ،آگوست اسپايز درحالی که بطرف سکوی
اعدام می رفت،باصدای بلندی گفت» :صدايی که امروز می خواھيدبه سکوت وادارکنيد،روزی درجھان
طنين انداز خواھدشد«.
مبارزات قھرمانانه زحمتکشان پس از۴۵سال چنين در روزنامه حقيقت ارگان اتحاديه ھای کارگری
ايران١٣٠١/٢/٨طنين انداز شد» :اول ماه مه بايد تعطيل شود،اين تعطيلی ھرج ومرج نيست.اين تعطيلی
انقالب ھم نيست.اين تعطيل است که بايد ملت ازحکومت با زورحقوق خودرامسترد دارد.اين عيد
نيست،بلکه دادخواھی است.اين روزی است که دولت بايد موجوديت ملت رابفھمد.بايد به حکومت
فھماندکه تو نوکر ملت ھستی.بايد موافق خواھش ملت رفتارکنی.تو نمی توانی از آزادی قلم،آزادی
مطبوعات وآزادی اجتماعات جلوگيری کنی،زيرا آن حق مشروع ملت است«.
بعداز١٢۶سال ھنوز ھم اجرای ھشت ساعت خواست اصلی زحمتکشان دنيا وايران است،وبعداز ٩٠سال
باز ھم ماخواھان تعطيل رسمی روز کارگر وآزادی قلم ومطبوعات ھستيم.
امسال درحالی طبقه کارگرجھانی به پيشواز روزکارگرمی رودکه،نظام سرمايه داری به دليل سودجويی
وغارت ثروت زحمتکشان،بحرانی فراگير رابه زحمتکشان جھان تحميل نموده است.اتحاديه اروپا برای
عبور از اين بحران به ھمه کشورھای اروپايی دستور داده تاسياست ھای سخت گيرانه رادرکشورھايشان
به ضرز زحمتکشان به اجرا بگذارد..سن بازنشستگی به۶٧سال درايتاليا و۶۵سال درسراسراروپا به
اجرا گذاشته شد.ميليونھا کارگرازکاربيکار،دستمزدھايشان٣٠درصدکاھش يافت.ماليات ھاافزايش يافته
وبودجه آموزش وپرورش وبھداشت عمومی کاھش فاحشی پيداکرده است.درآمريکا،مھدسرمايه داری،
زحمتکشان به دليل سفته بازی ونزول خواری سرمايه داری مالی ،بی خانمان وبی سرپناه شدندودرپارکھا
وخيابانھا روزگارمی گذرانند.
دوستان کارگر!چه شباھت ھايی ميان آنچه در اروپاوآمريکا می گذرد باشرايط کنونی ميھنمان دارد؟
روزکارگر درحالی فرامی رسدکه توفان بيکارشدن از اوايل سال بيداد می کند.کافی است نگاھی به آمار
تکان دھنده روزنامه ھابياندازيم تابه عمق فاجعه ای که بر زحمتکشان می گذرد،پی ببريم.اين غير از
تمديدنشدن قراردادصدھاھزارکارگرموقت وپيمانی و روزمزد است،که بسياريشان حتا ماھھاست
دستمزدھای مصوب وزارت کار وعيدی وپاداش ھرساله رادريافت نکرده ونوروزی سخت راپشت سر
گذاشته اند.وبازغير ازواحدھای توليدی است که درسال گذشته ورشکست ،تعطيل ويا باکمترين حد توليد

کارمی کنند.دستورات صندوق بين المللی پول وسازمان تجارت جھانی که ھمه زحمتکشان را در سراسر
آمريکاواروپاوآسياوآفريقا به فقر وتباھی کشانده در سرزمين مانيز چھره پليد خود رابا برنامه ھدفمندی
يارانه ھا وکوه گرانی درسال جديد برسر خانواده ھای کارگری آوارکرده است.به گفته رييس مرکز
آمارايران بيش ازده ميليون ايرانی زيرخط فقرمطلق ونزديک به سی ميليون ايرانی در زير خط فقرنسبی
به سر می برند).آفتاب نيوز(٨٩/٣/٧اگر ھر روز شاھدتعطيلی کارخانه ای ھستيم ،درمقابل شاھد گشايش
يک بانک درکشورمان ھستيم.سرمايه داری مالی برای غارت ثروت ملی زحمتکشان سخت در تکاپو
است.آنچه درايران وجھان برای زحمتکشان اتفاق می افتد،دستوراتی است که سازمان تجارت جھانی و
صندوق بين اللمللی پول به کشورھا ديکته کرده وآنان نيزبه اجرا گذاشته اند.سرمايه داری انگل مالی که
با سفته بازی ونزول خواری درآمريکا زحمتکشان رابی خانمان کرده،درايران با ھمکاری سرمايه داری
انگل تجاری با واردات ھرچه بيشتر،کشاورزی راريشه کن،توليد را زمين گير ودستاوردھای زحمتکشان
رانشانه گرفته است،تا با بيکارشدن دھقانان وسر ريز آنان به شھرھابرای کارگران شھری رقيبی جھت
گرفتن دستمزدکمتر بتراشد وھم برای سرمايه داری جھانی کارگرانی مھاجر و ارزان قيمت تا درآن سوی
آبھا کارگران را واداربه گرفتن دستمزدی کمترکنند.آری سرمايه داری برای ايجادشرايطی که » تنھا لقمه
نانی به کف آری به زحمت بخوری«يا بايد رقيب زحمتکشان کشورت شوی و يا درآن سوی آبھا رقيب
زحمتکشان ديارغربت باشی.حمله به دستاوردھای زحمتکشان که باپيش نويس قانون کار»استادشاگردی«
تا چندی ديگربه مجلس خواھد رفت ،يادآور قانون کارضدکارگری توکلی دردھه  ۶٠است.دراين پيش
نويس سن بازنشستگی به۶۵سال با٣۵سال سابقه کارپيش بينی شده است.بيمه اجباری به کارگاھھای
باالی١٠٠نفرکارگراختصاص يافته است.تعيين حداقل دستمزد توسط وزارت کارحذف وبه رضايت
طرفين موکول گرديده است.سازمان تامين اجتماعی به بخش خصوصی واگذارودرنتيجه ميلياردھا تومان
ثروت ١٠٠ساله زحمتکشان رايگان دراختيارسرمايه داری انگل مالی قرار خواھد گرفت.وھمين چند
دارو و آمپول نيزازمادريغ خواھدشد.سياست»ھرکه پول دارد زندگی کند وھرکه ندارد،بميرد«که ازاوايل
دھه ھفتادشروع شده بود،اجرايی گردد.اين سياست ھای غيرانسانی درحالی در تمام جھان اعمال شده،که
به ثروتمندترشدن يک درصدازجامعه جھانی انجاميده است.
زحمتکشان درايران وجھان دراول ماه مه به اين سياست ھا جواب منفی خواھد داد ونردبانی برای
ثروتمندترشدن ١٠٠٠نفرثروتمند دنيا نخواھدگرديد.اگر نمی خواھيم نظاره گرزندگی که ١٠٠٠نفر
درجھان برايمان تدارک می بينند،باشيم بايد دستھايمان يکديگر راپيداکرده وبه ھم فشرده بشوند.
متاسفانه درحالی که دستھای سرمايه داری غارتگر برای نابودی اقتصادکشور وکشاورزيمان باواردات
ھرچه بيشتربازگذاشته می شود،دستھای کارگران وزحمتکشان آگاه ھر روزبسته ترمی شود.سرمايه داری
انگل تجاری درجای جای اقتصادکشورمان النه کرده وھزاران ميلياردی به سرقت می برد وآزادانه می
گريزد .درمقابل سنديکاليست ھا ورھبران انجمن ھای صنفی وفعالين کارگری واجتماعی دربندمی شوند.
واين درحالی است که سرمايه داری درجھان وايران ھر روز باايجادتشکيالت برای دزدی ھای بيشتر
جمع می شوند،سنديکاھای کارگری وانجمن ھای صنفی ھرچه بيشترمحدود وپراکنده می گردند.

چرا سنديکاھای کارگری وانجمن ھای صنفی زحمتکشان ھر روز محدود تر می شوند؟مگرآنان جز
آزادی سنديکا وانجمن صنفی برای مبارزه باسارقان اقتصادی ،مھاجمين فرھنگی،کارديگری می خواھند
بکنند؟آزادی وفعاليت سنديکاھا وانجمن ھای صنفی زحمتکشان فرھنگی ،جزبرای مقابله باخيانت کاران
به امنيت ملی،استقالل سياسی وفرھنگی واقتصادی ،نيست ونخواھدبود.فعاليت سنديکاھا وانجمن ھای
صنفی برای نظارت برھرچه اجرايی ترشدن حقوق انسانھاست.برگشت کودکان کاروخيابان به مدارس،
دستمزدبرابرزنان درمقابل کارمساوی بامردان،لغوھرگونه قرارداد موقت وسفيدامضا،قانون کاری در
حمايت اززحمتکشان،به دست گرفتن مديريت تامين اجتماعی توسط کارگران،اجرای مجازات برای
صاحبان واحدھای توليدی که دستمزدھای کارگرانشان راپرداخت نمی کنند،تصويب دستمزد ومستمری
مطابق باتورم توسط نمايندگان واقعی کارگران وبازنشستگان،تعطيل روزکارگر وآزادی اجتماعات
کارگری،آزادی ھمه فعالين سنديکايی وصنفی آموزگاران ،روزنامه نگاران وبازگشايی سنديکاھای
کارگری ،انجمن ھای صنفی وخانه سينما.
اين است خواست ھای زحمتکشان ايران برای نفی نظام ظالمانه سرمايه داری وآزادی فعاليت سنديکايی
درجھت زندگی بھتر،امنيت ملی واستقالل اقتصادی وسياسی.
دوستان کارگر!با کوشش زحمتکشان فرھنگی است که نام کشورمان دربلندای اسکارمی ايستد،برج زيبای
ميالد بادستان زمخت ماسربه آسمان می سايد،درآمدھای ارزی نفت با دستان سياه وپشت خميده ما وارد
کشورمی شود،تکه ھای آھن توسط مابه خودرويی زيبا تبديل می شود،ودريک کلمه اگرطبقه کارگر
نباشدتوليد نيست،واگرتوليد نباشد ثروتی نيست.
اول ماه مه رابه عرصه تالش جھت ايجاد وبازگشايی سنديکاھای کارگری،مدافع واقعی حقوق رنجبران
درمقابله باتھاجم سرمايه داری به ثروت ملی ودسترنج کرگريمان تبديل کنيم.
گرامی باد اول ماه مه روزھمبستگی جھانی کارگران
ھيات بازگشايی سنديکای کارگران فلزکارمکانيک
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