اول ماه مه را با ھمبستگی گسترده طبقاتی
ھر چه با شکوھتر برگزار نمائيم!
اول ماه مه در سرتاسر جھان ،يادآور سنت مبارزه عليه سرمايه داری جھانی ،يادآوری مقاومت و ايستادگی
کارگران برای کسب حداقل ترين و بديھی ترين حقوق انسانی شان می باشد.
روز جھانی كارگر و ھمه ی روزھای ديگر که طبقه کارگر برای بقايش چاره ای جز جدال طبقاتی ندارد،
نشانه ی ازخون و جان و عمر و ھستی اين طبقه است؛ كارگران توليد كنندگان تمامی ثروت ھا و نعمت ھا
و رفاه در جامعه ی بشری ھستند و با کار خود حيات جامعه ی انسانی را تضمين ميكنند ،اما خود ھيچ بھره
ای از اين نعمات و ثروت ھا نميبرند.
طبقه کارگر ايران برای به دست آوردن مطالبات خود و براندازی نظام انگل وار سرمايه داری نيك ميداند
كه نه تنھا در روز جھانی كارگر بلكه ھر روز بايد بيش از پيش با اعتراض گسترده و با سازماندھی
مبارزاتی به سوی ايجاد تشكل ھای طبقاتی خود قدم بردارد.
در شرايط بحرانی جامعه ايران  ،بدون طبقه کارگر و بسيج کارگران ،سخن از آزادی و رھايی از زير سلطه
يک رژيم مستبد و سرکوبگر ،از سنخ جمھوری اسالمی نمی تواند در ميان باشد .مسايل و منافع طبقه کارگر
ايران در واقع بيان خواست ھای نان و آزادی برای آحاد مردم ايران است و ھر تحول و دگرگونی در اين
زمينه ،ناگزير و تاريخا ً منوط به مبارزه اين طبقه است.مبارزات جنبشھای اجتماعی از جمله جنبش زنان،
دانشجويی و جوانان در پيوند با جنبش کارگری است که می تواند به حقانيت خود دست يافته و به خواسته ھای
بر حق خود نائل شوند .درست به اين دليل است که جناح ھای مختلف بورژوازی در داخل و خارج می کوشند

کارگران را از ايفای وظايف تاريخی خود منحرف ساخته ،آن ھا را به عنوان وسيله ای برای تحقق اھداف
خويش که چيزی جز حفظ نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی نيست ،مورد استفاده قرار دھند.
در اين شرايط رژيم سرمايه ايران بار سنگين بحران و تورم را بر گرده کارگران و زحمتکشان انداخته ،و
انھا را به "كار مضاعف" نيز دعوت ميكنند! كارگرانی كه ديگر نای كار كردن در ساعات متمادی و
كارھای اضافه بر شغل خود را ندارند و با اينھمه كار و زحمت از پس خرج بخور و نمير خانواده شان بر
نمی آيند.
سرمايه داری اسالمی ،با تعرض مستقيم به ھستی اکثريت عظيم جامعه يعنی کارگران و زحمتکشان ،با
ايجاد فشارھای اقتصادی ،تورم و گرانی سرسام آور ،و با تعيين بی شرمانه حداقل دستمزدھا به ميزان زير
خط فقر که بگفته خود حاميان اين حکومت ضد کارگری بيش از شصت درصد از طبقه کارگر را شامل
ميشود ،زندگی و ھستی بخش وسيعی از کارگران را در معرض خطر و نابودی قرار داده است .ھر چند
اعتراض بخشی از کارگران به ويژه کارگران سنديکای شرکت واحد در جلو سازمان کار و امور اجتماعی
در اعتراض به افزايش دستمزدھا که ھنوز زير خط فقر و يا در واقع می توان گفت نزديک خط مرگ می
باشد نه تنھا ھشدار به دولت و حاميان سرمايه بود ،در ضمن اين پيام را بھمراه داشت که کارگران برای
احقاق حقوق خود بايد به نيروی طبقاتی خود اتکاء داشته باشند.
از طرف ديگر بحرانھای اقتصادی-سياسی بين المللی جمھوری اسالمی که با تحريم ھای اقتصادی
کشورھای امپرياليستی به اوج خود رسيده است ،مشخصا کارگران و طبقات فرودست را آماج عارضه
ھای ناشی از اين بحرانھا قرار داده و ھزينه جدال ھای رژيم ھای سرمايه داری و رقابت ھای ضد
بشريشان را آنان بايد پرداخت نمايند ،ھمه اين موارد در کنار شرايط وخيم عمومی طبقه کارگر طی سال
ھای اخير يعنی دستمزدھای به شدت زير خط فقر ،اخراج و بيكار سازی گسترده كارگران ،عدم پرداخت
به موقع دستمزد ميليون ھا كارگر ،تحميل قرار دادھای موقت و سفيد امضاء و حاكم كردن شركت ھای
پيمانكاری بر سرنوشت كارگران و بازداشت و زندانی كردن آنان تا سركوب تشكل ھا و اعتراضات
كارگری و ھمه و ھمه عمال خيل عظيم کارگران را در موقعيتی قرار می دھد که بيش از ھر زمان ديگری
بايد ضرورت متشکل شدن در تشکل ھای توده ای و طبقاتی اشان را دريابند.
نزديک شدن اول ماه مه و مسئله انتخابات دولتی وحشتی در دل حاميان سرمايه انداخته است ،و تنھا راه
چاره را مثل ھميشه در موج جديدی از بگير و ببندھای فعالين کارگری جستجو نموده و بھمين دليل
بسياری از کارگران تحت پيگرد قرار گرفتهاند و يا در زندان به سر میبرند .ھمزمان با آزادی رييس دانا،
رضا شھابی ،عضو سنديکای شرکت واحد که جھت معالجه در مرخصی بود ،با تمديد نشدن مرخصی اش
به زندان بازگشت .در ادامه ھمبستگی طبقاتی با رضا شھابی تعداد زيادی از فعالين کارگری و اعضای
سنديکای شرکت واحد به ھمراه خانواده ھايشان ،سرود خوانان با آرزوی آزادی اش ،او را بدرقه کردند.
با ادامه مرخصی بھنام ابراھيم زاده نيز موافقت نشده است و ھنگامی که وی برای تمديد مرخصی مراجعه
کرده به وی ابالغ شده که غيبت ھم دارد و بايد ھر چه زودتر خود را به زندان معرفی کند .در ھمين حال

با مرخصی محمد جراحی که تحت پرتو درمانی قرار دارد ھم موافقت نشده است .و ھنوز ھم شاھرخ
زمانی و دھھا کارگر ديگر در شرايط بشدت غير انسانی در زندانھا بسر می برند .تعدادی از کارگران
کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری که به جرم شرکت در مراسم ھشت مارس دستگير
شده بودند ھنوز در زندان بسر ميبرند .ھر چند مبارزه و ھمبستگی مردم سنندج ھمراه با خانواده اين
کارگران دستگير شده در جلو دادگاه انقالب اسالمی و زندان چشمگير و قابل تحسين است و لرزه بر تن
جانيان و مزدوران جمھوری اسالمی انداخته است ،اما ھنوز از آزاد شدن سه نفر از اين کارگران مبارز
خبری نيست.
اين فشار به کارگران و پيشروان زندانی اين طبقه در زندان ھا نه تنھا در رزم راسخ آنھا بر عليه نظام
سرمايه خللی ايجاد نخواھد نمود ،بلکه اين استقامت و ايستادگی را درعقايد شان محکم و استوار نموده که
برای حقوق از دست رفته خود و ھمطبقه ايھايشان بايد وارد کارزار جدی تری شوند.
امروز باز ھم کارگران ھستند که می توانند در مقابل تھديد ھا و سرکوبھای خونين سدی نيرومند ايجاد
کنند .مقتدر ترين نيروھای سرکوبگر نظامی نيز در مقابل اراده متحد طبقه ای که چرخ توليد را با
اعتصابات سراسری خود می خواباند ناتوان خواھند ماند.
رھايی طبقه کارگر امر خود طبقه کارگر و فقط بدست خود طبقه ممکن است .اگر کارگران منفعتی در
جدال طبقات حاکم دارند ،اين نه در حمايت از اين يا آن جنبش غير کارگری ،بلکه در اين است که طبقه
کارگر نيرومند تر ،متشکل تر و آماده تر برای به دست گرفتن امور جامعه از دل اين تحوالت بيرون بيايند.
اين بايد ھدف طبقه کارگر در اوضاع سياسی ايران باشد .و اين مھم را جلوی پای طبقه کارگر ايران می
گذارد ،که در اول ماه مه امسال ھمراه با ھمبستگی طبقاتی در متحقق شدن اين اھداف نھايت تالش و
مبارزه را بنمايد.
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اول ماه مه
روز جھانی کارگران گرامی باد!
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شنبه  ۴مه ٢٠١٣
ساعت ١٩٫٠٠
پيام ،خبر ،گزارش ،شعر ،موزيک و...
بوقت اروپای مرکزی

پالتالک،ايران،اول ماه مه ٢٠١٣

Paltalk / Asia and Pacific - Iran

Avale Mahe May 201٣
زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy

