
 

 زنده باد اول ماه مه روز اتحاد،همبستگی و

!به نمایش گذاشتن قدرت طبقه کارگر  
 

 

و سند  دار سرمايه و طبقه کارگرروز جهانی کارگر، سمبل جدال طبقاتی هميشگی 

در اقصی نقاط جهان است که در برابر کارگران تاريخی دو قرن مبارزات متحد و متشکل 

 . خود را به نمايش می گذارندطبقاتی نيروی  ،داری بربريت نظام سرمايه

کارگر را گرامی ميداريم و به استقبال  یدر شرايطی اول ماه مه، روز جهان امسال

 بر عالوه ايران کارگران کهرويم،  برگزاری مراسم مستقل آن در نقاط گوناگون کشور می

 هر اضات،اعتر و اعتصاب و تشکل برپائی قبيل از خود مطالبات و خواستها از محروميت

 و اعتراض گونه هر .دارند قرار خود معيشت و زندگی به شديد تهاجمات معرض در  روزه

 روز هر زندگی مايحتاج قيمتهای ميگيرد، پاسخ زندان و بازداشت با کارگران مقاومت

 تامين بدون ، بيکاران ميليونی صف توليدی صنايع و ها کارخانه تعطيلی با و  شده اضافه

  .يابد می فزايشا بيکاری بيمه

 در نفر هزاران آمدن ميدان به با که يما هبود مردمی خيزش آغاز شاهد ما امسال ديماه در

مختلف ايران کل موجوديت نظام سرمايه داری جمهوری اسالمی مورد تعرض و  هایشهر

خيزش مردمی توده های مردم به ستوه آمده ايی هستند که در . شده استبه زير سوال برده 

سياسی، با بيکاری وسيع، سرکوب شديد، فقر و نابرابری، بی  –حرانهای اقتصادی اثر ب

از  ی جدامنفعت و ،دست و پنجه نرم ميکنند حرمتی و تورم سر سام آور و رو به افزون

وحشيانه  هایسرکوبگري در مقابلمردم ترس و وحشت . منفعت طبقه کارگر ندارند

هماهنگ و همزمان در بيشتر  واهمهبا شهامت و بدون  ريخت و جمهوری اسالمی

 هم همزمان. شهرهای ايران به ميدان آمدند، و خواستها يشان را يکصدا فرياد زدند



 معلمان، ،کارگران هپکواراکچند ماه قبل از آن  ، فوالد اهواز وهفت تپهکارگران نيشکر 

دامه اتعرض و مقاومت اعتراض، ، عتصابادهها اعتراض کارگری ديگر به  بازنشتگان،

کارگران نيشکر هفت تپه با صدای رسا و بدون ترس از اوباشان و سرکوبگران . دادند

کارگران . و کنترل کارخانه به دست خود شدند يانسرمايه خواستار بر کناری کارفرما

زندان ی معوقه خود شده و از دستگيری و خواستار مطالبات و حقوقها ،فوالد اهواز مصمم

پر قدرت  پيشروی از ه ايی بارزنشان اين حرکتهادر مجموع . ندجمهوری اسالمی نهراسيد

 . است  در مصاف عليه نظام سرمايه داری جنبش کارگری

مختلف اجتماعی  اعتراضاتکه جنبشی است از تمام اقشار مختلف جامعه،  ،جنبش حاضر

حضور بيشتر کارگران در صحنه سياسی اين جنبش و رشد و تحرک . را نمايندگی ميکنند

متشکل  عدمو به جلو جنبش کارگری در طول سالهای اخير بر کسی پوشيده نيست، اما ر

سازمان دادن خود در سطح سراسری و مانع ، با توجه به پتانسيل باال طبقه کارگر نبودن

رهبری طبقه کارگر برای کل جامعه ايران از آن . بوده استدر صحنه  حاضر توده های

بهمين دليل حل . استمنافع اقشار فرودست جامعه  ضامنجهت حائز اهميت است، که 

ن طبقه کارگر به بحرانی که امروز دامنگير جامعه ايران شده است، در گرو به ميدان آمد

سوسياليست هم به اين امر واقف اند که روند  پيشرو و کارگران .صحنه سياسی است 

زنان و دانشجويی،  پيشروی و راديکاليزه شدن ديگرجنبشهای اجتماعی ، از جمله جنبش

به پيشروی و متشکل شدن هر چه بيشتر طبقه کارگر گره خورده ... معلمان، پرستاران و 

عبور توده های مردم از خط قرمز و بميدان آمدن آنها با وجود سرکوبهای وحشيانه . است

کرده  فراهمرا برای بميدان آمدن طبقه کارگر بعنوان يک طبقه  های بيشتریرژيم، فرصت

.است  

برای بسياری از توده های مردم که در اين مبارزات توده ای فعال هستند و  هامروز

خواست نهايی اشان برانداختن حکومت سرمايه جمهوری اسالمی است اين سوال مطرح 

است که بالخره ادامه اين جنبش به کجا ختم خواهد شد و سرنوشت جامعه چه خواهد شد؟ 

ترناتيوی هستند که بتواند پرچمدار اين جنبش بوده و تالش در واقع توده های مردم دنبال آل

.نمايد با تمام توان هژمونی خود را بر اين جنبش تا مرحله انقالب اعمال نمايد  

شايد اين سوال مطرح شود چرا . چنين رهبری فقط ازعهده طبقه کارگر برمی آيد

 کارگران و سرمايه ، وکارگران؟ به اين دليل، طبقه کارگر طبقه ای است؛ در تضاد کار 

ازويژگيهای ديگرطبقه کارگر بدليل موقعيت اجتماعی و . اند توليد کننده کل ثروت جامعه

توليديش، قادراست با دست بردن به زير بنای اقتصادی و اجتماعی مناسبات بورژوايی 

.خيزش توده ای مردمی را در جهت مبارزه برای خواستهای واقعی اشان سازمان دهد  

" نان " حشيانه سرمايه به سطح معيشت کارگران و مبارزه هر روزه آنها  برای تعرض و

کارگران برمبنای اين سازماندهی و . هم ناشی از اين تضاد طبقاتی است" آزادی" و 



" نان"همبستگی و تعرض به ساختارهای اقتصادی سرمايه داری  خواهند توانست خواست 

برای نان يعنی مبارزه عليه مالکيت، عليه فقر، عليه  مبارزه. را  تامين نمايند" آزادی"و 

.تمام نابرابريها و کسب آزاديهای سياسی است  

فقط کارگران بنا به رسالت تاريخی اشان قادر خواهند بود افق متفاوتی را در مقابل  

تحوالت اخيرجامعه ايران قراردهند که بتواند با تغييرهای بنيادی و از بين بردن مالکيت 

اقشار اين ويژگيهای طبقه کارگر است، که اين طبقه را در تمايز با . ی همراه باشدخصوص

با آماج ، مطالبات خود اعتراض و اعتصاب به در  کارگران.ديگر قرار ميدهدبينا بينی 

روبرو ميشوند، ... شديد ترين سرکوبها و حمالت، بيکاری، دستگيری، زندان، شالق و

.طبقاتی خواهند توانست به پيشروی ادامه دهندناپذير و  اتکاء به نيروی آشتی تنها با  

 

در روز اول ماه مه خواهد آمده با اتکاء به نيروی ميليونی ورود کارگران به صحنه 

حدود اين تاريخ جنبش کارگری در . توانست تغييری اساسی در توازن قوا بوجود بيآورد

اين اعتصاب . نشان داده است رااز توازن قوای کارگران  نمونه های بارزیدهه  چهار

کارگران بود که حکومت نظامی شاه را به زانو درآورد، و در ادامه اش رژيم شاهنشاهی 

و اين . را به پيروزی رساند قيام گسترده و سراسری و. را به زباله دان تاريخ سپرد

در . دندکارگران بودند که با برپايی شوراهای کارگری کارخانه ها را به کنترل خود درآور

مقابل رژيم ارتجاعی سرمايه جمهوری اسالمی در حدود چهار دهه است سر تسليم فرود 

مقاومتها و مبارزات کارگران در دو رژيم دستاوردهای بسياری به همراه . نيآورده اند

 داشته است 

را راده متحد طبقه ای که چرخ توليد مقتدر ترين نيروهای سرکوبگر نظامی نيز در مقابل ا

اتحاد و اول ماه روز  .اعتصابات سراسری خود می خواباند ناتوان خواهند ماندبا 

 .همبستگی طبقاتی و به نمايش گذاشتن قدرت طبقاتی کارگران است

 هستند نيازمند بدان اسالمی داری سرمايه رژيم  ستم تحت اقشار ديگر و کارگران آنچه

 با کارگران اجتماعی نيروی  .است آن شدن کاسه يک و همديگر به اعتراضات شدن وصل

 باشد شاغل که اين از اعم زحمتکش و مزدبگير اقشار ديگر و خود ضروری نيازهای به اتکا

 به را اسالمی رژيم نئوليبرالی های سياست و داری سرمايه که قادرند و توانند می ،بيکار يا

  .رانندب عقب

 سرمايه توحش برعليه فرصتی هر از کارگران ايم، بوده شاهد ما موجود استبداد تمام  با اما

 و اند زده مبارزه و اعتراض به دست خود حقوق احقاق برای سرکوبگرش نيروهای و داران

 اتحاد مشابه اقدامات از توان می نمونه عنوان به .شوند متشکل ای درجه به اند کرده سعی

 اقداماتی برد، نام ۰۹و ۸۸ سال مه ماه اول مراسم کننده برگزار های تشکل مشترک عمل

 در را جمعی حرکت يک سنت توانست که بودند بخشی اميد و گذار تأثير راديکال، پيشرو،



 بنيان را آنها، ميان در بيشتر اتحاد و همبستگی های زمينه پيش و نموده، قوی  کارگران ميان

 مسيری در توانست می کارگری، های تشکل مشترک های همکاری و اقدامات چنين .نهد

 ها خواست برای مبارزه حول بخشی اميد و مشترک های عمل اتحاد آن دل از که يابد جريان

 کارگری، تشکل های مشترک و هماهنگ اقدامات اينگونه .بيآيد بيرون کارگری مطالبات و

 همه و شوند داده سازمان وسيعتری سطح در تواند می که هستند ای ارزنده و مهم اقدامات

 شکل کارگری تشکل های و سنديکاها همه منفرد، و متشکل يکار،ب و شاغل از اعم کارگران

 ای جانبه همه پشتيبانی و حمايت از و بگيرد، بر در را گيری شکل حال در يا و گرفته

  .شود برخوردار

 با بتواند که ميباشد کارگری جدی عمل اتحاد نيازمند امسال مه ماه اول مراسم برگزاری

 و رسانيده ياری آنها  همبستگی و اتحاد به کارگران مطالبات حول ها قطعنامه و ها بيانيه

.کند متصل کارگری جنبش به را دانشجويان و زنان منجمله اجتماعی های جنبش  

 .باشد می داری سرمايه استثمارگرانه نظام برعليه کارگر طبقه پيمان تجديد روز ماه اول

 در ايران کارگران اميد اين به .است شدن متشکل و شدن صدا هم و همبستگی و اتحاد روز

 ايهای طبقه هم کنار در يابی تشکل روحيه تقويت با و يافته سازمان و صدا هم روز اين

.برخيزند داری سرمايه سيستم با نبرد به جهانيشان  

 

 کارگران طبقاتی همبستگی روز مه ماه اول باد گرامی

 داری سرمایه نظام باد نابود

 ج از ایرانجمعی از فعالین کارگری خار
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