اطالعيه جنبش فدرال دمکرات آذرباﯾجان به مناسبت اول ماه مه
اول ماه مه روز ھمبستگی جھانی کارگران امسال در شراﯾطی پيش روی ماست که
شراﯾط زندگی و کار در اﯾران بد تر و بحرانی تر از ھميشه ھست.
اقتصاد اﯾران که در اثر بی کفاﯾتی از ھمان ابتدای جمھوری اسالمی حال زاری داشت
و بر اثر تحرﯾم ھای حداکثری آمرﯾکا زمين گير شده بود با پاندمی کرونا و دزدی ھا و
رانت خواری ھای کالن تقرﯾبا از ھم پاشيده است.
گرانی روز افزون سفره خالی کارگران و زحمتکشان و حتی اقشار متوسط جامعه را روز
به روز خالی تر می کند.
بر بستر چنين زمينه ای بستن کارخانجات و موسسات توليدی ،عدم پرداخت حقوق
معوقه کارگران و نيز اخراج دسته جمعی کارگران بوﯾژه در بخش شرکت ھای
پيمانکاری روز بروز شدت می گيرد.
چشم انداز برون رفت از چنين اوضاعی تارﯾک است و برجام که شاﯾد کورسوﯾی
ميتوانست باشد در پی منافع و مالحظات باند ھای مافياﯾی قدرت در ج .ا .فعال به
محاق رفته است.
در سالی که گذشت روزی نبوده است کارگران ،معلمان ،بازنشستگان و ساﯾر اقشار
زحمتکش در آذرباﯾجان ھمچون سراسر اﯾران به اعتراض بر نخيزند.
آنان در حين مبارزه سازماﯾافته تر شده اند و در خواست ھای خود را نه تنھا در زمينه
اقتصادی بلکه سياسی ھر روز با صدای آشکار و بلندتری مطرح می کنند .آن ھا حين
مبارزات خوﯾش به تدرﯾج ولی پيوسته به اﯾن نتيجه می رسند که رﯾشه اصلی
مشکالت کشور و اکثرﯾت مردم سيستم مافيائی و امنيتی جمھوری اسالمی است.
اگر کارخانه ای در نتيجه ی سوء مدﯾرﯾت ،دزدی و اختالس بسته می شود ،اگر برای
توليد مواد اوليه ای در کار نيست ،اگر دزدی ،دغلکاری و گرانی بيداد می کند و ...
مسئوليت آن به گردن سيستمی است که اختيار و اداره ی کشور را به ولی فقيه،
سپاه پاسداران ،ارگانھای امنيتی و چندﯾن خانواده ی خوﯾشاوند معلوم الحال سپرده
است.
در آذرباﯾجان در کنار ھمه ی اﯾن مسائل بعد از چھل دو سال ھنوز ھم تبعيض شدﯾد
ملی بيداد می کند .فعالين ملی و مدنی آذرباﯾجان دستگير و به زندانھای طوﯾل المدت
محکوم می شوند.
در نتيجه ی عدم سرماﯾه گذاری طوالنی مدت توسط دولتھای حاکم ،بيکاری و فقر
مردم را مجبور به مھاجرت از خاکھای آبا و اجدادی می کند.
دست اندازی شرکت ھای خارج از آذرباﯾجان در صناﯾع و معادن سود ده فالکت
زحمتکشان آذرباﯾجان را دو چندان کرده است که بر جسته ترﯾن مورد آن معدن مس
سونگون است.
عليرغم اعتراضات مردم آذرباﯾجان و کارگران اﯾن معدن بزرگ ،ھنوز ھم حاکميت حاضر
به سرماﯾه گذاری در اﯾن معدن نيست.
مردم آذرباﯾجان خواھان آن ھستند که به استخراج مواد خام در اﯾن معدن پاﯾان داده
شده و ھمچون معادن مس استان کرمان برای تغليظ و توليد شمش در اﯾن منطقه
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سرماﯾهگذاری شود.
زحمتکشان آذرباﯾجان در ھمبستگی با زحمتکشان سراسر اﯾران و تنھا با سازمانيابی
بيشتر و طرح و پافشاری بر روی خواسته ھاﯾشان می توانند صاحبان سرماﯾه و
جمھوری اسالمی را به پذﯾرش خواسته ھای به حقشان وادارند.
فعالين ملی آذرباﯾجان باﯾستی در پيوند و ھمراه با ھمه زحمتکشان و ملتھای ساکن
اﯾران ،با گراميداشت روز اول ماه مه حماﯾت ھمه جانبه خود را دراه رھائی از ستم و
ظلم حاکميت اسالمی ابراز دارند!
جنبش فدرال دمکرات آذرباﯾجان
 9اردﯾبھشت ١۴٠١
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