
  
  

  اعالمیھ نشریھ دانشجویی بذر بھ مناسبت اول ماه مھ روز جھانی کارگر
  

  می دانید اول ماه مھ چھ روزی است؟    
  ! رنگ انقالب -است کھ پرچمی بھ اھتزاز در آمده است؛ پرچمی بھ رنگ سرخ  سال 123    
و تالش  ،م و آگاھیدر میدانھای نبرد طبقاتی دست بدست گشتھ؛ از عزسال است کھ این پرچم  123 

؛ گاھی در گرگ و میش صبحگاھی بخود گرفتھ رنگجانفشانی میلیونھا میلیون انسان برای ساختن دنیایی نو 
میدانی را بدور از چشم دشمن آراستھ؛ زمانی بر بیانیھ یا دیواری نقش بستھ؛ گاھی در خیابانھا ھدف گلولھ 

نیست رزمنده ای را پوشانده، گاھی در پیروزیھای ھای دشمن قرار گرفتھ؛ زمانی دیگر پیکر خونین کمو
اما . خیره کننده در میدانھای سرخ بھ اھتزاز در آمده و زمانی دیگر در شکستھای خونین بر خاک افتاده است

  . و امروز بدست ما رسیده است هاین پرچم پایدار ماند
و از طریق شورشگران قرن  دهکھ کارگران شیکاگو از دالوران کمون پاریس بھ ارث براست این پرچمی 

آمریکا را صحنھ اعتصابات گسترده خود کرده  1886کارگرانی کھ در سال . بیستم بدست ما رسانده اند
طی آن سال ھزاران ھزار کارگر از ملیتھای مختلف ھر ھفتھ در گوشھ و کنار کشور مشعل بدست با . بودند

. بھ خیابان آمدند» كارگران مسلح شوید« ،»سرنگون باد تخت و بارگاه و خزانھ«، »لیستیزنده باد انقالب سوسیا«پرچمھای سرخ و با شعارھای 
  . کارگران حکومت بورژوازی را بھ لرزه درآورده بودند

زمانی كھ پلیس با كارگران اعتصابی یكی از كارخانھ ھا در شیكاگو بھ زد و خورد پرداخت و دو . نقطھ انفجار این جنبش، اول ماه مھ بود
 190ھزار كارگر بھ جنبش پیوستھ بودند و  340نزدیك بھ . رگر را بھ قتل رساند، در سطح کشور ھیجان انقالبی كارگران را در برگرفتكا

پنج کارگر . كارگران قھرمانانھ بھ نبرد با پلیس پرداختند. ھزار كارگر بھ خیابانھا ریختند 80در شیكاگو . ھزار نفر از آنھا در اعتصاب بسر بردند
  .لھستانی و یک کارگر آلمانی بھ خاک افتادند

زندانھا . سرانجام پلیس بھ صحنھ سازی پرداخت و انفجار یك بمب را بھانھ قرار داد و تعرضی كھ از قبل طراحی كرده بود را بھ اجرا درآورد
. ھمان ماه مھ محاكمات آنان را آغاز كرد عوامل بورژوازی رھبران جنبش اعتصابی را دستگیر و در. مملو از ھزاران انقالبی و اعتصابی گشت

اما بورژوازی آمریكا بیرحمانھ آن . جنبش بزرگی در سراسر جھان بھ دفاع از آنان برخاست. سرانجام ھفت تن از آنان را بھ مرگ محكوم كرد
بھ خیابان آمدن نیم . لیون نفر برگزار شدمراسم تشیع جنازه رھبران جانباختھ جنبش انقالبی كارگران با حضور نیم می. رھبران را بھ قتل رساند

  .میلیون نفر تخم وحشت را در دل بورژوازی كاشت
كنگره انترناسیونال دو، مركب از احزاب و سازمانھای كارگری جھان روز اول مھ را بھ عنوان روز ھمبستگی جھانی طبقھ  1889در سال 

  .كارگر برگزید
طبقھ ای کھ با کارش . یسم پرولتری؛ بھ نماد ھم سرنوشتی رزم مشترک یک طبقھ جھانی تبدیل شداز آن پس اول ماه مھ بھ نماد انترناسیونال

اول ماه مھ بھ سمبل مبارزه ھمھ ستمدیدگان برای جھانی عاری از ستم و استثمار، جھانی . ثروتھای یک جھان بھ ھم بافتھ شده را تولید می کند
سلطھ جھل و خرافھ و ملتی بر ملت دیگر، بدون تنگ نظری ناسیونالیستی این یا آن ملت، بدون بدون مرز، بدون نژاد پرستی، بدون عظمت طلبی 

  .طلبی مرد بر زن بدل شد
  
  چرا اول ماه مھ برای جنبش دانشجویی مھم است؟    

رھایی اش با رھایی ھمھ بشریت اول ماه مھ برای جنبش دانشجویی یادآور اتحاد با انقالبی ترین طبقھ تاریخ است؛ تنھا طبقھ ای در تاریخ کھ 
ھمواره پیشروترین بخشھای جنبش دانشجویی در سراسر جھان سرنوشت خود را با این طبقھ گره زدند و با رسالت تاریخی این . گره خورده است
دیده را برگزیدند وبر پرچم یکالترین تفکری کھ بشر تا کنون بخود دآنان برای تحقق اھداف نھایی این طبقھ، علمی ترین و را. طبقھ ھمراه شدند

  . مارکسیسم بوسھ زدند؛  از این طریق پرشورترین صحنھ ھای مبارزاتی را خلق کردند
. بوده و ھست یدانشجویان مدافع رفرمیسم بورژوایبا  عمده میان دانشجویان چپ و رادیكال یاز تفاوت ھا ییكپیوند با طبقھ کارگر ھمواره 

نقش پر  ؛در پاریس 68نمونھ ھایی چون شورش ماه مھ . است در این زمینھ یالھامبخش ید نمونھ ھاایران شاھ در جھان و یتاریخ جنبش دانشجوی
کھ  57 – 60تھران مشھور شد؛ لحظات پرشکوه انقالب  یكھ بھ تظاھرات اتوبوس ران 1348در سال  ینگ دانشجویان در اعتراضات توده ار

دانشجویان در اشغال كارخانھ ھا، در حمایت از كارگران  در آندوره. ران و زحمتكشان تبدیل شدبھ سنگر دفاع از منافع كارگدر آن دانشگاه 
. اعتصابی و بیكار در گوشھ و كنار كشور، در مصادره زمینھا  و آپارتمانھای متعلق بھ سرمایھ داران و مالکان بزرگ نقش مھمی ایفا كردند

با اوج . در خون شد اما سنتھای این پیوند ھمواره الھام بخش بودغرقھ حاکمان اسالمی  گرچھ پیوند جنبش دانشجویی با جنبش کارگری توسط
گیری جنبش دانشجویی در سالھای اخیر بویژه شکوفایی بخش چپ آن، مبارزه طبقھ کارگر در دانشگاھھا دوباره پژواک یافت و مارکسیسم چراغ 

  . راه مبارزان زیادی شد
بدون این پیوند ھشیارانھ شانس تغییرات اساسی در  .ا پیوند میان جنبش دانشجویی و جنبش کارگری تازه شوداول ماه مھ ھمواره فرصتی است ت

جنبش دانشجویی بھ دلیل موقعیت عینی و ذھنی کھ داراست می تواند حلقھ واسط میان جنبش کارگری و دیگر . جامعھ ما بسیار محدود خواھد شد
  . سیاستھای رادیکال در جامعھ باشدجنبشھای اجتماعی گردد و مبلغ پیگیر 

  
  اول ماه مھ در چھ شرایطی برگزار می شود؟      

در یکسال گذشتھ بازارھای . بحرانی عمیق  گریبان سرمایھ داری جھانی را گرفتھ است امسال در حالی بھ پیشواز اول ماه مھ می رویم کھ 
ورشکست شدند، کارخانھ ھای زیادی تعطیل شدند و بار دیگر پوسیدگی نظام  بورس روزانھ سقوط کردند، بخش مھمی از بانکھای بزرگ دنیا

می خواھند با اخراج . گردانندگان این نظام مثل ھمیشھ می خواھند بار این بحران را بھ دوش توده ھا بیفکنند. عیان شد بر ھمگان سرمایھ داری
  ت و بی ثباتی شغلی بر بخشھای بیشتری از مردم جھان و با ادامھ و تحمیل میلیونی کارگران، تحمیل ریاضت کشی، تحمیل فقر و گرسنگی و فالک
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زده خود دھند تا بتوانند این دوره حساس را از  تحرکی بھ اقتصاد بحران  ،جنگھای تجاوزکارانھ
بار دیگر سرمایھ داران  کارآمدتر و  ؛نگیرد ان با راه حل انقالبی پاسخ اگر این بحر. گذرانندبسر 

تر از قبل بھ استثمار مردم جھان خواھند  وحشیانھ  . پرداخت
جھانی  ینظام سرمایھ دار یکنون یبحران اقتصاد یم ییز از میان اقشار گوناگون  قرباندر ایران ن

. روستاھا در صف اول این قربانیان قرار دارند تھیدست در شھرھا و  یگیرد و کارگران و توده ھا
نشان از شنویم  یم یاقتصاد یبنگاه ھا یدر پ یپ  یر روزه از اخراج کارگران و تعطیلكھ ھ یاخبار

بر  یکھ حاکمان اسالم یدر حال. این واقعیت دارد یم »از این بحران ی جدابودن نظام اسالم«طبل 
و تشدید بحران در  یکوبند، ما شاھد بھ ھم ریختگ یابستھ ایران و نتایج مخرب آن برااقتصاد و

ی نیب شیپ .ت محكوم و محروم جامعھ ھستیماكثری ھیحاش تیجمعی کنون بحران اثر در کھ شودی م
  . شود رانده فقر خط ریز بھ جامعھ اعظم بخش و برسد نفر ونیلیم 15 بھ نفر ونیلیم 7.5 از شھرھا

است كھ ھیئت حاكمھ ایران بھ  یاین در حال یبھ قدرت ھا یمنظور حفظ خود و خوش خدمت
ن راستا، بھ ترویج در ھمی .پردازد یم  یمردم  یور روزافزون بھ سرکوب جنبش ھاھ طجھانی، ب

در را  مردساالرانھ یافكار و سنت ھا و رفتارھا ردازد؛ پ یدر صفوف کارگران م ینفاق و دودستگ
كوشد كھ  یكند؛ م یدھد و تقویت م یپرورش م كارگر و زحمتكش ی كل جامعھ و در میان توده ھا

با  یكوشد كھ راه اتحاد جنبش كارگر یمدارد؛  دیگر در بند نگاه   یا بھ دست نیماز جامعھ ر ینیم
ملل گوناگون درون ایران و نیز  از اتحاد صفوف کارگران  یجلوگیر یرا برا یو شووینیست یزنان را سد كند؛ تفکرات ناسیونالیست یجنبش رھای

  .زند یدامن م یآنان با كارگران مھاجر غیر ایراناتحاد 
بھ تبعیت از حاکمان جھان تالش دارند کھ بھ مردم بباورانند کھ تنھا راه حل، تغییر از درون ھمین نظام است نھ از  انندگان جمھوری اسالمیگرد

این امر بخشی از وقت خریدن برای از سر گذراندن این . ا عمرش بسر رسیده استھطریق درھم شکستن قطعی این ساختار کھنھ و پوسیده کھ مدت
از درون ساختار را در میان مردم دامن  مذھبی تالش دارند کھ توھم تغییر -آنان با ھزار ترفند و با ھمراھی نیروھای  سازشکار ملی. ن استبحرا
د یاد ھایش بر کندن چند باره پوست مردم تاکید کرده و سوگناانتخاباتی کھ پیشاپیش ھمھ کاندید. بازی ھای انتخاباتی بخشی از این ترفند است. زنند

  . بھ اجرا در آورند -مانند حذف سوبسیدھا  –نمودند کھ ھمھ فرامین اقتصادی اربابان خود را 
 دیگر ییك انتخابات فرمایش .داریم كھ این نمایش فریبكارانھ ارتجاع در پیش است یكارگر را در ایران بزرگ م یروز جھان یامسال در شرایط

و جنبش زنان و  یدر كنار جنبش كارگر یدانشجویجنبش  ؛امسال اول ماه مھ. نظامدف حفظ ارکان ندن مردم با ھكشا یصندوق را یبھ پا یبرا
  .را افشا كند و فریاد تحریم انتخابات سر دھد یمی تواند و باید ماھیت این نمایش حكومت ی،اجتماع یبقیھ جنبش ھا

  
  !امواج مقاومت در انتظار آگاھی و دورنمای کمونیستی    

جویبارھای مبارزاتی پراکنده در . و ببندھا و سرکوبگری عریان، ما شاھد رشد مبارزات کارگری در گوشھ و کنار کشور ھستیم علیرغم بگیر
شان برای ایجاد تشکالت کارگری بھ ھر ارزات عادالنھ کارگران و تالشھایجنبش دانشجویی باید فعاالنھ از مب. گوشھ و کنار کشور براه افتاده اند

سئوال اساسی اینجاست کھ چرا این جویبارھای . انجام شودنیست کھ باید ما اما واقعیت این است کھ این تمام وظیفھ . واند حمایت کندشکلی کھ می ت
یافتھ تر آن  پاسخ را نباید صرفا در دامن زدن بیشتر بھ مبارزات جاری و اشکال سازمان. پراکنده مبارزاتی بھ سیلی بنیان برافکن بدل نمی شوند

بدون یک جنبش کمونیستی قوی، بدون یک جنبش . مشکل اصلی این است کھ جنبش کمونیستی در موقعیتی ضعیف بسر می برد. جو کردجست
این واقعیتی است . سیاسی انقالبی قدرتمند ضد رژیمی، مبارزات اقتصادی کارگران مانند تمامی مبارزات توده ای دیگر ره بھ جایی نخواھند برد

 – 1386آذر ماه  13مانند ضربھ  –بدون شک خفقان و دیکتاتوری و ضرباتی کھ بر جنبش ما وارد آمده . مد نظر داشتھ باشیمم مداکھ باید آنرا 
  . موانعی در مقابل گسترش جنبش ما بوجود آورده اند اما این بزرگترین مانع نیست

کنون پاسخ  نیاز بھ آن دارد کھ بھ سئواالت اساسی کھ تا. اردجنبش کمونیستی برای ایفای نقش تاریخساز خود نیاز بھ یک خانھ تکانی جدی د
اینکھ چرا تالشھای تعیین کننده کمونیستھا در قرن بیستم برای تداوم جامعھ سوسیالیستی با شکست روبرو شد؟ درسھا و آموزه : پاسخ دھدنگرفتھ، 

بھ دستاوردھا و نقد ضعفھا و اشتباھات، جامعھ ای انقالبی تر، پویاتر و  ھای ما از این تجارب مھم چیست؟ چگونھ باید عمل کنیم کھ بتوانیم با اتکا
و (سالھ مبارزه طبقاتی در سطح جھان و ایران  160پایدارتر از جوامع سوسیالیستی قرن بیستم داشتھ باشیم؟ اگر کمونیسم یک علم است، تجارب 

چھ نقشی در تکامل این علم داشتھ است؟ کمونیستھا بدون ) ، فلسفی و ھنریکال پیشرفت دانش بشر در حیطھ ھای گوناگون مانند آموزه ھای علمی
نیاز بھ درک . رویکرد علمی و برخورد نقادانھ بھ مرحلھ تاریخی قبل نمی توانند بھ مرحلھ جدیدی کھ آغاز شده پا بگذارند و نقش پیشرو ایفا کنند

  . سالھ گذشتھ و واقعیتھای مادی جھان کنونی است160 اتمھ جانبھ تر و کاملتر از واقعیعلمی تر، عمیقتر، صحیحتر و ھ
بدون . جنبش کمونیستی ایران بدون درگیر شدن در مباحث مھمی  کھ در سطح جھان در این زمینھ براه افتاده قادر بھ ایفای نقش خود نخواھد شد

  . در دست گرفتن این حلقھ کلیدی امکان ایجاد یک جنبش کمونیستی قوی میسر نیست
ھمواره جنبش دانشجویی ایران نقش سرنوشت . مھمی بر عھده گیردمسئولیت می تواند در این زمینھ  –بویژه بخش چپ آن  –دانشجویی  جنبش

این نقش و وظیفھ است کھ باید فعاالنھ . سازی در ارائھ جھان بینی علمی و دورنمای انقالبی و گسترش جنبش کمونیستی در کل جامعھ داشتھ است
دانشجویان . برخورد منتقدانھ دانشجویان نسبت بھ ھمھ امور جایگاه ویژه ای در این زمینھ بدانھا می بخشد. ره در دست گرفتھ شودتر از ھر دو

دیگر چپ می توانند نقش تعیین کننده ای در طرح سئواالت پایھ ای و کلیدی در رابطھ با تکامل علم کمونیسم در میان کارگران مبارز و پیشروان 
خود با جنبش کارگری  اتحادآنان می توانند بھ جوشش فکری خالقانھ ای در جامعھ دامن زنند و از این طریق بھ . اجتماعی ایفا کنندجنبشھای 

  . یاری رسانند
ه کل یندی کھ آینده جنبش کارگری، آینده ھمھ جنبشھای اجتماعی و آیندآفر. یند تاریخی شودآاول ماه مھ امسال می تواند بانگ آغازین این فر

 . جامعھ ما و جھان بدان مرتبط است
زمانھ خود  ھایتنھا از این طریق است کھ می توان پرچم سرخی کھ بدست ما داده شده را بر فراز قلھ ھای رفیعتری برافراشت و بھ ضرورت

  . پاسخ  داد
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