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 زنده باد اول ماه مه
 ( کارگری روز جهاندني فرا رسۀدر آستان )

١٣٨٨ فروردين ٣١  شنبهدو                                                                                         ی شکرديفرش                
  

  
زندگيش ضد بورژوازی موازی با مبارزه اش بر. پيمايد تکامل را میمراحل گوناگون رشد وپرولتاريا  «

       تسي حزب کمونفستيمان  .»گردد ميآغاز

دست در دست  ای همۀ کشورهادر اين روز خجسته پرولتاريهر ساله، . است هرادرکارگر یجهان روز مه،ه ما اول

 و انترناسيوناليسم  اتحاد طبقاتی گوشه ای از کهعظيمی رژه ای. تی اشان را به نمايش می گذارندهمديگر قدرت طبقا

  اين توليد کنندگان ثروت و نعمات برایستبزرگ نه فقط جشن و سروريهمايش اين  . را نمايان می سازدپرولتری

   .است  طبقاتی کشمکش اين در، قدرتمندان و زورگويان عليه و باهم بودن آنان صف آرائی اعالندنيا، بلکه
 بشارت ری نظام سرمايه داری، و روز صدور کيفرخواست انسانيت و مدنيت عليه بربريت و چپاولگروز کارگر،

.  و نمايندگان سياسی آنها در فردای نه چندان دوريستکنندگان استثمار باشوندگان  استثمار تعيين تکليف اساسیدهندۀ

اسبات ظالمانۀ به نظم وارونۀ کنونی، من نسبت  مفهومی غير از ابراز نفرت کارگران و ستمکشان  طبقاتیجشناين 

  . نمی تواند داشته باشدمزدی بردگی اين عصر و

 در درون جنبش  سنديکاليسم ومرز خود را با رفرميسمدر روز جهانی کارگر می کوشد تا   که آن صدائیند شدنبل

تا اندازه ای به گوش می  کنترل زياد  اعمال برخالف که راديکالی شعارها و مطالباتيا ، کندهای کارگری روشن

بازنده در اين جنگ سرنوشت ساز  ها شماعاقبت،  که ای بيدادگران به طبقۀ بورژوازیاست  اخطاری بواقعد،نرس

حکم تاريخ را به  استمرار بخشيدن به پيکارهايمان  با ما با پشت بستن به نيروی طبقاتی امان، وخواهيد بود؛ چون

   .جلو می کشيم

( ، فعالين کارگری، جريانات کمونيست و چالشگران چپ جنبش های اجتماعی  کارگرمردانوسيع زنان و  شرکت

اين .  حاوی پيغام ديگری نيز هست،  مختلف ممالک روز جهانی کارگر در در تظاهرات های)... و دانشجوئی،زنان

ی کنيد قادر هرچه سع: دن چپ نماهای خرده بورژوا و بورژوا می گوي خطاب به و اين فريادهای پرطنينمناظر مهيج

طبقاتی " مبارزۀ .  را از جوهر انقالبی اش تهی کنيد با نگارش هجونامه هايتان مبارزۀ طبقاتی پرولتاريانمی گرديد

سيستم کارمزدی و ، از بين بردن  کاپيتاليسم با استراتژی درهم شکستن جبهۀ بورژوازی، نابودی که ای"غير انقالبی

  .  ندارد و خريداریميان ما جائی، در محو طبقات بيگانه است

  عليه کارفرماها و   انقالبی کارگران و زحمتکشان مبارزاتايد ليکن درآمده  مدافعين طبقۀ کارگر به جامۀای آنانکه

 رد امکان نابودی  به بی اساسی و آوردن استدالالتئی کردن تزهابا رديف  و،دولت هايشان را تاب نمی آوريد

 خود برای پاک  سعی باشماهايی که.  جهان مشغوليد در سراسر يا يک نقطۀ جغرافيائیاستيالی سرمايه داری در

 طبقۀ  انقالب کارگری و ايجاد سوسياليسم به زمانی نامعلوم، همه اش برآنيد تا احالۀ و روح انقالبی مارکسيسمکردن



 عمل و  توسل بهشرط ببنيادیدگرگونی  داريد؛ آگاه باشيد،  برحذر با استثمارگران پيکار قهرآميز را ازکارگر

تئوری ، و  حاکم بر گيتی شما از وضعيت گمراه کنندۀتفسيرهایمغلطه و  .اسد زمان و مکان نمی شنپراتيک انقالبی

 و  کارگران پيشروزيرا ، است محکوم به شکست طبقاتی جدال های کشانيدنسازش هدف بهرهنمودهايتان بها و 

  . دمی شما را آسوده نخواهند گذاشت ضد انقالبی اتان رفرميستی وظرات ن افشای در مارکسيست ها و،کمونيست

 قدری روی ويژگی  روز جهانی کارگر، در اين بخش های نهفته در مراسم به همين مختصر درباب پيامیبا اکتفا

 که د کنن در شرايطی خود را برای استقبال از اين روز آماده میان جهان کارگر. مکث خواهيم کرد٢٠٠٩اول مه 

  ) شکست ايدئولوژی اين مناسبات توليدی و در رأس آن نئوليبراليسمبن بست اقتصادی، ( بحران سرمايه داری

  . کند  می تهديد به شدت رازندگی دهها و صدها ميليون از ايشان

تا هم   دستمزدها و اضافه شدن ساعات کار ميزان، پائين رفتن بيکارسازيهای هر روزه همانااين بحران پيامدهای

 جوامع سرمايه داری پيشرفته در  شماری پر سطح، سبب بروز معضالت و ناهنجاريهای اجتماعی هميناينک و در

 کارگران و  دوشبر آن  عوارض سرشکن و متوجه کردن بحران جاری ودرعين حال .و درحال توسعه شده است

   .ه است دامن زدی زمين جا جای در برآيندهای اعتراضی بهمزدبگيران،

 طبقۀ کارگر، مبين آغاز  و ظرفيت بالقوۀپتانسيل بی همتا همپای متجلی نمودن ديگربار اين تظاهرات های کارگری

 عليه هجوم بورژوازی و رگران فرانسه، بريتانيا و يونان کا مصاف. می باشنداز جدال های کارگریدور جديدی 

  پيوستگی،شود  پيش بينی می ودند تصوير درآور را به شعف آفرين گوشه ای از اين کارزارخدم و حشم اين طبقه

از  . در ايندوره ميافزايد به ميدان آمدن جنبش های اجتماعی و کثرت مبارزات کارگری تعدد وچنين آشفتگی ای به

ده ای برای طبقۀ کارگر بدنبال آورده و خواهد اينروی بايد گفت، هرچند بحران اقتصاد سرمايه داری مشکالت عدي

 پهنۀ گيتی در مقابل نقشۀ انتقال زيانهای اين درهم  در کارگران خشم آلود هایواکنشبرآمدها و ا ؛ معهذآورد

 آزاد نمودن گريبان خود از به منظور[  سرمايه داران و هيئت های حاکمهريختگی به جبهۀ کار و زحمت بوسيلۀ

 تا با  جهان فراهم کردهنيستی در جنبش کمو تمامی بخش های مجال و بستر بسيار مساعدی برای،]تأثيرات بحران

 خود را در ميان توده های  چشم انداز و بديل، به کانال صحيح مبارزاتی اعتراضات آن هدايت وکار آگاه گرانه،

    .دنميليونی کارگران گسترش ده

 اول جشن برگزاری  در آستانۀ کارگر ايران وضع طبقۀ تا چند سطری را به، نوبت آن است اين بحث کوتاهبا اتمام

ه پيشواز ب  خود با نگاه به افق رهائی وبا طلوع خورشيد اول مه،ز  ني طبقۀ کارگر اين ملک. اختصاص دهيمماه مه

  ازسی سال گذشته در  که در حالی اول مه را جشن می گيرند کارگران ايران منتهی.داين روز فرخنده می شتاب

  بحران سرمايه داری شک و بی، خود برخوردار بوده اند در مقايسه با هم زنجيرهایتألم بارتری  مادیوضعيت

  تحمل سوایها اين سالدر طول  اين کشوران کارگر. موقعيت مادی نامطلوب تری را به آنان تحميل می کندکنونی

هيچگاه روی رفاه و آسايش را بخود نديده   سرکوب و کشتار تجربۀ شرايط برده وار کار، بی حقوقی، گرسنگی،فقر،

 خصوصی سازی،  ماننددر اين سه دهه مخصوصًا در بيست سال اخير روزی نبوده تا به بهانه های مختلف و اند

   .اخراج و روانۀ خانه هايشان نشوندبيکار، ... ، کمبود مواد اوليه وکسادی بازار و فروش نرفتن محصوالت

 ی، ر مراکز بزرگ و کوچک توليد، همگان ناظر اعتصابات کارگری د دهشتناکو در بطن اين شرايط احوال با اين



 اگرچه همچنان . رژيم جهل و سرمايه بوده اندهای  سازمانرتخانه ها و وزاراه بندان ها و تجمعات متعدد در برابر

 شاهد  در چهار، پنج سال اخيرد با اين همه و سراسری رنج می بر طبقاتیبود تشکل هایر ايران از نطبقۀ کارگ

بازگشائی  سنديکای شرکت واحد در داخل شکل گرفت،  از فعالين و پيشروان کارگری چندين کميته مرکببوديم که

  جدال های حماسه آفرينی ها، اين تالش ها و ايناين.  سنديکای شرکت نيشکرهفت تپه تأسيس گرديدو بتازگی همشد 

رادۀ خلل ناپذير توده ا، دال بر  فراوان سختی ها و موانع، مرارت ها، خفقان حاکم وجود برغم درنگ بدونپرشور و

  .  است از استثمار طبقاتی خالصی يافتن متشکل شدن و راستای جامعه درهای کارگر

 خواست ايجاد تشکل های  بر رساتر از پيش اين روز،تر هرچه با شکوه ضمن برگزاری اول مه امسالبيائيد تا در

 حمايت از مبارزات زنان و دانشجويان مزمان با بيانبيائيد تا ه. يمان تأکيد کنيم افزايش دستمزدها و، طبقاتی ومستقل

  .  نمائيم تجديد]تحت اين موقعيت ويژه [پرولتاريای جهانبا خود را  پيمان همبستگی بار ديگر  يکعليه رژيم،

ا ه ما کمونيست  کهبفهمانيم...) ليبرال، محافظه کار و( لباسی هر در به بورژوازی همۀ کشورهابيائيد تا در اين روز

 خود به رهبری طبقۀ کارگر تا  در ايران، به مصاف هایهای زنان و دانشجوئی جنبش  فعالين چپ و راديکالو

  کمونيستی جهان کارگری و پرتوان کردن جنبش در امر و ادامه می دهيمتحقق انقالب کارگری در اين سرزمين

  .کرد  تعلل نخواهيم نيز انهدام هميشگی نظام طبقاتی لحظه ایبرای

                                            
  زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

  
  ی شکرديفرش
  ٢٠٠٩ آوريل ١٤

  


