
  
  !ی کارگران و رنجبران مبارک باد روز جهانی کارگر برهمه

  
 رویم که مبارزه ميان کارگران و استثمارشوندگان  روز جهانی کارگر میاستقبال در شرایطی به امسال

  و استثمارکنندگاناحبان سرمایهو صبرای برانداختن مناسبات نابرابر و غيرانسانی موجود   از یک سوی
موقعيت سيال . با شدت بيشتری در جریان استنابرابر موجود حفظ مناسبت از سوی دیگر برای 

و درآمد بيشتر، رشد تورم و افزایش  های مختلف سرمایه برای کسب سود سرمایه، رقابت ميان بخش
در ميان  فقر و گرسنگی و افزایشها کارگران و زحمتکش  ميليونموجب بيکاری های زندگی،  هزینه
داری با کشورهای  روابط نابرابر اقتصادی کشورهای پيشرفته سرمایه. ده استها تن دیگر ش ميليون

ه در افریقا موجب نابودی کشاورزی، ضنتعت و توليد و زیست بشری در این قاره شده  ژفقير به وی
های وسيعی از جوامع عقب مانده  بر بخش  استبدادیهای خودکامه و حکومتحاکميت . است

  افزایشاند، موجب ترین حقوق خود محروم کرده های مردم را از ابتدائی که تودهداری نظير ایران  سرمایه
در سطح وسيعی ، فقر و بيکاری ها شده های عميق اقتصادی و  اجتماعی در این سرزمين نابرابری

   . ترش پيدا کرده استکس
  

قر و نداری به در جامعه و تحميل فهای اقتصادی  رژیم جمهوری اسالمی، عالوه بر تعميق نابرابری
سازماندهی مستقل و داشتن ریست آزادانه و های مردم را از حق   توده جامعه،اکثریت عظيم

های ارتجاعی وضد  این رژیم با اعمال سياست. های صنفنی و سياسی محروم کرده است تشکل
ارگر ها هزار ک های وسيعی از صنعت و توليد شده، ده  سال گذشته موجب نابودی بخش٢٧کارگری در 

 کارگران در اعتراض به وضع .پرداخت نشده استها  ماهها  آنو حقوق و مطالبات شده بيکار از کار 
زنند، ليکن از آنجا که دارای تشکل  دست به اعتراض و اعتصاب میسر ایران  سراموجود همه روزه در
عمل ، در دادهل ي تشکآنانبنام حکومت شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر که  مستقل نيستند و 

مبارزات آنها . کنند های حکومت اسالمی را دنبال می داران و سياست  سرمایهضد کارگری بوده و منافع
  . به جائی نرسيده است

  
 لانطيری طی دو س رانی تهران و حومه با شهامت بی سدر این ميان، کارگران شرکت واحد اتوبو

ام به احيای سندیکای کارگران شرکت واحد خط ممنوعه رژیم را پشت سر گذاشتند و اقدگذشته، 
  واگرچه بارها مورد حمله اوباش خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار قرار گرفته و دستگير. کردند

توانستند جنبش کارگری ایران را از رکود   اقدامات اعتراضی و سازماندهی شدهزندانی شدند، اما با 
  . افکار عمومی داخل و جهانيان طرح کنند درچندین ساله خارج و یک بار دیگر آن را 

  
با این حال، کارگران شرکت . اجازه برگزاری مراسم روزجهانی کارگر را ندارنددر ایران، کارگران هنوز 

های اخير اقدام به برگزاری اجتماعات در  های دیگری از کارگران پيشروی ایران، طی سال واحد و بخش
 سرکوب شد و برگزار کنندگان آن دستگير و ٨٣ کارگر سقز در سال تجمع روزجهانی. اند این روز کرده
 ،اجتماعیکارگران ایران در ادامه مبارزات خود دیر یا زود برای دستيابی به حقوق . زندانی شدند

خود با درس آموزی از تجارب کارگری دو سال گذشته در ایران، اقدام به اقتصادی و سياسی 
های ایران  با اتحاد و همبستگی در خيابان  را  کرد و روز جهانی کارگرسازمانيابی مستقل خود خواهند

های زحمتکش مردم ایران رژیم جمهوری اسالمی   که تودهآن روز دیر نخواهد بود. جشن خواهند گرفت
دانی تاریخ به سپارند و بشریت ایرانی را از جور و ستم  به زباله  عمومی سياسی  با یک اعتصابرا هم

   . ن نجات دهنداین جانيا
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