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 به مناسبت اول ماه مه) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان             

 

 فرخنده باد اول ماه مه                            

 روز اعتراض خيابانی و مبارزۀ مشترک کارگران سراسر جھان

 
 

مه روز اتحاد و مبارزه مشترک کارگران سراسر جھان از راه  اول ماه. ايم المللی کارگران سراسر جھان ايستاده در آستانه اول ماه مه روز ھمبستگی بين
سازند و با برگزاری ميتينگ و تظاھرات خيابانی،  ھای توليد را متوقف می کشند، چرخ ھا کارگر در سرتاسر جھان دست از کار می بار ديگر ميليون. رسد می

شوند، با  ھا می مه کارگران کشورھای مختلف جھان متحد و يکپارچه وارد خيابان در اول ماه. خيزند عليه ستم و استثمار و نابرابری به اعتراض برمی
 . گذارند داری و استقرار سوسياليسم به نمايش می ھای سرخ کارگری و رژۀ خيابانی، اراده واحد طبقاتی خود را برای نابودی نظام سرمايه برافراشتن پرچم

بحران اقتصادی عميقی . چنان غرق در بحران است داری جھانی ھم رسد که سرمايه ھان در شرايطی فرا میالمللی کارگران ج اول ماه مه روز ھمبستگی بين
سرمايه جھانی با يورش به . ھا ادامه يافته است داران و نمايندگان سياسی آن ھای سرمايه ھا و وعده ھا، نقشه رغم تمام تNش که از يک دھه پيش آغاز شد، به

ھا نيز نه فقط راھی برای نجات نظام  ھا و نقشه اما اين يورش. بقه کارگر، تمام بار بحران را بر دوش اين طبقه افکنده استمعيشت و دستاوردھای ط
داری به آن  داری از چنگال بحران نگشود، بلکه بر شدت تضادھا افزود و بار ديگر بر اين واقعيت صحه گذاشت که تضادھای شيوۀ توليد سرمايه سرمايه
ھاست دوران آن به سر آمده و  ای که مدت ی سرمايه داری، نظم کھنه و پوسيده اند که ھيچ راه و گريزی جز نابودی نظم گنديده از حدت و ستيز رسيدهای  درجه

  .جايگزينی آن با نظم نوين سوسياليستی وجود ندارد

  

  !رفقای کارگر، کارگران مبارز
ھای خود در سرتاسر جھان، برای برچيدن نظام مبتنی بر ستم و  ای ست و مانند تمام ھم طبقه گر جھانیناپذير از طبقه کار طبقه کارگر ايران جزئی جدايی

دار و دولت اين طبقه،  رويم که طبقه سرمايه ما امسال در شرايطی به پيشواز اول ماه مه می. کند استثمار و نابرابری و استقرار سوسياليسم مبارزه می
. جانبه عليه طبقه کارگر و سطح معيشت کارگری را تشديد نموده است عيشتی را بر کارگران تحميل نموده و تعرض ھمهترين شرايط اقتصادی و م سخت

ھزار  ٩٣٠تعيين حداقل دستمزد . ھای مذبوحانه و ترفندھای طبقه حاکم برای انجماد دستمزدھا و کاھش باز ھم بيشتر دستمزدھای واقعی ادامه دارد تNش
ھا از شمار بيرون  ھای نجومی آن ميليون تومانی برای مديرانی که دريافتی ٢۴ھای  رسد و درعين حال تعيين حقوق يک چھارم خط فقر نمی تومانی که حتا به

شود  یدار حاکم در استثمار وحشيانه طبقه کارگر و ظلم و ستمی که در حق اين طبقه اعمال م رحمی طبقه سرمايه ھای واقعی و بی ای از نابرابری است، شمه
معضل کارگران ايران فقط اين نيست که دستمزد پايه، چند برابر زير خط فقر است، معضل اکثريت بسيار بزرگی از کارگران درعين . تر ساخت را عريان

به گروگان و اسارت  کنند و از اين طريق ھم کارگران را داران حتا ھمين دستمزدھای بسيار ناچيز را نيز به موقع پرداخت نمی حال اين است که سرمايه
. افزايند اند که تا آخرين حد ممکن استثمار را تشديد کنند و ھم با به کار انداختن ميلياردھا تومان دستمزدھای پرداخت نشده، بر سود خود می درآورده

تر از ارزش  ترين قيمت ممکن، بلکه به بھائی کم ی رژيم سياسی حاکم، چندين سال است نيروی کار را نه فقط به ارزان داران ايران به ياری ھمه جانبه سرمايه
  .اند خرند و طبقه کارگر را در منتھای فقر و گرسنگی و تنگدستی قرار داده آن می

از پيش و تثبيت قراردادھای موقت، پيمانی و سفيدامضاء، ناامنی شغلی،  رحمانه به سطح معيشت طبقه کارگر، گسترش بيش ھمراه اين تعرض بزرگ و بی 
ھای وسيع، ورود صدھا ھزار نيروی کار جوان و  ھا و بيکارسازی اخراج. رس و خطر اخراج و بيکاری کارگران را بيش ازپيش تشديد نموده استاست

ات بازدارندگی تمام اين عوامل بدون استثناء به زيان طبقه کارگر بوده و تاثير. تر ساخته است التحصيNن به بازار کار، صف ميليونی بيکاران را متراکم فارغ
  . ای بر مبارزات اين طبقه داشته است  واسطه بی

  

  !رفقای کارگر، کارگران مبارز
داران و دولت  در زمينه سياسی و حقوقی نيز يورش سرمايه. شود دانيد که يورش طبقه حاکم فقط به عرصه معيشتی و اقتصادی خNصه نمی ی شما می ھمه
ھای جزائی به مسائل و اختNفات ميان کارگر و کارفرما به امری عادی و روش رسمی  ورود دادگاه. تشديد شده است ھا عليه طبقه کارگر ادامه يافته و آن

. از پيش رايج گشته است احضار، محاکمه، بازداشت، صدور حکم حبس و شNق و اخراج کارگران مبارز و فعاhن اعتصاب بيش. تبديل شده است

اھنگی کامل با دستگاه قضائی، امنيتی و نيروی انتظامی، سرکوب سيستماتيک و اعمال قھر مستقيم و عريان عليه طبقه دارن و کارفرمايان در ھم سرمايه
فعال اعتصاب و کارگر معترض، احضار، محاکمه و بازداشت شده، حکم حبس و شNق  ۴٠٠، بيش از ٩۵تنھا در ظرف سال . اند کارگر را تشديد نموده

سازی، احضار و محاکمه مکرر فعاhن کارگری و سنديکايی و فشار عليه کارگران  ھا، بگير و ببند و پرونده افزون بر اين. اند شده گرفته و يا از کار اخراج
در . ترين شکلی نقض و پايمال شده است زندانی نيز تشديد شده و حقوق اوليه و دموکراتيک کارگران برای ايجاد تشکل و تخرب و فعاليت سنديکايی به خشن

آميز کارگران مورد يورش وحشيانه و ضرب و شتم نيروھای سرکوب و انتظامی قرار گرفته و  بسياری از موارد صفوف کارگران معترض و تجمع مسالمت
  .تعداد کثيری بازداشت و روانۀ زندان شده اند

اندوزی بيشتر طبقه   طبقه کارگر و سودپرستی و سرمايهدرپی عليه طبقه کارگر در خدمت تشديد استثمار  گرانه و تعرضات پی تمام اين اقدامات سرکوب
سازمان، بايد در دل طبقه کارگر رعب و  العاده ارزان و بی حد و حصر نيروی کار فوق اقداماتی که درعين سازماندھی استثمار بی. دار بوده است سرمايه

  .و زبان به اعتراض نگشايد شود، اما دم فرو بندد که به شدت استثمار می رغم آن ھراس ايجاد کند تا به
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  !رفقای کارگر، کارگران مبارز
ھای جدی به کارگران و جنبش  دار و دولت اين طبقه که تمام جوانب زندگی کارگران را در نورديد و آسيب ھای ھمه جانبه طبقه سرمايه رغم يورش به

روزی . تر از ھميشه در صحنه مبارزه ايستاده است خاموش نمانده بلکه پرخروشمبارزاتی طبقه کارگر وارد ساخت، اما طبقه کارگر ايران نه فقط ساکت و 
از ارديبھشت سال گذشته تاکنون، کارگران در صدھا مورد و . نيست که کارگران در يک يا چند واحد توليدی و خدماتی دست به اعتراض و اعتصاب نزنند

آھن و معدن و نفت و گاز و پتروشيمی، نساجی و صنايع غذايی گرفته تا  تمام صنايع و موسسات توليدی و خدماتی، از صنايع فوhد و ذوبتقريبا در 
سازی، حمل و نقل شھری، سدسازی، آب و فاضNب، مترو،  آھن، برق، مخابرات، راه سازی، سيمان، راه سازی، کشتی سازی، ماشين خودروسازی، کاشی

ھا ھزار  در اين اعتراضات پرشمار، ده. اند ھا، در اشکال متنوعی دست به اعتراض زده ھا، فازھای مختلف عسلويه و کارگران شھرداری  صنعتکشت و 
 پيمايی و تظاھرات، مسدود ساختن جاده، تجمع در مقابل ھای مختلف کشور، در شکل اعتصاب، تجمع در محوطه کارخانه، راه کارگر در شھرھا و استان

اين اعتصابات و . اند ھا، ادارات کار و ساير مراکز دولتی دست به اعتراض زده ھا، دادگستری، مجلس، دفاتر شرکت ھا، شھرداری ھا، فرمانداری استانداری
. تری شده است د يافتهبه رشد را طی نمود و در حال گسترش است، بلکه از نظر کيفی نيز وارد مراحل جديد و رش اعتراضات نه فقط به لحاظ کمی روندی رو

واسطه عليه  پيمايی و سردادن شعارھای سياسی، به مبارزۀ بی ، با تظاھرات و راه ھای مستقل خود وارد خيابان شده کارگران بيش از پيش با پNکاردھا و پرچم
خواھند در فقر و ذلت و بدبختی زندگی کنند،  گر نمیاند که دي کارگران در اعتراضات مکرر و با شکوه خود با صدای بلند اعNم کرده. اند دولت روی آورده

اند، خواھان بھبود شرايط زندگی و  خواھند زير بار ستم و بندگی زندگی کنند، از ظلم و ستم و استثمار و استبداد بيزارند، خواھان کار و نان و آزادی نمی
زبانند و در بسياری از اعتراضات کارگران، ھمدوش  کارگران معترض، ھمدل و ھمھای کارگری، با  عموم خانواده. خواھان تغيير و دگرگونی نظم موجود اند

افزون بر کارگران شاغل که در محور اعتراضات کارگری قرار دارند و موتور محرکه آن ھستند، کارگران بازنشسته و . ھا مشارکت فعال داشته اند آن
ھا  تمامی اين روندھا و پديده. اند ن مبارزه علنی و اعتراض خيابانی و رودررويی با طبقه حاکم شدهاخراجی نيز در ابعادی که تاکنون سابقه نداشته وارد ميدا

دھنده رشد آگاھی سياسی در صفوف طبقه کارگر و رشد  نشان. دھنده بيداری کارگران است نشان. دھندۀ رشد و تقويت روحيه اعتراضی طبقه کارگر است نشان
  .گير مبارزه عليه نظم موجود است نه نيروی پیو اعتNء جنبش طبقه کارگر يگا

  

  !رفقای کارگر، کارگران مبارز
ست که  ھا و شعارھايی روز مبارزه و اعتراض يکپارچه، روز نمايش قدرت طبقه کارگر و روز طرح خواست. روز کارگر است) ارديبھشت ١١(اول ماه مه 

ست که سطح معيشت و حقوق دموکراتيک طبقه کارگر را مورد يورش  ای اه مه روز مقابله با طبقهاول م. دار حاکم از پذيرش آن سرباز زده است طبقه سرمايه
ھای تحقق نايافته کارگران که ھمگی در جای خود بسيار مھم  در ميان انبوھی از خواست. ھای مشخص آن را بی پاسخ گذاشته است قرار داده و خواست

عNوه بر . به سطح معيشت و حقوق کارگری به اعتراض برخيزيم  ا متشکل شويم و عليه تعرض سرمايهھ ترين خواست ترين و محوری ھستند، حول مھم
ھای مستقل اول ماه مه که خواست ھميشگی طبقه کارگر است، دو خواست مھم و مبرم عموم کارگران،  تعطيل رسمی اول ماه مه و آزادی برگزاری مراسم

  .ھای خود سازيم بخش پNکاردھا و پرچم دستمزد به باhی خط فقر را آذين ، تحزب،اعتصاب و افزايش حداقل  حق تشکل

  

  !رفقای کارگر، کارگران مبارز
ھای متعددی در عرصه مسائل داخلی و خارجی روبروست و درعين حال  رسد که رژيم ارتجاعی جمھوری اسNمی با بحران اول ماه مه در شرايطی فرا می

ھا و جاده ھا شوند،  ھای مشخص و برای احقاق حقوق خويش وارد خيابان وقت آن است که ھمه کارگران با خواست. ست تیھا و مضحکه انتخابا درگير بازی
اول ماه مه روز مبارزه و رزم مشترک کارگران است، روز . ھای خود را به اھتزاز درآورند و مھر ديگری بر پيشرفت جنبش طبقاتی خويش بکوبند پرچم

ھا  ھا و شعارھای مستقل خود وارد خيابان ھای توليد را خاموش کنيد، دست از کار بکشيد و با پرچم ماشين. ست و روز اعتراض خيابانیھای توليد  توقف چرخ
  .شويد

پيمايی  د، راهشويی زرن پيمايی کارگران زغال واحد، راه پيمايی کارگران شرکت پيمايی کارگری در سال گذشته، از جمله تجمعات مکرر و راه ھا تجمع و راه ده
کارگران   پيمايی اکريل اصفھان، راه پيمايی و تظاھرات مکرر کارگران پلی پيمايی کارگران کارخانه سپيدار ساوه، راه کارگران کارخانه قند فسا، راه

پيمايی کارگران  ان روغن نباتی قو، راهکارگر  پيمايی پيمايی کارگران فوhد اھواز، راه سازی تبريز، راه پيمايی کارگران بلبرينگ نباتی جھان، راه روغن
پيمايی کارگران فرنخ و نازنخ و در راس ھمه راه پيمايی و تظاھرات مکرر و با شکوه کارگران ھپکو، نشان داد که طبقه کارگر  کنتورسازی ايران، راه

عليه نظام   د را با کارگران سراسر جھان در مبارزه مشترکپيمايی و تظاھرات خيابانی را سازمان دھد و از اين طريق اتحاد و ھمبستگی خو تواند راه می
ھا ، شعارھا و پNکاردھای خود راھی   خيابان  بياييد تا دست در دست ھم نھيم ھمدوش کارگران سراسر جھان با خواست.  داری  به نمايش بگذارد سرمايه

امان و خونين پرولترھا برای  ھای سرخ کارگری را به نشانه پيکار بی و پرچم تر سازيم شويم، فرياد اعتراض و مبارزه برای يک زندگی بھتر را پرطنين
  .داری و استقرار نظام سوسياليستی به اھتزاز درآوريم منھدم ساختن نظام سرمايه

  

کارگران از جمله تظاھرات و  ھا و اشکال مبارزاتی ضمن تبريک و شادباش اول ماه مه به تمام کارگران ايران، از کليه خواست) اقليت(سازمان فدائيان  
  .کند اعتراضات خيابانی قوياً حمايت می

ھای کارگری و فعاhن کارگری و نيز فعاhن و ھواداران سازمان را به سازماندھی اعتراضات  ھمه کارگران پيشرو و مبارز، تشکل) اقليت(سازمان فدائيان 
  .خواند خيابانی در اول ماه مه و شرکت در آن فرا می

 

  

  ه با اول ماه مه روز ھمبستگی و اعتراض خيابانی کارگرانزند

  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس2می 

  زنده باد سوسياليسم –داری  نابود باد نظام سرمايه

  )اقليت(سازمان فدائيان 
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