
  ! کارگران و رنج کشيدگان مبارکتمامیاول ماه مه، روز جهانی کارگر بر 
  

روز جهانی کارگر در حالی فرا می رسد که ميليونها کارگر در ایران با بيکاری، فقر و گرسنگی دست به 
 و خواسته ها و مطالبات ارفرمایان و دولت حامی آنها نقض گریبان هستند و حقوق آنها دائم از سوی ک

تهاجم سرمایه در ایران به زندگی، کار و معيشت کارگران و توده های . سرکوب می شودشان 
اقدامات . حق تشکل یابی، اعتراض و اعتصاب ندارندکارگران در ایران . محدود نشده استزحمتکش 

خصوصی . اعتراضی و حق خواهی آنان با یورش پليس مواجه بوده و دستگير و زندانی می شوند
دامنه زده و توليدات داخلی  در زمينه واردات  و سودآورن به اقتصاد و سرمایه گذاری انگلیسازی در ایرا

بعد از دیگر تعطيل و کارخانه ها یکی . جه ساخته استرا با رکود و مراکز توليدی را با ورشکستگی موا
لی برخوردار کارگران در ایران از امنيت شغ. کارگران بدون حقوق و حمایت های اجتماعی رها می شوند

بهره کشی در اشکال کار . نيستند و دستمزد آنان با سطح تورم و افزایش قيمت ها هم خوانی ندارد
ب لجام گسيخته حکومتی کارگران را به برده های مدرن مزدی در جهان، و در ایران همراه با سرکو

  . تبدیل کرده است
  

است های ضدکارگری، زمينه تعدیل  با اعمال سيرژیم جمهوری اسالمیدر طول سی سال گذشته، 
تنها در بخش . است نيرو و اخراج ميليونها کارگر و تعطيلی صدها کارخانه و مراکز توليدی را ایجاد کرده

ا هزار هصد کارخانه موجود در کشور تعطيل، ١٧٠ کارخانه از ١۶٩،  در یک سال کذشته چایتتوليدا
  . ر معرض نابودی قرار گرفته استتوليدات چای داخلی د و بيکار این صنعت کارگر 

  
های  اقدامات اعتراضی خود علی رغم سرکوبهبيکارسازی و اخراج ها، کارگران بهمزمان با افزایش 

از .  گزارش شده استی اعتصاب و اعتراض کارگر٢۵٠ بالغ برو در یک سال گذشته  ادامه داده دولتی
نه می توان به عنوان دامالستيک البرز و کارخانه نساجی کردستان ان نيشکر هفت تپه، اعتصاب کارگر

پيروزی برد که به عقب نشينی کارفرما و  نام  در سال گذشه ایراندار ترین اعتصاب های کارگری
  . انجاميد  در چندین موردکارگران

  
، شدهآن وارد  به ناز پائيکه رژیم جمهوری اسالمی به دليل رشد نارضایتی ها اجتماعی و فشارهائی 

 از طریق اما.  از دست داده و قدرت سرکوب به مثابه گذشته را ندارد خود راپارچگییکاز سال ها پيش 
 تالش می کند از سازمانيابی اجتماعی، به   و یورش به تجمعات توده ایاعمال سياست های پليسی

ح  سطه های مردم را درخواسته های تودبه این وسيله  جلوگيری کند و کارگرانویژه سازمانيابی 
 هم سرنوشتی ها آنان در آموزش و  و فرزندان آنان در دانشگاه ها و مقابل، کارگراندر .نازلی نگه دارد

آنها خواستار ایجاد .  مطالبات شان رو آورده اندتاکيد به دستيابی بهبه سازماندهی خود و پرورش 
برقراری آزادی های اجتماعی و سياسی،   توقف سرکوب های اجتماعی،تشکل، تغيير در قانون کار،
 در شرف  کارخانه هائی هستند که کنترل اخراج مدیریت و به دست گرفتنآزادی اعتصاب و اعتراض،
 از توان جمعی و طبقاتی الزم  ایران در چند سال گذشته نشان دادندکارگران. تعطيلی قرار گرفته اند

شکاف ی خود به سازمانيابآنها با . نها برخودار هستندبرای به عقب راندن کارفرمایان و حکومت حامی آ
 طبقاتی هموار جدال نهائیو راه را برای  سرکوب را کم اثرتردستگاه ،  می بخشنددرون حاکميت عمق
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