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  در آستانه اول ماه مه

  به همه همزنجيران کارگر در کردستان 
 هشتاد وهفتماه  ارديبهشتوم د                                                                          پيرخضری- فالحی-رحيمی

 
  !رفقای کارگر

جيران ما در سراسر جهان آرائی ارتش چند ميلياردی همزن روزی که بايد شاهد صف. روز اول ماه مه نزديک است

 آنسان تواند مینه  و چگو؟ چنين نيستچرا . چنين نيستمتأسفانهاما باشد، داری  سرمايه و منفور جنايتکارعليه نظام 

ان اول ماه  در آستانه سپيده دمأ قطعپيش روی ما قرار دارد، اماهميشه  اساسی و مهمی است که سؤال موضوع ؟باشد

،  عظيم طبقاتی و انترناسيوناليستی ما باشدقدرت نمايش  اول ماه مه روز روزبرای اينکه. يابد مه اهميت دو چندان می

  .يميفکر کنيم و مبارزه نما داری سرمايهضد   وطبقاتیقبل از هر چيز بايد 

 منافع وجه مشترک . و منافع طبقاتی مشترکی داريمما يک طبقه واحد در زنجير سراسری استثمار سرمايه هستيم

اسفباری وضعيت دردناک و. بودن و نه تعلقات صنفی و گروهی و حزبی ماستداری  ضدسرمايه  کارگرانطبقاتی ما

 از همين محور اساسی و غلطيدن  جنبش اينربطیدوری و بي  شده استالمللی سطح بيندر گریکاردامنگير جنبش  که

  محدود و به منافع و دل بستن طرف سنديکاليستی از يکحلهای سازشکارانه و مماشات جويانٔه  به راهو آغشته بودن آن

  داشته و در پيش روی ما جريان کردستانجنبش کارگریبه آنچه که در. ديگر است طرفیای از  گروهی و فرقهحقير

 ما با کمال تأسف اسير  طبقٔهبخشی از. تکه پاره شده استمتفرق و   به طور واقعی اين جنبش.دارد خوب نگاه کنيم

 در زير اين همزنجيران .هستندداری  سرمايههای اپوزيسونهای مختلف درون و بيرون دولت  حل  و راهها توهم بافی

.  هستند ناسيوناليست احزابديگراند اما دنبال حزب دموکرات و  هست و نيست خود ساقط شدهمايه ازفشار استثمار سر

برای  دولت جنايتکار بورژوازی و آمادگی کامل در مصاف با  و صداقت به رغم داشتن قاطعيتما از ديگر  وسيعبخش

  جريانیای خود را به گروهی و  هر شقهاند و ه شده شقه شقمتأسفانه همبازداری  سرمايهمبارزه عليه استثمار و جنايات 

 .آويخته است

 بنياد وحدت  نشان ازکند نه داران و دولت آنها عمل می  عليه سرمايهدر رويکردهای روزجنبش ما که هم اکنونآنچه 

  برایکه جرياناتیها و  فرقه. گذارد را به نمايش می ها و جريانات بلکه چگونگی تعلق به اين گروهداری  ضدسرمايه

 ،اند ابی و اتحاد و انقالب ما پر کرده هر کدام زمين و زمان را از فرياد عشق به سازمانيادامه حيات نيمه جان خود

به هر کدام چند فعال جنبش ما را . اند تکه کرده و از هم پاشاندهتکه داری  سرمايه ما را به نفع نظام  صفوف متحدعمًال

 نشان داده و نشان آنان با اين کار خود. اند ل فعالين ديگر به صف نمودهر مقاباند و د اسارت گروه خود در آورده

 خودشان  حزبیای و  فرقهحقير منافع  تنها به فکرو نداردنداشته و  اهميتی برای آنان هيچ  ما جنبش منافعدهند که می

ضد  حول محور ت آن را دارندظرفي اند در ميدان پيکار طبقاتی ثابت کرده  بارهاهای طبقه ما که توده. بوده و هستند
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آنچنان هم اينک ترين شکل اتحاد را پيدا کنند   هم نهند و آهنينو برای محو بردگی مزدی دست در دستداری  سرمايه

توانند هيچ تصميم  رگزاری مراسم اول ماه مه نيز نمیکه حتی برای ب اند  شدهای اينان سردرگم در جنگ و جدلهای فرقه

   .متحدی اتخاذ نمايند

 است و بايد بر  نگران کنندهکامأل  و ادامه روندی که جنبش کارگری کردستان در آن قرار گرفته استوضعيت موجود

 در  آگاهانه گاماولينبرای برداشتن  و مناسبی  پرارزشآستانه طلوع اول ماه مه فرصت بسيار. آن نقطه پايان گذاشت

  باعث گرديده است کهربط به جنبش ما بي و جرياناتها يان فرقههای م  و ساخت و باختها جنگ و جدل. ست ااين راستا

تا امروز هيچ برنامه روشنی برای برگزاری مراسم اول ماه مه نداريم و اين خطر به صورت بالفعل وجود دارد که 

. داران نشويم داری و دولت سرمايه سرمايهاول ماه عليه نظام  در نمايش عظيم قدرت يکپارچهقادر به حضور متحد و 

طی که ما در شراي. کارگری خواهد شد شکستی است که نصيب جنبش بدون هيچ ترديدی  ناگواری وقوع چنين حادثه

طبقه خود داريم استيصال ما در کار داری  سرمايهمثل هميشه و حتی بيشتر از همه وقت نياز به ابراز وجود متحد ضد

 است و درست به همين  و ناخوشايندمضر سکتاريست بسيار تعدادی ای  فرقهمناقشاتبرگزاری اين مراسم به خاطر 

اول ماه مه روز نمايش قدرت و پيکار .  دست به کار شويم و متحدانهبه طور وسيعبرای رفع اين خطر دليل بايد 

 رار گيردباشد و نبايد اجازه داد در انحصار هيچ فرقه و گروهی ق داری می سرمايهطبقاتی ما کارگران عليه کليت نظام 

گذاريم و به عنوان آحاد متحد و همدل و همرزم و همسنگر ب تعلقات بی معنا و پوچ گروهی را کنار  بايد چيزهرقبل از

تر و مستقل  برگزاری هرچه باشکوهبرای . شويموارد ميدان داری   در يک صف متحد و واحد ضدسرمايهخويشطبقه 

  : تمامی کارگران شهرهای مختلف کردستان اين است که پيشنهاد کنکرت و شفاف ما بهمراسم اول ماه مه

برای برگذاری هر چه . حول مطالبات مشخص روز استداری  سرمايهشيپور جنگ ما عليه  مه روز اول ماه روز .١

 اتحاد و تشکيل صف پربارتر اين روز بايد ليست مطالبات مهم و سراسری طبقه خود را تنظيم کنيم و آن را شالودٔه

حاکی   جاری جنبش کارگریمبارزات سيرازاين مطالبات به طور واقعی و آنچنان که . اتی خويش قرار دهيمواحد طبق

  :است به اختصار عبارتند از

  . هزار تومان در ماه کمتر باشد۶٠٠حداقل دستمزدها نبايد از  -

  .ستمزد کارگران شاغل کمتر باشدل دتمام بيکاران بايد از بيمه بيکاری برخوردار شوند، بيمه بيکاری نبايد از حداق -

  .به کار خانگی بايد دستمزد کامل ايام اشتغال يک کارگر تعلق گيرد -

  . سال بايد هر ماه مستمری ثابت دريافت دارند١٨کليه افراد زير .  سال١٨ ممنوعيت و لغو کار کودکان زير -

  .را ندارد لت در چگونگی متشکل شدن ماداران حق دخا متشکل شدن عليه سرمايه حق مسلم ماست و دولت سرمايه -

  . و درمان بايد به طور رايگان در اختيار همگان قرار گيردوبهداشت و دار -

   .دن از ميان برداشته شوبدون هيچ قيد و شرط موقت بايد هایقرارداد -

  .داشتن مسکن حق مسلم همه آحاد جامعه است -

  . نبايد داشته باشد حق اخراج هيچ کارگری را طیي شراه و بهان هيچدار خصوصی يا دولتی تحت يچ سرمايهه -

  .ن هيچ قيد و شرطی بايد آزاد شوندهمه کارگران زندانی بدو -

 از بيشتریتر شمار هر چه   هر چه سريع کهبايد. ی عمل کنيميول ماه مه بايد شورابرای برگزاری مراسم روز ا. ٢
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ريزی مراسم و تدارک   برای برنامهتااب کنيم و به آنان مأموريت دهيم کارگران را به عنوان نمايندگان واقعی خود انتخ

   . آن، دست به کار شوندبهترين شکل برگزاری

يم يبا کارگران ساير شهرها وارد مذاکره شويم و تالش نمااسرع وقت برای وحدت عمل و طرح مطالبات واحد، در . ٣

  .مبستگی عميق طبقاتی همه ما کارگران باشدکه آنچه در شهرهای کردستان انجام می دهيم بيانگر ه

تنظيم يک قطعنامه سراسری به عنوان کيفر خواست عمومی کارگران عليه دولت سرمايه را با مشارکت شمار . ۴

  .اال در دستور کار خود قرار دهيماز همين ح هرچه بيشتر کارگران تمام شهرها

بيشتر کارگران کردستان ستقيم و به ميدان آمدن شمارهرچه تنها در گروه دخالت مهای فوق  از نظر ما تحقق خواست

عليه توانيم و ظرفيت آن را داريم که مراسم امسال را به نمايش اتحاد و يکدلی کارگران کردستان  ما می. خواهد بود

  .سرمايه تبديل کنيم

   در همه شهرهای کردستانهای باشکوه و مستقل کارگری به اميد برگزاری مراسم
  

  خضریرملک پي    مظفر فالحی   حيمیفرهاد ر
 

  ١٣٨٧ ارديبهشت
  


