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.مي خارج سازسميرماول ماه مه را از چنگال رف  
  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم هد                                                                                   ی لغو کار مزدنيفعال

                                                                  
 خورشيد اول ماه مه در کسوف بختک وار رفرميسم چپ و راست از تابش فروغ شعله های دهه های زيادی است که

در تمامی طول اين مدت، احزاب سوسيال دموکرات و . ناتوان مانده استسرخ کمونيسم لغو کار مزدی کارگران دنيا 

 احزاب اردوگاهی، ناسيونال چپ و ضد امپرياليسم خلقی کشورها بين المللی،ری سالح دست سرمايه اتحاديه های کارگ

حتی پاره ای از دولت های هار کارگرکش سرمايه داری ميدان دار برگزاری مراسم اين روز بوده اند و در و باالخره 

ستی و طبقاتی را مصادره کرده اند و از اين گذر کل منشور، پيام، محتوا و سمت و سوی اين مانيفست سرخ سوسيالي

  . بيخ و بن در هم کوبيده اند

 توده های کارگر دنيا عليه سرمايه باشد، عمًال  ميعاد همنوائی و همرزمی راديکالروز اول ماه مه اينک به جای آنکه 

يز سرمايه داری به روز تجديد بيعت وقيحانه رفرميسم راست و چپ مسلط بر جنبش کارگری جهانی با نظام بشرست

آنچه فی الحال بارقه های رسالت اين روز را اينجا و آنجا با درخششی کمرنگ در نقطه های . مبدل گرديده است

مختلف دنيا  ساطع می سازد، صرفًا خروش خشماگين توده های کارگری است که در خارج از مدار قيمومت و يکه 

به حواشی تاتاريستی و انسان ستيزانه سرمايه مقابل تهاجمات  در  راتازی رفرميسم راست و چپ موج مقاومت خويش

  . و اندرون مراسم اين روز تحميل می کنند

 که بيش از يک ميليارد سکنه کارگر روی زمين در نقش نيروی کار شود در شرائطی برگزار می ٢٠٠٨اول ماه مه 

 تازيانه های گرسنگی را بر سلول سلول حيات مازاد احتياج سرمايه بين المللی به طور لحظه به لحظه ضربات مرگبار

مد روزانه ای کمتر  با درآسه ميليارد کارگر و ابوابجمعی خانواده های کارگری دنيا. خود و فرزندانشان تحمل می کنند

 رقمی و گاه سه رقمی ناشی از انفجار سودجوئی های ٢نرخ تورم های . از يک و نيم دالر امريکا روزگار می گذرانند

عربده . ستيزانه سرمايه جهانی سطح دستمزدهای واقعی کارگران شاغل را به صورت هولناکی تنزل داده استبشر

های جنگ جنگ سرمايه جهانی عليه توده های کارگر دنيا در خاورميانه و بخش اعظم دنيا هر بارقه اميد به زنده بودن 

رزندان دران به شيوه متعارف سير کردن شکم گرسنه فتن فروشی ماافق ديد انسانها خاموش می سازد، در در فردا را 

 بازار جهانی سرمايه داری را های  پرسودترين بخش  يکی از مخدر و فروش سکس مکاندموابازار . تبديل شده است

مدرسه ها، بيمارستان ها، مهد کودک ها و خانه های سالمندان به سرعت برق در آستانه سوداندوزی . اشغال کرده است

. سرمايه ها قربانی می گردند و گوانتاناموها، اوين ها، ابوغريب ها بسان قارچ از زمين می رويندعظيم تر  بسيار

 با رشدی غول آسا  داریماشين قهر پليسی و نظامی ضد کارگری همراه با شبکه های اختاپوسی جاسوسی سرمايه

کنونی فقر و بی خانمانی تمامی رکوردهای تا زندگی مردم کارگر دنيا را در تار و پود خود می پيچند، گرسنگی و 

ساکن  ميليون کارگر ۶٠٠ سرمايه دار خون آشام دنيا از کل دار و ندار ٣ و درآمد فقط تاريخ را پشت سر نهاده است

   . تر گزارش می گردد  افزونجهان
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ست ساخت سرمايه در کنار اين برهوت هولناک ماالمال از شرارت و جنايت و گرسنگی و آوارگی و بشرستيزی د

روز اول ماه مه را به روز بيعت جنبش کارگری با ماندگاری  جهانی، متوليان مزدور اتحاديه های کارگری در همه جا 

کاری که تاريخًا و سنتًا به شکل های ديگر و با ظواهر و پيرايش ها و .  اين نظام دژخيم تبديل کرده اندو ماندگارسازی

شده است و  یبانپشتيب و سازمان ها و گروهها و محافل جوراجور رفرميسم چپ نيز آرايش های متفاوت توسط احزا

حمالت متفرق اما هم نهاد اين دو طيف به جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر در . ستدر همه جهات تقويت گرديده ا

اريا و قوای پيکار طول تاريخ صد ساله اخير جنبش کارگری جهانی به همان ميزان که کمونيسم لغو کار مزدی پرولت

 مه ضد سرمايه داری کل طبقه کارگر را به نفع بورژوازی تضعيف کرده است، به همان ميزان هم مراسم روز اول ماه

را از ميدان نمايش سنگربندی ها و صف آرائی های نيرومند ضد کار مزدی توده های کارگر دنيا در برابر نظام 

  را به جائی رسانده است کهاين روز سرنوشت مراسم ، نفرت بار حوادثوقوع اين. بردگی مزدی به دور ساخته است

يير کند و اين اين وضعيت بايد تغ» گر تو ببينی نشناسی اش باز  - بس که ببستند بر او برگ و ساز  «:به گفته آن شاعر

  . ای کارگر دنيا مبدل گرددضد کار مزدی و انترناسيوناليستی تمامی توده هواقعی نمايش قدرت پيکارمراسم بايد به روز

اين روز بايد از مصادره . در زنجيره سراسری مبارزه طبقاتی ما عليه بردگی مزدی باشداول ماه مه بايد حلقه ای 

ساليان دراز رفرميسم راست سنديکاليستی و رفرميسم چپ حزب باز ميراث دار منتقد يا بدون نقد سوسياليسم 

.  آرائی آن تغيير کندبرای اين کار بايد همه اجزاء مراسم، رويکرد، مطالبات و سيمای صف . اردوگاهی خارج شود

سرمايه ستيز انترناسيوناليستی را در آسمان اين روز به يک منشور مطالبات پايه ای بر هر چيز بايد درفش سرخ مقدم 

اين مطالبات از منظر مبارزه طبقاتی پرولتاريای سوسياليست دنيا به صورت عاجل و در لحظه حی و . اهتزاز در آورد

  . مهم زير خالصه گرددر چند بند حاضر می تواند د

 جهان با رجوع به محصول ساالنه کار و توليد اجتماعی طبقه کارگر و بر پايه سراسرميزان دستمزدها در . ١

اختصاص حداکثر اين محصول به معيشت و رفاه و امکانات اجتماعی و تضمين نيازمندی های رشد جسمی و فکری 

  .   کارگران تعيين گردد

  .  دالر امريکا کمتر باشد٧٠٠ نبايد از  کارگری در هيچ نقطه ای از جهاندستمزد ماهانه هيچ. ٢

ميزان اين درآمد در هيچ .  سال کره زمين بايد يک درآمد ثابت تعيين و تضمين گردد١٨برای کليه ساکنان  زير  . ٣

  .  دالر امريکا پائين تر باشد١١٠نقطه دنيا نبايد از 

  . معادل حقوق کامل کارگران شاغل دستمزد دريافت دارد در هر کجای جهانهر کارگر بيکار. ۴

کار خانگی در همه جای دنيا عين کار در مراکز کارخانه و مراکز کار و توليد تلقی شود و حقوق آن در سطح . ۵

  .حقوق کارگران شاغل تضمين گردد

   .تأمين شودمسکن رايگان برای همه کارگران دنيا . ۶

  .  سراسر جهان به طور کامل رايگان شودبهداشت و دارو و درمان در. ٧

  آموزش و پرورش رايگان برای همه شهروندان جهان در همه سطوح. ٨

  مهد کودک رايگان برای همه کارگران دنيا. ٩

  هيچ کارگری در هيچ کجای جهان هيچ ديناری بابت اياب و ذهاب پرداخت نکند. ١٠
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  زمانيابی ضد کار مزدی طبقه کارگر در همه جهان   ممنوعيت کامل هر نوع دخالت دولت ها در امر سا. ١١

  جهان سال در تمامی ١٨ممنوعيت مطلق کار افراد زير . ١٢

  . کليه سالمندان و سالخوردگان و معلوالن در سراسر جهان به صورت کامًال رايگان مورد مراقبت قرار گيرند. ١٣

  محو هر نوع تبعيض جنسی، . ١۴

  ها، لت دولت ها در نحوه زندگی و ازدواج و جدائی انسانممنوعيت کامل هر نوع دخا. ١۵

   طرد کليه قيود و سنن و رسوم منبعث از خانواده مبتنی بر جامعه طبقاتی از روال زندگی انسانها در همه جا . ١۶

   سال در همه جای جهان ١٨ ممنوعيت ازدواج همه افراد زير .١٧

ی جهانی لحظه ای از پيکار سراسری و انترناسيوناليستی ما برای مبارزه برای تحميل اين مطالبات بر سرمايه دار

 بورژوازی جهانی طبقه ما را در سطح بين المللی استثمار می کند، در سطح بين .محو تماميت نظام بردگی مزدی است

بربرمنشی المللی آماج همه بی حقوقی ها، ستمکشی ها، جنايت ها، سبعانه ترين شکل گرسنگی ها، بی خانمانی ها  و 

 راهی کارگاههای  و دانشگاهکودکان طبقه ما را در سرتاسر جهان به جای مدرسه و محيط درس. ها قرار می دهد

بازار کثيف تن فروشی و اعتياد و همه انواع مفاسد اجتماعی را به عنوان تنها راه امرار . مرگ توليد سود می نمايد

ما کارگران کل جهان طبقه واحدی در مقابل نظام انسان .  سازدمعاش بر زندگی آنها مستولی ساخته و مستولی می

هر چه استثمار و شرارت و جنايت در دنيا است از ذات اين نظام نشأت می . را تشکيل می دهيمستيز سرمايه داری 

  سراسری ومبارزه ما عليه اين نظام يک مبارزه. گيرد و بر همه آحاد طبقه ما در همه جهان تحميل می شود

سرمايه هر دينار اضافه ارزش خود را از کار . مطالبات روز طبقه ما مطالباتی بين المللی است. استترناسيوناليستی ان

می نمايد و ستيز ما برای تبديل کاهش هر چه بيشتر اين اضافه ارزش ها به نفع بهبود معيشت  اضافی کل طبقه ما تأمين

  . طبقاتی و انترناسيوناليستی باشدو رفاه اجتماعی مان نيز بايد يک جنگ سراسری، 

  ! کارگران جهان
عدول از محور ستيز راديکال ضد کار مزدی و انترناسيوناليستی فاجعه سياهی است که توسط دولت های سرمايه 

داری و نه کمتر از آنها اتحاديه های کارگری سالح دست سرمايه و احزاب طيف رفرميسم چپ دوقلوی آنها بر جنبش 

يستی و ضد در هر کجا که هستيم انترناسيونالبيائيد . به اين وضعيت پايان دهيم بيائيد تا .حميل گرديده استجهانی ما ت

.  پيکار نمائيم جنبش طبقه خويشبرای سازمانيابی سراسری انترناسيوناليستی و ضد کار مزدی. کار مزدی مبارزه کنيم

ت سرمايه داری به اهتزاز در آوريم و در کنار اين بيرق بربريدر سرتاسر تاريکی زار بيرق سرخ لغو کار مزدی را 

اول بيائيد .  واحد و انترناسيوناليست برای آزادی کل بشريت از فاجعه وجود نظام بردگی مزدی بجنگيم ایبسان طبقه

ی دها و اول ماه مه سال های بعد را روز بررسی دستاورکنيم طاليگان فرخنده توسعه اين پيکار  را٢٠٠٨ماه مه سال 

  .اين مبارزه، بررسی فراز و فرودهای واقعی جنگ طبقاتی برای امحاء کامل کار مزدی و استقرار سوسياليسم سازيم
  

  فعالين لغو کار مزدی

  ٢٠٠٨اول ماه مه 
    


