بيانيه سازمان فدائيان )اقليت( به مناست اول ماه مه

اول ماه مه ،روز ھمبستگی،
اعتراض و مبارزه مشترک کارگران سراسر جھان
رفقای کارگر!
اول ماه مه ) ١١ارديبھشت( روز نمايش اتحاد و قدرت بهھم پيوسته ما کارگران سراسر جھان در برابر سرمايهداران فرا رسيده
است .در اول ماه مه ،ھمچون يک تن واحد ،به پا میخيزيم تا عزم و اراده استوار مشترکمان را در مبارزه عليه دنيای ستم و
استثمار سرمايهداری و برقراری نظمی سوسياليستی ،دنيايی عاری از فقر ،بيکاری ،گرسنگی ،تبعيض و نابرابری ،ستم و استثمار
به نمايش بگذاريم.

رفقای کارگر!
منافع و اھداف طبقه کارگر در سراسر جھان واحد و مشترک است .کارگران در تمام کشورھای جھان سرمايهداری استثمار
میﺷوند .در ھمه کشورھا ،طبقه سرمايهدار از حاصل دسترنج کارگر ،از کار پرداخت نشده کارگر ،از سرقت زمان کار ،سود
میبرد و سرمايه میاندوزد.
در حالی که طبقه کارگر آفريننده بزرگ ثروتھای جامعه است ،اين سرمايهداراناند که ثروتھا را به انحصار خود درآورده و در
کمال رفاه ،زندگی انگلوار خود را میگذرانند .آنچه عايد کارگر میگردد ،تشديد استثمار ،فقر ،بيکاری و انواع و اقسام مصائب
اجتماعی است .اين قانون جامعه سرمايهداریست که ثروت ،سرمايه و رفاه را در يک قطب و فقر ،تباھی و بدبختی را در قطب
ديگر انباﺷت کند.
بنابراين واضح است که چرا کارگران سراسر جھان ،منافع مشترک دارند ،ھدفﺷان واحد است و دﺷمنﺷان يکی است و اين است
دليل اين که چرا اتحاد و ھمبستگی در سرﺷت جنبش کارگری جھان قرار دارد و کارگران تمام کشورھای جھان ،خود را گردانی
از ارتش جھانی کار ،در مصاف و رويارويی با سرمايه بينالمللی میبينند.
از ھمان نخستين مراحل سلطهی ﺷيوه توليد سرمايهداری ،کارگران جھان پس از آنکه رﺷتهھای ھمبستگی و اتحاد را در ميان خود
در درون ھر کشور تقويت نمودند ،دريافتند که سرمايه يک نيروی بينالمللیست .سرمايهدارن کشورھای مختلف در مبارزه عليه
کارگران متحدند ،لذا طبقه کارگر نيز در مبارزه برای تحقق اھداف و منافع خود ،به اتحادی جھانی نياز دارد .تالش کارگران
پيشروترين کشورھای سرمايهداری ،برای حصول به اين اتحاد و ھمبستگی بينالمللی ،در قرن نوزدھم به ثمر نشست و نتيجه آن،
ﺷکلگيری سازمانھای بينالمللی طبقه کارگر ،انترناسيونال اول و دوم بود.
انترناسيونال دوم ،در نخستين اجالس خود ،به منظور ابراز ھمبستگی با مبارزات کارگران ﺷيکاگو به خاطر  ٨ساعت کار روزانه
و تحکيم ھر چه بيشتر پيوند اتحاد و ھمبستگی کارگران سراسر جھان ،روز اول ماه مه را روز اتحاد و ھمبستگی کارگران جھان
اعالم نمود .تصميم گرفت که در اول ماه مه  ،١٨٩٠کارگران کشورھای مختلف جھان ،ھمزمان حول مطالبه  ٨ساعت کار
روزانه ،راھپيمايی و تظاھرات برپا کنند.
از آن پس ھمه ساله ،کارگران سراسر جھان ،روز اول ماه مه را با تظاھرات ،راھپيمايی و گردھمآيی جشن گرفتهاند و بر عزم
استوار خود در مبارزه برای سرنگونی نظم سرمايهداری و برپايی نظمی سوسياليستی پای فشردهاند.
طبقه کارگر ايران نيز که جزيی جدائیناپذير از ارتش بزرگ کارگران جھان است ،بهرغم حاکميت رژيمھای ديکتاتوری عريان و
استبدادی ،ھمواره کوﺷيده است خواه در ﺷکل علنی و گسترده و يا غيرعلنی و محدود ،ھمبستگی خود را در اول ماه مه با اردوی
بیﺷمار کار جھانی نشان دھد.
رژيم ديکتاتوری عريان سرمايهداری ايران ،با اختناق و سرکوب ،با سلب ابتدايیترين حقوق و آزادیھای سياسی از طبقه کارگر،
اين آزادی را از کارگران ايران سلب کرده است که ھمچون تمام ھمزنجيران خود در کشورھای سراسر جھان ،ھمبستگی علنی خود
را با کارگران تمام جھان ،در اول ماه مه ،با راھپيمايی و تظاھرات به نمايش بگذارد .اما وحشیگریھای طبقه حاکم بر ايران و
رژيم سياسی پاسدار آن ،ھرگز نتوانسته و نمیتواند کمترين خدﺷهای به روحيه اتحاد و ھمبستگی کارگران ايران با کارگران
سراسر جھان وارد آورد .اتحاد و ھمبستگی بينالمللی کارگران در ذات جنبش کارگری تمام کشورھای جھان است .کارگران ايران
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حتا در استبدادیترين ﺷرايطی که طبقه سرمايهدار حاکم ايجاد نموده ،در تجمعات کوچکتر و حتا تظاھرات خيابانی ،روز اول ماه
مه را جشن گرفته اند.

رفقای کارگر!
ﺷرايط وخيمی که طبقه حاکم بر ايران به طبقه کارگر و عموم تودهھای زحمتکش مردم تحميل کرده است ،در نوع خود در سراسر
جھان کمنظير است .مرتجعين حاکم بر ايران فقط با ديکتاتوری عريان و عنان گسيخته ،طبقه کارگر و عموم زحمتکشان را از
حقوق مدنی ،دمکراتيک و آزادیھای سياسی محروم نکرده ،بلکه وخيمترين و اسفبارترين وضعيت مادی و معيشتی را به طبقه
کارگر تحميل کردهاند.
ﺷرايطی که نظم سرمايهداری و سياستھای اقتصادی ضد کارگری طبقه سرمايهدار برای کارگران پديد آورده ،از ھنگام تسلط
ﺷيوه توليد سرمايهداری در ايران ،بیسابقه است.
بر کسی پوﺷيده نيست که کارگران با وخيمترين وضعيت معيشتی مواجهاند .سطح زندگی کارگران ،سال به سال و ماه به ماه و روز
به روز تنزل نموده است .فقر و تھيدستی کارگران ،از جميع جھات مطلق است .بهويژه در طول چند سال اخير با تشديد سياست
نئوليبرال و توام با آن ،تورم افسار گسيخته ،دستمزد واقعی کارگران ،پیدرپی کاھش يافته است .امروزه دستمزد اکثريت بزرگ
کارگران ،حتا پاسخگوی نيمی از نيازھای ضروری يک خانواده کارگری نيست .در حالی که بھای کاالھا و خدمات مورد نياز
روزمره در ايران تقريبا معادل بھای آنھا در اروپا و آمريکاست ،اما حداقل دستمزد کارگران ايران ،يک دھم حداقل دستمزد
کارگران اروپايیست.
بيکاری بسيار گسترده ،يکی ديگر از بيشمار مصائبیست که نظم سرمايهداری و طبقه حاکم بهبار آوردهاند .تنھا در طول دو ،سه
سال اخير ،در پی تشديد بحران اقتصادی و ادامه سياست موسوم به نئوليبرال ھيات حاکمه ،صدھا ھزار کارگر ،کار خود را از
دست داده و به خيابانھا پرتاب ﺷدهاند .فرزندان خانوادهھای کارگری که در اين سالھا وارد بازار کار ﺷدهاند ،ناتوان از يافتن کار،
بدون ھرگونه تامين اجتماعی و کمک دولتی به صفوف ارتش  ٨ميليونی بيکاران پيوستهاند .نه تنھا ھيچ چشماندازی برای بھبود
اوضاع متصور نيست ،بلکه با ادامه بحران کنونی و ادامه سياست ضد کارگری نئوليبرال توسط کابينه روحانی ،وضعيت مادی و
معيشتی کارگران در سال جاری نيز وخيمتر خواھد ﺷد.
طبقه کارگر ،راھی جز مبارزه برای مقابله با اين اوضاع اسفبار ندارد .اين را طبقه کارگر ايران در يک سال گذﺷته بهوضوح
نشان داده است .در طول يک سالی که از اول ماه مه سال  ٩٢تا به امروز میگذرد ،کارگران صدھا مورد اعتصاب ،تظاھرات،
راھپيمايی و تجمع را عليه سرمايهداران و دولت پاسدار منافع آنھا برپا کردهاند .اعتصابات ،راھپيمايیھا و تجمعات اعتراضی در
فوالد اھواز و زاگرس ،نورد لوله صفا ،آلومينيم بندرعباس ،تراکتورسازی تبريز ،ايران خودرو ،پتروﺷيمیھای رازی ،اصفھان،
فجر ،بسباران ،پلی اکريل ،الستيکسازیھای ايران تاير و البرز ،سيمان لوﺷان ،آبيک و اصطھبانات ،کشتیسازی صدرا ،نساجی
سيمين اصفھان ،کاﺷی رويال سمنان ،کارخانه نيشکر ھفتتپه ،معدن سنگآھن چادرملو ،اعتراضات کارگران ﺷرکت واحد
اتوبوسرانی تھران ،نمونهھايی از مبارزات کارگران در اين يک سال برای افزايش دستمزد ،مطالبات معوقه ،مقاومت در برابر
اخراج ،اعتراض به بازداﺷت کارگران توسط پليس و نيروھای امنيتی بود.
رژيم فوق ارتجاعی جمھوری اسالمی برای مھار اين موج مبارزات ،مکرر به سرکوب ،تھديد و بازداﺷت کارگران متوسل ﺷد و
تعدادی از کارگران بازداﺷتی را به محاکمه کشيد .اين در حالیست که گروھی از کارگران پيشرو و آگاه که برای ايجاد تشکلھای
مستقل از دولت تالش کردهاند ،سالھاست که زير فشارھای متعدد رژيم در زندان بسر میبرند.
جمھوری اسالمی با اين سرکوبگریھای وحشيانه ،نه فقط میکوﺷد ،موج مبارزات کارگری را مھار کند ،بلکه مانع از تشکل و
آگاھی کارگران گردد .اما کارگران در جريان مبارزات يکسال اخير خود ،نمونهھای درخشانی از رﺷد آگاھی ،اتحاد و ھمبستگی
را به نمايش گذاﺷتند .کارگران در برخی موسسات توليدی در حمايت و ھمبستگی با کارگران اخراجی و بازداﺷت ﺷده به
اعتصاب ،تجمع و اعتراض روی آوردند .اين نمونهھا نشان داد که بهرغم تمام وحشیگریھای ارگانھای پليسی – امنيتی رژيم،
بهرغم بیحقوقی و اختناق حاکم ،اتحاد و ھمبستگی و آگاھی در صفوف کارگران ايران رﺷد کرده است.

رفقای کارگر!
راھی برای نجات از فجايعی که نظم سرمايهداری و رژيم سياسی پاسدار آن آفريدهاند ،جز اتحاد ،تشکل و مبارزه نيست .فقط اتحاد
و ھمبستگی ،تشکل و تشديد مبارزه برای دگرگونی نظم موجود ،میتواند کارگران را از فجايع بیﺷماری که نظم حاکم پديد آورده،
نجات دھد.
تمام تجارب سالھای گذﺷته نشان داده است ،تا وقتی که کارگران از آزادیھای سياسی محروماند ،تا وقتی که نتوانند آزادانه
تشکلھای مستقل خود را ايجاد کنند ،تا وقتی که نتوانند آزادانه اعتصاب و اعتراض داﺷته باﺷند ،تا وقتی که رژيم ديکتاتوری
عريان حاکم باﺷد ،در به روال گذﺷته بر ھمان پاﺷنه خواھد چرخيد .تنھا راه عالج قطعی اوضاع ،سرنگونی جمھوری اسالمی و
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استقرار حکومت ﺷورايی کارگران و زحمتکشان به عنوان نخستين گام برای برانداختن نظم سرمايهداری و استقرار نظمی
سوسياليستی است.

رفقای کارگر!
نظم سرمايهداری ايران ،از ھر جھت ورﺷکسته و در بنبست قرار گرفته است .بحران اقتصادی رکود – تورمی که در طول تمام
دوران حاکميت جمھوری اسالمی ،بهجزء اليتجزای اقتصادی ايران تبديل ﺷده ،اکنون چنان عمق و وسعتی به خود گرفته که در
تاريخ موجوديت سرمايهداری ايران بیسابقه است.
نرخ منفی رﺷد  ۶درصد زير صفر و تورم  ۶٠درصدی ،بهخوبی ابعاد وخيم رکود و تورم را نشان میدھند .سياست اقتصادی طبقه
حاکم که ھمان نئوليبرال باﺷد ،ﺷکست خود را بهويژه از اواخر دوره احمدینژاد آﺷکارا نشان داد و بحران را عميقتر کرد .سقوط
بھمنوار ارزش ﷼ ،بحران پولی را به جزء ديگری از بحران اقتصادی ايران تبديل نمود .بحران مالی دولت و خزانه تھی ،جلوه
ديگری از بحران وخيم و بنبست نظم موجود است .ابعاد وسيع بيکاری ،گسترش روزافزون فقر ،گرسنگی ،اعتياد ،تنفروﺷی،
فساد گسترده دستگاه دولتی ،ھمگی بازتاب پوسيدگی و ورﺷکستگی نظم موجود و طبقه حاکم بر ايران اند.
تمام سياستھای داخلی و خارجی جمھوری اسالمی در طول اين  ٣۵سال ﺷکست کامل خود را در بحرانھای الينحل و
بنبستھای کنونی آﺷکار کرده است .تضادھای نظم اقتصادی – اجتماعی و سياسی حاکم به درجهای رﺷد کرده که تنھا راه حل
قطعی خود را در نفی اين نظم میجويند .اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران ،خواھان برافتادن نظمی ھستند که جز فقر و بدبختی،
بیحقوقی ،اختناق و سرکوب ،ارمغانی برای آنھا نداﺷته است.
اکنون اين وظيفه بزرگ طبقه کارگر است که برای نجات عموم تودهھای مردم ايران از ﺷر فجايعی که نظم سرمايهداری و رژيم
جمھوری اسالمی بهبار آوردهاند ،پيشگام مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسالمی و اجرای بیدرنگ مطالبات مردم ايران باﺷد.
طبقه کارگر رسالتی بزرگ بر دوش دارد .طبقه کارگر فقط نجاتبخش خود نيست ،بلکه نجاتبخش عموم تودهھای زحمتکش و
ستمديده مردم ايران است.

کارگران آگاه و پيشرو ،فعاالن و ھواداران سازمان!
در آستانه اول ماه مه بايد بر تالشمان برای سازماندھی و بسيج توده کارگر دربرپايی مراسم روز ھمبستگی بينالمللی بيافزائيم.
اکنون مطالبه افزايش دستمزد و آزادی ايجاد تشکلھای مستقل از دولت ،به خواست عمومی و ھمگانی کارگران در سراسر ايران
تبديل ﺷده است .در ھر کارخانه و کارگاه ،در ھر موسسسه توليدی و خدماتی ،برای بسيج توده کارگر در اول ماه مه حول ﺷعار
افزايش دستمزد و آزادی ايجاد تشکل تالش کنيم و بکوﺷيم بهرغم موانعی که رژيم ديکتاتوری عريان ايجاد کرده ،تودهھای کارگر،
ھمبستگی خود را با کارگران سراسر جھان ،در جريان يک مبارزه علنی به نمايش بگذارند.
اول ماه مه ،روز اعتراض و مبارزه مشترک کارگران سراسر جھان ،از طريق راھنمايی ،تظاھرات و گردھمآئی تودهایست ،در
اين اعتراضات فعاالنه ﺷرکت کنيم.
سازمان فدائيان )اقليت( فرا رسيدن اول ماه را به کارگران تبريک میگويد.

زنده باد ھمبستگی بينالمللی کارگران در سراسر جھان
نابود باد نظام سرمايهداری -زنده باد سوسياليسم
سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی – برقرار باد حکومت شورايی
سازمان فدائيان )اقليت(
ارديبھشت ماه ١٣٩٣
کار – نان – آزادی – حکومت شورايی

شماره پيامگير در اروپا ٠٠٣١((٠)) ۶١٨۶٢٢۴٠١ :
نشانی ما روی اينترنت www.fadaian-minority.org :آدرس الکترونيکی ماinfo@fadaian-minority.org :

