
 .روندهاي بسته را رژه ميكارگران، در يكم ماه مه، افق

  

هاي نويني را تجربه وضعيترود كه وم، ميسي ي هزارهي يكمين سدهدر آستانهداري، صورت و ساختار به ظاهر مطلق و دگرگون ناپذير سرمايه
از  و هاي سياسـي آشفتگي اقتصادي، هاي مكررِو بحران ركودهاها باز شود؛ هايي به روي استثمار شوندهافق ،اعتراضات اجتماعيكند و زير فشار 

قدرت دو چنداني را، براي تالش و نابساماني گرديده كه خوش چنان دست رفت عمر سرمايه را جاودانه بسازد،دست رفتن آن رويكردهايي كه مي
 زمين كارگرانِ جنبشِاز  .هاي نويني را بربتابندي آن وضعيتتا در سايهبخشيده  براي اعتراض هاي كارگري و پتانسيل كارگرانمبارزه، به جنبش

ديدگان باز شده كه هايي به روي ستمدر كارزار امروزي، روزنه هاي خيابانيجنبشو ساير  ستريتوال يزندهاكنون هم  جنبشِدر برزيل گرفته تا 
بـا آن   ،داريسـرمايه  اقتصـاد  رونق و شـكوفاييِ  ايستاييِ .پيموده خواهد شد زنان و مردان كارگرنوين  هايبا رژه تنها هاآنو طول و عرض  بستر

برتابيدن آن اي است كه با باز شدن آستانه برابراكثريت عظيم مردم در سرتاسر جهان  و فالكت و فقر ،همه توانش و چندگانگي سياسي و نظامي
دريـافتن خـود در   از سـكون و   كـردن  اي براي گذرآستانه .سازدكارگران را دو گام به پيش رهنمون ميراند و دارها را يك گام به پس ميسرمايه

  .سازدكه كارگزاران سرمايه را وادار به در پيش گرفتن تعاملي ديگرگون مي افقيحركت؛ 

اسـتثمار   در تغييـر سـاختارهاي اجتمـاعي،   ك ري محهانيرو يكي از چونهم داري جهاني و باورداشت خودبا تكيه كردن بر جنبش ضد سرمايه   
هـاي  بـر گـرد سـفره   دي است كه آينـدگان  مكُ از ينوع آنهاي جنسيتي تبعيضآن بپيوندد و از نوع تراژيك ي تاريخي رود به افسانهطبقاتي مي

و بـيش از ايـن    دريـابيم  ،برتابيده شـود باز كردن خود نفسي ديگر با  روندكه مي ،هاي جهاني رااگر روزنههاي آينده خواهند گفت به نسلبرابري 
هاي جهاني و گذر كردن از براي اعتراض هاي نوينوضعيتحكايت آيندگان، با برتابيدن  .دي ديگري برسدمنگذاريم كه تاريخ در تكرار خود به كُ

گره خواهد زد، ايـن اسـت    ايطبقهماي همما را به ش ،هاي كارگري آن حكايتي است كه من و توِ كارگر را به ما وهاي بسته با حضور در رژهافق
هـاي خونبـار يونـان بـه     ليزه و از پـارك سريت به شانزهپرچم كارگران را از والاي كه بايد آن را دريافت و ديگرگون راهي بايد رفت كه آن روزنه
  . رساندمي هاي تهراني خيانهاي اجتماعي در صحنهاعتراض

جنگ ، خشـونت،  خود را زنده دريابند؛  هااستمار شوندهدي تاريخ خواهد پيوست اگر مبه كُزندگان  در پراكسيسِانسان  حكايت از خود بيگانگيِ   
هاي پيشـاروي  روزنه خواهد شد اگر ستمديدگان برچيدههاي بنيادگرا و تندرو قحطي، گرسنگي ، بيكاري هاي وسيع، تروريسم و اوجگيري جريان

ي دار ي هـيچ اعـدامي بـه اسـتقبال چوبـه     گناه ديگر در صـحنه قربانيان بيو  خواهزنان و مردان آزادي ،كنار جهاندر گوشه و مبارزه را بپيمايند؛ 
هـاي زحمـتكش بـا مـزدي     اي كه طبقهآن دوره .و جهانيان نفسي تازه را بربتابندي به تحول واگذار شود عهاي اجتماتزيرساخاگر نخواهند رفت 

-ها به استقبال تجربه، اكنون كودكان آند ورسنمي كشانزحمت در تعامل بخشي از تكرار به اينك ،اختندسشنا ميآروز خود را به پيشاني اندك 

اگر چه هر روز به شكلي نوين بر مـردم روا داشـته    ،و طبقاتيستم جنسي  .نبازيم درماندن در ايستايي به تمنايخود را اگر  رونداي ديگرگون مي
  .اي نوين برسانندمبارزه خود را به آستانِروند كه ميديدگان و ستمبا مقاومتي ديگرگون روبرو شده شود، مي

 .گشوده استي نوين ي نوين را به روي تعاملي ديگرگون و مبارزهاهروزن ،ي نوينهزاره يهدر آستانكاپيتاليزم  جاريِ بحرانِ پيامدهاي ويرانگرِ   
واكنش و تعامـلِ مبـارزاتيِ    ،هاي انساني، تضادهاي موجود و پيامدهاي اين بحرانپذيري جامعهبر مبناي برداشتي از مفهوم ديالكتيك و دگرگون

اشغال خياباني از نمودهـاي   يهاي صنعتي و، تولد جنبشاقشار مختلف كشورهاي پيشرفته سراسري، تحصنِ طلبد كه اعتصاباتاي را ميآگاهانه
 گام بودن زنان و مـردان ي كارگر و هميابي طبقهدر گرو اتحاد و تشكل هاييجنبشچنين با اين وجود، موفقيت و به ثمر رسيدن  .عيني آن است

  .زم را تجربه نخواهد كردها تأثيرات و پويايي الباشد كه در نبود و يا كمرنگ بودن حضور آنمي زحمتكش



هـا  انسـان كُـنش  اي برسـانيم كـه در پرتـو آن    بياييد فرياد خود را به سحرگاه نوين مبارزه !كارگران، زنان و مردان زحمتكش. ر بس استديگ   
 سـتمديدگان صـدا بـا   گام و همهمبياييد . قرار خواهد دادمعرض دگرگوني  دنياي مدرن را در هايزيستن در تناقض ساز است و فيزيكسرنوشت

روز  نوين آستان به ي گذشتهي هزارهاز پايانهمه را  ماه روز يكمبياييد . هاي خود بسازيموريدستخوش كُنشمعادالت جاري كاپيتاليزم را  جهان
   .را از رخ روز بزداييم ي گذشتههاي هزارهچين و چروك ،هايي نوبرسانيم و با برتابيدن افق

و  روز جهاني كارگرانداشت به مناسبت گرامي ي جمعي از كارگران كردستانهبيانيضمن حمايت از  ،طلببرابريخواه و زنان آزاديما جمعيت    
-ي آزاديطلـب و همـه  ي كارگران و زحمتكشان، زنان و مـردان برابـري  از همه ،داريضد سرمايه جهاني چنين در حمايت از فراخوان جنبشهم

  .تر برگذار كنيمهر چه با شكوه را يكم ماه مه ،ي جهانياين رژهخود در خواهيم با حضور ميخواهان 
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