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   کميته مرکزی حزب کمونيست ايراناطالعيه

  )٢٠٠٨( رروز جهانی کارگ هبمناسبت اول ماه م
 هشتاد وهفتماه  ارديبهشتوم س                                                                            نراي استيحزب کمون ...

 
ان را به همه زنان و مردان کارگر و انسانهای آزاده  اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگر،حزب کمونيست ايران

  . تبريک می گويد

طبقه کارگر ايران امسال در شرايطی به استقبال روز اول ماه مه اين نماد همبستگی طبقاتی کارگران جهان می رود، 

ره های فالکت که طبقه سرمايه دار ايران به ياری و حمايت بی دريغ رژيم جمهوری اسالمی يکی از سياه ترين دو

آنچه را که سران رژيم از آن بعنوان غول تورم نام  می برند و نرخ . اقتصادی را به کارگران ايران تحميل کرده است

می زند، تأمين نيازهای ابتدايی و روزمره زندگی را برای اکثريتی عظيم از خانواده های % ٣٠واقعی آن سر به 

  .کارگری به امری شاق تبديل کرده است

ر مقابل اين غول عظيم تورم و گرانی، روال هر ساله افزايش حداقل دستمزدها از سوی دولت و شورای عالی کار که د

سال . تعيين شده است بهيچوجه پاسخگوی جبران اين اوضاع فالکتبار اقتصادی نيست% ٢٠نرخ آن در سال جاری 

 در ، هزار تومان در ماه تعيين کردند١٨٣د را گذشته همين نهادهای وابسته به دولت و کارفرمايان حداقل دستمز

 هزار تومان و در تهران ۶٠٠صورتيکه بنا به گزارش موسسات پژوهشی مستقل ميزان خط فقر در شهرستانها باالی 

به اين حساب بخش های وسيعی از طبقه کارگر ايران به زندگی در پايين تر .  هزار تومان تخمين زده شد٨٠٠باالی 

 تازه اينها در شرايطی است که بخش گسترده ای از کارگران از شمول قانون کار خارج .نده شده انداز خط فقر را

ما ديگر قادر به تامين يک  کارگران می گويند تحت اين شرايط .دستمزدها را شامل نمی شوند%  ٢٠هستند و افزايش 

ا دستمزدهای فعلی حتی اجاره بهای منازل زندگی بخور و نمير برای خود و خانواده هايمان نيستيم و نميتوانيم ب

 .مسکونی خود را نيز تامين کنيم

 و تالش برای تشديد اختناق  جنبش های اجتماعیرژيم جمهوری اسالمی اين اوضاع فالکتبار اقتصادی را با سرکوب

ن را در اين رژيم سرکوبگر سال گذشته محمود صالحی از رهبران جنبش کارگری ايرا .سياسی توام ساخته است

هر چشم گرفتن از فعالين کارگری مانع برگزاری مراسم و آکسيونهای اول ز  ل ماه مه روانه زندان کرد تا باآستانه او

با صدور حکم شالق و زندان برای فعالين و برگزار کنندگان اول ماه مه سنندج نشان داد که برای سرکوب . ماه مه شود

اسانلو رئيس سنديکای .  ابائی ندارد نيزوه های ددمنشانه قرون وسطائیو خفت دادن کارگران از بکار گرفتن شي

فعالين و پيشروان اعتصابات کارگران نيشکر هفت تپه را . کارگران شرکت واحد را همچنان در زندان نگاه داشته است

 هجوم و اشغال در همين هفته های اخير نيروهای گارد ضد شورش رژيم به. مورد تعقيب، بازداشت و آزار قرار داد

اين وحشيگری های رژيم که بيانگر . کارخانه کيان تاير صدها تن از کارگران اين واحد توليدی را بازداشت کردند
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هراس و وحشت رژيم از رشد و پيشروی جنبش کارگری است، به بهترين نحو عظمت و شکوه جنبش کارگری را 

  .بنمايش گذاشته است

 پرستی طبقه سرمايه دار ايران و يورش سرکوبگرانه جمهوری اسالمی سودن عطش جنبش کارگری ايران در مقابل اي

در سالی که گذشت ما شاهد صدها اعتراض و اعتصاب پر شور کارگری در رشته های مختلف . از پا ننشسته است

ت، طی اين توليدی و خدماتی  بوده ايم که اعتصابات پی در پی کارگران نيشکر هفت تپه  نمونه بارز آن بوده اس

  .  خود بر خاسته اند و مزايایمبارزات کارگران به مقابله با يورش وحشيانه سرمايه داران و دولت حامی آنها به حقوق

اگر چه مضمون اصلی مطالبات کارگران در اين مبارزات بدليل توازن قوای طبقاتی همچنان تدافعی باقی مانده است، 

 آن کارگران به اشکال راديکال تری از مبارزه روی آورده اند، ديوار اختناق اما همين جنبش مطالباتی که در جريان

جمهوری اسالمی را سست کرده و نه تنها امکان تداوم فعاليت و جنب و جوش فعالين و پيشروان کارگری برای ايجاد 

 و آزاديخواهانه در تشکل های طبقاتی و توده ای کارگران را فراهم آورده است، بلکه به ديگر جنبش های اجتماعی

 روند رشد جريان سوسياليستی در جنبش دانشجويی با استراتژی اتحاد با جنبش .جامعه تحرک تازه ای بخشيده است

کارگری،  و تقويت حرکت سوسياليستی در جنبش زنان محصول تحرکات جنبش کارگری و حضور آن در صحنه 

  .بوده استمبارزه 

گری بعنوان عامل و اکنون در شرايطی که طبقه سرمايه دار ايران و رژيم جمهوری اسالمی بيش از هر زمان دي

مسبب فالکت اقتصادی و سوق دادن بيش از نيمی از جامعه به زندگی کردن در پايين تر از خط فقر، عامل سرکوب و 

اختناق سياسی، نماد آپارتايد جنسی و بعنوان مظهر ستمگری، جنايت و رسوائی انگشت نمای همگان شده است، اين 

 مبارزه توده ای عليه اين اوضاع را برانگيزد و  بيرق رهائی همگانی از طبقه کارگر است که می رود تا شور و شوق

  . چنگال سياه نظام سرمايه داری را بر دوش کشد

اما طبقه کارگر تنها با اتکا به حقانيت تاريخی، انرژی نهفته انقالبی و اعتماد به نفس ذهنی نمی تواند  اين نقش تاريخ 

 برای ايفای اين نقش بايد به تفرقه و پراکندگی در صفوف خود پايان دهد، بايد در طبقه کارگر. ساز خود را بجای آورد

 ، برای ايفای نقش تاريخی خودطبقه کارگر ايران نه تنها.  دارداولين قدم تشکل های طبقاتی و توده ای خود را برپا

انسانی و اعتبار تاريخی خود دفاع نکه بتواند زير فشار کمرشکن فالکت اقتصادی قد راست کند، از حيثيت آله برای بک

اين واقعيات مبارزه طبقاتی است که تالش . کند و بار ديگر کمرش زير تازيانه شالق نرود به اين تشکل ها نياز دارد

  .برای ايجاد تشکل های طبقاتی کارگری را همچنان در  اولويت کار فعالين و پيشروان کارگری قرار داده است

 سالهای اخير با جانفشانی پيشروان خود حق اعتصاب و برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه را طبقه کارگر ايران در

. عليرغم ممنوعيت آن به بخشی از واقعيت مبارزه طبقه کارگر عليه صاحبان سرمايه و رژيم شان تبديل کرده است

ميدان گذاشتن نسلی از فعالين و اکنون تداوم  اعتصابات و مبارزات کارگران برای رسيدن به مطالباتشان و پا به 

پيشروان کارگری که در تشکل های مختلف گرد آمده اند و کمک به امر سازمانيابی کارگران را در دستور کار خود 

قرار داده اند، برپائی تشکل های کارگری را در دل اين فالکت اقتصادی و اختناق سياسی به امری ممکن تبديل کرده 

   .است

ان کارگری می توانند با اتکا به تجارب تاکنونی، با بکار بستن تجارب کارگران شرکت واحد در ايجاد فعالين و پيشرو
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 در جهت ايجاد اين تشکل ها ی ،سنديکا، با کار نقشه مند و تمرکز نيرو در مراکز توليدی و خدماتی بزرگ و کليدی

جاد تشکل های کارگری در محيط های کار و توليد با برداشتن گام های عملی در راه اي. طبقاتی کارگران گام بردارند

اين سوخت و است که امر طبيعی مبارزه گرايشات مختلف دورن جنبش کارگری جايگاه واقعی خود را پيدا می کند و 

  .می شودن  منجر فرسايش و هرز رفتن نيرو در ميدان مقابله با دشمن طبقاتیساز طبيعی به

ر حالی که فعالين و پيشروان کارگری برای هر چه سازمانيافته تر و باشکوه تر اکنون در آستانه اول ماه مه و د

برگزار کردن مراسم اين روز برنامه ريزی می کنند، جا دارد که ضمن تاکيد مجدد بر خواستهای محوری طبقه کارگر 

ور اسانلو و ديگر کارگران ايران که می تواند مبنای يک قانون کار دمکراتيک و انقالبی باشد، و تاکيد بر آزادی منص

در بند، توجه توده هر چه بيشتری از کارگران را به اهميت و ضرورت تمرکز نيرو  و مبارزه برای ايجاد تشکل های 

 ،با پيروزی در جبهه مبارزه برای ايجاد تشکل های طبقاتی کارگری. طبقاتی و توده ای کارگران معطوف کنيم

  .ارزه تضمين می شودپيشروی در تمام جبهه های ديگر مب

جهانی کارگر، يت شناختن اول ماه مه بعنوان روزبرسممبنی برنی طبقه کارگراکم جهحمتشکل می تواند طبقه کارگر

در  به اجرا را عملی کند وکارگر چگونگی برگزاری مراسم روز ين روز، و آزادی کامل کارگران درتعطيلی رسمی ا

  .درآو

  

  زنده باد اول ماه مه

  ه باد آزادی، برابری، حکومت کارگریزند

  
  کميته مرکزی حزب کمونيست ايران

  ١٣٨٧ارديبهشت 
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