اطالعيه احزاب  ،سازمانھا ونھادھای چپ و کمونيست
در رابطه با اول ماه مه٢٠١٣
جھانی عاری از ستم واستثمارممکن است

وقتی که رود خروشان مبارزات کارگران به ھم بپيوندند  ،دنيای ديگری ممکن است.
جھانی عاری از استثمار وفقروسرشار از آزادی ورفاه  .جھان وارونه را بايد دگرگون
کرد  .طبقات را ازميان برداشت و برسرنوشت خود حاکم شد .کارگران پيام آوران اين
دنيای ممکن اند  .تجمعات انقالبی کارگران شبح اين آرزوست که برجوامع طبقاتی ظاھر
ميشود وسرمايه داران وطرفداران سلطه واستثمار را به وحشت مياندازد .ترس ازانقالب،
ترس ازبھم ريختن اين نظم ظالمانه کھن ،ترس ازدست دادن ناز ونعمت که باخون دل
کارگران فراھم شده  .ترس ازکارگران  ،موجب دستگيريھا وحمالت جنون آسا به تجمعات
کارگری می شود .ھميشه ،و ازجمله دراول ماه مه شاھد اين اقدامات جنون آميز سرمايه
داران بوده ايم.درحال حاضردربسياری نقاط کارگران حق تجمع وبرگزاری اول ماه مه را
ندارند .بحرانھا وفقر دامنگير تر ميشوند و سرکوب کارگران شدت بيشتری می يابد.
رياضت اقتصادی اين نسخه سرمايه داری جھانی برای کارگران جھان وبھبود حال
سرمايه ھا  ،آخرين رمق را از تن ونان را از سفره کارگران می ربايد . .تقويت گرايشات
ضد کارگری از سوی سرمايه جھانی تدارک خاموش کردن نيروی کار درفردای تحوالت
اجتماعی است .
درايران  ،جمھوری اسالمی درھمدستی با سرمايه جھانی مدل رياضت اقتصادی را به
بھای ازھم پاشيدن کانون نه چندان پر رونق ھزاران خانواده کارگری واخراجھای بی امان
وعدم پرداخت مزدھا پيش برده است .در آغاز سال جديد ،خامنه ای ،سال نود و دو را
"سال حماسه اقتصادی و حماسه سياسی" ناميد و بدون شک اين "حماسه" اسم رمزی است
برای حکومت سرمايه داری ايران ،که بيش از ھر زمان ديگر ،کارگران و زحمتکشان و
ديگر متّحدان فرودست ايشان را سرکوب کنند و برای طبقه سرمايه دار ،حماسه ای
بيافرينند .آنان پيشاپيش اين حماسه را کليد زده اند حداقل دستمزد سال آينده کارگران و
مشموالن قانون کار را ،با  ٢۵درصد افزايش نسبت به سال ، ٩١معادل  ۴٨۶ھزارو ٢۵٠
تومان تعيين کرده اند؛ بخش قابل توجّھی از کارگران و زحمتکشان از ھمين حداقل حقوق
نيز محرومند .با توجه به تورم افسارگسيخته که گاه تا  %١١٠تخمين زده ميشود  ،معنای
اين افزايش قبول کاھش  ٨۵درصدی مقدار دستمزد واقعی است  .دستمزدھای مع ّوقه

چندين ماھه کارگران و محروم بودن کارگران از ھرگونه بيمه و تأمين اجتماعی به يک
مسئله عادی در زندگی کارگران و زحمتکشان بدل شده است؛ کارگران از ح ّ
ق ايجاد
تش ّکل ھای مستقل صنفی -سياسی خود ،حق اعتصاب ،اعتراض و تج ّمع محرومند؛ ھرچه
عميق تر شدن بحران سرمايه داری وانفجار تورم و گرانی سرسام آور وکاھش ارزش پول
،ونتايج تحريمھا ی رو به افزايش  ،زندگی کارگری را به شدت درتنگنا قرار داده است.
محصول اين ھجوم به معيشت کارگران ،گسترش بيکاری  ،افزايش کودکان کار و
خيابانی ،خانه نشينی ھرچه بيشتر زنان  ،افزايش حجم کارخانگی  ،تن فروشی وفقر
است.پرواضح است که سھم زنان عالوه بر دستمزد  %٣٠کمتر از مردان از اين باليای
سرمايه داری بيش از ھرگروه اجتماعی ديگر است  .با افزايش تحريم ھای اعمال شده
توسط قدرت ھای امپرياليستی و نتايج خانمان براندازآن برروی زندگی کارگران و
زحمتکشان وبحران سرمايه داری در ايران ،پيش بينی وخامت ھر چه بيشتر مصائب
اجتماعی دشوار نيست.
با اين ھمه مبارزات کارگران  ،زنان وآزاديخواھان در ايران ھرگز خاموشی نگرفته
است و ھم از اين روست که ھم اکنون دھھا فعال کارگری در زندان بسر می برند.
برگزاری اول ماه مه درشرايط متفاوت وزير سرکوب عنان گسيخته  ،ايجاد تشکل ھای
کارگری از طريق مبارزات مستقيم و بدون اجازه رژيم ،اعتراضات واعتصابات پی درپی
 ،کمترين »جرم «اين کارگران زندانی وجنبش کارگری ايران از ديدگاه رژيم است .اينھا
نشان ميدھد که حرکت بسوی تشکل يابی ووحدت طبقه کارگر ھمچنان سير خودرا طی
ميکند .اول ماه مه نشان دادن اين ھمبستگی ورزم مشترک کارگريست  .درھرکجا ھستيم
برای اداره سياست واقتصاد بدست کارگران و يک راه حل کارگری وشورايی پرچم
خواسته ھای کارگری را برافرازيم وبرای جھانی عاری از استثمار وطبقات خودرا
متشکل کنيم.
جھانی عاری از فقرو مسکنت واستثمارو بردگی وسرشار از آزادی ورفاه وحاکميت بر
سرنوشت خويش ميسر است برايش مبارزه کنيم.
زنده باد اول ماه مه روز ھمبستگی جھانی کارگران
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی !
زنده باد آزادی !
زنده باد سوسياليسم!
 ٢٥آوريل  ٢٠١٣برابر با  ٥ارديبھشت ١٣٩٢

اسامی امضاء کنندگان
-١اتحاد چپ ايرانيان در خارج کشور
-٢اتحاد چپ سوسياليستی ايرانيان
-٣اتحاد فدائيان کمونيست
-٤پيوند در خدمت وحدت کمونيست ھای ايران
 -٥جمعی از چپ ھای کلن – آلمان
-٦حزب رنجبران ايران
-٧حزب کمونيست ايران
 -٨کميته خارج کشور سازمان فدائيان)اقليت(
 -٩سازمان کارگران انقالبی ايران)راه کارگر(  -کميته مرکزی
 -١٠سازمان کارگران انقالبی ايران)راه کارگر( -ھيئت اجرايی
 -١١شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران-استکھلم
 -١٢شورای فعالين سوسياليست و آزاديخواه-ھامبورگ
 -١٣کانون ھمبستگی با کارگران ايران-گوتنبرگ
 -١٤نھاد ھمبستگی با جنبش کارگری ايران-غرب آلمان
- ١٥ھسته اقليت
 -١٦ميز کتاب دانمارک
 -١٧کميته يادمان کشتار زندانيان سياسی دھه٦٠در ايران  -مونترال ،کانادا

