پيام پدرام نصرالھی ،ف ّعال کارگری دربند به مناسبت اول ماه مه

کارگران ،زحمتکشان و ھمطبقهایھای گرامی!
زمان
ت مردم در ايران بيش ازھر
در شرايطی اول ماه مه را جشن می گيريم که حاميان سرمايه و عامالن فقر و فالک ِ
ِ
جنون قھرآميز خويش قرار
ی
احاطه
ديگری با يورش ھای گسترده ی خود صفوف فعالين پيشرو جنبش کارگری را در
ِ
عمال محدوديت ھای ھمه
ا
و
کارگری،
ت
ت وسيع خود به تشکل ھای مستقل و برخاسته از
ِ
بطن مبارزا ِ
داده ،و با تھاجما ِ
ِ
ِ
جانبه بر عليه آنان که به مثابه ی کاتاليزور و موتور محرکه وظيفه ای جدای از تسريع رون ِد مبارزاتی و ارتقاء سطح
آگاھی طبقاتی کارگران ندارند ،سعی در ايجاد گسست و فاصله ميان اين تشکل ھا با بدنه ی طبقه ی کارگر داشته،
دانش و
ِ
بندی پيون ِد ارگانيک و تنگاتنگ ميان آنان را در ھم بشکنند ،و بدين وسيله در غياب دانش و آگاھی
تا شايد استخوان
ِ
برحق خويش ،اشکال جديد ترفندھای ديکتاتوری
مطالبات
و
حقوق
از
آنان
کافی
شناخت
و
درک
عدم
و
طبقاتی کارگران
ِ
ش خلق ھای به ستوه آمده از فقر و نابرابری را بيازمايند .جنبش کارگری نيز به
درنده ی سرمايه جھت ممانعت از خرو ِ
ش اجتماعی ايران ،تاريخ مبارزاتی پرفراز و فرودی را پشت سر
جنب
و
جريان
مثابه ی پيشروترين و راديکال ترين
ِ
گذاشته ،و در طول حيات خويش بارھا و به اشکال مختلف مورد سھمگين ترين ضربات کوبنده ی عوامل سرمايه قرار
عظيم درون خود و با بھره مندی از عناصر خالق و آگاه مانع زمين گير
گرفته است ،اما ھر بار با تکيه بر ظرفيت ھای
ِ
شدن مبارزات کارگران بر عليه مناسبات و ساختارھای موجود شده و عملن افق ھای روشن تری را در پيشاروی مبارزات
رنجبران و محرومان از منظ ِر رھايی انسان از قيد مناسبات موجود کاويده و نمايانده است.
تعميق بحران مالی و اقتصادی بر تشديد فشار بر کارگران و فعالين
در شرايطی که سرمايه داری به منظور جلوگيری از
ِ
کارگری می افزايد ،کارگران ناگزيرند در اين شرايط پر رنج و شکنج جھت رھايی از دوزخ سرمايه داری و عبور از
باتالق مصائب سرمايه ،رخوت کنونی را پشت سر گذاشته ،و در صفوفی متشکل و به ھم تنيده و مسلح به دانش طبقاتی،
سنگر پيکار خود را جھت نبرد سرنوشت سازشان با نظام بردگی مستحکم نمايند ،و با اتکاء به اتحاد و ھمبستگی خود،
در اين گردباد سرمايه ساالر پا به پای گسترش افق انديشه ی کارگری ،سينه ی تاريکی ھا را شکافته و نويد رفاه و
عدالت و آزادی را به ھمراه افق ھای روشن تر به فرودستان بشارت دھند.
طبقه ی کارگر به خاطر تضاد دائمی ِمنافعش با سرمايه داری ذاتن از پتانسيلی اعتراضی نسبت به مناسبات موجود
برخوردار بوده ،و دشمن خود را سرمايه به مثابه يک رابطه ی اجتماعی ،و سيستم و نظام سرمايه داری می داند .ليکن
مبارزات طبقاتی کارگران تا پيروزی نھايی و محو و نابودی کامل تمامی ارکان سرمايه ادامه خواھد داشت؛ پس گزيری
جدای از اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران در فراروی مبارزات آنان جھت نيل ِبه اھداف انسان محورشان وجود نداشته،
و تشکل ھای حوزه ای زمينه ساز چنين اتحادی خواھد بود .لذا کارگران ايران با قبول اين باورداشت و تالش برای ايجاد
بسترھای مناسب آن ،گامھای بلندی را برای رھايی از قيد مناسبات موجود برداشته ،و دستيابی به دنيای آزاد و برابر را
محقق خواھند نمود.

کارگران!در چنين شرايط حساسی که نظام سرمايه داری خود بر لبه ی تيغ ِنابودی قرار گرفته است ،لزوم يکپارچگی
ھرچه بيشتر کارگران بيش از ھر زمان ديگری احساس می گردد .پس بھتر است در روز اول ماه مه روز ھمبستگی
آوايی با تمامی کارگران جھان ،مارش ھمبستگی
جھانی طبقه ی کارگر فرصت را غنيمت شمرده ،و با ھمگامی و ھم
ِ
طبقاتی مان را رساتر از ھر زمان ديگری طنين انداز شويم ،و فريادھای ضد سرمايه را به گوش جھانيان برسانيم.
گرامی باد اول ماه مه ،روز ھمبستگی طبقاتی کارگران
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