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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  با هم اول ماه مه را جشن ميگيريم
  

  هفتهشتاد وماه  ارديبهشتم هفت                                                                           مشترک                       
                                                                 

 سرمايه باهدف کسب سود، آزمندانه به  در حاليکه ميگيرند، کارگران سراسر جهان، اول ماه مه را جشن -١

سرنوشت  تر و پرسودتر باشد، حريص تر از گذشته مرزها را در نورديده و بدون ذرهای توجه به هرجا که کم هزينه

سيستم سرمايه داری . وبيکار ميسازد هايشان، باوحشيانه ترين شيوه ها آنها را استثمارميليونها کارگر و خانواده

لجام گسيخته به ابتدائی ترين حقوق کارگران بازگذاشته و با تهديد  جهانی، دست سرمايه داران را برای هرگونه تهاجم

و مرخصی   کار را باال ميبرند، تعطيالتکردن سرمايه هايشان، دستمزدها را پائين ميآورند، ساعات به انتقال و خارج

پرداخت مالياتها سر بازميزنند و بسياری   محدود ميکنند، سهم بيمه و بازنشستگی کارگران را نميپردازند، از ها را

همچنين به ياری دولتهای حامی خود و سازمانهای رفرميست و  آنان. مزايا و حقوق کارگری را حذف ميکنند

سياستهای نئوليبرالی و خصوصی سازی به تسهيالت هرچه بيشتر مالی، بانکی،  ش گرفتنسازشکارشان با در پي

  . و تثبيت سلطه ی خود بر طبقه ی کارگر دست مييابند برای انباشت سرمايه ...حقوقی و 

در حاليکه ميليونها خانوار کارگری و ساير اقشار  ميگيرند،کارگران سراسر جهان اول ماه مه را جشن  -٢

همچنين  سرمايه ی نظامی و کنسرنهای تسليحاتی و. نقاط جهان در آتش جنگ سوخته و ميسوزند  در اقصامردم

ی خود را گسترش ميدهند تا به  کارتلهای نفتی با دامن زدن به جنگهای محلی و منطقه ای، بازارهای فروش اسلحه

  .يابند قيمت جان ميليونها انسان، به سودهای باز هم بيشتری دست

تجاوزکارانه برای هژمونی طلبی و کسب  ياليسم آمريکا و متحدين سرمايه داری اش با سياست جنگ طلبانه وامپر

   .خاورميانه به راه انداخته اند که تاريخًا محکوم به شکست است حداکثر سود، قتل عام وسيعی را در منطقه

 ايران کارگران و چهره های در حالی که در ميگيرند، کارگران سراسر جهان اول ماه مه را جشن -٣

 دفاع از ايجاد تشکل مستقل کارگری، تدارک و سازماندهی برای" جرم"ايران را به  سرشناس جنبش کارگری

نفر از فعالين سنديکای  ٥٠بيش از . برگزاری مراسم اول ماه مه به زندان، اخراج، حبس و شکنجه محکوم مينمايند

 علی رغم آزادی. در زندان بسر ميبرند... و  بختيار رحيمیمنصور اسانلو و  .شرکت واحد را از کار اخراج کرده اند

اقدام شرم آور و ضد  .همچنان حکم سه سال حبس تعليقی چون شمشير دمکلوس تهديدش می کند صالحی،محمود 

پس از  ه مهبرگزاری اول ما فارس گويليان به قصد انسانی شالق زدن دو نفر از کارگران مبارز حبيب اهللا کلکانی و

 کارگران کارخانه های. در سراسرجهان است به طبقه کارگر وانسانهای آزاده بزرگی اتمام حکم زندانيشان، توهين
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مزايای معوقه در اعتصاب به سر  هنوز به خاطر ماه ها حقوق و... نيشکر هفت تپه، الستيک سازی البرز و عسلويه و 

و آزار قرار داده اند و تنی چند از اين کارگران در زندان  ميبرند، فعالين اين اعتصابات را مورد ضرب و شتم، اذيت

  .اسالمی بسرميبرند رژيم کارگر ستيز جمهوری

کارگرميرود که رژيم ماه مه روز جهانی  طبقه کارگر و جنبش کارگری ايران در حالی به استقبال برگزاری اول

تعديل اقتصادی و نئوليبراليستِی سيستم سرمايه داری جهانی، جامعه  سرمايه داری جمهوری اسالمی با اعمال سياست

  .تورم، گرانی وبيکاری به فقر و فالکت کشانده است را با بحران و

زبسط وگسترش جنبشهای جلوگيری ا حاکميت ارتجاعی جمهوری اسالمی به دليل بحران افتصادی وهمچنين برای

مليتهای تحت ستم بويژه جنبش کارگری و روند راديکاليزه و  اجتماعی ــ سياسی اعم ازمعلمان، زنان، دانشجويان و

   .ترور و سرکوب وسيع و شديدتر از گذشته را اتخاذ کرده است متحدشدن اين جنبشها، سياست

که طبقه کارگر و جنبش کارگری ايران  ، روزی نيستاما عليرغم سرکوب خونين رژيم ديکتاتوری جمهوری اسالمی

کارگران دربستر مبارزه طبقاتی و . تحصن واعتراض نزنند برای خواستها ومطالبات برحق خود، دست به اعتصاب،

مستقل کارگری بعنوان يکی ازخواستهای مهم خود پی برده و دراين راستا به  درجريان عمل، به ضرورت تشکل

     . دادعليه رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی با اراده ای راسخ تر تداوم خواهندطبقاتيشان  مبارزه

عيان شده و در مقابل چشمان ماست، اين امر همزمان و  امروزه بيش از پيش جهانی شدن سرمايه، پيش بينِی داهيانه ی

کارگران جهان متحد « نیکارگررا ضروری ترميکند و درستی شعارناشی از آن، يع ناگزير، همبستگی جهانی طبقه

  . نمودبار ديگر به اثبات ميرساند که بايد برای تحقق عملی آن تالشی عاجل و دوچندان را» !شويد

حقوق و مزايا، عدم حق تشکل مستقل  تعطيلی کارخانجات و اخراج و بيکارسازی وسيع، حذف و يا عدم پرداخت

اول ماه مه و سرکوب گسترده ی هرنوع اعتراض و در مراسم  بودن اعتصاب و ممنوعيت برگزاری" جرم"کارگری، 

 جنگهای خانمانسوز و بيخانمانی، فقر و قحطی و بيماريهای ناشی از آن، همه و همه کنار آن عوارضِ  ناشی از

نظام سرمايه داری حاکم بر  با همه ی اين مصائب،. ازعوارض حاکميت نظام جهانی سرمايه و دولتهای مدافع آن است

  .به خاموشی بکشاند نسته و نميتواند مبارزهی طبقاتی کارگران جهان راجهان نتوا

به نفع طبقه کارگر عليه سيستم سرمايه داری  نيروکسب   همه ما بخوبی واقفيم که در مبارزه طبقاتی و تناسب قوا ، 

  .خالق و فعال، از پيروزی طبقه کارگر نمی توان سخن گفت تعيين کننده است و بدون نيروی

   !رانکارگ

وارونه حاکم برجهانيم و تمامی اين معضالت  ما و همه جنبشهای آزاديخواهانه و برابری طلبانه، تحت ستم اين نظام

 و   گرو پيکار و تالش مشترک مان برای رهايی از يوغ سرمايه  و وحدت ما در همبستگی. دردهای مشترک ماست

در چنين  .و رفاه، سعادت و خوشبختی برای همه انسان ها است استثمار و ستم همراه با آزادی  ايجاد جهانی عاری از
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کارگران "را در پيشواز تحقق شعار   عال رغم همه سختی های پيش رو، و در صفی واحد، اول ماه مه  شرايطی

   .جشن ميگيريم" سراسرجهان متحد شويد

  ! و همبستگی کارگران ايران و جهانزنده و پايدار باد اتحاد

  ! ماه مه روز جهانی کارگرزنده باد اول

  نابود باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران

  
  ١٣٨٧ ارديبهشت ٦ - ٢٠٠٨ آوريل ٢٥

  
   kargar_labour@yahoo.com    استراليا- کميته همبستگی با کارگران ايران - ١

  ا تورنتو کاناد-کارگران ايران  کميته حمايت از - ٢

  ژ نرو- کميته دفاع از کارگران ايران - ٣

   Kargar1357@hotmail.com  سوئيس- جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی - ٤

   sstiran@yahoo.fr   فرانسه- همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران - ٥

   info_kargari@yahoo.de    کلن- کانون همبستگی با کارگران ايران - ٦

   kanoonhf_2007@yahoo.de  فرانکفورت و حومه- کانون همبستگی با کارگران ايران - ٧

  ر هانوف- کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران - ٨

   komitehamburg@yahoo.de    هامبورگ- کميته همبستگی با کارگران در ايران - ٩

   isask@comhem.se -   کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد- ١٠

   berlin_kargari@gmx.de   برلين- گروه همبستگی با جنبش کارگری- ١١

   www.etehadbinalmelali.com   اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران- ١٢

   kanounhambastegi@gmail.com  )سوئد( گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ايران  - ١٣

    ankjch@yahoo.co.uk    انجمن کارگری جمال چراغ ويسی- ١٤

 


