
 
 
  

  !!گرامی باد اول ماه مه ، روز جهانی کارگرگرامی باد اول ماه مه ، روز جهانی کارگر
  

در اين روز .  ماه مه، روز جهانی کارگر، روز نمايش همبستگی مبارزاتی کارگران سراسر جهان استاول
کارگران در هر کشور، بسته به شرايط و قدرت تشکل خود با برپائی گردهم آئی های توده ای، همبستگی طبقاتی 

 و ضمن بزرگداشت ياد و خاطره همه کارگرانی که در راه تحقق شرايط رهائی طبقه خود را به نمايش گذاشته
کارگر از قيد هر گونه استثمار جان باختند به ارزيابی از چگونگی پيشبرد مارش خستگی ناپذير شان در اين راه 

  .می پردازند
  

اری در سراسر جهان، غرقه در امسال کارگران جهان در شرايطی اول ماه مه را برگزار می کنند که سرمايه د
بحران به هر وسيله ای متوسل می شود تا بار هر چه بيشتری از مصائب بحران های ذاتی سيستم خود را به دوش 

بر اين مبنا است که شاهديم که سرمايه داران در هر کشوری دست به تعرض وسيع و . کارگران سرشکن سازد
ش اند تا دستاوردهای مبارزاتی کارگران را از بين برده و شرايط کاری آنها در تال. شديدی عليه کارگران زده اند

از افزايش ساعات کار گرفته تا اخراج های غير مسئوالنه دسته دسته . هر چه وحشيانه تری را به آنها تحميل نمايند
ن، کارگران را از کارگران تا کاستن از ميزان حداقل دستمزد و غيره، عرصه هايی ست که در آنها سرمايه دارا

چنين است که از امريکا و فرانسه و ايتاليا تا برزيل و مصر و کره جنوبی همه جا صحنه . مورد حمله قرار داده اند
واضحست که اين تعرض در کشور های تحت . يورش بورژوازی به حقوق و دستاورد های طبقه کارگر شده است

  .اشدسلطه دارای ابعاد هر چه وسيع تر و شديد تری می ب
  

در ايران و زير سلطه رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی، طبقه کارگر در شرايطی به پيشواز روز جهانی 
حتی قانون ضد " سفيد"و يا  " قرارداد های موقت"کارگر می رود که بورژوازی امپرياليستی حاکم با توسل به 

در . نه و شديد ترين فشار ها قرار داده استکارگری خود را نيز ناديده گرفته و کارگران را تحت استثمار وحشيا
شرايطی که با دستمزد های نا چيز تحميل شده از طرف دست اندرکاران رژيم کارگران قادر به تامين نياز های 
اوليه خود و خانواده شان نيستند، اين بورژوازی انگل صفت حتی از پرداخت همين دستمزد های پذيرفته شده نيز 

رژيم جمهوری  .ف سر باز می زند؛ تا آنجا که گاه کارگران ماههاست حقوقی دريافت نمی کنندبه بهانه های مختل
اسالمی به مثابه رژيم مدافع منافع سرمايه داران وابسته در پيروی از سياست های امپرياليستی صندوق بين الملی 

ان باز گذاشته است که امروز حتی پول و بانک جهانی چنان دست اين سرمايه داران را در استثمار وحشيانه کارگر
در شهر صنعتی " ايرانيدل"کار به آنجا رسيده است که بعضی از کارفرما ها نظير کارفرمای بی شرم شرکت 

سر کار خود "و يا ديگر "  ماه يک بار حقوق بگيرند١٠ تا ٧هر "رشت به کارگران خود اعالم می کنند که يا 
ا تشديد مبارزات خود به وقاحت و بيشرمی سرمايه داران پاسخ می شکی نيست که کارگران ب." حاضر نشوند

 به دليل پراکندگی صفوف کارگران، به دليل فقدان هر گونه تشکل تحت شرايط ديکتاتوری حاکم،دهند، اما متأسفانه 
کارگری و فقدان يک سازمان پيشرو رهبری کننده، جويبار های اعتراضی کارگران به هم نمی پيوندند تا قدرت 

  .بزرگی به نمايش گذاشته شده و کارگران حداقل بتوانند بخشی از خواست های خود را متحقق سازند
  

 از آنها ياد می شود، راه خالصی کارگران از "فعالين کارگری"از روشنفکرانی که گاه با نام امروز بعضی 
آنها معتقدند که . شرايط بسيار ظالمانه موجود را صرفًا در ايجاد تشکل های مستقل کارگری عنوان می کنند

ه داران را کسب نموده و به کارگران از اين طريق خواهند توانست امکان چانه زدن بر سر دستمزد شان با سرماي
مسلم است که مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری امری . اين ترتيب از شدت استثمار کاسته خواهد شد

اما نبايد فراموش کرد که تشکل های صنفی کارگری نه تنها هرگز قادر به پايان دادن به شرايط . ضروری است
ار کارگران نمی باشند، بلکه با توجه به اين امر که ديکتاتوری در ايران استثمار و وضعيت زندگی بسيار وخامت ب

آن شکل حکومتی است که از حاکميت سيستم سرمايه داری وابسته در جامعه ما نشأت می گيرد، چنين تشکل هائی 
  به خصوص در فقدان يک-به فرض شکل گيری شان هرگز از تعرض حکومت در امان نخواهند ماند و در نتيجه

  . دوام نخواهند داشت-قدرت انقالبی



  
نه فقط تشکل . کارگران ما امروز بيش از هر وقت ديگری در می يابند که قدرتشان در وحدت و تشکيالت است

های مستقل کارگری که قادر به دفاع از حقوق صنفی کارگران در مقابل سرمايه داران باشد نياز شديد کارگران 
بلکه مهمتر و اساسی تر از آن، برپائی تشکيالت رزمنده ای است که نابودی کل ستمديده و مبارز ايران است، 

چنين تشکيالتی بايد به دست کارگران آگاه و . سيستم سرمايه داری وابسته ايران را هدف خود قرار دهد
ک اهميت عدم در. روشنفکران دلسوز و واقعًا مدافع منافع اين طبقه و در يک کالم توسط کمونيست ها ساخته شود

اين امر و در عوض سوق دادن همه توجه و ذهن کارگران صرفًا به مبارزه صنفی، همان چيزی است که در 
مدافعين راستين طبقه کارگر ضمن مبارزه برای . فرهنگ کمونيستی از آن به عنوان اکونوميسم اسم برده می شود

ر چوپ سيستم سرمايه داری، همواره از ايجاد تشکل های صنفی برای تحقق مطالبات به حق کارگران در چها
. ضرورت نابودی اين سيستم سخن گفته و برای ايجاد تشکيالتی مبارزه کرده اند که قادر به انجام چنين امری باشد

اين درس بزرگ مبارزات کارگری است که آن را بايد با طنين هر چه رساتری در روز جهانی کارگر به گوش 
  .بی رسانده و به هر ترتيبی که می توانيم در جهت تحقق آن فعاليت نمائيمکارگران و روشنفکران انقال

  
  

  نابود باد نظام ظالمانه سرمايه داری در جهان
  مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

  زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
  پيروز باد انقالب، زنده باد کمونيسم

  
  

  انبا ايمان به پيروزی راهم
  چريکهای فدائی خلق ايران

  ١٣٨۴ ارديبهشت ١١
  
  
 


