بيانيه بخشی از فعاالن جنبش چپ ايران به مناسبت اول ماه مه روز جھانی کارگر
ما برای دست ﯾابی به آزادی ،برابری ،رفاه و عدالت اجتماعی در جامعه ای انسانی مبارزه ميکنيم.

روز جھانی کارگر در حالی فرا می رسد که سرماﯾه داری جھانی با بحران ھای متفاوت روبرو
است .بحران ھاﯾی که ماھيت نظام سلطه و بھره کشی را بيش از ھر زمانی مشخص ميکند .
اعتصابات و تظاھرات بزرگ در کشورھای پيشرفته سرماﯾه داری عليه دولت ھا که گاه به
قھرکارگران و توده ھای مردم تبدﯾل شده است واقعيتی است از بحران و شراﯾط موجود .اﯾن
وضعيت در کشورھاﯾی ھمچون آمرﯾکا ،فرانسه ،ايتاليا ،پرتغال ،اسپانيا ،انگليس و يونان
ضرورتھای مبارزاتی را بيش از ھر زمانی پيش روی طبقه کارگر و فرودستتان قرار داده است .
تمام دولتھا و دستگاه سرکوب سرماﯾه و مالکيت خصوصی سنگر بندی مشخصی را در
برابرطبقه کارگر و فرودستان اﯾجاد کرده اند .اما واقعيت اﯾن است که بحران کنونی نظام
سرماﯾه داری گسترده تر و عميق تر از آن است که سرماﯾه داران و دولتھای آنھا قادر باشند به
سادگی بر اﯾن بحران ساختاری پيروز شده و ﯾا برای ان راه حلھائی بيابند .در اﯾران سال ١٣٩٠
با تجمعات ،اعتصابات و اعتراضات کارگری متعدی پشت سر گذاشته شد .کارگران بر خواسته
ھای خود ھمچون درﯾافت حقوق پرداخت نشده ،بيمه بيکاری ،بيمه ھای اجتماعی و درمانی،
لغو کارھای قراردادی ﯾا موقت ،امنيت شغلی و افزاﯾش سطح دستمزدھا مانند ھميشه پای
فشردند .
سالی که گذشت نشان داد که اﯾن دولت که با شعار مھرورزی وارد عرصه سياست شد ،چه
ضربات سنگينی به طبقه کارگر در اﯾران وارد کرده است .طبقه کارگر نيز به درستی در مقابل
اﯾن سياستھا موضع گيری کرده و با آگاھی و با طرح خواسته ھای حق طلبانه خود به مبارزه
ادامه ميدھد .در تمام اﯾن دوران کارگران نه تنھا به مطالبات خود دست نيافتند بلکه با سرکوب
شدﯾد از طرف نظام حاکم مواجه شدند ،که بازداشت دھھا فعال کارگری ھم چون :بھنام
ابراھيم زاده ،عليرضا اخوان ،محمد جراحی ،شاھرخ زمانی،رضا شھابی ،ابراھيم مددی و
پدرام نصراللھی را ميتوان نام برد .
کارگران اﯾران در ھيچ دوره ای امنيت جانی ،مالی و شغلی نداشتند .نه تنھا در دولت احمدی
نژاد بلکه از ھمان ابتدای استقرار جمھوری اسالمی و با شعارھای عوام فرﯾبانه "حماﯾت از
مستضعفين و استکبارستيزی "به شدﯾد ترﯾن شکلی سرکوب شدند .عالوه بر خفقان شدﯾد،
اﯾجاد جو و فضای پليسی و اعمال شيوه ھای کنترل از طريق نيروھای امنيتی ،حراست،
شوراھای اسالمی کار و عواملش در خانه
کارگرسرکوب دائمی و سازمان ﯾافته ای را عليه کارگران بوجود آورد .
سرکوب کارگران در اﯾران سابقه ای فراتر از دولت احمدی نژاد دارد ،در دوران اصالح طلبی و
دمکراسی دﯾنی اصالح طلبان نيز شاھد سرکوب و کشتار عظيم کارگران در خاتون آباد (شھر
بابک )بودﯾم در آن زمان ھم ،دولت حاکم برای خنثی کردن اعتراضات کارگران با ھلی کوپتر،
نفربر و افراد مسلح ﯾگان وﯾژه به کارگران وخانواده آنھا حمله کرد ،که در نتيجه ٥نفر کشته
(٤کارگر و ﯾک دانش آموز )و بيش از سيصد نفر را مجروح کردند .اﯾن تنھا ﯾک نمونه از
سرکوبھای وحشيانه کارگران و خانواده انھا است .
از نظر اقتصادی و شراﯾط زندگی ،طرح ھدفمند سازی ﯾارانه ھا که باعث افزاﯾش قيمتھا و
گرانی شدﯾد کاالھای اوليه سبد خانوار شده عمال زندگی روزانه کارگران و خانواده ھای شان
را مختل کرده ،سالمت شان را به خطر انداخته و اميد به آﯾنده را از فرزندانشان ربوده است .

در کشوری که دستگاه عرﯾض و طوﯾل اداری به نام سازمان تامين اجتماعی و وزارت رفاه،
عمری حتی بيشتر از عمر انقالب  ٥٧دارند ،بخش عظيمی از کارگران بدون برخورداری از بيمه
ھای خدمات درمانی و بھداشتی ،تصادفات و بازنشستگی روزگار می گذرانند.در اﯾن ميان،
اداره کار با نادﯾده گرفتن اﯾن فشارھا ،سقف دستمزد را سه ميليون و ھشتصد ھزار رﯾال تعين
کرده است ،حداقلی که در اکثر موارد پرداخت نميشود .ميزان سطح دستمزدی که به بردگی
کارگران مشروعيت بخشيده و رسما و بر اساس ھمه ارزﯾابی ھای اقتصادی ،به مراتب پائين
تر از خط فقر قرار دارد .
در سالھای اخير ،فقر و تھيدستی خانواده ھای کارگران باعث افزاﯾش تعداد بيشتر کودکان کار
شده است .کودکانی که برای کمک به خانواده و بدست آوردن لقمه نانی مجبور شدند درس
و مدرسه را رھا کنند و دوران کودکی خود را در مناسبات نا برابر و رنج آور کار و سرماﯾه سر
کنند .
ما بر اﯾن باورﯾم که اقتصاد و مناسبات سرماﯾه داری جھانی با بحرانی عميق روبرو است و
سياستھای دولتھا در مورد برنامه ھای رﯾاضتی مانند طرح ھدفمند سازی ﯾارانه ھا فشار چند
برابری است بر زندگی کارگران و مزدبگيران .دولت باﯾد ضمن افزاﯾش حداقل دستمزد کارگران
متناسب با نرخ تورم ،تامين بيمه ھای اجتماعی و درمانی ،شراﯾط مناسب کاری را در واحدھا
توليدی فراھم سازد .از سوی دﯾگر کارگران باﯾد برای نظارت مستقيم در مساﯾل مربوط به کار
به مبارزه خود ادامه دھند و اﯾن امر تنھا با اﯾجاد تشکلھای مستقل کارگری امکان پذﯾر است .
تنھا از طرﯾق چنين کاری است که نظارت و کنترل کارگران بر سرنوشت اقتصادی شان معنای
واقعی پيدا می کند .
ما بر اﯾن باورﯾم که جامعه اﯾران آبستن تحوالتی جدی است و استبداد حاکم بر اﯾن کشور که
محصول سرماﯾه داری و ارتجاع مذھبی است ،بحرانھای اقتصادی و سياسی شکاف عميقی
در رده ھای باالی حکومتی اﯾجاد کرده است که از ﯾک سو باعث افزاﯾش فقر و فالکت و از
سوی دﯾگر موجب سرکوب گسترده کارگران و مردم زحمتکش شده است .از اﯾن رو اتحاد
طبقات فرودست جامعه و به خصوص کارگران و نيروھای مدافع آنھا در مقابل سرماﯾه و
بنيادگراﯾی مذھبی ضرورتی است سرنوشت ساز .نظام موجود تنھا و تنھا از طرﯾق کنش
نيروھای مادی تاثير گذار قابل تغيير است .
از سوی دﯾگر در اﯾن شراﯾط اقتصادی ،مردم ما با مسئله جنگ و تھدﯾدھای طرف ھای
متخاصم روبرو ھستند .دولت سرماﯾه داری اﯾران از ﯾکسو ،و سياستھای سلطه گراﯾانه و
جنگ طلبانه امپرﯾاليستھا مانند اسرائيل از سوی دﯾگر ،احتمال بروز جنگ بين دولت ھای
سرماﯾه داری را در آستانه روز جھانی کارگر برجسته کرده است .کارگران و زحمتکشان اﯾران
نه تنھا در اﯾن جنگ ھيچگونه منافعی ندارند بلکه ،جنگ غير از وﯾرانی ،خانه خرابی ،بيکاری،
قفر و فالکت ھيچ چيزی برای انھا نخواھد داشت .از اﯾن رو ،در صورت بروز جنگ احتمالی ما نه
در جبھه امپرﯾاليستھا و نه در جبھه دولت سرماﯾه داری اسالمی اﯾران قرار ميگيرﯾم .بلکه
خواھان اﯾجاد جبھه سومی عليه ھر دو نظام سرماﯾه داری ھستيم .جبھه سومی که در مرکز
آن طبقه کارگر قرار خواھد داشت .
ما امضا کنندگان زﯾر به عنوان بخشی از فعاالن جنبش چپ اﯾران ،ضمن حماﯾت ھمه جانبه از
تمامی شيوه ھای مبارزاتی کارگران اﯾران عليه نظام سرماﯾه داری ،خواستار حقوق انسانی
ھمچون "آزادی ھای اجتماعی ،آزادی حق بيان و قلم ،حق تشکل و اعتصاب؛ بيمه بيکاری،
بيمه ھای اجتماعی ،بازنشستگی ،حق مرخصی با پرداخت دستمزد و حق اشتغال رسمی،
لغو قوانين حقوقی و جزايی ضد کارگری موجود؛ آموزش و پرورش راﯾگان و ھمگانی؛ برابری
کامل حقوق زنان و مردان در کليه سطوح؛ آزادی و احترام به حقوق انسانی برای کارگران و
ھمه توده ھای زحمتکش ھستيم.ھمچنين حماﯾت ھمه جانبه خود را از مبارزات کارگران جھان

اعالم داشته و خواھان برپاﯾی نظمی نوﯾن و سوسياليستی برای رسيدن به آزادی ،برابری،
رفاه و عدالت اجتماعی در جامعه ای انسانی ھستيم و برای آن مبارزه می کنيم
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