پيش بسوی اعتصاب در اول ماه مه امسال !
در آستانه ی روز جھانی کارگر ،اول ماه مه  ١٢) ٢٠١٢ارديبھشت سال  (١٣٩١قرار داريم .سالی که
گذشت ،در اثرھدفمند کردن يارانه ھا و تحريمھای شديد اقتصادی از جانب دول امپرياليستی آمريکا و
اروپای متحد ،زندگی و معيشت ميليونھا کارگر و زحمتکش در ايران را در معرض مخاطره و نابودی
قرار داد .ميزان بيکارسازيھا ،عدم پرداخت دستمزدھا ،قرار دادھای موقت وسفيد امضاء ،دستمزدھای
زير فقر ،تورم سر سام آور رو به افزايش است.
دستمزد سال  ٩١از طرف حکومت ضد کارگر اسالمی  ٣٨٩ھزار و  ٧۵۴تومان تعيين و تصويب شده
است .حتّا اين مبلغ ھم درعمل فقط بخشی از کارگران را شامل می شود .اين دستمزد زير خط فقر زندگی
و ھستی توده ھای کارگر و زحمتکش را در برابر تورم و گرانی بی حد وحصری که ھر روز رو به
افزايش است ،به نيستی و قھقرا می کشاند .از طرف ديگر سران جنايتکار حکومتی امسال را "سال
توليد ملی و حمايت از سرمايه ايرانی" اعالم نموده اند .آنان کارگران و فرودستان جامعه را به تحمل
استثمار و بردگی ھر چه بيشتر ،بدون حق ھرگونه خواست و مطالبه ای فرا می خوانند ،تا سودآوری
سرمايه حفظ شده و خدشه ای به نظام سرمايه داری حاکم وارد نيآيد.
اعتصابات و اعتراضات کارگری برای بھبودی شرايط زندگی و برعليه تمام نابرابريھا و ايجاد تشکلھای
کارگری به وقفه در جريان است .رھبران و فعالين کارگری ھنوز در زندان تحت بدترين شرايط به
مبارزه بی امان خود ادامه ميدھند .پس از  ٢٢ماه حبس و آزار و اذيت رضا شھابی ،عضو ھيات مديره
و مسئول مالی سنديکای کارگران شرکت واحد تھران ،بيدادگاه جمھوری اسالمی  ٦سال حبس و  ٥سال
ممنوعيت از فعاليت صنفی صادر کرد .عالوه بر اين وقيحانه حکم بازپرداخت  ٧ميليون تومان کمکھای
مالی که توسط کارگران جمعآوری شده است و رضا به عنوان امين اين كارگران ،اين مبلغ را به خانواده
ی كارگران زندانی داده است را ،مینمايد .علی نجاتی يکی از اعضای ھيئت رئيسه سنديکای نيشکر
ھفته تپه را دوباره زندانی کرده اند.
امسال در شرايطی به استقبال اول ماه مه ميرويم که يک جنبش عظيم ضد سرمايه داری جھانی در حال
گسترش است .فراخوان اين جنبش به اعتصاب عمومی در اول ماه مه ،می رود چھرهً اول ماه مه امسال
را متفاوت نمايد .بحرانھای شديد اقتصادی جھانی و نظامھای سرمايه داری حاکم ،دموکراسی ھای
صوری و ننگين آنھا که عامل فقر ،سرکوب ،جنگ افروزی و خرافه پروری ھستند .به خاطر سود
محوری و پاسداری از نظام استثمار گرانه اشان ،امروزه در سرتا سر دنيا شرايطی بی نھايت
غيرانسانی ايجاد کرده ا ند .در مقابل شاھد موج اعتراضی توده ھای مردمی به مشکالت و مصائبشان
دراکثر نقاط دنيا ھستيم .توده ھای کارگر و زحمتکش جھانی با اعالم اعتصاب در اين روز بار ديگر می
خواھند به سرمايه جھانی ھشدار دھند که آنھا با نيروی طبقاتيشان می توانند چرخھای اقتصادی سرمايه
را متوقف نموده ،وبا شعار "کارگران جھان متحد شويد!" به سرمايه داران و دولتھايشان بگويند بدون
نيروی ما کارگران ،شما قدرتی نيستيد.
روز جھانی کارگر ،سمبل نبرد و جدال طبقاتی کارگران با سرمايه داران طی دھه ھای متمادی است ،که
پشتوانه آن مبارزات متحد و متشکل کارگران و زحمتکشانی است که در برابر ظلم و توحش نظام

سرمايه ،لحظه ای از پای نايستاده اند و با اتکاء به نيروی طبقاتی و اراده راسخ شان بطور خستگی
ناپذير ،در اين مسير به پيش ميروند.
اعتصاب در اول ماه مه و به مناسبت روز جھانی کارگر سنت ديرينه جنبش کارگری در سطح جھانی
است .طبقه کارگر در مقابل دولتھای حاکم سرمايه برای به ثبت رساندن روز کارگر و طرح مطالبات
سياسی و اجتماعی خود اين اسلحه را به کار برده است .سال گذشته بخشی از کارگران ايران نشان دادند
که جنبش کارگری شروع اعتصابات سياسی خود را آغاز نموده و اين امر نقطه قوت اول ماه مه سال
 ٩٠بود.
امسال اول ماه مه صحنه شورش ستمديگان و گرسنگانی است ،که انباشت ثروت انبوه سرمايه ،و عظيم
ترين پيشرفتھای تکنيکی ،ذره ای درمحروميت اکثريت عظيم آفرينندگان اين ثروت تغييری نداده است.
اين ھمان جھان وارونه ايی است که در قرن بيست ويکم نه تنھا انسانی تر نشده است ،بلکه به اوج
بربريت وتوحش رسيده است .امروز مجموعه حرکتھا و فرياد استثمار شدگان از چھار سوی جھان،
گويای يک پيام مشترک است " ،اين جھان را بايد دگرگون کرد" .اين کار جنبش ما ،جنبش طبقه کارگر
است .جنبشی که امروز بيش از ھر زمان ديگر ،برای انجام وظيفه تاريخی اش ،نياز به متشکل شدن و
سازماندھی دارد .در اين روز کارگران جھان با خواباندن چرخھای توليد و با نيروی طبقاتی خود يک
صدا و يک ھدف ،برای جھانی عاری از استثمار و بردگی مزدی ،دست در دست ھم قدرت طبقاتی خود
را در خيابانھا به نمايش می گذارند .طبقه کارگر جھانی با مبارزه طبقا تيش ،با نيروی اتحاد و
ھمبستگی بين المللی اش ،خواھد توانست ،به ھيوالی فقر و تباھی که در اين دنيای وفور نعمت ،زندگی
ميليونھا انسان را به مخاطره انداخته ،پايان دھد.
پاسخ طبقه کارگر ايران به اين فراخوان اعتصاب نه تنھا پايه ھای رژيم را به لرزه در خواھد آورد،
بلکه سبب تقويت و تحکيم ھمبستگی جھانی کارگران خواھد شد .در اوضاع جھانی امروز ،در ايران ھم
ھمانند ساير کشورھای سرمايه داری ديگر ،تضاد منافع کار و سرمايه در اثر بحرانھای اقتصادی-
سياسی موجود ،بقدری باال گرفته ،که طبقه کارگر ايران نمی تواند راھی جزمبارزه جدی و ھمه جانبه با
اتکاء به نيروی خود ،در تقابل با اينھمه حمالت وحشيانه سرمايه برگزيند .تنھا اتحاد و پيشروی،
فعاليتھای عملی و برپايی تشکلھای توده ای ضامن چيره شد ن بر اين پراکندگی خواھد بود .ھيچگاه مثل
امروز ،نياز به تشکيل صف قدرتمند و سازمانيافته کارگران ،اين چنين ضروری و بر جسته نبوده و
ھيچگاه مثل امروز ،آينده بشريت در گرو تحقق انقالب کارگری نمی باشد.
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