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  به مناست اول ماه مه) اقليت(ئيان بيانيه سازمان فدا
  

  ھمبستگی، اول ماه مه، روز              

  اعتراض و مبارزه مشترک کارگران سراسر جھان
 

 

 

 !رفقای کارگر
  

داران فرا رسيده  ھم پيوسته ما کارگران سراسر جھان در برابر سرمايه روز نمايش اتحاد و قدرت به) ارديبھشت ١١(اول ماه مه 
مان را در مبارزه عليه دنيای ستم و  خيزيم تا عزم و اراده استوار مشترک ا میپ  چون يک تن واحد، به در اول ماه مه، ھم. است

ياليستی، دنيايی عاری از فقر، بيکاری، گرسنگی، تبعيض و نابرابری، ستم و استثمار داری و برقراری نظمی سوس استثمار سرمايه
 .به نمايش بگذاريم

  

 !رفقای کارگر
  

داری استثمار  کارگران در تمام کشورھای جھان سرمايه. منافع و اھداف طبقه کارگر در سراسر جھان واحد و مشترک است
حاصل دسترنج کارگر، از کار پرداخت نشده کارگر، از سرقت زمان کار، سود  دار از در ھمه کشورھا، طبقه سرمايه. شوند می
  .اندوزد می  برد و سرمايه می

ھا را به انحصار خود درآورده و در  اند که ثروت داران ھای جامعه است، اين سرمايه در حالی که طبقه کارگر آفريننده بزرگ ثروت
گردد، تشديد استثمار، فقر، بيکاری و انواع و اقسام مصائب  چه عايد کارگر می آن. دگذرانن وار خود را می کمال رفاه، زندگی انگل

ست که ثروت، سرمايه و رفاه را در يک قطب و فقر، تباھی و بدبختی را در قطب  داری اين قانون جامعه سرمايه. اجتماعی است
  .کند ديگر انباشت 

شان يکی است و اين است  شان واحد است و دشمن فع مشترک دارند، ھدفبنابراين واضح است که چرا کارگران سراسر جھان، منا
دليل اين که چرا اتحاد و ھمبستگی در سرشت جنبش کارگری جھان قرار دارد و کارگران تمام کشورھای جھان، خود را گردانی 

  .بينند المللی می در مصاف و رويارويی با سرمايه بين ،از ارتش جھانی کار

ھای ھمبستگی و اتحاد را در ميان خود  که رشته داری، کارگران جھان پس از آن ی شيوه توليد سرمايه مراحل سلطهاز ھمان نخستين 
دارن کشورھای مختلف در مبارزه عليه  سرمايه. ست المللی در درون ھر کشور تقويت نمودند، دريافتند که سرمايه يک نيروی بين

تVش کارگران . ارزه برای تحقق اھداف و منافع خود، به اتحادی جھانی نياز داردکارگران متحدند، لذا طبقه کارگر نيز در مب
در قرن نوزدھم به ثمر نشست و نتيجه آن،  ، المللی داری، برای حصول به اين اتحاد و ھمبستگی بين پيشروترين کشورھای سرمايه

  .ودالمللی طبقه کارگر، انترناسيونال اول و دوم ب ھای بين گيری سازمان شکل

ساعت کار روزانه  ٨انترناسيونال دوم، در نخستين اجVس خود، به منظور ابراز ھمبستگی با مبارزات کارگران شيکاگو به خاطر 
روز اتحاد و ھمبستگی کارگران جھان  اان سراسر جھان، روز اول ماه مه رو تحکيم ھر چه بيشتر پيوند اتحاد و ھمبستگی کارگر

ساعت کار  ٨زمان حول مطالبه  ، کارگران کشورھای مختلف جھان، ھم١٨٩٠تصميم گرفت که در اول ماه مه . اعVم نمود
  .روزانه، راھپيمايی و تظاھرات برپا کنند

اند و بر عزم  آيی جشن گرفته گردھم از آن پس ھمه ساله، کارگران سراسر جھان، روز اول ماه مه را با تظاھرات، راھپيمايی و
  .اند داری و برپايی نظمی سوسياليستی پای فشرده استوار خود در مبارزه برای سرنگونی نظم سرمايه

ھای ديکتاتوری عريان و  رغم حاکميت رژيم ناپذير از ارتش بزرگ کارگران جھان است، به طبقه کارگر ايران نيز که جزيی جدائی 
کوشيده است خواه در شکل علنی و گسترده و يا غيرعلنی و محدود، ھمبستگی خود را در اول ماه مه با اردوی استبدادی، ھمواره 

  .شمار کار جھانی نشان دھد بی

ھای سياسی از طبقه کارگر،  ترين حقوق و آزادی داری ايران، با اختناق و سرکوب، با سلب ابتدايی رژيم ديکتاتوری عريان سرمايه
زنجيران خود در کشورھای سراسر جھان، ھمبستگی علنی خود  چون تمام ھم ز کارگران ايران سلب کرده است که ھماين آزادی را ا

ھای طبقه حاکم بر ايران و  گری اما وحشی. را با کارگران تمام جھان، در اول ماه مه، با راھپيمايی و تظاھرات به نمايش بگذارد
اتحاد و ھمبستگی کارگران ايران با کارگران ای به روحيه  تواند کمترين خدشه میرژيم سياسی پاسدار آن، ھرگز نتوانسته و ن

کارگران ايران . المللی کارگران در ذات جنبش کارگری تمام کشورھای جھان است اتحاد و ھمبستگی بين. سراسر جھان وارد آورد
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تر و حتا تظاھرات خيابانی، روز اول ماه  جمعات کوچکدار حاکم ايجاد نموده، در ت ترين شرايطی که طبقه سرمايه حتا در استبدادی
 .ندمه را جشن گرفته ا

  

 !رفقای کارگر

  
ھای زحمتکش مردم تحميل کرده است، در نوع خود در سراسر  شرايط وخيمی که طبقه حاکم بر ايران به طبقه کارگر و عموم توده

طبقه کارگر و عموم زحمتکشان را از  ،عريان و عنان گسيختهمرتجعين حاکم بر ايران فقط با ديکتاتوری . نظير است جھان کم
بارترين وضعيت مادی و معيشتی را به طبقه  ترين و اسف ھای سياسی محروم نکرده، بلکه وخيم حقوق مدنی، دمکراتيک و آزادی

  .اند کارگر تحميل کرده

ار برای کارگران پديد آورده، از ھنگام تسلط د ھای اقتصادی ضد کارگری طبقه سرمايه داری و سياست شرايطی که نظم سرمايه
  .سابقه است بی ،داری در ايران شيوه توليد سرمايه

سطح زندگی کارگران، سال به سال و ماه به ماه و روز . اند ترين وضعيت معيشتی مواجه بر کسی پوشيده نيست که کارگران با وخيم
ويژه در طول چند سال اخير با تشديد سياست  به. يع جھات مطلق استفقر و تھيدستی کارگران، از جم. به روز تنزل نموده است

امروزه دستمزد اکثريت بزرگ . است درپی کاھش يافته تورم افسار گسيخته، دستمزد واقعی کارگران، پی ،نئوليبرال و توام با آن
ای کاeھا و خدمات مورد نياز در حالی که بھ. خانواده کارگری نيست يککارگران، حتا پاسخگوی نيمی از نيازھای ضروری 

ھا در اروپا و آمريکاست، اما حداقل دستمزد کارگران ايران، يک دھم حداقل دستمزد  روزمره در ايران تقريبا معادل بھای آن
  .ست کارگران اروپايی

تنھا در طول دو، سه . ندا بار آورده داری و طبقه حاکم به ست که نظم سرمايه بيکاری بسيار گسترده، يکی ديگر از بيشمار مصائبی
سال اخير، در پی تشديد بحران اقتصادی و ادامه سياست موسوم به نئوليبرال ھيات حاکمه، صدھا ھزار کارگر، کار خود را از 

ن کار، اند، ناتوان از يافت ھا وارد بازار کار شده ھای کارگری که در اين سال فرزندان خانواده. اند ھا پرتاب شده دست داده و به خيابان
اندازی برای بھبود  نه تنھا ھيچ چشم. اند ميليونی بيکاران پيوسته ٨بدون ھرگونه تامين اجتماعی و کمک دولتی به صفوف ارتش 

اوضاع متصور نيست، بلکه با ادامه بحران کنونی و ادامه سياست ضد کارگری نئوليبرال توسط کابينه روحانی، وضعيت مادی و 
  .تر خواھد شد معيشتی کارگران در سال جاری نيز وخيم

 حوضو اين را طبقه کارگر ايران در يک سال گذشته به. بار ندارد قابله با اين اوضاع اسفطبقه کارگر، راھی جز مبارزه برای م
گذرد، کارگران صدھا مورد اعتصاب، تظاھرات،  تا به امروز می ٩٢در طول يک سالی که از اول ماه مه سال . نشان داده است

ھا و تجمعات اعتراضی در  اعتصابات، راھپيمايی. اند برپا کردهھا  داران و دولت پاسدار منافع آن راھپيمايی و تجمع را عليه سرمايه
 ،اصفھانھای رازی،  بندرعباس، تراکتورسازی تبريز، ايران خودرو، پتروشيمی فوeد اھواز و زاگرس، نورد لوله صفا، آلومينيم

سازی صدرا، نساجی  طھبانات، کشتیھای ايران تاير و البرز، سيمان لوشان، آبيک و اص سازی eستيک پلی اکريل، فجر، بسباران، 
 آھن چادرملو، اعتراضات کارگران شرکت واحد تپه، معدن سنگ سيمين اصفھان، کاشی رويال سمنان، کارخانه نيشکر ھفت

ھايی از مبارزات کارگران در اين يک سال برای افزايش دستمزد، مطالبات معوقه، مقاومت در برابر  نمونه رانی تھران، اتوبوس
  .اعتراض به بازداشت کارگران توسط پليس و نيروھای امنيتی بوداخراج، 

رژيم فوق ارتجاعی جمھوری اسVمی برای مھار اين موج مبارزات، مکرر به سرکوب، تھديد و بازداشت کارگران متوسل شد و 
ھای  که برای ايجاد تشکل گاهست که گروھی از کارگران پيشرو و آ اين در حالی. تعدادی از کارگران بازداشتی را به محاکمه کشيد

  .برند ھاست که زير فشارھای متعدد رژيم در زندان بسر می اند، سال دولت تVش کرده زمستقل ا

کوشد، موج مبارزات کارگری را مھار کند، بلکه مانع از تشکل و  ھای وحشيانه، نه فقط می جمھوری اسVمی با اين سرکوبگری
ھای درخشانی از رشد آگاھی، اتحاد و ھمبستگی  در جريان مبارزات يکسال اخير خود، نمونهاما کارگران . آگاھی کارگران گردد
کارگران در برخی موسسات توليدی در حمايت و ھمبستگی با کارگران اخراجی و بازداشت شده به . را به نمايش گذاشتند

امنيتی رژيم،  –ھای پليسی  ھای ارگان گری وحشی مامترغم  ھا نشان داد که به اين نمونه. اعتصاب، تجمع و اعتراض روی آوردند
 .حقوقی و اختناق حاکم، اتحاد و ھمبستگی و آگاھی در صفوف کارگران ايران رشد کرده است رغم بی به

  

 !رفقای کارگر

  
فقط اتحاد . اند، جز اتحاد، تشکل و مبارزه نيست داری و رژيم سياسی پاسدار آن آفريده راھی برای نجات از فجايعی که نظم سرمايه

 ،شماری که نظم حاکم پديد آورده تواند کارگران را از فجايع بی و ھمبستگی، تشکل و تشديد مبارزه برای دگرگونی نظم موجود، می
  .نجات دھد

اند، تا وقتی که نتوانند آزادانه  ھای سياسی محروم ھای گذشته نشان داده است، تا وقتی که کارگران از آزادی تمام تجارب سال
نتوانند آزادانه اعتصاب و اعتراض داشته باشند، تا وقتی که رژيم ديکتاتوری  ھای مستقل خود را ايجاد کنند، تا وقتی که تشکل

تنھا راه عVج قطعی اوضاع، سرنگونی جمھوری اسVمی و . عريان حاکم باشد، در به روال گذشته بر ھمان پاشنه خواھد چرخيد
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داری و استقرار نظمی  و زحمتکشان به عنوان نخستين گام برای برانداختن نظم سرمايهاستقرار حکومت شورايی کارگران 
 .سوسياليستی است

  

 !رفقای کارگر
  

تورمی که در طول تمام  –بحران اقتصادی رکود . بست قرار گرفته است داری ايران، از ھر جھت ورشکسته و در بن نظم سرمايه
جزای اقتصادی ايران تبديل شده، اکنون چنان عمق و وسعتی به خود گرفته که در eيت ءجز دوران حاکميت جمھوری اسVمی، به

  .سابقه است داری ايران بی تاريخ موجوديت سرمايه

سياست اقتصادی طبقه . دھند خوبی ابعاد وخيم رکود و تورم را نشان می درصدی، به ۶٠درصد زير صفر و تورم  ۶نرخ منفی رشد 
سقوط . تر کرد نژاد آشکارا نشان داد و بحران را عميق ويژه از اواخر دوره احمدی د، شکست خود را بهحاکم که ھمان نئوليبرال باش

بحران مالی دولت و خزانه تھی، جلوه . وار ارزش لایر، بحران پولی را به جزء ديگری از بحران اقتصادی ايران تبديل نمود بھمن
فروشی،  اد وسيع بيکاری، گسترش روزافزون فقر، گرسنگی، اعتياد، تنابع. بست نظم موجود است ديگری از بحران وخيم و بن

  .ندفساد گسترده دستگاه دولتی ،ھمگی بازتاب پوسيدگی و ورشکستگی نظم موجود و طبقه حاکم بر ايران ا

ھای eينحل و  انحرمل خود را در باسال شکست ک ٣۵ھای داخلی و خارجی جمھوری اسVمی در طول اين  تمام سياست
ای رشد کرده که تنھا راه حل  اجتماعی و سياسی حاکم به درجه –تضادھای نظم اقتصادی . ھای کنونی آشکار کرده است بست نب

اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران، خواھان برافتادن نظمی ھستند که جز فقر و بدبختی، . جويند قطعی خود را در نفی اين نظم می
  .ھا نداشته است ی برای آنحقوقی، اختناق و سرکوب، ارمغان بی

داری و رژيم  ھای مردم ايران از شر فجايعی که نظم سرمايه اکنون اين وظيفه بزرگ طبقه کارگر است که برای نجات عموم توده
  .درنگ مطالبات مردم ايران باشد شگام مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسVمی و اجرای بیياند، پ بار آورده جمھوری اسVمی به

ھای زحمتکش و  بخش عموم توده بخش خود نيست، بلکه نجات فقط نجاتطبقه کارگر . داردبر دوش طبقه کارگر رسالتی بزرگ 
 . ستمديده مردم ايران است

  

 !کارگران آگاه و پيشرو، فعا;ن و ھواداران سازمان

  
. المللی بيافزائيم ايی مراسم روز ھمبستگی بينمان برای سازماندھی و بسيج توده کارگر دربرپ تVشبر در آستانه اول ماه مه بايد 

ھای مستقل از دولت، به خواست عمومی و ھمگانی کارگران در سراسر ايران  اکنون مطالبه افزايش دستمزد و آزادی ايجاد تشکل
مه حول شعار  برای بسيج توده کارگر در اول ماه ،در ھر کارخانه و کارگاه، در ھر موسسسه توليدی و خدماتی. تبديل شده است

 ،ھای کارگر رغم موانعی که رژيم ديکتاتوری عريان ايجاد کرده، توده افزايش دستمزد و آزادی ايجاد تشکل تVش کنيم و بکوشيم به
  .ھمبستگی خود را با کارگران سراسر جھان، در جريان يک مبارزه علنی به نمايش بگذارند

ست، در  ای آئی توده تظاھرات و گردھماول ماه مه، روز اعتراض و مبارزه مشترک کارگران سراسر جھان، از طريق راھنمايی، 
  .اين اعتراضات فعاeنه شرکت کنيم

  .گويد فرا رسيدن اول ماه را به کارگران تبريک می) اقليت(سازمان فدائيان 

 

  

  ر جھانالمللی کارگران در سراس زنده باد ھمبستگی بين

  زنده باد سوسياليسم -داری نابود باد نظام سرمايه

  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس@می 

  )اقليت( فدائيان سازمان

  ١٣٩٣ارديبھشت ماه 

  حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 


