گرامی باد اول ماه مه روز جھانی کارگران

از ھنگام خيزش پرشکوه کارگران شيکاگو در آمريکا برای بھبود شرايط کار  ،افزايش دستمزد و کاھش ساعات کار از
 ١۴ساعت در روز به  ٨ساعت  ١٢٧سال می گذرد .در سال  ١٨٨۶کارگران آمريکا با صفوفی بھم پيوسته قدرت و
عظمت نيروی تاريخساز خودرا بر عليه نظام سرمايه داری به نمايش گذاشتند .آنان بر عليه استثمار و بيدادگريھای
امپرياليسم بپاخاستند و سرانجام توانستند قھرمانانه دست آوردھای عظيمی را از آن خود سازند.
از آن پس ھمه ساله دراول ماه مه کارگران و انقالبيون سراسر جھان با برپايی تظاھرات خيابانی و رژه ھای باشکوه
ضمن گراميداشت اين روز تاريخی قدرت و ھمبستگی خودرا در مقابل نظام سرمايه داری به نمايش می گذارند.
از سال  ١٨٨۶تاکنون کارگران جھان ھمواره بر شدت مبارزات خود برعليه نظام سرمايه داری افزوده و درتکاپوی
رھايی کامل از يوغ استثمارگران به ستيز ادامه می دھند .باوجود چنين تحوالتی در اقصی نقاط جھان اما ھنوز کارگران
ايران در شرايط طاقت فرسايی امور می گذرانند .
درکشور ما ايران  ،ھم اکنون ھيچگونه حقوق سياسی  -اجتماعی و صنفی برای کارگران به رسميت شناخته نمی شود.
ارتجاعی ترين قوانين کاروضع گرديده و کارگران فاقد تشکل مخصوص به خود می باشند .ازھنگام روی کار آمدن رژيم
جمھوری اسالمی ايران ھمه ساله فقط يک روز ازسال در مورد کارگران سخن گفته می شود ،آنھم به قصد تھی کردن
معنی و مفھوم اول ماه مه و لوث کردن مطالبات کارگران .سردمداران حکومت اسالمی ھرسال بنام کارگران اقدام به
برپايی يک ميتينگ فرمايشی می نمايند .آنھا عوامل شناخته شده خودرا به اين مراسم گسيل می دارند و گردھمايی عده ای
ازاعضای انجمنھای اسالمی و پاسداران را جشن کارگران می نامند.
با وجود سرکوبھای مداوم جنبش کارگری  ،اعدام کارگران انقالبی و بزندان افکندن رھبران سنديکايی اما جنبش کارگری
ايران ھمچنان فعاالنه به مبارزات خود ادامه می دھد.

کارگران مبارز!
وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی ايران موضوعی نيست که دولت احمدی نژاد و يا دستگاه رھبری بتواند بر آن
سرپوش بگذارد.استمرار تحريمھای نفتی و بانکی تأثير مخرب خودرا بر وضعيت نابسامان کنونی برجای گذاشته  ،تداوم
چنين شرايطی می رود تا به يک تعارض جدی و غير قابل کنترل در جامعه بيانجامد.
ھم اکنون جناح بوروکرات رژيم به رھبری سپاه پاسداران پرچمداراستمرار رژيم جمھوری اسالمی در ايران گرديده است.
از آنجاکه اين رژيم از بدو روی کار آمدن بر پايه ايده ھای سرکوب و آرمانگرايانه قرارداشته است  ،لذا يک ديد غير
علمی و نگرش عقب مانده ای را برارکان اقتصادی کشورنيزحاکم کرده است .رژيم جمھوری اسالمی ازيکسو برای تأمين
مايحتاج جمعيت بيش از  ٧٠ميليونی ايران به استفاده از فن آوری و علوم پيشرفته روی آورده ،از سوی ديگر انحصار
تکنولوژی و پيشرفت صنعتی کشور را به بازاريان و سپاه پاسداران سپرده است .امری که باعث تورم فزاينده در ايران
شده ،شکاف طبقاتی را بيشتر نموده و موجب رکود اقتصادی و درآمدھای پائين مردم گرديده است.

بلند پروازيھای رژيم در سالھای گذشته فقط به عرصه سياسی خالصه نشده است  ،در حوزه اقتصادی نيزتحت تأثير
سرکشی ھای پی در پی رھبران رژيم ،بر وخامت اوضاع اقتصادی کشور افزوده شده است .بطور نمونه تأثير زيانبار
تحريم اقتصادی ايران ازجانب غرب برھيچکس پوشيده نيست .اين تحريمھا تأثير غير قابل انکاری برروند برنامه ريزی
اقتصادی ايران نھاده تا جائيکه تحقق بيشتر پروژه ھای عمرانی و صنعتی کشور را غير ممکن کرده است .سران رژيم نه
تنھا از پذيرش اين واقعيت طفره می روند بلکه با ترفند زور و ارعاب  ،رکود ناشی از تحريمھارا انکار می کنند.بی تفاوتی
رھبران رژيم در باره وضعيت ھالکت بار اقتصادی جامعه به حدی است که چندی پيش بازاريان نيزعليه سياستھای
اقتصادی آنھا دست به راھپيمايی زدند .

کارگران مبارز
بخوبی آگاھيد که چھارسال پيش در واپسين دم حکومت چھارساله احمدی نژاد براثراختالفات جناحھای حاکم بخش ناچيزی
ازبدکرداريھای سران رژيم ھنگام مناظره علنی برمال شد.با وجود قطع افشاگريھا از سوی رژيم اما برمال شدن ناچيز
حقايق پشت پرده پرتو روشنگری شد تا مردم بيش از پيش از عمق نابخرديھای سران رژيم آگاه شوند .تداوم افشاگريھا
فرصت مناسبی را برای دخالت مردم پيش آورد تا به قصد ساقط کردن رژيم به خيابانھا بريزند  .ھرچند در آن ھنگام
بارديگر درغياب اپوزيسيون حقيقی  ،جناحی از رژيم به رھبری موسوی  -کروبی خودرا پيشاپيش موج نارضايتی ھا
قراردادند  ،مردم را به سکوت دعوت کردند و سرانجام جنبش توده ای و بپا خاسته را به کجراه کشاندند.
توفانی که چھارسال پيش بر سر تقلب انتخاباتی از جانب خامنه ای به نفع احمدی نژاد صورت گرفت  ،اکنون کل نظام را
در نورديده  ،تمام جناحھای حاکم را بجان يکديگر انداخته است .خامنه ای که چھارسال پيش احمدی نژاد را به رفسنجانی
ترجيح داد و اظھار داشت « احمدی نژاد را نعمتی آسمانی می داند« اکنون از مھار رئيس جمھوربرگزيده عاجز مانده
است .
ھاشمی رفسنجانی بعنوانی يکی از معماران اصلی جمھوری اسالمی به حاشيه رانده شده  ،محمد خاتمی رئيس جمھور٨
ساله به جرم اصالح طلبی و ارادت به غرب نامحرم خوانده می شود ،موسوی نخست وزير  ٨ساله خمينی به ھمراه
کروبی رئيس مجلس در حبس خانگی بسر می برند واکنون فرياد رھبر از» جريان انحرافی« به رھبری احمدی نژاد به
ھوا برخاسته است .اين حقايق ثابت می کند رژيم حاکم ھيچگونه صالحيتی برای حکومت برمردم ايران ندارد .توده ھای
مردم نيز سالھاست که نفرت و انزجار خودرا از اين رژيم اعالم داشته اند  .از اينروتنھا راه برون رفت از اين وضعيت
طاقت فرسا ايجاد اتحاد و ھمبستگی بين نيروھای انقالبی و مبارز درجھت سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی ايران می
.باشد
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