
  كردستانكارگران  از جمعي ياطالعيه

  داشت اول ماه مهو گرامي داريسرمايه ضد جنبشِ از فراخوانِ در پشتيباني

  

و همكاريِ اتحادنوعي از و گزينش  با حذف بسياري از صنايع كوچك و نارسارا  سرمايه سازيجهاني روند رفتاقتصادي كه مي آن محرك 
 يِهزاره پايانِ استثمارِ يِو شيوهمهر سرمايه بر جامعه نقش ببندد، ترين و نهاييآخرين  تا محك بزند كارگرانبر عليه  در توليد اعالم نشده

و  ستريتوال اشغالِ جنبشِها هاي خياباني و در رأس آنجنبش آغاز ، در سال گذشته، بانوين گره بزند يِهزاره استثمارِ گذشته را به جنونِ
خود را  سيماي ها به رخ كشانيد كه بار ديگر به ميدان بيايند وناكارآمدي خود را بروز داد و افقي را پيشاروي استثمار شونده ،هاخانه اشغالِ جنبشِ

  .در استمرار خويش داردكاپيتاليزم  توانِ فرسايشِنشان از كمانش نيرنگبنمايانند كه به جهانيان  نوين از روزني

ها و به ويژه كارگران تحميل كرده ي انسانشماري را بر همهها و مشكالت بيضلمع اش،درونيهاي بحران گام باهم ،داريسيستم سرمايه   
به منظور كسب هر چه بيشتر داري سرمايهبه اوج خود رسيده است؛ در نتيجه،  خانماني در اكثر كشورهابي ،فحشا و ،اعتياد ،فقر ،كاريبي .است

هايي كه گم شدن افقو اقتصادي  - سياسي هايو بحرانبه منظور رهايي از بحران ياد شده  چنينهم خود و يسرمايهمنافع و سودآور بودن 
هايي را كه به روي آن بسته تا افق آورده استطبقات پايين جامعه وارد  هتنگناها و فشارهاي وارد شده بر خود را برفت خود را جاودانه بسازد، مي
خدمات اجتماعي، افزايش سن بازنشستگي، اخراج كارگران در سطحي بسيار وسيع، كاهش استانداردهاي زندگي به كاستن . نمايدبباز  بود شده
ه انگاشتن بهداشت ، ناديدهاانسانهاي ابزاري از نيروي كار از نيروي كار كودكان در ابعاد اقتصادي و، استفاده ترين سطح ممكن، استفادهپايين

ها در ابعاد آن خانوادگيِ زندگيِ هم در محيط كار و هم در محيط ،محيطي مناسبندادن امكانات رفاهي و زيستارائه  ،و كشانرواني زحمت
 هر چند مقطعي با رويكردهاييهاي ياد شده را ها بر آن بوده است بحرانهايي هستند كه كاپيتاليزم با در پيش گرفتن آناقداماز جمله  ،اجتماعي

ها و مانده؛ پسزندبراي فروش توليدات خود به جنگ و خونريزي دامن مي ،خاورميانه نه چندان بازِ يِآفريقا، آسيا و دايرهدر  .به كنترل درآورد
، اسر دنياتدر سر ،يسمدفاع از دمكراسي و مبارزه با ترور يبه بهانه؛ نشاندبه كرسي ميكند هايي كه اشغال ميعنصرهاي مرتجع را در سرزمين

 محيط زيست اولگري قرار گرفته؛چپ يسرلوحه جزيي از هاحمله به زندگي و كرامت انسان؛ زندمينوايان فقرا و بي يرحمانهبه كشتار بي دست
 ،ي آندر سايهرود از جمله رويكردهايي روانشناختي است كه مي در ميان اقشار زحمتكش، ،پراكنيتوهم و، طبيعي در خطر نابودي قرار گرفته؛

  .بيابدكه رو به خشكيدن است  هاييخود را حاكم بر اقيانوس آب ،يك چند روزي ديگر

رود مردم را در تنگدستي تعاملي كه ميو به چالش كشيدن اعتراض بر عليه وضعيت موجود، مقاومت در برابر فشارهاي مضاعف،  ،با اين وجود   
هايي بر تن و جان شود و چه رنجهايي كه ريخته نميكران چه خونبياي از اين دنياي ادامه دارد و هر روز در گوشه ،قرار دهدهر چه بيشتري 

را  نفسي تازه ،ك بار هم كه شدهبراي ي ،ابررهايي براي رهايي پديدار گردد و مردم بتوانند در فضايي آزاد و بشود تا روزنهتالشگران هموار نمي
 هاي خياباني در يوناناعتراضو  ستريتوال اشغالِ داريجنبش ضد سرمايه توان به، ميهان حركتاز بارزترين اي .و جاني ديگر بگيرند بربتابند

آزادي به تمناي خفتگان را  جان و تنارتعاش آن كه به طوري  ،صدا درآوردداري را به ناقوس جهان سرمايه تارود ي آن ميدامنه كه اشاره كرد
  .ببرد

فرودست در اوج  اقشارِ گرفته است؛فقر و تنگدستي قرار ، كاريبي ،در معرض اخراج ديگري، بيشتر از هر زمان ،ي كارگرطبقه ،در ايران   
 در برگرفته است؛ نيز را زمامدارانِ آن و ايران داريِسرمايه دامنِ ،جهاني داريِسرمايه بحرانِ ؛برندبه سر ميبالتكليفي و بي افقي و عدم امنيت 

به افزايش  فروشي و بي خانماني نيز رواعتياد و تن ،و فالكت فقر ،كاريبي ،گراني ؛كشاندخود را به رخ مي پراكنده يشكل اعتراضات كارگري به



به   ،امسال ،كارگراني است كه نابسامان در چنين شرايط ،و ؛برنداقتصادي در بالتكليفي به سر ميهاي مردم از نظر شغلي و مشكالت  توده؛ است
 هايروند تا روزنهدر چنين وضعيتي و در اين برهه از زمان كه كارگران و ستمديدگان مي .روندمي ،اول ماه مه، خوداستقبال روز اعتراض جهاني 

خود  كار را در دستور نيز فراخوان اعتصاب جنبش ضد سرمايه داري جهاني ،در راستاي آن به حركت دربيايند وغنيمتي بشمارند كه  را باز شده
جهاني  استقبال اين روز با شكوه برويم و روز به ،هاي خودايطبقهساير هم با صداگام و همتا هم ،رويممي كردستان نيزما كارگران ، قرار داده

  .بداريم گراميخودمان را 

 ،روز در اين ،هاي اجتماعيراني و ناتوانيگ ،فقر ،كارياعتراض به بي به منظورِ بياييد !زنان و مردان فرو دست ،معلمان ،پرستاران ،كارگران   
هم  ،ارديبهشت 12 برابر بامه  در روز اول ماه ،براي اعتراض به اين وضعيت فالكت بار ،ديگردست هم دردست  دبيايي ؛مطالباتمان را فرياد بزنيم

-خود هايايجاد تشكل .بپيونديم جهاني داريِسرمايه ضد جنبشِ و به فراخوانِ مكشيبدست از كار  ،اسر دنياتدر سر ،خود هايايطبقهمصدا با ه

و آموزش  ،و مسكن ،كاريي بيحق كار و بيمه ،امروزي امكانات رخوردار بودن از يك زندگي شايسته بابحق  ،حق اعتصاب و اعتراض ،ساخته
هرگونه برچيدن كار كودكان و  برچيدنِ ،حق برابري زن و مرد ،جلوگيري از نابودي طبيعت ،پايان دادن به اعتياد و فحشا ،رايگان بهداشت
  .ها بايد از آن برخوردار باشندتمامي انسانحقوقي است كه  نترياز ابتداييآزاد و برابر  يداشتن دنياي ، حقِتبعيض و
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