
 
         

مه روز همستگی جهانی کارگران را به زنان و مردانی که به اردوی کار و زحمت ماه فرا رسيدن اول 
 و شاد باش می گوئيم و به عزم استوار و پایدارشان در مبارزه عليه اردوی تاریک  تبریک ،تعلق دارند
  . و استثمار طبقاتی سرمایه درود می فرستيماندیشی، ستم

اول ماه مه امسال در شرایطی فرا می رسد که نئو ليبراليسم بخش غالب جهان را تحت سيطره خود در 
 ، موانع حرکت سرمایه آنجا که قهر اقتصادی کارآئی ندارد با قهر فرا اقتصادی و جنگ. آورده است

آن ، سنگر به سنگر " رفاه اجتماعی" موکراسی و برنامه سوسيال د. ورود خود را در هم شکسته است
در برابر نئوليبراليسم عقب نشسته و تعرض به دستآوردهای اجتماعی که محصول ده ها سال مبارزه 

کشورهای . محرومان جامعه بوده، به طور لجام گسيخته در دستور دولت های سرمایه قرار گرفته است
ی به اردوی سرمایه پيوسته اند و شرایط داخلی خود را متناسب بلوک شوروی سابق یکی پس از دیگر

بدیلی "  ظاهرًا به قول مارگارت تاچر در برابر ليبراليسم . می سازندده با دستورات نئوليبراليسم آما
  .رسيده است" پایان تاریخ"و بشریت به " وجود ندارد

 و تسليم اردوی کار و زحمت و بشریت تعرض به سطح زندگی مردم و اجرای نئوليبراليسم اما با تمکين
ترقی خواه توام نبوده و موجی از مقاومت را در چهار گوشه جهان از سياتل تا جنوا، از نيویورک تا 

  .در برابر حمالت نئوليبراليستی بر انگيخته است... پاریس، از دهلی تا پورتو الگره 
ایت نئوليبرالی، فوروم های اجتماعی  شکل گيری جنبش های ضد سرمایه داری، ضد جهانی شدن به رو

آهنين سرمایه آرزوی خود را به جای واقعيت نشانده است و درست منطق خود انوی نشان ميدهند که ب
  .سرمایه است که زمينه های مقاومت در برابر سرمایه را فراهم می سازد

در کمال بدوی گرِی  خود تعرض نئوليبرالی در کشور ما به شکل ابتر و کژدیسه و به شيوه وحشيانه و 
 دولتی نه تنها به سمت بخش –تغيير مالکيت واحدهای توليدی و اموال عمومی . به پيش رفته است

 و به شکل غارتگرانه آن به طبقه سياسی یعنی آقا زاده ها، بنياد سخصوصی نبوده بلکه غالبًا به ثمن بخ
 به لحاظ حقوقی تاثيرات بسيار مخربی بر این تغيير مالکيت. ها و پایوران حکومتی بخشيده شده است
رکورد و تعطيلی واحدهای توليدی تنها یکی از نتایح مخرب . روابط کار و سرمایه بر جای نهاده است

  .این شيوه از خصوصی سازی در کشور ما محسوب می شود
مشابه ی  عدم اختصاص اعتبار به واحدهای توليدی، عدم نوسازی وسایل توليد، ورود بی رویه کاالها

 کارخانه ها و واحدهای توليدی کشور را یکی ازپس از دیگری دچار بحران  ساخته  ،...توليدات داخلی
 هزار انسان به کام مرگ فرو رفته اند، بر اثر اجرای سياست 50 بر اثر زلزله طبيعی  اگر در بم. است

 هزار کارگر به خاک سياه 500 بيش از ،های تعدیل اقتصادی فقط در بخش خدمات نساجی کشور ما
تاثيرات زیانبار اجرای سياست تعدیل اقتصادی فقط به رکود  و تعطيلی واحدهای . نشانده شده است

اقتصادی منحصر نمی گردد، بلکه عالوه بر آن دامن سيستم قرار دادهای کار، نظام حمایتی بيمه ها، 
دستآوردهای تاکنونی بخش کارگری را یکی را هم در بر می گيرد و همه ... تماعی، دستمزدهاجتامين ا

  .پس از دیگری در هم می شکند
جنبش کارگری کشور ما هم در برابر این تهاجم غير انسانی و مهار گسيخته، نه تنها زانو نزده است  

می توان بر ضعف ها و نارسایی ها و کمبودهای این . ا از خود مقاومت نشان داده استقو بلکه با تمام
ث کرد و آنها را خاطر نشان ساخت، اما در باره نقش مقاومت و دفاع از موجودیت جنبش مبارزه بح

 در کشور ما جنبش کارگری نه تنها مبارزات خود را از سطح .کارگری تردیدی نمی توان روا داشت
ده قانونی به سطح فراقانونی ازتقاء داده، بلکه از محدوده واحدهای توليدی به خارج از آن انکشاف بخشي

عالوه اکنون چند سال است  که همه گردان های جنبش کارگری نظير معلمان ، پرستاران، بع . است
جنبش کارگری اما . دست به مبارزه می زنند و وارد ميدان نبرد شده اند... بازنشستگان، بيکاران 

ز یک کماکان از شبکه های ارتباطی بين بخش های  مختلف خود، از اراده عمومی و سراسری و ا
 قانونی، رشد دم افزون  فراگسترش مبارزات. تشکل مستقل از دولت و احزاب محروم مانده است

ی کاعتراضات و اعتصابات، راهبندان و تجمع  در جلوی نهادهای دولتی دست مایه اميد بخش و مبار

! روز همبستگی جهانی کارگران ، ماه مهل گرامی باد او  



 ناراین روند مساعد در ک. است که زمينه های شکل گيری تشکل سراسری  کارگری را نوید می دهد
 در مجموع عوامل مساعدی ، فشار سازمان های بين المللیبحران هویت نهادهای کارگری رژیمو نيز

  .دند که زمينه سازمانيابی کارگری را فراهم می سازنرا تشکيل می ده
یکاليزه کردن اشکال مبارزه نيست، ر شرایط کنونی به آن نياز دارد  رادآنچه جنبش کارگری د
 ميانجی و ارتباطی است که همه بخش های جنبش کارگری را به هم متصل سازماندهی ساختارهای

هم اکنون .  اشکال مناسب مبارزه خود را سازمان می دهد، وارد ميدان شود" پرومته"آنگاه که. کند
ابتکار و اشکال جالب توجهی از همبستگی در ميان کارگران متولد شده که طليعه نوید بخشی است که 

جنبش چپ ایران با . قاء خود می تواند پایه های تشکل سراسری کارگران را فراهم آورددر امتداد و ارت
تشریح منطق عمومی سازماندهی، با انتقال تجارب جنبش کارگری سایر کشورها می تواند نقش موثری 

  .در راستای دستيابی به این هدف ایفا کند
د بخش های مختلف جنبش کارگری ، به  به اعتما، در شرایط کنونی سازمانيابی در مقياس سراسری

  . دارد روشنفکران مدافع طبقه کارگر بستگی اراده و آگاهی جنبش چپ، کارگران پيشرو و
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