
فراخوان به تظاهرات اول ماه مه انقالبی

برای ابراز همبستگی با طبقه ی کارگر جهانی، از مزدبگیران چین گرفته تا زحمتکشان فرانسه در مبارزه
علیه سرمایه داری، برای همبستگی با مبارزه ی کارگران در ایران علیه رژیم سرمایه و سرکوب، از هفت تپه

کمیته ی همبستگی با مبارزات کارگران و زحمتکشانگرفته تا اعتراضات سراسری معلمان و بازنشستگان، 
 همه را به شرکت در تظاهرات اول ماه مه انقالبی فرا می خواند.در ایران - فرانکفورت

  ۲۰۲۱   روز اول ماه مه   ۱۸    ساعت   Alte Oper  فرانکفورت  

 اول مه انقالبی در فرانکفورت.
روز طبقه ی کارگر. روز طبقه ی ما. روز خشم

همه گیری کرونا و بحران اقتصادی به نحوی دردناک روشن می سازد که دارا بودن و نداری چه معنایی دارد: برای زندگی مرفه
دارایی الزم است و دارایِی اقلیتی را، اکثریتی در جامعه بر گرده ی خود فراهم می کند. همه گیری کرونا به طور ملموس نشان

می دهد که بحراِن در ظاهر مبهم اقتصادی  چه تعریفی دارد: سرمایه داری تفرقه انداز است. زیرا...

    • در حالی که عده ای با داشتن سه شغل هم نمی توانند گذران کنند، کسانی با داشتن امتیاز ارث، زندگی راحتی را می گذرانند،
چرا که بسادگی آن را در تصاحب خود دارند.

 و شرکاء جان می کنیم، اینان از قِبل کار ماTönnies ، Aldi  ،Amazon    • در حالی که ما در شرایط غیرقابل پذیرشی در 
سودی سرشار می برند.

    • در حالی  که تنگدستی های حاصل از قانون کاِر کوتاه مدت، کارهای پیمانی و موقت، بیشترین لطمه ها را  به ویژه به
انسان های رنگین پوست، مهاجران و پناهندگان وارد آورده است، صاحبان سرمایه ها از این تقسیم کار نژادپرستانه به نفع خود

بهره برداری می کنند.

    • در حالی که انسان هایی در مرزهای اتحادیه اروپا برای حفظ جان خود دست و پنجه نرم می کنند، عده ای برای گذران
تعطیالت خود به هرجای دنیا که دلشان خواست پرواز می کنند.

    • در حالی که عده ای از کار اخراج می شوند و از هر گونه کمک دولتی به ما خودداری می شود، دولت در حال توزیع کمک
کرونا به شرکت ها و سهامداران آن ها است.

    • در حالی که کارکنان بیمارستان ها برای مزدی بخورونمیر با ویروس در جنگ اند، پروانه ی ساخت واکسن در انحصار
معدودی مانده و سالمت ما انسان ها بر اساس سود ارزشگذاری می شود.

    • در حالی که توزیع ناعادالنه کارهای بی مزد همچون نظافت، پخت و پز، تربیت، مراقبت و غیره، بیش از پیش بر دوش
زنان، دگرباشان جنسی و مهاجران سنگینی می کند، کسانی هستند که می توانند از عهده ی تامین هزینه های سپردن کار خانگی

بدیگران  ـ بابهره گیری از نظام نژادپرستانه و جنسیتی ـ  برآیند

    • در حالی که در پایان ماه به زور چیزی در چنبه مان باقی مانده است، کنسرن های مسکن، ما را به افزایش بعدی اجاره ها،
باال بردن هزینه های خانه ها و یا فسخ قراردادهای اجاره به دلیل نیازهای شخصی تهدید می کنند.

    • در حالی که میلیون ها انسان از عواقب بحران آب و هوا، جنگ، شکنجه و تعقیب سیاسی مجبور به فرار از محل زندگی
 میلیارد سود کسب می کند و شرکت لوفت هانزا با میلیاردها۱۰خویش اند، کمپانی ولکس واگن  در میانه  ی همه گیری کرونا 

پول ما از ورشکستگی نجات داده می شود.

    • در حالی که انسان هایی - به ویژه پس از حمالت فاشیستی در شهرهای هاله و هاناو – باید زندگی را در هراس از
خشونت های نژادپرستانه و یهودستیزانه بگذرانند، سیاست های دولتی، خود را برای اخراج عده ای دیگر از پناه جویان، تصویب

و اجرای قانون پلیس سختگیرانه تر و همدستی با حرکت های هوادارتئوری توطئه  آماده می کند.



برای عده ای، سرمایه داری ثروت و امکانات فراوان به بار می آورد. اما عاید ما، که هر روزه  سود دیگران را فراهم می کنیم،
فقر، فالکت و بی آینده گی است. ما دیگر تحمل این تضادها را نداریم، ما از این که خود را با کار روزمره از پا درمی آوریم، اما

بازهم امکانی برای زندگی بهتر نداریم، خشمگین و ناراحت ایم. اما دقیقاً همین تضادها نشان می دهند که جامعه ی دیگری ممکن
است، زیرا «تضادها امیدها هستند. این تضادهای سرمایه داری است که درهم شکستن را ممکن می سازند، شکنندگی که در پیکر

جامعه ی مبتنی بربازدهی  و قدرت دولتی رخنه کرده است.» تضادهای سرمایه داری ساخته ی دست بشر است، یعنی می تواند
توسط انسان برطرف شود – پس بیائید خشم خود را به طور جمعی به خیابان ها بیاوریم، تا سرانجام با سیستمی که ما را استثمار
و سرکوب می کند بگسلیم. بگذارید بروشنی اعالم کنیم که ما برای حل بحرانی که از سالمتی  ما، از کار ما، از جسم و جان ما و
از تخریب محیط زیست سود بدست می آورد،  نمی پردازیم. بگذارید روشن کنیم که ما دیگر حاضر نیستیم برای شرکت هایی جان

بَکنیم که ثروت آن ها بر سرمایه های نازی، سود آن ها بر یهودی ستیزی، بر تبعیض جنسیتی، بر استثمار و تفرقه اندازی میان
کارگران استواراست. بیایید روز کارگر را به روز خشم بدل سازیم!

 به خیابان ها بیائیم، خود را متشکل سازیم و با شرکت در مبارزه ی جمعی علیه سیستم کاِر سرمایه داری و۲۰۲۱اول مه 
نابرابری اجتماعی اعالم همبستگی کنیم.

۱۴۰۰ اردی بهشت ۵کمیته ی همبستگی با مبارزات کارگران و زحمتکشان در ایران – فرانکفورت 


