
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  !زند ه باد اول ماه مه
  

               ارديبهشت ۶شنبه يک                                                                                                تيهسته اقل ١٣٨٨
  

  

  !زند ه باد اول ماه مه
 مرفه،  آزاد،ی جامعه ایي برپای کارگران سراسر جهان برای مبارزاتیش قدرت وهمبستگياول ماه مه روز نما

 ٢١ دری که درآغاز بصورت جشن کارگرین سنت مبارزاتي ازهر گونه سلطه و استثمار است ای وعاریانسان

 درروز اول ماه یونال کارگريا برگزار شد، سرانجام توسط کنگره انترناسي توسط کارگران دراسترال١٨٥٦ل يآور

 .ده شدي کارگر برگزی ساعت کاردر روز بعنوان روز جهان٨ با طرح مطالبه ١٨٨٩مه سال 

  هبمنجر ی دارهي سرمای کنونروند که بحرانين روز مي به استقبال ایطيامسال کارگران سراسر جهان در شرا

 . شده استه داران به سطح دستمزد کارگراني سرماشتري ب وهجومی شغلیمننده، نا اي، تورم فزا گسترده تریکاريب

سم در درون يق و متشکل رفرمي، عدم تشکل مستقل ، نفوذ عمیستياليوسوسي نسبت به آلترناتیان عدم آگاهين ميدر ا

. نديل نمايشتررا به کارگران تحميچه ب هریني کارگربتوانندعقب نشیه هاي کارگرموجب شده تا اتحادیتوده ها

است تعرض يه سي وحفظ محل کاربه توجیت شغلين دفاع از امني تحت عناوی کارگریه هايسم در اتحاديرفرم

ن ييخواهد تا ضمن عدم اعتراض به کاهش دستمزد، به پايه داران به سطح حقوق کارگران پرداخته و ازآنان ميسرما

شات يه داران و گراين تنها چاره کارگران جهت مقابله با تعرضات سرمايبنابرا. بودن سطح دستمزدها قناعت کنند

ل ي باال نگهداشتن سطح دستمزدها وتحمی برانيي کارگران ازپایج و سازماندهيه ها، بسي درون اتحادیستيرفرم

  .ستي جنبش کارگریخواسته ها

 ی مذهبیه داريم سرمايکه رژيدر حال.  کنندی برگزارمیژه ايط ويران اما، اول ماه مه را در شرايکارگران در ا

 یراجهاها، اخي سازیکند، فقدان تشکل، خصوصيران عرصه را روز به روز بر کارگران و زحمتکشان تنگتر ميا

د برعلت شده يشت آنان،  مزيم به سطح معي و هجوم رژین شغلي گسترده کارخانجات  ،عدم تامیلي، تعطیدسته جمع

 نشان ی آنان بروشنیرانگر خود را بر زندگيرات ويز تاثي ن ی دارهي سرما ی کنوننها تبعات بحرانيعالوه بر ا. است

م تر ي گسترده و وخیهايکارسازيش آغاز گشته و موجبات بيها از سالها پي سازیکه روند خصوصيدهد با وجوديم

ها يکارسازي امواج بیه جهاني  سرمایجه بحران اقتصادي کارگران را فراهم آورده بود، اما در نتیشدن سطح زندگ

 د نموده، تورميشترتهدي را هرچه بیت شغلي به قرارداد موقت امنیل استخدام دائميافته، گسترش تبدي یش صعوديافزا

بموازات آن اما، مبارزات و اعتصابات کارگران با . کنديش سقوط ميش از پي کارگران بیباالتررفته و سطح زندگ

ر وروانه يه دستگيشود،و زنان و مردان کارگر توسط مزدوران سرمايت هر چه تمامتر سرکوب ميخشونت و سبع

 .شونديزندانها م

  ! کارگریرفقا



 بر اساس رقابت و کسب ارزش یک رابطه اجتماعيکند، بلکه بعنوان يم حرکت نیت الهي مشی بر مبناهيسرما

شوند، حداقل يمپروارترروزه داران هريکه سرمايدرحال.شوديد ميبازتولد ويجه دسترنج شما کارگران تولينتدر یاضاف

تواند صف مستقل ين آنچه ميبنابرا. دهدي را نمیک خانواده معمولي ی نازل است که کفاف زندگیحقوق کارگران بقدر

 یا  تودهیجاد تشکلهاي گردد، ایشترسطح زندگيچه بمانع سقوط هر ه داران مستحکم  کند ويمقابل سرماما را در

 یم کارگريعمل مستق بریافته و متکي کارگران سازمان یزندگازيخودسامان است که حول منفعت و نخودگردان و

ش يخواست افزا  استی محوری امریکارگر ت مختلف درون جنبششاي گرایيهمگرا وینه همکارين زميدرا. است

  .ميل کني تبدیم کارگري و عمل مستقیابي تشکل ی براید به محمليرمطالبات روزمره را بايدستمزد و سا

 ی از جنبشهایيرد؛بخشهايگيز در بر مي را نی اجتماعیهايکه مبارزات طبقه کارگر حول مطالباتش ،آزاديازآنجائ

وند ين پيبنابرا. ان را به سمت مبارزه مشترک با خود سوق داده استير جنبش زنان و دانشجوير نظگي دیاجتماع

ش ير، مطالبه افزاي امسال اول ماه مه، نظی محوری به شعارهایابي دستین جنبشها براي مشترک ایمبارزات

 ین کارگري فعالیاب،آزاد و اشتغال دائم ،کسب حق تشکل و اعتصیت شغلي از اخراجها ، امنیريدستمزدها،جلوگ

 .  برخوردار استیيت بسزاي از اهمی اجتماعیهايگر آزاديز کسب ديزن و مرد از زندان و ن

 درخور انسان اما، یک زندگي به  یابي و دستی اسالمی جمهوری مذهبیه داريم سرماي از نکبت رژیي رهایبرا

شتر، بلکه ي کسب سود بید نه بر مبناي در آن تول کهیست، نظميسم نيالي نظم سوسی برقراری بجز مبارزه برایراه

  . از آحاد جامعه باشديبر اساس ن
 

 

ی اسالمیم جمهوريسرنگون باد رژ  

  کارگران جهانی مبارزاتیزنده باد اول ماه مه روز همبستگ

یي شورای  جمهور  یکارـ رفاه ـ آزاد  
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