
 باره اول ماه می، روز جھانی کارگردر ايران بيانيه شورای دانشجويان و جوانان چپِ  

يش برای از دست دادن ندارد؛ پرولتاريا چيزی جز زنجيرھا "
  " اما جھانی برای فتح دارد

ی رژيم کارانهھمانند تمامی سی و چند سال حيات تبه ی ايرانکشان جامعهی کارگر و زحمتطبقهھم اکنون 
ی اقتصادی و کنندهی استبداد و سرکوب تمام عيار سياسی، فقر و فالکِت دم افزون و ويرانزير سرنيزهسالمی ا

ی ی خونين رژيم جھل و سرمايهی مذھبی و در يک کالم تحت انقياد سرپنجهمعيشتی، ارتجاع فرھنگی و خرافه
فعلی و  و نئوليبرالی دولت گرانهی غارتھای اقتصادسياستحکومت اسالمی خمينی و  .برندبه سر میاسالمی 
جھنمی از فقر و گرسنگی و تورم، از  ھر کدام با شعاری و به سھم خود، "اصالحات " و " سازندگی " ھای دولت

از سويی ماھيت  .رده استکشان به بار آوويژه کارگران و زحمتآيندگی و يأس را برای اکثريت مردم ايران بهکاری و اعتياد و فحشاء، از ناامنی و بیبی
توھمات و  بار ديگر خود را به رخ کشيد و ٨٨ی آن يعنی سرکوب مطلق سياسی از پس جنبش سال واقعی رژيم اسالمی و مکانيزم برسازنده و باز توليد کننده

ھر گونه اعتراض و ھر حاکم بر ايران  داریِ ايهدر دولت سرم. را از ھر رنگ و ھر پرچمی دود کرد و به ھوا برد " مدنی" طلبانه و ھای اصالحخيالیخوش
فعالين جنبش کارگری و فعالين جنبش کمونيستی به جرم تالش برای  ھر روز و ھر لحظه .شوددھی طبقاتی و سياسی به شدت سرکوب میشکلی از سازمان

با اين وجود مبارزه ادامه دارد و جنبش کارگری . گيرندمیارھای صنفی، طبقاتی و سياسی دستگير شده و تحت فشار و سرکوب قرتشکل و ايجاد دھیسازمان
اين . آينداش کوتاه نمیای از ضرورت تبليغ، ترويج و سازماندھی برای تشديد مبارزه طبقاتی و برای احقاق حقوق سياسی و صنفیو جنبش کمونيستی لحظه

ضد استبدادی، ضد  انقالبِ  يک ضرورت تمام اين موارد بار ديگر .صادق است قاعده در مورد فعالين جنبش زنان، جنبش دانشجويی و ملل تحت ستم نيز
. ه استگر پيش پای جامعه ايران قرار دادبيش از ھر زمان ديرا ھای ماّدی و ذھنی تدارک و انجام آن شرطپيش وارتجاعی ، ضد سرمايه و ضد امپرياليستی 

کارگران،  ھر روزه و مداومای و از جمله مبارزات توده بر حقھای اعتراضی و از تمامی جنبش ھای انقالبی ايران ضمن پيشتيبانی ھمه جانبهکمونيست
  .دھندھا به سطح يک انقالب تمام عيار را در دستور کار خود قرار میارتقای اين جنبش ھمواره
و  اشتحدينو مآمريکا  مرتجع و امپرياليسم ھوری اسالمیارتجاعی جمو روريارويی نظامی ميان رژيم ی شوم يک جنگ احتمالی ايهسچندی است که  ھمچنين

. اندی ديروز به جان يکديگر افتادهمتحدين نانوشته. نزديک است ھاھا و موشکصدای بمب .کندبر حيات مردم ايران و تمام منطقه سنگينی می ويژه اسرائيلبه
ست و از اين زاويه مخالفت با ھرگونه آتش افروزی و جنگ اکشان رولتاريا و زحمتپضد مردم و ھای ی ضد اکثريت تودهجنگ اين جنگ احتمالی به يقين

و و پرولتاريا ھای انقالبی کمونيستاما . ھای انقالبی استی پرولتاريای آگاه و کمونيستھا و مرتجعين در ھر لباس و با ھر شعاری وظيفهطلبِی امپرياليست
شوينيستی و  ناسيوناليستی و  آميزو مسالمت طلبانهصلح ھایايده یورطهبه  ھای امپرياليستی و ارتجاعیطلبیدر مرزبندی با جنگ ھای پيشرو مردم توده
است با اتکا و کل جامعه ھای پرولتاريا و زحمتکشان ھای بنيادين و واقعی در مسير رھايی تودهکماکان راه انقالب که يگانه راه برای ايجاد دگرگونی .افتندنمی

عالوه بر مخالفت و ضديّت با ھر گونه دخالتگری سياسی، نظامی و ظر افق برای انقالبيون کمونيست از اين من. انقالبی و جنگ طبقاتی ممکن است به قھر
يعنی رژيم جمھوری بورژوازی حاکم  ی کارگر به سرنگونی قھرآميزھای مردم و طبقهمدام توده شان ھمانا فراخواندنھا و متحديناقتصادی امپرياليست

  .اسالمی است
در فقدان يک آلترناتيو . ھای تحت ستم و استثمار از مصر و تونس تا سوريه و ليبیی خلقبه طوفان نوخاسته. به جھان عرب. نگاھی به پيرامون خود بياندازيم
پيش برده و افق ايجاد يک تغيير بنيادين و  اليسمتجع وابسته به امپريھای مرھا را تا سرانجام تاريخی آن يعنی سرنگونی رژيمانقالبی واقعی که بتواند خشم توده

- ھا و نئوليبرالگرايان مرتجع سلفی و اخوانی تا ليبرالامپرياليستی از اسالم –ھای ارتجاع بگذارد، بديل مردمساختن يک جامعه و مناسبات نوين را پيش پای 
ھا و تبديل آن به خيز و اعتالی انقالبی را امکان تعميق قيام ی سابق با ھزار و يک ابزار پيدا و پنھانهھای سرنگون شدو برخی از بقايای رژيم ھای وابسته
ی طبقاتی در سه سال واقعيت سخت مبارزه .کردند بر پاشان را ھای تقلبی و بورژوا کمپرادوریو بر بستر عقيم کردن جنبش مردم، دم و دستگاه سلب کردند
ای ترين توده ،نوين و مصمم انقالبی و کمونيستی و يک ديد و افق انقالبی و کمونيستیيک تشکيالت منسجم  داد که در نبود يک رھبری و گر نشاناخير بار دي

ت تا با درکی ھای آگاه و پيشرو اين کشورھا اسھای انقالبی و پرولتاريا و تودهبر کمونيست .مانندھا ھم سر بريده شده و ناکام میھا و جسورترين قيامجنبش
ھا تا گسست ھا و قيامعلم کمونيسم بر ضرورت تداوم جنبشاز جانبه ز ضرورت انقالب و کسب قدرت سياسی و با اتکا به درکی نوين و ھمهانترناسيوناليستی ا

  .درا سازماندھی کننه خروش آمده بھای حول آن توده از دنيای کھِن ستم و جھل و سرمايه تأکيد کرده و از ضرورت کمونيسم و انقالب سخن بگويند و
از  رھايیچيزی که بشريت بيش از ھر زمان ديگری برای ! شرط تاريخی آن يعنی انقالب سوسياليستیو پيش و اين ھمه يعنی فعيلت و ضرورت افق کمونيستی

روزی و فالکت سيهی در زمانه .بدان نياز دارد نیانسا ی زيستساختن يک دنيای نويِن در شأن و شايسته برای، طبقاتی یتمام مظاھر فالکت و تباھی جامعه
- ھا و رقابتترين جنگترين و ضد مردمیی مخوفدر سطح منطقه و جھان، در سايه ایھای عظيم تودهدر کشاکش خيزشزمين،  یمداوم اکثريت ساکنين کره

بر که غير دگماتيک به واقع علمی و کمونيسمی نوين، کمونيسمی . شودھای امپرياليستی جای خالی کمونيسم و انقالب بيش از ھميشه احساس می
سودای تحقق کسب قدرت سياسی و ھای سوسياليستی پيشين ھا و انقالبھا، دولتبندی انتقادِی تمام عيار از تجارب تاريخی جنبشيک جمعی پايه

دھی تر آن و تالش برای سازمانافق مبارزاتی، ترويج ھر چه وسيعاين ترسيم و نوع از کمونيسم رح و تبليغ اين ط. کندفتح جھان را زندگی می
با درک جويان و جوانان چپ ايران شورای دانش .ھا استتمام پيشروان و انقالبيون خصوصا کمونيست اصلی یوظيفهحول آن ھای مردم توده

ای در سطح جامعه و ی انقالبی و تودهر دامن زدن به مبارزهھا و با آگاھی از نقش حياتی و پيشرو و مترقی دانشجويان و جوانان داين ضرورت
  .ددر شرايط کنونی جنبش و مبارزه در ايران و منطقه و جھان تشکيل شده است تا به سھم خود نقشی در اعتالی اين مبارزه و اين جنبش ايفا کن

  
  .تا شبح کمونيسم را به خيابان بکشانيم يک می به خيابان خواھيم آمد

  .را طنين انداز کنيم کشانپرولتاريا و زحمت تا سرود انترناسيونال، سرود جھانی خيابان خواھيم آمد يک می به
  .دوباره در برابر حاکمان بياراييممان را ی جھانیصف طبقه المللی،ر اتحاد با پرولتاريای بيند يک می به خيابان خواھيم آمد تا

  !زنده باد اول ماه می 
  !زنده باد انقالب 

 !زنده باد کمونيسم 
  شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران

  ٢٠١٢می  ـ ١٣٩١رديبھشت ا


