اول ماه می  :روز رزم طبقاتی کارگران
اول ماه می فرا می رسد آن ھم در موقعيتی که شرايط اسفناکی بر زندگی توده ھای کارگر و
زحمتکش ايران تحميل شده است  .پروژه ای که از ھمان فردای انقالب کل با قتل و کشتار فعالين و
پيشروان طبقه کارگر و ساير فعالين سياسی کليد خورد و با گام نھادن در راه سياست ھای جھانی
صندوق پول و سازمان تجارت جھانی به ھزينه سفره خالی کارگران و زحمتکشان در حال تکميل
شده است .
در حالی به استقبال اول ماه می می رويم که پرچم خواست و مطالبه نان و آزادی نه تنھا در ايران که
در کل منطقه خاورميانه و شمال افريقا به اھتزاز درآمده است  .طبقه کارگر و ساير توده ھای
زحمتکش اين جوامع  ،ديگر ادامه برده وار زندگی خود را تحت اين سياست ھای ضد انسانی و
سودپرستانه برنمی تابند اما در غياب يک نيروی راديکال و سوسياليست اين امکان وجود دارد که
اين خواست و مطالبه که می بايست از گذر انھدام کامل سيستم سرمايه داری بگذرد باز ھم توسط
جريانات رنگ و لعاب دار سرمايه داری و يا امپرياليستی به احراف کشيده شود .
امروز طبقه کارگر ايران نيز کامالً به وضعيت اسفناکی که در آن قرار گرفته است آگاه است و می
داند که حذف يارانه ھا يعنی خالی شدن ھر چه بيشتر سفره خشک و خالی اش  ،کارگران ايران
زندگی در طاقت فرساترين شرايط را تجربه نموده و می شناسند  ،زمان کار بيش از  ١٢ساعت در
روز بدون ھيچ گونه بيمه بيکاری و درمانی  ،دستمزدھای پايين و معوقه گاھا ً تا يکسال و بيشتر،
تورم باال و کشنده  ،قراردادھای سفيد امضا و موقت  ،نداشتن حق ھيچ گونه اعتصاب و اعتراض و
نيز تشکل  ،سرکوب فعالين و رھبران واقعی اش  ،و . ...کارگران می دانند که بحران اقتصادی که
رژيم دامنگيرش شده می رود تا ھر چه بيشتر بر گرده کارگران و زحمتکشان سنگينی روز افزون
نمايد  .کارگران  ،امروز بر اين مسئله آگاھند که آنھا شايسته يک زندگی مرفه و انسانی ھستند نه
کار برده وار و بدون اجر و مواجب) در مورد زنان کارگر( برای سرمايه داران  .سالھاست کارگران
به طور پراکنده در کارخانجات و محل کارھای مختلفدر حال مبارزه بر عليه اين شرايط ھستند برايش
تشکل زدند  ،اعتصاب کردند  ،فرياد زدند  ،اما در غياب تشکلھای توده ای شان بيشتر از اين
نتوانستند رژيم را به عقب برانند .
امروز طبقه کارگر می داند که برای برداشتن ھر گام در جھت بھبودی وضعيت خود ناچار از تعرض
به سيستم حکومتی سرمايه است  .آنھا شاھدند که چگونه بيش از سه دھه است که تمامی مطالبات
آنان با زور سرکوب و اعدام و شکنجه زيرپا گذاشته شده است  .آنھا زندگی تحت ھمه جناحھای
رنگارنگ سرمايه را تجربه نموده اند و می دانند که تحت حاکميت ھر کدام از اين جناحھا زندگی شان
ھمان می شود که قبالً بوده است  .سيستم سرمايه داری ايران نمی تواند ديگر دموکرات باشد تنھا
راه برای بازتوليد دوباره و انباشت دوره ای سرمايه در ايران به بھای قربانی نمودن زندگی
زحمتکشان اين جامعه ميسر خواھد بود و ھمين مسئله سالح سرکوب و کشتار را جھت جلوگيری از
خيزش ھای اجتماعی راديکال  ،برای سرمايه داری ضروری می سازد .

در شرايط کنونی که بحران اقتصادی می رود تا توده ھای ھر چه وسيعتری را زير آوار خود بگيرد
اين طبقه کارگر است که می تواند با استراتژی مشخص طبقاتی و با اتحاد با ديگرجنبش ھای
راديکال اجتماعی که تحقق خواست و مطالباتشان از گذر سرنگونی جمھوری اسالمی صورت می
گيرد  ،می تواند آلترناتيو سياسی خود را پيش بگذارد و توده ھای ھر چه وسيعتری را به دور آن
جمع نمايد  .امروز طبقه کارگر وقعی به شعار ھمه با ھم و آشتی طبقاتی نمی نھد و می داند که
منافعش با منافع ھيچ کدام از جناحھای سرمايه داری نمی تواند در امتداد ھم قرار گيرد .
در چنين موقعيتی است که با توجه به به اھميت اول ماه می در مبارزه تاريخی کارگران و نيز
جايگاه سياسی ويژه ای که طبقه کارگر در اين دوره می تواند بر عھده بگيرد فعالين سوسياليست و
چپ اين جنبش علی رغم اختالفات سياسی با ھم حول يک اقدام مشترک جمع شده و مطالبات طبقه
کارگر و ساير توده ھای زحمتکش ايران را در بيانيه ھای جداگانه رو به جامعه مطرح نموده اند
بيانيه ھايی که تمامی خواست نان و آزادی را برای توده ھا به شکل يک پالتفرم مشخص طبقاتی
بيان کرده اند و با اين وسيله مھمترين وظيفه خود را که تحليل اوضاع مشخص فعلی و نيز تلفيق
مطالبات اقتصادی و سياسی و نيز کمک يه شکل گيری يک قطب کارگری قدرتمند  ،است به درست
انجام داده اند  .اين گام در ادامه گامھايی است که طبقه کارگر ايران در سال  ٨٩و در اوج اينکه
بسياری جنبش را خاموش شده می انگاشتند در اول ماه می  ٨٩برداشتند .
ما به عنوان انجمن جمال چراغ ويسی از "منشور مطالبات کارگری به مناسبت روز جھانی کارگر"
که توسط شورای برگزاری اول ماه می  ٩٠و نيز کارگران سوسياليست بيان شده است  ،حمايت می
کنيم و آن را کامل ترين خواست و مطالبه در شرايط کنونی می دانيم که می تواند جنبش اعتراضی را
به سمت انقالبی سوق دھد که منافع زحمتکشان ايران را تامين و تضمين نمايد و تمامی آلترناتيوھای
بورژوازی را برای به بن بست کشاندن اعتراضات مردمی خنثی سازد و عمالً نشان دھد که اين تنھا
آلترناتيو سياسی طبقه کارگر است که خواست نان و آزادی را ھمراه ھم به سرانجام می رساند  .از
ھمينجا ھم از ساير نيروھای چپ و سوسياليست می خواھيم که به شکل وسيعی از اين خواست و
مطالبات حمايت نمايند.
پرتوان باد اتحاد طبقاتی کارگران و زحمتکشان
زنده باد انقالب
نابود باد رژيم سرمايه داری اسالمی ايران
انجمن جمال چراغ ويسی
اول ماه می ٩٠

