بمناسبت روز کارگر

شيشه عمر رژيم در دست نيروی متشکل کارگران است !
اول مه تجلی آشکار اتحاد و ھمبستگی جھانی طبقه کارگر بر عليه نظام سرمايه داری است  .در حال حاضر سرمايه
جھانی با يکی از بحرانھای کم سابقه خود روبرو است  ،سياست جھانی سرمايه داری ) نئوليبراليسم( که از حدود سه
دھه قبل با تعرض وحشيانه به دستاوردھای تاريخی طبقه کارگر آغاز شده بود اکنون خود به بن بست رسيده است
وقصد دارد بار بحران وبازسازی دوباره خود را مثل ھميشه بر سر کارگران خراب کند .کارگران اروپا و خصوصا
يونان نشان دادند که اجازه نمی دھند رفع بحران با تعرض بيشتر به سفره کارگران عملی شود .در ايران بحران در
بحران شده است نه تنھا عوارض بحران جھانی ،سرمايه داری ايران را در تنگنا قرار داده است بلکه عروج جنبشی
توده ای و آزادی خواھانه گلوی رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی را فشرده است .
برگزاری مراسم روز کارگر در ايران مستقل ازدولت و ارگانھای ارتجاعی خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار و نيز
ايجاد تشکل ھای مستقل با رای کارگران به عنوان دوعامل الزم و ملزوم ھمديگر چند سالی است که مورد توجه
کارگران و فعالين کارگری قرار گرفته و ضرورتا آن را به منزله قدمی اساسی در ايجاد اتحاد و ھمبستگی خود برای
رسيدن به مطالباتشان شمرده اند و برای آن ھزينه ھای زيادی را از جمله زندان  ،شکنجه  ،شالق  ،اخراج و دادن
وثيقه مالی و ...متحمل شده اند .برگزاری مراسم روز کارگر ھشتاد و ھشت در ايران نقطعه عطفی در سير مبارزات
کارگری سالھای اخيردر ايران بود  .قطعنامه تجمع ھای کارگری و نيز اجتماع درپارک الله تھران جھت برگزاری
مراسم مستقل نشان دھنده تدارک برای حضور اجتماعی در جامعه بود.
بحران اقتصاد سرمايه داری در ايران وبحران سياسی در حکومت اسالمی با عروج يک جنبش ميليونی مواجه شد که
در طی سی سال گذشته بی نظير بوده است  .افزايش شکاف در باال موقعيتی شد تا جنبش آزاديخواھانه و دموکراتيک
کل رژيم را به چالش بکشاند واز راھھای مختلف نارضايتی خويش از رژيم جمھوری اسالمی را به گوش جھانيان
برساند .اصالح طلبان رانده شده از قدرت و ليبرالھای سازشکار با حکومت در تالشند که فشار جنبش توده ای را بکار
گيرند تا جناح نظاميان حاکم را مرعوب کنند و سرمايه داری را ھر چه کم ضررتر از بحران جاری نجات دھند  .توده
ھای زحمتکش و به جان آمده با رشادت و از جان گذشتگی در مقابل رژيم سرکوبگر به مقاومت دست زدند و تنفر
خود از کل رژيم راطی ماھھای اخير به نمايش در آوردند  ،اصالح طلبان و ليبرالھا را پشت سر نھادند و نشان دادند
که به کمتر از سرنگونی رژيم رای نمی دھند  .اکنون جامعه چشم به راه نيروی خالق جامعه يعنی کارگران است.
سرمايه داران رنگارنگ و نيز رژيم جمھوری اسالمی با کل دم و دستگاھش تمامی نگرانيشان از حضور کارگران به
صورت متشکل در مبارزات سياسی جاری در جامعه است و خوب می دانند که شيشه عمر آنھا در دست اين نيروی
اجتماعی است  .اول ماه مه فرصتی تاريخی برای جنبش آزادی خواھانه است که به حمايت از کارگران وخواست
ھايشان که خواست آزادی کل جامعه است بپردازند  ،در مراسمھای روز کارگر شرکت کنند و بيانيه اين روز را پرچم
مبارزاتی خويش قرار دھند.
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