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  علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١٨ اپريل ٢۴

  

  ! بادخجسته بر کارگران جھان ، اول ماه مه وسال نو کارگری
  

 پنج از بيش گذشت با. يک سال کارگری را پشت سر گذاشتيم، سالی که بارزترين شاھد نبرد طبقاتی کار و سرمايه بود

ن  زميۀبرابری، فقر، گرسنگی، گرم شدن سيار جنگ، ناۀمعاصر ساي جھان داری سرمايه تبعيض سراسر حيات از قرن

    . و گذار استگشت در مردم سر فراز بر... و  و مھاجرت ميليونی انسانھا

سرکوب سيستماتيک کارگران  .اندشدت آسيب ديده   بختک جمھوری اسالمی بهۀدر ايران وضعيت کارگران در نتيج

اين  .تبديل شده استھای مدافع جنبش کارگری از بدو انقالب به يکی از سياستھای ثابت رژيم اسالمی  پيشرو و سازمان

ا با قيد در حالی است که کارگران ايران از تشکل مستقل و سراسری خود محروم اند و فعاالن کارگری يا در زندانند و ي

از ھيچ برنامه و ترفند و حيله ای برای کشيدن  ايران سرمايه داری استثمارگر .داشت دوباره اندوثيقه آزاد و منتظر باز

مزدھای کارگران را ماه ھا و سالھا به تعويق انداخت يا پرداخت نکرد، بسياری از : وگزار نکردشيرۀ جان کارگران فر

واحدھای کار را به عناوين . حقوق و مزايای کارگری از جمله سھم حق بيمۀ کارگران را حذف نمود و يا نپرداخت

 مبارز آنھا را اخراج نمود، ھر حرکت واھی تعطيل و ھزاران کارگر را بی کار نمود، کارگران اعتصابی و نمايندگان

 سرمايه دار است و نماينده و مدافع  که خود بزرگترين(ش  ااعتراضی را با حمايت دولت و نيروھای نظامی و قضائی

سرکوب نمود، کارگران را به زندان انداخت، شکنجه کرد، کشت و يا به خودکشی واداشت و ) منافع سرمايه داران است

ه ب محروميت ھای مضاعفات و تحقيرات و تبعيض  علته ب  ايران قيمم ستانافغان کارگرانيت وضع. يا ترور کرد 

   .است وخيمتر مراتب

 سراسر کشور و در تمامی  دردر مقابل اين ھمه زور و ظلم و ستم و بی عدالتی و بی حقوقی، کارگران ساکت ننشستند،

ات، اعتصابات و انواع ابتکارات در تداوم شھرھای بزرگ و کوچک در تمام سال و ھر روزه، شاھد، اعتراض

اعتصابات طوالنی گروه ملی فوالد اھواز، نيشکر ھفت تپه، ھپکو و آذرآب اراک، کارگران شرکت . يممبارزاتشان بود

.  طلبانه بودقنشانه ھای درخشانی از اين مبارزات پيگير و ح... واحد، پتروشيمی ھا، کارگران تمام شھرداری ھا، و 

اتکاء به نيروی خود در  و ھوشمند، شعارھای محقانه و کوبنده، ی کارا، برنامه ريزی ھای حساب شدهسازماندھ

" دست بگيريمه توانيم مديريت را ب می خودمان  توانند کارخانه را اداره کنند ما کارگران اگر نمی: "ی نظيرئشعارھا
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 از اين مبارزات،  حمايت ساير اقشار مردمیًھا و بعضا  شرکت خانواده ھا در راھپيمائی)کارگران نيشکر ھفت تپه(

   .ويژگی ھای اين دوره را نشان می دھد

  با شعارچ مار٨ويژه حضور آنان در ر وز ه ب. نقش برجستۀ زنان آگاه و مبارز در اين مبارزات بسيار چشمگير است

 ل و معيشتاشتغا ۀدر عرص و در اعتراض به نابرابری و تبعيض جنسيتی  " زنانۀشتغال و دستمزد برابر حق ھما"

در مقابل وزارت کار نشان از رشد آگاھی اين جنبش است که می کوشد با تکيه بر اساسی ترين مطالبات زنان، در 

رگران، عزم راسخ در اتحاد کا.  متشکل ساختن زنان کارگر به پيش رود کمک بهجھت پيوند با جنبش کارگری و

حمله و : "با اعالم اين که ، ّ و حتا مرگن از ھرگونه تھديد و خطر و زندانمقاومت و پايداری تا به آخر، نھراسيد

  ھای نسبیموفقيتعوامل مؤثری در کسب برخی  "تا حق مان را نگيريم اعتصاب ادامه دارد . ندارداثردستگيری ديگر 

 ھنوز بسياری از  بود، ھرچند و نشانگر پيشروی و تعرضی شدن اعتراضات کارگری در سال گذشته کارگرانو موقتی

  .  به کسب آنھا نائل نشدندء و به علت عدم توازن قواهبی پاسخ ماند حق کارگرانمطالبات ب

 پايانی نيست، يک سال به پايان رسيد، اما سالی نويدبخش و پرتالطم در پيش  تا محو کامل طبقات،اما نبرد طبقاتی را

سال پيش رو بشارت دھندۀ  تداوم، گسترش . تی تعيين کننده استروست و ھمان مطالبات باقی مانده، بستر تداوم مبارزا

و تعميق اين مبارزات از طريق وحدت عميق تر، سازماندھی و متشکل شدن گسترده تر تا حد سراسری شدن و يکی 

و کارگران آگاه . است به سود کارگران ءدر برھم زدن توازن قواشدن اين جويبارھای پراکنده و برآمدن سيلی خروشان 

رود فقط و فقط   امروز تنھا راه مقابله با مظالمی که بر ما می: "درستی گفتند و بشارت دادند کهمبارز فوالد اھواز ب

قدرت و توان ما برای ايستادگی در برابر زورگويان و سرمايه  . صنايع در ھمه جای کشور استۀھماتحاد بين کارگران 

 ما کارگران اين ۀبه اميد روزی که ھم .مان بيشتر و بيشتر خواھد شدھم پيوستگی ه داران زرپرست با يکپارچگی و ب

  "..سرزمين ھمصدا و ھمنوا پای مطالبات خود و ايفای نقش در تعيين سرنوشت خود محکم و استوار بايستيم

ز سال نو با اين رھنمود نويد بخش و در اين روز خجستۀ اول ماه مه، روز اتحاد و مبارزۀ طبقۀ کارگر جھانی، به پيشوا

  .می آوريم به اھتزاز در را پرچم پيروزی ھای بزرگتر طبقۀ کارگر و با اميد به آينده ای روشنمی رويم،  کارگری 

                    خجسته باد روز اول ماه مه 

             پيروز باد مبارزات  گستردۀ طبقۀ کارگر ايران و جھان  

      ی و مستقل کارگران در ايران                              برقرارباد تشکل سراسر  

                             سرنگون باد نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران        

  ")کنش مشترک"يا نيروھای  ("شبکۀ کنش مشترک"

 ٢٠١٨ اول ماه مه - ١٣٩٧ ]ثور[ ارديبھشت١١ 

  


