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  ماستیاول ماه مه روز جهان
 

  ١٣٨٨خرداد  ٣٠ شنبه                                                                                                                          یمحمد فرج 
  

 اول ماه مه در سراسر جهان به خيابانها می آيند و بيش از صد سال است طبقه کارگر روز ل ماه مه روز جهانی کارگر است واو 

،  وضعيت بهداشت محيط کاردربهبود، خواستهای کاهش ساعت کار. به جامعه جهانی بيان می کنند رو شان رامطالبات خواستها و

برای احقاق اين امر . آنرا مطالبه می کنند...های اجتماعی وبيمه، اق بيمه بيکاری به همه بيکاراناحق امنيت شغلی و، مزدهادستافزايش 

ی ارتقاء پيدا کرده يی از اين جهان تا سطح بااليدر جاها ای طبقه کارگر هزينه های زيادی را پرداخت کرده است و به درجه،طبقاتی

  . ان توسط سرمايه جهانی آغاز شده استاگر چه مدتها است حمله به دست آورد کارگر، است

اول ماه مه . اش بوسيله مبارزه و کشمکش با سرمايه بدست آمده است که طبقه کارگر بدست آورده همه،هر درجه از پيشرفت و رفاه

 کارگر برای که سرمايه تاب تحمل آن را ندارد هنوز در خيلی از کشورها طبقه..... روز همبستگی طبقاتی در ابعاد جهانی آن است

 شويم و با خواستها و مطالبات مشخص آن  می ما کارگران اگر اين روز را جمع،کننداحقاق اين روز و حقانيت آن هزينه پرداخت می

افتد از نظر سرمايه کارگر بايد فقط کار کند و آرامش سرمايه به خطر می. شويم نظم عمومی می در کنيم متهم به اختالل میرا اعالم

خواهد آنچه مهم است سود است که از  چيزی است که سرمايه از کارگر مین اي،شاکر توقع وموجودی زنده بی. مر کارفرما باشدمطيع ا

يم بلکه بر عکس اين کارگران هستند نه تنها اجازه ه ا ما کارگران هيچ وقت مخل نظم عمومی نبود،آيدی کار کارگر بدست میگرده

ايم که ما شهروندان اين جامعه. گيرند از هر طرف مورد اتهامهای مختلف قرار می و نيز برگزار کنندندارند مراسم اول ماه مه را

با نا امن کردن محيط کار و . مان با سرکوب و بگيرو ببند کشاندن کارگران داده شده استهميشه جواب خواستها ومطالبات انسانی

،وعمال جلو حرکت تشکل خواهی طبقه کارگر را دهندرهای مضاعف قرار می کارگران را زير فشا،سفيد امضا های موقت وادقرارد

 هر کارگری که نسبت . اعالم شده از طرف وزارت کار را دريافت می کنند کم نيستند کارگرانی که دستمزد کمتر از حداقل.می گيرند

شود و اگر با کارگران ديگری در اين ش تمديد نمیدادای داشته باشد قراربه مزدش و به قرارداد کارش اعتراضی و يا هر نوع مطالبه

و  کنيم مراسم اول ماه مه را برگزارتا جمع شديم ، اول ماه مهروز ،ما کارگران. شودگر هم محسوب میموارد صحبتی کرده باشد اخالل

شان و تعدادی هم پراکنده شدند و م گرفتي،شان زديمای ارازل و اوباش جمع شدند کتک عده: گفتندبه اين بی حقوقی ها اعتراض بکنيم،

اين .  هر طوری می خواهندوبا هر منفعت طبقاتی حرکت کارگران را تفسيرميکنند.جويانه قلمداد کردندای هم حرکت ما را ماجراعده

  .مسئله ما کارگران نيست

گويد کارفرما  کسی هم نمی،شودخيلی جاها همين هم به موقع پرداخت نمیو درشود خط فقر تعيين میدستمزد ما کارگران سالهاست زير

-ران میگکنند و از زندگی کارای هم تحت نام نمايندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار شرکت میعده. باالی چشمش ابروست 

 ،بندی بگيرد کارفرمای محترم بتواند استخوانتاه دارند  هميشه بايد کارگران کمربندهايشان را سفت نگ.افزايندزنند و به رفاه سرمايه می

دگان واقعی تشکلهای مستقل کارگری تعيين نطرفه و بدون حضور نمايمزد کارگران يک. قوی شود و با ديگر رقيبانش بتواند رقابت کند

  . ها خانواده کارگری استشود و از نظر کارگران اين تحميل مرگ تدريجی بر ميلونمی

زدهای م در اعتراض به دست، سنديکای کارگران هفت تپه، سنديکای کارگران شرکت واحد، اتحاديه آزاد کارگران ايران٨٧ در سال

ها و مراکز توليدی رساندند تصويب شده توسط شورای عالی کار طوماری را به امضای بيش از ده هزار نفر از کارگران در کارخانه

 از درصد%۵ بلکه در آخر سال ،ر دادند و نه تنها هيچ وقعی بر اين حرکت کارگران نگذاشتندو شورای عالی کاکار ل وزارت يو تحو

 بنابراين مبارزه برای افزايش دستمزدها و جنبشی که حول اين حرکت .حداقل حقوق کارگران را به دليل کمک به کارفرمايان کم کردند

  . ن استآمده از نيازهای واقعی و روزمره کارگرا بر،وجود آمدهبه



خواهی و ايجاد تشکلهای مستقل و  تشکل،شانها و مطالباترغم همه تالشهای سرمايه برای پراکنده کردن کارگران حول خواستهعلی

ايم و از دل همين مبارزات تشکلهای کارگری  و برای ايجاد اين تشکلها مبارزه کردهکارگران بوده احتماعی ويک امر طيقاتی ،آزاد

  . دناايجاد شده

ها و  همبستگی طبقه کارگر ايران با طبقه کارگر جهانی بود و بيان خواسته،فراخوان تشکلهای کارگری برای مراسم اول ماه مه

ها و مطالبات ما را در اند آنها خواسته جرمی مرتکب نشده،اندکارگرانی که در اول ماه مه دستگير شده. مان رو به جامعه استمطالبات

 ،کهچناندهند همخواهی طيقه کارگر را می تاوان تشکل،اند آنها دارند ماه مه با صدای بلند رو به جامعه بيان کرده اول یقطعنامه

طبقه مبرم  تشکل کارگری نياز است، نهادينه کردن تشکلهای کارگری خواسته و مطالبه ما .دهندمنصور اصالو و ابراهيم مددی می

 تشکلهايمان با ما کارگران تنها از .تواند خواسته و مطالبات خود را بر سرمايه تحميل کند می،ل تنها طبقه کارگر متشک،کارگر است

توانيم امنيت شغلی بيمه بيکاری و جلو اخراجها را بگيريم و اينها هايمان می تشکلبا تنها از ،توانيم مساله دستمزدها را حل کنيممی

بصورت بسيار روشن وآگاهانه روبه جامعه بيان ٨٨که آنرا در قطعنامه اول ماه مه.ت  مساله ما طبقه کارگر اس،مساله سرمايه نيست

 .کرده است

  

  .برای احقاق اين پايه ای ترين حقوق انسانيمان مبارزه می کنيم

   همبستگی طبقه کارگردزنده با
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