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  اطالعيه کميته مرکزی حزب کمونيست ايران

   روز جهانی کارگربمناسبت اول ماه مه

)٢٠٠٩(  
 که نظام می رويمطبقه کارگر   انترناسيوليستی مبارزاتی وهمبستگیروز در شرايطی به استقبال اول ماه مه، امسال 

  .ت بگريبان است بحران های تاريخ خود دسگسترده ترينسرمايه داری در سطح جهان با يکی از 

و سقوط  در ورشکسته شدن بانکها ابتدااگر چه  ،می شودام سرمايه داری ناشی ظ ذاتی ناين بحران که از ماهيت

خود را نشان داد و با رکود و تعطيلی شمار زيادی از   نيز اما بسرعت در عرصه توليد،بازار سهام بروز پيدا کرد

  کاهش،ساکنان روی زمينو ناامنی بيشتر برای اکثريت فقر و بيکاری ی، الملل بين یو بيکارسازی هامراکز توليدی 

ابعاد ويرانگر خود را هر  قدرت خريد مردم در کشورهای مختلف جهان، دستمزدهای واقعی طبقه کارگر و کاهش

 توليد   که اکثريت مردمی کارگران واما ،و نعمت استجهان غرق ثروت حاليکه امروز در. چه بيشتر نمايان ساخت

 جامعه  بار ديگراين بحران  بدين ترتيب . م اندهمه نعمات زندگی محصول کار و تالش بی وقفه آنهاست از آن محرو

هر روزه آوری نيروهای مولده  رشد بارنتيجهدرداده است که توليد کنندگان قرار مقابل اين تضاد مسخرهبشری را در

 . می کندکاهش پيدا مصرف شان  و توده عظيم محصوالت توليد شده نيزدشان پائين ميآيقدرت خريد قبلروزبيشتر از

سرمايه داری را نيز نظام  در عين حال ورشکستگی سياسی و ايدئولوژيک  ،اين بحران و ورشکستگی اقتصادی

 ايه داری پشتوانه ايدئولوژيک نظام سرم به با خود پايه های نئوليبراليسمی که از دهه هشتاد قرن گذشته،برمال کرد

رسوا   بازار آزاد را رقابت و تمام پرنسيپ ها و قانونمنديهای سيستم توليد مبتنی بر بود را فروريخت وتبديل شده

 .ير سئوال بردبه ز  وکرد

 مبارزه طبقه  به، و بيکاری گسترش فقر عليرغم دشواريها و محدوديت هايی که از طريق بحران اقتصادی جاری 

ت اما در همانحال زمينه های عينی گسترش مبارزه و  اعتصابات توده ای طبقه کار گر را تحميل کرده اس رگرکا

اعتصابات و اعتراضات ميليونی طبقه کارگر و حقوق بگيران فرانسه در برابر طرح دولت برای . آورده استفراهم 

 نشان  جهانمراکز سرمايه داری، ايتاليا و ديگر آلمان، يونانمقابله با بحران، اعتراضات و اعتصابات کارگری در 

، دست روی است شده  تدارک ديده او در برابر حمالتی که به زندگی و سطح معيشت از آن دارد که طبقه کارگر

 . سازمان می دهد و ضد حمله خود را نمی گذارددست 

رگر، زمينه  و رشد جنبش اجتماعی طبقه کا،حران اقتصادی، ورشکستگی سياسی و ايدئولوژيک بورژوازیاين ب

لوگ های  ايدئو١٩٩٠اگر در سال  .اندهای عينی و ذهنی تعرض و پيشروی جنبش سوسياليستی را فراهم آورده 



سرمايه داری به کمک ژورناليسم اجيرشان به دروغ و به ناحق  سرمايه داری دولتی را که در کشورهای اروپای 

و سقوط سوسياليسم معرفی کردند و با سرمستی پايان شرقی حاکم بود، سوسياليسم ناميدند و سقوط آن را شکست 

تاريخ، ابديت نظام سرمايه داری و شکست بال های سوسياليسم را اعالم کردند، و از اين راه شرايط  دشواری را به 

و جنبش سوسياليستی اين طبقه است که با اعالم ورشکستگی نوبت طبقه کارگريت کمونيستی تحميل کردند، اينبارفعال

قتصادی، ايدئولوژيک، سياسی و اخالقی بورژوازی و اعالم بی کفايتی اين طبقه در اداره جامعه، خود را برای ا

  . تعرض به سرمايه داری در کليه زمينه ها آماده کند

، در اين صورت طبقه اگر طبقه کارگر گذر کردن از اين بحران را به بورژوازی و راه حل هايش واگذار کند

 سلب امنيت از زندگی  تحميل بربريت و، باروزی بيشتر به اکثريت آحاد جامعه تحميل فقر و سيه سرمايه دار با

انسانها و از کل جامعه بشری، سرانجام متمرکزتر و حريص تر شرايط ادامه حيات خود را برای يک دوره ديگر 

 آن مسيری است که ميتواند طبقه کارگر  اجتماعی مبارزه سوسياليستی و انقالب در مقابل،اما. فراهم خواهد ساخت

 سرانجام اين نظامهم را هم از عوارض ويرانگر اين بحران و از شر نظام سرمايه داری و بحرانهايش رها سازد و 

  .  بسپارد نيز چون نظامهای گذشته به گورستان تاريخ را

بحران جهانی سرمايه . ل ماه مه می رود موقعيت جهانی است که به استقبال او شرايط وطبقه کارگر ايران در اين

داری از طريق کاهش قيمت نفت، بطور سريع و مستقيم بحران اقتصادی دير پاتر رژيم جمهوری اسالمی را تشديد 

وضعيت رژيم می خواهد با تشديد تعرض به سطح معيشت و سفره بی رونق اقشار تهيدست جامعه . کرده است

اکنون که در آستانه اول ماه مه قرار داريم، ضروری است که کارگران . ان دهدنابسامان اقتصادی خود را سرو سام

کمونيست و پيشرو اين موقعيت را دريابند و نگذارند که سرمايه داری ايران و جناح های مختلف  رژيم جمهوری 

يمت خانه خرابی و به اسالمی با پا گذاشتن بر شانه های طبقه کارگر، خود را از گودال اين بحران رها سازند و به ق

 .تباهی کشاندن زندگی ميليونها خانواده کارگری سود آوری سرمايه های خود را تامين کنند

مقابل سرمايه چنين نيازی است که  طبقه کارگر را به اتحاد و همبستگی، به نمايش شکوهمند قدرت طبقاتی در 

 پيشرو و کمونيست، تشکل ها و نهادهای کارگری کارگران. روز اول ماه مه فرا می خواند و دولتشان درداران

برای سازماندهی اين صف آرايی طبقاتی در همانحال که بخش اصلی انرژی خود را برای به ميدان آوردن کارگران 

 .مراکز بزرگ صنعتی متمرکز می کنند، اما نبايد هيچکدام از بخشهای طبقه کارگر ايران را فراموش کنند

تواند تاثيرات ماندگاری بر فضای سياسی جامعه داشته باشد، از اين رو  ضروری  ماه مه ميبرگزاری شکوهمند اول

، مبارزان و است که نه تنها فعالين کارگری بلکه فعالين سوسياليست و پيشروان جنبش زنان و جنبش دانشجويی

اين . ستين ها را باال بزنند آکردن اول ماه مهبرگزار تربرای هر چه شکوهمندنيزفعالين دفاع از حقوق کودکان 

 . در جهت عميق تر کردن پيوند جنبش های پيشرو و راديکال اجتماعی با جنبش کارگری باشدیتالشها می تواند گام

روند رو به رشد اعتصابات و اعتراضات کارگری در سالهای اخير بيانگر اين واقعيت است که جنبش کارگری 

. بنمايش بگذارندکه در روز اول ماه مه قدرت اتحاد و همبستگی طبقاتی خود را ايران ظرفيت و توان اين را دارد 

نهادهای کارگری عليرغم اختالفاتی که با هم ديگر  و ی فعالين کارگری، سنديکاهاکارگران کمونيست، تشکل ها

م همکاری و  برای سازماندهی نمايش اتحاد طبقاتی کارگران در اول ماه مه با هدارند الزم و ضروری است که



منافع طبقاتی کارگران در مقابل سرمايه داران  و دولتشان اين نوع اتحاد عمل و همکاری ها . داشته باشنداتحاد عمل 

 . نشان دهيم که هيچ منافعی جدا از منافع طبقه کارگر نداريم عمالی ساخته است، بايدررا ضرو

 بار سنگين تحميلمی آنها اعالم کرد که آنها نمی توانند با بايد در روز اول ماه مه به طبقه سرمايه دار و رژيم حا

 نجات دهند، بايد اعالم کرد که مبارزه برای افزايش دستمزدها آنبحران بر دوش طبقه کارگر خود را از گرداب 

 بر خواستهای محوری طبقه  بار ديگرضروری است که در اين روزمتناسب با سطح تورم واقعی ادامه دارد، 

 آزادی فعالين الزم است که خواست .  تاکيد شوديران که می تواند مبنای يک قانون کار دمکراتيک باشد،کارگر ا

کارگران مورد  ضرورت تمرکز نيرو و مبارزه برای ايجاد تشکل های طبقاتی . وسيعا طرح گرددکارگری در بند

  . تاکيد بيشتری قرار بگيرد
  
  

  زنده و گرامی باد اول ماه مه
  يجاد تشکل های طبقاتی و توده ای کارگریپيش بسوی ا

  زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
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