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   کشور خارج - ايران کارگری جنبش با ھمبستگی ھای نھاد
 ٢٠١٧ اپريل ٢٥

  

 كارگران یجھان ھمبستگی روز ، یم ماه اول باد یگرام
 می تبريك زحمتكشان و كارگرانۀ ھم به را جھان كارگران ھمبستگی روز كارگر، جھانی روزی م ماه اول فرارسيدن

 گرفتار كنونی دشوار شرايط در ويژه به و كردند فشانی جان كارگر ۀطبق منافع و آرمان راه در كه مبارزانی به و گوئيم

  .فرستيم می درود شدند، اخراج و شكنجه زندان، رنج

 و كارگران مشقت و رنج استبداد، حاكميت و داران سرمايه تعرض تشديد دليل به هك سالھاست اكنون جھانی سطح در

 به دست کشورھا بيشتر در کارگران اقتصادی، رياضت برانداز خانمان سياستھای ۀباادام .است يافته فزونی زحمتكشان

 تظاھرات به تنھا آن از مھمتر و داشته دفاعی خصلتً صرفا مبارزات اين کشورھا قاطع اکثريت در اما اند، زده مقاومت

 اين بهء اعتنا بی انگلستان، و فرانسه در ويژهه ب حاکم، ۀطبق و دولت که شده موجب مسأله اين .شود میء اکتفا خيابانی

ه ب و درست ۀاستفاد . ئی ننماينداعتنا خيابانی کارگری اعتراضات به و تصويب را خود کارگری ضد قوانين مبارزات،

 که گرفته قرار کارگری جنبش چپ جناح دستور در امروزه آن کردن سراسری برای تالش و عتصابا سالح از موقع

 ضعف اغلب اما . يابد يريتغ کارگران نفع به ءقوا توازن تا بگيرد قرار کارگری جنبش فعاالن حمايت مورد بايد می

 .است آنان پيشروی اصلی مشکل رفرميسم، ۀسلط و کارگران سازماندھی

 اكنون .اند شده بيكار اقتصادی بحران دليل به بگيران، دستمزد ساير و كارگران از تن ھزار صدھا ساله ھر ايران در

 صعود حال در چنان ھم حاكميت و دولت دروغين ادعاھای رغم علی ايران در بيكاری آمار ند،ابيكار نفر ھا ميليون

 دستمزدھای ھمين پرداخت در وقفه و کرده تر گسترده را گرسنگی و فقر فقر، خط زير ناچيز دستمزدھای  .است

 مشغول آزادی با پيمانكاری گر غارت ھای شركت ناماليمات، اين موازات به .است شده تر طوالنی ماھھا طی ناچيزنيز

 گيری چشم افزايش آن ديگر واشکال ، امضاء سفيد قراردادھای شمار .اندان كارگر ناچيز دستمزد از بخشی دزديدن

 شتابان گسترش وھمچنان اند افزايش حال در ھا سازی خصوصی .دارد ادامه وقفه بی كارگری فعاالن سركوب .اند يافته

 و كودكان از بيشتری شمار ترتيب بدين . آورند می روی درمانی و بھداشتی خدمات و پرورش و آموزش ھای بخش به

 .است افزايش به رو اند، شده محروم درمانی تخدما از كه كسانی تعداد و اند وامانده تحصيل از ما ۀطبق نوجوانان

 ھم اجتماعی مينأت سازمان ھای دارائی به استبداد حاكميت كارگزاران و دولت اندازی دست مصايب، اين بر عالوه

  .دارد ادامه چنان
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 تحميل آنان به سركوبگر حاكميت توسط كه فشارھا و ھا حقوقی بی تنگناھا، اين ۀھم مقابل در زحمتكشان و كارگران اما

 و دولت خانمانسوز ھای برنامه و ھا سياست عليه .كنند می مقاومت شان حقوق سلب مقابل در و اند نشده تسليم شده،

 به مختلف ھای شاخه بازنشستگان و مبارز دانشجويان نيز و پرستاران معلمان، كارگران، از بسياری شمار كارفرمايان،

  .اند آمده ميدان

 حضور ولی پراكنده، و نيافته سازمان چه اگر خود، واقعی و مستقل تشكالت از بودن محروم وجود با ايران كارگر ۀطبق

 واحد صدھا در اعتراضی حركات وجود بر عالوه ھرساله اخير، سالھای طی .دارد طبقاتی ۀمبارز ميدان در واقعی

 .است گرفته صورت پيمانی ھای ركتش چيدن بر خواست با نيز گسترده اعتراض و اعتصاب ھا ده خدماتی، و توليدی

 اكريل پلی بافق، آھن سنگ معدن مثل اقتصادی، بزرگ مركز چند كارگران جمعی، دسته حركات اين از تر مھم

 طوالنی و بار مشقتۀ مبارز يك در ...و ھپكو شركت پتروشيمی، از واحدھائی خودرو، ايران چادرملو، معدن صفھان،ا

 ابتكار به دست سازی خصوصی توقف برای خود، ھای خواسته طرح كنار در متشكل نيمه صورت به و كردند شركت

  .پذيرفتند را بسياری خطرات و زدند عمل

 .نبرد فراخواندند به را كنونی خفقانی جو و شدند ميدان وارد گسترده و جمعی دسته صورت به معلمان ديگر، سوی از

 و برخاستند مخالفت به پرورش و آموزش سازی خصوصی با ان،ش صنفی حق به ھای خواسته بر عالوه شجاعانه آنان

 با شان، صنفی مطالبات بر افزون ترتيب ھمين به نيز پرستاران .شدند پرورش و آموزش امور در خود دخالت خواھان

  .برخاستند مخالفت به درمان و بھداشت سازی خصوصی ھای برنامه

 تا مشروطه انقالب از ايران، سياسیۀ عمد تحوالت تمام در طبقه اين .دارد افتخاری پر تاريخ ايران كارگر ۀطبق

 برجسته نقش ١٣٥٧ انقالب در مھمتر ھمه از و نفت صنعت شدن ملی و ١٣٢٠ -١٣٣٠ سالھای حرارت پر مبارزات

 محيط شديد بودن امنيتی و ليسیوپ شرايط وجود و خود مستقل تشكالت از بودن محروم وجود با نيز اكنون .داشت ای

 با مخالفت نيز و بافق، آھن سنگ معدن اعتصاب ترين طوالنی و مھم اعتراضات سازماندھی و پايداری كار، ھای

 را آن توان و ظرفيت زحمتكشان،ساير  كنار در كارگران كه است آن نشانگر بھداشت، و آموزش ھای سازی خصوصی

 در مھم تحوالت يجادا برای را خود تاريخی جايگاه ديگر بار كنند، عمل روشنتری افق با و تر ھمبسته اگر تا دارند،

  .آورند دست به ايران ۀجامع سياسی فضای

 نيز و معيشتی ناگوار شرايط با ثرؤم تقابل و كنونی بست بن شكستن برای كارگری، پيشروان و نفعاال و آگاه كارگران

 آن .اند نموده فشاری پا كارگران سازمانيابی و ھمبستگی به نياز روی بر بارھا و بارھا كارگران، اجتماعی منزلت تنزل

 دستمزدھا، پرداخت در تعويق فقر، خط زير در آنھا ماندن ماندگار و دستمزدھا پائين سطح كه اند كرده تأكيد بارھا ھا

 خصوصی بيكاری، ۀعاطف بی غول وجود كارگران، حقوقی بی و اخراج شغلی، امنيت نبود و موقت كار گسترش

 آنھا از تھيدستان و كارگران كردن محروم و بھداشت و آموزش كردن طبقاتی كار، ھای محيط در نسیج تبعيض سازی،

 پيكارجوی ھای سازمان و تشكل نبود از ناشی ؛كارگران ساختن منزلت بی و معشيت سطح تنزل كالم يك در و 

 تشكالت ۀآزادان فعاليت موجود وانعم رفع به بايد مصمم و ھمبسته اول ۀوھل در كه اند زده فرياد آنھا .است كارگری

  .است ميدان اين در بازدارنده عوامل رفع كار ۀچار و  كرد عمل و فكر كارگری

 !پرستاران و معلمان كارگران،

 و كارگران ابزار .نشست نخواھند عقب آسانی به داران سرمايه و إسالمی جمھوری رژيم كه است واقعيت اين

 اين پيشبرد در .است خودشان مستقل تشكالت ايجاد و وحدت نشينی، عقب به كميتحا نمودن وادار برای زحمتكشان

 اكنون .ھستيم مصمم شما از پشتيبانی راستای در و ھستيم و بوده شما كنار در ھمبستگی نھادھای دشوارما ۀوظيف
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 ۀشد پايمال حقوق کسب برای مبارزه جرم به شما، مبارزات مدافعان و سازماندھندگان و اعتصابات نفعاال از تعدادی

  .كنيم تالش ھايشان خانواده از حمايت و آنھا آزادی برای ھستند، زندان در شما

 !شويم متشکل کنيم، سازماندھی

 !یكارگر مستقل تشكالت باد زنده

 !مبارز معلمان و كارگران به درود

 !ميبكوش آنھا یآزاد یبرا و ميكن تيحما یاسيس انيزندان و بند در معلمان و كارگران از

 !كارگران یجھان یھمبستگ روز یم ماه اول باد زنده

 کشور خارج ـ ايران در کارگری جنبش با ھمبستگی نھادھای
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