زﻧده بﺎد همبسﺘگﯽ و رزم ﻣﺸﺘﺮک کﺎرگﺮان سﺮاسﺮ جهﺎن

رفقﺎی کﺎرگﺮ!
در آستانه اول ماه مه ) ١١ارديبهشت( روز همبستگی و رزم مشترک کارگران تمام کشورهای جهان قرار داريم .اول ماه مه امسال
در شرايطی فرارسيده است که تضاد ميان قدرتهای امپرياليست بر سر سلطه اقتصادی و سياسی برجهان بهشدت حاد شده است.
هماکنون امپرياليسم روس و بلوک امپرياليستی اروپائی و آمريکائی بر سر سلطه بر اوکرايﻦ وارد جنگی شدهاند که خطر گسترش
و تبديل آن به يک جنگ جهانی ديگر ،ايﻦ بار اما با کاربرد سﻼح ويرانگر اتمی ،بشريت را مورد تهديد جدی قرار داده است.
ميليتاريسم بيش از هر زمان ديگر اوج گرفته است .تمام قدرتهای امپرياليست جهان بهسرﻋت در حال افزايش بودجههای نظامی و
مجهز شدن به پيشرفتهتريﻦ سﻼحهای کشتارجمعیاند .بازار انحصارات تسليحاتی رونق بیسابقهای گرفته است .هزينههای نظامی
ساﻻنه دولتهای سرمايهداری جهان ،مدتهاست که از دو تريليون دﻻر بسيار فراتر رفته است .پوشيده نيست که هزينههای سنگيﻦ
رشد ميليتاريسم بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دارد و سطح معيشت آنها را شديدا ً تنزل داده است .اما مسئله به هميﻦجا ختم
نمیشود .تمام جهان سرمايهداری در يک بحران ﻋميق اقتصادی گرفتار است .حتی پيشرفتهتريﻦ و ثروتمندتريﻦ کشورهای
سرمايهداری با يک رکود مزمﻦ ﻋميق مواجهاند .در هميﻦ حال ،بهای کاﻻهای موردنياز روزمره تودههای زحمتکش در طول چند
ماهی که از سال جاری ميﻼدی میگذرد ۵٠ ،تا  ١٠٠درصد افزايشيافته و نرخ تورم در ايﻦ کشورها رسما ً حدود ده درصد
اﻋﻼمشده است .نتيجه ايﻦ بحران رکود -تورمی ،افزايش بيکاری و تنزل سطح معيشت کارگران شاغل و فقر گستردهتر بوده است.
بنابرايﻦ ،بهرغم بمباران تبليغات شوونيستی ،نژادپرستانه و جنگطلبانه طبقات حاکم سرمايهدار در ايﻦ کشورها بهقصد فريب و
تحکيم اسارت کارگران و زحمتکشان ،تضاد ميان کارگران و سرمايهداران در حال تشديد شدن است و بهزودی موج مبارزه و
اﻋتﻼی جنبش کارگری ﻋليه جنگ و وخامت اوضاع مادی و معيشتی ،سراسر جهان حتی پيشرفتهتريﻦ کشورهای سرمايهداری را
فرا خواهد گرفت .تﺄثير ايﻦ جنگ و بحران اقتصادی بر کشورهای فقيرتر جهان با ميلياردها جمعيت ،فاجعهبار خواهد بود و پی آمد
آن فقر و بيکاری بیسابقهای است که حتی به اذﻋان سازمانهای بيﻦالمللی وابسته به بورژوازی جهانی ،بار ديگر شورشها و
قيامها ايﻦ کشورها را که حلقههای ضعيفتر جهان سرمايهداریاند ،فرا خواهد گرفت.
کارگران ايران نيز که زير فشارهای متعدد ستم اقتصادی و سياسی ،استثمار بیرحمانه ،سرکوب و بی حقوقی قرار دارند ،اکنون
چنديﻦ سال پياپی است که به مبارزهای پيگيرانه ﻋليه نظم سرمايهداری حاکم بر ايران برخاستهاند .تعداد مواردی که کارگران
بهويژه از سال  ٩۶در هرسال به اشکال متعددی از مبارزه روی آوردهاند ،در تمام جهان کمتر نمونه دارد .ايﻦ مبارزات گاه به
درجهای راديکال شده است که کارگران با طرح شعار نان ،کار ،آزادی ،اداره شورايی بديل خود را در برابر نظم ارتجاﻋی حاکم
به ميان کشيدهاند .کارگران تنها در طول يک سال گذشته صدها اﻋتصاب ،تجمع اﻋتراضی ،مسدود ساختﻦ جادههای بيﻦالمللی و
تظاهرات برپا کردند.
تجمع و اﻋتصاب سراسری شاغليﻦ رسمی نفت در بيست ارديبهشت در چنديﻦ شهر ،اﻋتصاب و تجمع هزاران تﻦ از کارکنان
رسمی نفت در تهران و چنديﻦ شهر و مناطق ﻋملياتی و سکوهای دريايی در  ۵خرداد ،اﻋتصاب سراسری کارگران پيمانی و
پروژهای نفت و گاز و پتروشيمی که از  ٣٠خرداد آغاز شد و بيش از دو ماه ادامه داشت ،دهها تجمع ،راهپيمايی ،تظاهرات و
اﻋتصابی که دو ماه ادامه يافت توسﻂ کارگران نيشکر هفتتپه برای لغو واگذاری شرکت به بخش خصوصی ،اﻋتصاب و تجمع و
ايجاد راهبندان و راهپيمايی  ١۴٠٠کارگر معدن کروميت آسمی نون منوجان در فرورديﻦ  ،ارديبهشت و آذرماه ،اﻋتصاب و تجمع
بيش از  ٢٠٠٠کارگر مجتمع مس سونگون ورزقان در اﻋتراض بهاحتمال واگذاری معدن به بخش خصوصی ،اﻋتصاب يکپارچه
و گسترده کارگران  ٧معدن زغالسنگ کرمان زيرپوشش بخش خصوصی در مهرماه و اﻋتصاب متحدانه  ٣۵٠٠کارگر معادن
زغالسنگ زرند ،کوهبنان و راور کرمان زيرپوشش دولت در آبان ماه ،تظاهرات خيابانی و تجمع اﻋتراضی کارگران گروه ملی
فوﻻد با شعار "کارگران بيدارند از استثمار بيزارند" ،تجمعات مکرر کارگران برق ،تنها چند نمونه از مبارزات قهرمانانه کارگران
در فاصله ماه مه  ١۴٠٠تا به امروز است .ايﻦ مبارزات بازتاب تشديد مبارزه طبقاتی و تﻼش کارگران برای برانداختﻦ نظم
سرمايهداری حاکم است.
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با ايﻦوجود ،بهرغم تمام مبارزاتی که کارگران در يک سال گذشته داشته و گاه در تحقق مطالبات خود پيروز شدهاند ،اما نهفقﻂ
شرايﻂ معيشتی کارگران بهبود نيافته ،بلکه وخيمتر هم شده است .استثمار کارگران تشديد شده است ،دستمزد واقعی کارگران
درنتيجه تورم افسارگسيخته مدام کاهشيافته و هماکنون اکثريت بزرگ کارگران در زيرخﻂ فقر زندگی میکنند .در هميﻦ حال،
درنتيجه ادامه و تعميق بحران اقتصادی دهها هزار کارگر شغل خود را ازدستداده و به ارتش ميليونی بيکاران پيوستهاند .رژيم
ارتجاﻋی پاسدار نظم سرمايهداری که هيچ راهحلی برای بحرانهای ﻋميق اقتصادی -اجتماﻋی و سياسی جامعه ايران و پاسخ به
مطالبات کارگران و تودههای زحمتکش مردم ايران ندارد ،برشدت سرکوب و اختناق افزوده و به دفعات نيروی سرکوبگر پليس را
به مقابله با اﻋتراضات کارگران گسيل کرده است .گروهی از فعاﻻن کارگری را اخراج و حتی به حبس محکوم کرده است .تمام
ايﻦ واقعيتها بهوضوح نشان میدهند که راه نجاتی برای کارگران از ﻋواقب فاجعهبار نظم سرمايهداری حاکم و دولت دينی
استبدادی پاسدار نظم سرمايهداری جز تشديد مبارزه برای سرنگونی ايﻦ نظم ارتجاﻋی وجود ندارد.
اما تجربه بهوضوح نشان داده است که اگر رژيم بهرغم مبارزات پيگيرانه کارگران و زحمتکشان ايران توانسته به حيات ننگيﻦ
خود ادامه دهد ،ضعف تشکل و آگاهی کارگران است .طبقهکارگر فاقد تشکلهای سراسری است .مبارزات کارگران بهرغم ايﻦکه
گاه در رشتههای معيﻦ به شکلی سراسری رخداده ،ﻋموما ً جدا از يکديگر و پراکندهاند .بايد برای غلبه بر ايﻦ ضعف تﻼش نمود.
بايد به مبارزه شکلی سراسری داد .ايﻦ وظيفهای بزرگ بر دوش بخش پيشرو و آگاه جنبش کارگری ،فعاﻻن و سازمانهای
کمونيست است .بايد در تمام کارخانهها و مؤسسات توليدی و خدماتی کميتههای مخفی کارخانه و اﻋتصاب را ايجاد و گسترش داد.
بايد برای ايجاد کميتههای هماهنگی ميان مبارزات کارخانهها و رشتههای مختلف و تبديل مبارزات به مبارزهای سراسری تﻼش
نمود  .بايد برای برپائی اﻋتصاب ﻋمومی و سرتاسری سياسی که پيششرط سرنگونی طبقه سرمايهدار حاکم و تﺄميﻦ هژمونی طبقه
کارگر در جنبش انقﻼبی برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی است ،تﻼش نمود .طبقه کارگر فقﻂ برای تحقق مطالبات و اهداف خود
نياز به يک انقﻼب اجتماﻋی ندارد .نجات ﻋموم تودههای زحمتکش مردم ايران از ستمگریهای جمهوری اسﻼمی و نظم ستمگرانه
حاکم درگرو برپائی انقﻼبی است که نيروی محرکه و رهبر آن طبقه کارگر ايران است.

رفقﺎی کﺎرگﺮ!
اول ماه را در همبستگی با کارگران سراسر جهان دست از کار بکشيم و با برپائی تجمعها و تظاهرات ،ايﻦ روز را به نقطه ﻋطفی
برای سرنگونی نظم سرمايهداری حاکم تبديل کنيم.
سازمان فدائيان)اقليت( اول ماه مه روز همبستگی بيﻦالمللی کارگران جهان را به طبقه کارگر تبريک میگويد و سالی سرشار از
مبارزه و پيروزی را برای برپائی يک انقﻼب کارگری و استقرار نظمی سوسياليستی که تنها راه نجات کارگران است ،آرزو
میکند.

زﻧدهبﺎد اول ﻣﺎه ﻣه روز همبسﺘگﯽ و رزم جهﺎﻧﯽ کﺎرگﺮان تمﺎم کﺸورهﺎی جهﺎن
سﺮﻧگون بﺎد رژيﻢ جمهوری اسﻼﻣﯽ -بﺮقﺮار بود حکوﻣﺖ شورايﯽ
ﻧﺎبود بﺎد ﻧظﺎم سﺮﻣﺎيهداری
زﻧدهبﺎد آزادی -زﻧدهبﺎد سوسيﺎليسﻢ
سﺎزﻣﺎن فدائيﺎن )اقليﺖ(
ارديبهﺸﺖﻣﺎه ١۴٠١
کﺎر ،ﻧﺎن ،آزادی – حکوﻣﺖ شورايﯽ
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