اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و رﻧﺞ ﮐﺸﻴﺪﮔﺎن ﻣﺒﺎرک!
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻴﮑﺎری ،ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎن هﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﺁﻧﻬﺎ داﺋﻢ از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺾ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺷﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎر و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﻮدﻩ هﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ ،اﻋﺘﺮاض و اﻋﺘﺼﺎب ﻧﺪارﻧﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت
اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﺣﻖ ﺧﻮاهﯽ ﺁﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﻮرش ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻩ و دﺳﺘﮕﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻧﮕﻠﯽ و ﺳﻮدﺁور در زﻣﻴﻨﻪ واردات داﻣﻨﻪ زدﻩ و ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﯽ
را ﺑﺎ رﮐﻮد و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﺑﺎ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻄﻴﻞ و
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﺣﻘﻮق و ﺣﻤﺎﯾﺖ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رهﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان از اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻤﺰد ﺁﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻴﻤﺖ هﺎ هﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻬﺮﻩ ﮐﺸﯽ در اﺷﮑﺎل ﮐﺎر
ﻣﺰدی در ﺟﻬﺎن ،و در اﯾﺮان هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻟﺠﺎم ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺑﺮدﻩ هﺎی ﻣﺪرن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
در ﻃﻮل ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ،زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻧﻴﺮو و اﺧﺮاج ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﺻﺪهﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭼﺎی در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺬﺷﺘﻪ ١۶٩ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از  ١٧٠ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻄﻴﻞ ،ﺻﺪهﺎ هﺰار
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﮑﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭼﺎی داﺧﻠﯽ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻴﮑﺎرﺳﺎزی و اﺧﺮاج هﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﻬﺎی
دوﻟﺘﯽ اداﻣﻪ دادﻩ و در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٢۵٠اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮی ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .از
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺸﮑﺮ هﻔﺖ ﺗﭙﻪ ،ﻻﺳﺘﻴﮏ اﻟﺒﺮز و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻣﻨﻪ
دار ﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﻴﺮوزی
ﮐﺎرﮔﺮان در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ هﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺸﺎرهﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺁن وارد ﺷﺪﻩ،
از ﺳﺎل هﺎ ﭘﻴﺶ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩ و ﻗﺪرت ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺪارد .اﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﭘﻠﻴﺴﯽ و ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺗﻮدﻩ ای ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ
وﯾﮋﻩ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم را در ﺳﻄﺢ
ﻧﺎزﻟﯽ ﻧﮕﻪ دارد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ و هﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ هﺎ ﺁﻧﺎن در ﺁﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺧﻮد و ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﺎن رو ﺁوردﻩ اﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﺠﺎد
ﺗﺸﮑﻞ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺮﮐﻮب هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺁزادی هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ،
ﺁزادی اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض ،اﺧﺮاج ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎﺋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮف
ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ از ﺗﻮان ﺟﻤﻌﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻻزم
ﺑﺮای ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮدار هﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﺎف
درون ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻋﻤﻖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺮﮐﻮب را ﮐﻢ اﺛﺮﺗﺮ و راﻩ را ﺑﺮای ﺟﺪال ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ هﻤﻮار
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد! ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺁزاد ﺷﻮﻧﺪ.
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