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مياردي میرگران جهان را گرام کایول ماه مه، روز اتحاد و همبستگا   
 

  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم هد                                                                   یسيو  جمال چراغیانجمن کارگر
                                                                  

به کمک رژيم محافظش، برای نيز داری ايران  مسال در شرايطی اول ماه مه روز جهانی کارگر فرا ميرسد که سرمايها

 داده فشار قرارهای مختلفی تحت  جلوگيری از روند رو به رشد جنبش کارگری، کارگران و فعالين کارگری را به شيوه

 فزاينده، اخراج و  بيکاری  جملهمشکالتی از.  داشته است شواری نگهد  سخت و شرايط و جنبش کارگری ايران را در

عظيمی  خيل. ايران استطبقه کارگرگريبانگير... ، نداشتن امنيت شغلی و سرسام آوردادهای موقت، تورم و گرانیقرار

را برای کارگران به تعويق انداختن دستمزدها نيز زندگی طرفی ديگرميشوند، ازروزه اخراج کارگران قراردادی هراز

حالی است که صاحبان اين در. ميبرندرژيم آن را اعالم کرده است به سرخط فقری که خود کرده و کارگران زيردشوار

خود دستمزدها را تعيين و اختيارصنايع و سرمايه با به خطر انداختن امنيت شغلی و بيکار سازی ميليونی کارگران، به 

تشکل  غياب يکدر. آنان بگيرندگونه اعتراضی را ازراه هربه قبول شرايط کرده ومجبورصدد هستند تا کارگران رادر

داران  بال سرمايه و در اين چنين شرايطی است که دست و) مستقل از دولت، نهادها و ارگانهای دولتی(مستقل کارگری 

. چه بيشتر کارگران باز گذاشته شده استهری و استثمارکش برای بهره  

ان، صدور حکم شالق رعب و وحشت و با دستگيری، زند سرمايه، با ايجاد فضائی مملو ازرژيم اسالمیطرفی ديگراز

و شکنجه روحی فعالين کارگری، در تالش است تا روند رو به رشد جنبش کارگری ايران را مختل کند و راه هر گونه 

.اعتراضی را بگيرد  

و خفه کردن هر گونه صدای   کارگران، زنان، دانشجويان مبارزات  وحشيانه  داران، با سرکوب رژيم اسالمی سرمايه

در صدد است از جنبشهای مترقی و آزاديخواه گرفته و با اين شيوه بانه، حق اعتراض و تشکل راآزاديخواهی و حق طل

.عمومی انسانهای شريف و آزاديخواه ايران را خاموش کندکه اعتراضات گسترده و  

ران اول مه، کارگ در. آن عليه بشريت فرا ميرسد بان صاح درازی  دست  جهانی ضديت با سرمايه وروز اول ماه مه،

پا و صاحب طلبی سوسياليست گرايشی دير یبرابرو خواهند کرد که جنبش آزادگی مان يادآوری به طبقهديگرپيشرو بار

 خود ازبدور آگاهانه، بابرنامه، متشکل وکار برای متحقق کردنشان   هستند ومنتها همه اين امکانات بالقوه. تجربه است
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