نهادهای همبستگی با جنبش کارگری

گرامی باد اول ماه مه،
روزهمبستگی جهانی کارگران
درآستانه روزاول ماه مه هستیم ،روزرزم کارگری علیه سرمایه ،روزتجدید پیمان برای انقالب و
براندازی حاکمیت استثمارگران ،روزهمبستگی بینالمللی طبقه کارگر ،روزگرامیداشت کارگران جان
فشان شیکاگو ،روزرزم وشادی ازدستاوردهای مبارزاتی کارگران جهان.
کارگران درسالی که پشت سرمی گذاریم دربسیاری ازکشورهای جهان ،فریاد اعتراضی علیه
اجحافات سرمایه برآوردند ،اعتصاب کردند وتظاهرات کارگری را سازمان داد ند وهمچنین بهمراه
سایرانسانهای مترقی ،خیابانها ومیادین را به صحنه ی مبارزه تبدیل کردند .کارگران فرانسه
درهمراهی با سایرانسانهای آزادیخواه ،رژیم سرمایه داری فرانسه ودولت ارتجاعی سوسیال
دموکراتها را به چالش کشیدهاند واستوارانه دربرابرتصویب قوانین پیشنهادی دولت ایستادگی می کنند.
کارگران حتی دربسیاری ازکشورهای سرمایه داری غربی همچون آمریکا ،آلمان ،سوئد ،اسپانیا،
یونان و....درمقابل برنامههای اقتصادی ارتجاعی دول خود دست به مبارزه زده وخواستهای خود
رامصرانه د نبال کرده اند .کارگران دربسیاری ازکشورهای موسوم به کشورهای پیرامونی ازجمله
کره جنوبی ،تونس ،بنگالدش ،مکزیک ،آرژانتین ،ترکیه و ...برای رسیدن به خواستهای خود اقدام به
اعتصاب وتظاهرات کرده اند .هماکنون کارگران نفت گر کویت علیه اجحافات سرمایه ودولت
دراعتصاب می باشند.
درحالیکه کارگران بسیاری ازکشورهای جهان ،درچنین روزی درمارش های هزاران ودهها هزار
نفره ،اعتراض علیه اجحافات سرمایه داران را فریاد میزنند وخواستهای خود را آزادانه مطرح
میکنند ،کارگران درجمهوری اسالمی محروم ازگردهمائی آزادانه وطرح خواستهای صنفی وسیاسی
خود می باشند .آن تجمع خود ساخته حکومتی وتحت نظرمزدورانی را که دررأس ً خانه کارگر ًجای
کرده اند ،نبایستی یک گردهم آئی کارگری دانست .تجمعی که محل ستایش گویی ازحاکمیت سرمایه
وبا شعارهای فاشیستی علیه کارگران مهاجرافغانستانی باشد ،نه تنها مضمون کارگری ندارد ،بلکه

کارگرستیزمی باشد .کارگران آزاده ایران علیرغم تمامی فشارهای حکومتی ،امسال نیزبا تحمل
مشکال ت فراوان ،گرد همئئی های مستقل کارگری را دراین وآن مکان برپا خواهند داشت ،چون
سالیان پیش به گفتگوبرای رهیابی ازاستثماروستم سرمایه دارخواهند پرداخت ،سرودهای انقالبی
خواهند خواند ،پیمان همبستگی خود را پایدارترخواهند کرد ،شیرینی وتنقالت دیگر ،پخش کرده
ودرروزمتعلق به خود شادی خواهند کرد ...بکوشیم با شادی آنها ،شاد باشیم وپیمان خود رابا آنان
مستحکم ترسازیم.
کارگران ایران درسالی که گذشت ،درفاصله اول ماه مه سال پیش وامسال ،مبارزات درخشانی را به
پیش برده اند .اعتراضات کارگران ایران درسالی که گذشت ازآن چنان گسترش وفزونی برخورداربود
که به جرأت میتوان گفت ،باالترین رقم را درجهان دارا بوده است .پنج اعتراض کارگری درروز،
میانگین مبارزات کارگری درایران می باشد .یکی ازارزنده ترین دستاوردهای جنبش کارگری ایران
درسال پیشین ،اطالعیه های مشترک هفت تشکل مستقل کارگری ومدافعین جنبش کارگری ،پنج گروه
مستقل کارگری وهم چنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه با مضمونی
مشابه درمورد دستمزد واشاره به ضرورت تشکل یابی مستقل وسراسری کارگران بوده است .ادامه
مبارزاتی مستمر این همکاریها ،تعمیق وگسترش آنها وارتباط فشرده با پایه های کارگری
درکارخانجات وکارگاهها ،میتواند شالوده ی تشکل مستقل وسراسری را پایه ریزی کند .وظیفه ی
عمده ومرکزی هر فعال ومدافع کارگری ،درضمن پیش بردن مبارزه کارگری درزمینه های گوناگون،
تالش متحد ویکپارچه درپی ریزی ایجاد تشکل مستقل وسراسری کارگری می باشد ،چه اینکه بد ون
چنین تشکلی هیچگونه بهبودی پایداردرزندگی کارگران وخاصه دستمزدها وحقوق های معوقه ی آنان
حاصل نخواهد شد وموفقیت های کوچک نیز درخطردستبرد سرمایه داران ودولت حامی سرمایه
قراردارند .باشد که روز اول ماه مه امسال ،به عنوان روزپیمان همبستگی واقدامات مشترک انقالبی
کارگران وفعالین کارگری ایران برای خدمت به تحقق وظیفه ی عمده ومرکزی ثبت گردد.
اول ماه مه روزجهانی پرولتاریا ست ،ولی این بدان معنا نیست که پرولتاریا دراین روزودرمبارزه
دائمی خود علیه سرمایه ،تنها به هم طبقه ای های خود می اندیشد .پرولتاریا دراین روزودرمبارزات
خود ،روبه دیگراقشارستم دیده جامعه دارد وازخواستهای بحق صنفی وسیاسی آن اقشارنیزدفاع کرده
وآنان را درمبارزه برای براندازی حاکمیت استماروستم ازجمله یاران خود می داند.
فعالین کارگری ایران درسالی که سپری شد ،عالوه برتوجه به مسائل کارگری ،ازخواستهای بحق
سایراقشارتحت ستم نیزجانبداری کردند ،ازجمله علیه تبلیغات واقدامات فاشیستی ونژاد پرستانه ضد
کارگران مهاجرافغانستانی افشاگری کردند ،به د فاع ازمبارزات زنان ،معلمان ،پرستاران،

دانشجویان ،جانبداران محیط زیست و ....ادامه دادند وازحقوق اقلیتهای ملی پشتیبانی کرده وتضعیقات
وجنایات حکومتی را نسبت به آنان ضد انسانی دانستند .بطوری که اول ماه مه امسال را به سنگ
پرشی برای همراهی وهمگامی پاسخگوئی به مطالبات کارگران وخواسته های انباشته شده نیروی
عظیم معلمان وفریاد آزادی کارگران ومعلمان زندانی اعالم داشته اند ،این همه نشان ازآن دارد که
فعالین کارگری درون کشوربه درستی به ضرورت برقراری پیوند بین جنبش کارگری با مبارزات
بحق سایراقشارتحت ستم پی برده اند.
پشتیبانی ازمبارزات کارگران ایران ،فعاالن انقالبی کارگری ،زندانیان مبارزات آزادیخواهانه وحق
طلبانه وخانواده های آنان یکی ازمهمترین وظایف مدافعین جنبش کارگری درخارج ازکشورمیباشد.
ما ،نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران به این وظیفه خود همچنان ادامه خواهیم داد ومی
بینیم ومی دانیم که برخی دیگر نیروها وانسانهای مبارزنیزدراین راه گام برمی دارند ،ولی قویا ً براین
باوریم که این مبارزات د رخارج کشوربه علت پراکند گی وعد م یک سوئی زمانی  ،درضمن مثبت
بودن ،آن ثمربخشی را که درصورت همکاریها حاصل خواهد شد ،دربرندارند .لذا همچون گذشته
برای زدود ن این ضعف کوشا هستیم وتمامی نیروها وانسانهائی را که دل به جنبش کارگری دارند،
دعوت به همکاریها وهم پیوندیهای ضروری متحدانه درازمدت ومورد ی می نمائیم .باشد که روزاول
ماه مه ،روزهمبستگی کارگری ،ما همگان را جدا ً به اندیشه وادارد وهمکاری وهمدلی را جایگزین
تفرقه وخود مرکزبینی کنونی کنیم.
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