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 اطالعيه مشترک کميته های همبستگی با کارگران ايران در آلمان 

 زنده باد اول ماه مه: کارگران ايران
 شش وماه هشتادبهشت ياردپنجم                                                                                     اطالعيه مشترک

 
 

اول ماه مه روز جهانی کارگر ازراه می رسد و کارگران جهان در اين روز با شکوه همپيوندی و هم سرنوشتی 

يران اما تعطيل رسمی نيست و کارگران اول ماه مه در ا. طبقه ی خود بعنوان يک طبقه جهانی را جشن می گيرند 

  . روز جهانی کارگر مبارزه می کنندايران همچنان برای برسميت شناخته شدن اين روز بعنوان

  
 دراقتصاد ويران، درآمد های سرشارنفت می روند کهمه به استقبال اول ماه کارگران ايران امسال در شرايطی 

 گرفتهميليونها نفردرزير خط فقر قرار بتاراج می رود و ) د دالر رسيد ميليار۵٠ درآمد نفت به بيش از١٣٨۵سال (

اعالم شده ، حداقل دستمزد کارگران ) ماهدريورو ٣۴۵(ه رسما خط فقر چهارصد هزارتومان در حاليک.اند

ه بدين ترتيب بخش عظيمی از مزد بگيران کشورب.  تصويب شده است )ماه  دريورو١۵٠ (يکصدوهشتاد هزارتومان

دهها هزار کارگر  عالوه بر ان ، نيستندخوداش دربه تامين حداقل معقا با وجود اشتغال و ورطه فقررانده شده

ها به بيش از کنند که دربرخی موارد عدم پرداخت دستمزد  می رزهای مبا هرروزه برای دستمزدهای عقب افتاده 

  .بيست ماه رسيده است

  
 تناسبی سطح دستمزد ها با سطح تورم  .  از حقوق و تامين اجتماعی اند رهدر صورت بيکاری بی بهکارگران ايران 

کارگران پايين نگه داشته دستمزد واقعی و رسيده  وقدرت خريد کاهش يافته ١۵%ندارد ، در حاليکه نرخ تورم به 

ج ومرج اقتصادی  اين وضعيت رقت بار و کمرشکن به کارفرمايان اجازه می دهد تا با سوء استفاده از هر.شده است

بهای نيروی کار را همين حداقل های نجومی برای کسب سود  هرچه بيشتر فقدان تشکل های مستقل کارگریو در

حشيانه ی ودر شرايط بيکاری گسترده به استثمار" کارارزان ، کارگرارزان"هدف قرار دهند و با منطق نيز

 شيفت ٣کارگرانی که ناچارا گاهی در . ر ايران ادامه دهند منجمله کارگران افغان دکارگران بويژه کارگران مهاجر 

مزد تعيين شده در حداقل دست ساعت کارطاقت فرسا و خدماتی با دريافت مزدی کمتر از ١٢کنند و در مقابل می کار 

  .زير خط فقر زندگی نمايند

  
 وضعيت موجود مبارزه می کنند همراه خانواده هايشان با آگاهی طبقاتی برای تغيير هب که فعالين کارگری ايران

. مورد آزار واذيت قراردارند دائما "  بجرم اقدام عليه امنيت کشور" اردارند وهرروزه تحت فشار وکنترل پليسی قر

 که چندين سال متوالی  است بجرم ٢٠٠٧ آپريل٩دستگيری محمود صالحی يکی ار فعالين کارگری شناخته شده در 

دان قراردارد تنها يک  ارعاب و زن،کردستان مورد تهديدهای  سقز يکی از شهرشرکت در تجمع اول ماه مه در

  فريبانه اوليه همچنان سياست وعده های عوام  عليرغم  نيز کنونی احمدی نژاد  دولت نمونه است که نشان می دهد ، 

  



  

 های مستقل خود های ضد کارگری را ادامه داده و با سرکوب فعالين کارگری مانع سازمانيابی کارگران در تشکل

  .برای دفاع جمعی و سازمانيافته ازحقوقشان می گردد

  
رسالت دولت احمدی نژاد اجرای سياست خصوصی  سازی و هموارکردن راه حرکت سرمايه و انباشت سرمايه در 

اين دولت بعنوان بزرگترين کارفرمای کشورو سرمايه گذار برای توسعه منافع . يک چشم اندازدرازمدت است 

قدرت های غربی دامن می زند تا با قدرت ادی و بهره وری از منابع سود آوردرکل منطقه به رودررويی با اقتص

ستراتژيک و نمايی نظامی بتواند از رقبای منطقه ای وجهانی امتيازات اقتصادی گرفته و درسرمايه گذاريهای ا

  .يش را تضمين نمايدسودهای حاصله سهم خو

  
، اجتماعی و سياسی به بهانه خطرخارجی با شدت مطالبات معيشتی  است که رژيم ايران دراين  وضعيت بحرانی

 نمايد و از سوی  می دانشجويان و آزاديخواهان را سرکوب،  زنان ،کارگران  اليه های مختلف اجتماعی منجمله

  .می نمايديه گذاری سرماخارجی را دعوت به سرمايه داران بزرگ "  اجتماعی –امنيت  سياست "  وعده ديگر با 

   
بنابراين دولتی که اجرای خصوصی سازی اصلی ترين راستای سياست اقتصادی اش را تشکيل می دهد و بر اصلی 

و بزرگترين کارفرمای کشورمحسوب می شود بدنبال تضمين بيشتر ه های اقتصادی کنترل تمام دارد ترين رشت

  جهانی است و ناچار است خود را با نياز های سرمايه جهانی جايگاه سرمايه داری ايران در روابط سرمايه داری

وبرای تقسيم بازار جهانی و محدود کردن حقوق کار و در هم شکستن تشکل های کارگری  ازسياست تطبيق دهد 

صندوق بين المللی پول در گزارش  بی دليل نيست که .نئوليبراليسم  تبعيت نمايد های غالب جهانی موسوم به 

باره ايران ، احمدی نژاد را مورد تمجيد قرار داد و از محرک های تازه ای که احمدی نژاد برای اجرای  دراخيرش 

بار جنبش کارگری هيچگاه  روشن است که سرکوب خشونت.خصوصی سازی ايجاد کرده است ابراز خشنودی نمود 

  .وده استمانعی بر سر راه سرمايه های بين المللی در حمايت از چنين رژيمهايی نب

  
ضرورت اين مبارزه و آگاهی از منافع . اول ماه مه در ايران سمبل مبارزه ی متحدانه و بين الملل کارگری است 

. طبقاتی در بين کارگران ايران نيز حاصل شرايط واقعی و عينی است که جامعه سرمايه داری آنرا سبب شده است 

ات سرمايه بخش جدايی ناپذير جنبش بين المللی کارگری ازهمينروست که جنبش کارگری ايران در مقابل تعرض

 اين جنبشی است که به اعتبار خود ويژه گی ضد سرمايه داری اش با جنگ و نظاميگری مخالف است و .است 

  .بهمراه مطالبات روزمره برای جهانی عاری از جنگ و برقراری عدالت مبارزه می کند 

. مکاری مبارزاتی نهاد ها و تشکل های مستقل کارگری در ايران است اول ماه مه روز همبستگی ، همگرايی و ه

  .اين آن پيامی  است که کارگران پيشرو ايران امسال با اميد به تحقق و گسترش آن به استقبال اول ماه مه شتافته اند

  
بانی يگرديم  با پشتما فعالين کميته های همبستگی با کارگران ايران که خود بخشی از طبقه کارگرآلمان محسوب می 

  کارگران ايران   عموم  از مطالبات  و حمايت  ايرانکارگری  جنبش  سرمايه داری  درون  ضد  از مبارزات قاطع 

  



  

يل رسمی در ايران ، کليه ل ماه مه بعنوان روز تعط و برسميت شناخته شدن اوله حق تشکل مستقل کارگریمنجم

للی با کارگران ايران فرا می خوانيم  تا در اين وضعيت بحرانی فعالين کارگری آلمان را به ادامه همبستگی بين الم

که در منطقه ی خاورميانه حاکم گشته و کابوس جنگی ديگر را به گردش درآورده است ، بتوانيم با حمايت از 

برحق کارگری  فعالين کارگری ايران را ياری رسانيم و اول ماه مه امسال را به روز همبستگی کارگری مطالبات 

و مبارزه ی قاطع با جنگ طلبی و جنگ افروزی مبدل بر عليه طبقه کارگرو مبارزه با توطئه های  سرمايه داری 

  .نماييم 

  

  پيروز باد مبارزات کارگران جهان
 
  

  مبستگی با جنبش کارگری ـ برلنهگروه          کانون همبستگی با کارگران ايران ـ کلن       

  روف ايران ـ هانی کارگرباجنبشکانون همبستگی         ران ايران ـ هامبورگکميته همبستگی با کارگ

 فرانکفورت و حومه ايران ـ ان کارگرباکانون همبستگی 

  


