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مصدا و متحد به تدارکه  

مي طبقه کارگر بروی جهانیروز همبستگ ، اول ماه مه  
 

 هشتاد وهفتماه  ارديبهشتوم س                                                                                    ی پرتونورروانيس

 
کارگران دراين روز  بيش از صد سال است که.اول ماه مه روز جشن کارگران است  ارديبهشت روز کارگر است، ١١

دارند،به جشن و شادی ميپردازند و عهد و پيمان و  مراسم خود را بر پا می.در سراسر جهان دست از کار می کشند 

باشند از هرصف و رشته ای ،از هرزبان و نژاد و مليت و  کارگران هر جا که.خود را تجديد ميکنند  جهانی همبستگی

 کارگران در اين روز به دور هم جمع.کارگرند و توسط سرمايه داران استثمار ميشوند  مذهبی ،با هر عقيده و مرامی

داری را از ريشه براندازند تا  وند تا اتحادی پايدار تر و محکمتر پايه ريزی کنند تا اين نظام ظالمانه سرمايهميش

آورند زنده باد آزادی ،زنده باد برابری ،زنده باد اتحاد و  تا يک صدا فرياد بر.خواست هايشان را به دست آورند 

   .همبستگی کارگری

داری قرار گرفته است  ری در آکسيونهای اول ماه مه ،نظم وارونه جهان سرمايهمقابل خواست و آرمانهای کارگدر 

نورديده و بيشتر از هر زمانی جهانی عمل  حرکت آزاد سرمايه داری در حاليکه برای افزايش سود،مرزها را در.

 و قومی ،متفرق و در شده را با پروراندن تمايالت نژاد پرستانه ،مذهبی ميکند ،در همان حال همزمان بشريت استثمار

پيدايش اولين نشانه  ميدهد تا بتواند اين نظام وارونه و ضد انسانی را همچنان بر کارگران تحميل کند و با مقابل هم قرار

حداقل رفاه و امنيت شغلی را برای آنها به  های بحران به سفره های بی رونق شان بيشتر يورش آورد و خواست

 .سازد رويايی دست نيافتنی تبديل

ميالدی، پليس شيكاگو با حمله به تظاهرات گسترده آارگران آه برای هشت  ١٨٨۶در اول ماه مه سال  که دانيممی

روز بعد از اين  چند. های آارگری برپا شده بود، آنان را به خاك و خون آشيد روز و حق تشكيل اتحاديه ساعت آار در

يكی از رهبران آارگران اعتصابی، پس . آرد اآمه و به مرگ محكومواقعه دادگاه چند تن از رهبران آارگران را مح

توانند با اتحاد و همبستگی و مبارزه جمعی  اند آه میآارگران اينك دريافته« :از اعالم رای در برابر دادگاه چنين گفت

دليل آارفرمايان با تمام همين  شان نهفته است آگاهند، بهآنان بر قدرت عظيمی آه در اتحاد. مشكالت خود فائق آيند بر

آارگران گردهم آمديم تا اندآی از حقوق خود را باز پس گيريم؛ اما از  آوشند تا اتحاد آارگران را بشكنند؛ ما توان می

ما را با گلوله  طلبانهجامعه ما؟ امروز اگر صدای حقاين است معنای برابری و عدالت در. آورديمدرسر دادگاه و زندان

   ».بلكه هر روزی طنين آن رساتر خواهد شد ، مطمئن باشيد آه اين صداها از اين پس خاموش شدنی نيست،آنيدخفه می

المللی ميالدی در آنگره بين ١٨٨٩ هايشان، سال آارگران شيكاگو جان باختند؛ اما حقانيت مبارزه و گفتهرهبران 

از آن .  به عنوان روز جهانی آارگر اثبات شد)ارديبهشت يازدهم( مهآارگران در پاريس، با ناميدن روز اول ماه

دارند و در تجمعات  دنيا، آارگران با برپايی تظاهرات گسترده اين روز را گرامی می تاريخ، در بسياری از آشورهای
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اياالت متحده آمريکا، آه  اما جالب است آه دولت. گويندداران و آلترناتيوهای طبقاتی خود سخن میعليه سرمايه خود

دارد، از معدود آشورهايی است آه اين روز را به عنوان  ترين کشور جهان راترين و دموکراتواره ادعای آزادیهم

  . استروز آارگر نپذيرفته

اعتصاب و تظاهرات در  ای صادر کرد که در آن تمام کارگران جهان را بهموسس انترناسيونال دوم، قطعنامهکنگره 

و نيز چند کشور آمريکای التين به اين فراخوان   اين روز، کارگران اروپا، آمريکادر. ، فراخواند١٨٨٠اول ماه مه 

هايدپارک لندن نيم ميليون کارگر تجمع کرده بودند که فردريش انگلس، يار  در اين روز فقط در. پاسخ مثبت دادند

  .شودداشته می ارگر گرامیاز آن تاريخ اول ماه مه، به عنوان روز جهانی ک. نيز در آن حضور داشت دايمی مارکس

،که تحت  ايران يکی از بی حقوق ترين و محرومترين بخش های طبقه کارگر جهانی را تشکيل ميدهندکارگران 

بيکاری گسترده ،گرانی .دارند  حاکميت بيش از سه دهه رژيم اسالمی در موقعيت بغايت دشوارتر و محرومتری قرار

توده کارگر و محروم جامعه ايران تنگ تر از هميشه  و همه عرصه را بر،بی مسکنی ،قانون کار ضد کارگری،همه 

بورژوازی ايران چه .اعتصاب و حق برپايی تشکل های طبقاتی خود محرومند  در ايران کارگران از حق.کرده اند 

نظور بم حاکميت هستند و چه آن بخش هايی که خارج از حاکميت قرار دارند ،ميکوشند از يک طرف انهايی که در

ادی موجود و از طرف ديگر در  ،اقتصتطبيق خود با نيازهای سرمايه جهانی و رهايی از گرداب عميق بحران سياسی

نو سازمان دهند و تمام اين پروسه به بهای فشار و در تنگنا قرار  برابر موج فزاينده اعتراض عمومی مردم ،خود را از

  . پيش رفته و ميرود کارگر و محرومان جامعه ايران دادن بيشتر طبقه

موجود در  در شرايطی که جنب و جوش گسترده ای درجبهه بورژوازی برای چاره جويی بحران سياسیامروز 

خود را متحد و منسجم نمايد و با  جريان است و بورژوازی ايران ميکوشد بمثابه يک طبقه ،دستگاه رهبری سياسی

اجتماعی خود از هرلحاظ قادراست به نيروی هدايت کننده و به  قعيتوجود اينکه طبقه کارگر ايران از لحاظ توان و مو

 رژيم اسالمی تبديل شود ،اما برای وارد شدن در کشمکش های سياسی جاری،عمال فاقد محور مبارزه برای سرنگونی

ی اخير سال ها و ماهها مبارزات کارگران در.آمادگی سياسی و سازمانی الزم است و صفوف آن همچنان پراکنده است 

ايجاد .اجتماعی و طبقاتی جاری را به وجود آورده است  زمينه اميد بخشی برای پيشروی اين طبقه در عرصه جدالهای

همبستگی باديگر جنبش های اجتماعی ،اعتصاب های پی در پی را ميتوان بعنوان  تشکل های مستقل کارگری ،اتحاد و

است که تالشهای  تنها در چنين صورتی.يران به دشمن تحميل کرددستاورد اين مرحله از مبارزات کارگران ا نخستين

روبرو خواهد شد و مطالبات و اهداف  بورژوازی ايران برای به بيراهه کشاندن مبارزات طبقه کارگر با شکست

  .ميشود کارگران به صدر شعارهای جنبش توده ای جاری کشيده

يونی دست به نمايش قدرت ميل همبستگیبا اتحاد واين روزان، درايران، به عنوان بخشی از طبقه کارگر جهکارگرطبقه 

ها دهی اول ماه مهين، سازمانبنابرا. کوشدتحقق مواد آن می طول سال برایهای خود درنامهبا تصويب قطعزند ومی

   .سزايی دارد بهتاثيرو همبستگی کارگری نقشاتحاد ويابی وتشکلاجتماعی ووهای فردی آزادی راستای مبارزه برایدر

اند کرده تبديل» جشن کارگری«راست و رفرميست درون جنبش کارگری، اول ماه مه را صرفا به يک روز  گرايشات

  . اندمبارزاتی آن را گرفتهجوهرو

از اين . کنندشان تبديل حزبی کنند اول ماه مه را به روز تبليغاتی انتخابات پارلمانی وو احزاب حاکم نيز سعی میدولت 
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و جايگاه آن در درون جنبش کارگری سوسياليستی امری   طبقاتی اول ماه مه-رو تاکيد بر مضمون و محتوای سياسی 

   .مهم و ضروری است

و صنف، با سر  ماه مه، روز جهانی کارگر، روزی است که کارگران جهان بدون در نظر گرفتن مليت، جنسيتاول 

داری قدرت طبقاتی در مقابل سيستم سرمايه زنند وپيمايی میها دست به راهر خياباندادن شعارها و مطالبات خود د

   .گذارندخود را به نمايش می

سرمايه جهانی شده است و دست کم در دو دهه که  ما اول ماه مه در جهان را در شرايطی پشت سر ميگذاريماکنون 

  . دستاوردهای دوره گذشته طبقه کارگر تعرض کرده استای بهسابقهبی اخير بورژوازی در همه کشورها به طور

از همه سال بر پا داريم  هم اکنون دستجمعی تصميم بگيريم يک پارچه مراسم و جشن های اول ماه مه را با شکوه تراز 

مانه به نظام ظال را برای از بيخ و بن در آوردن اين مان  تا اتحاد و همبستگی خود را استوارترسازيم و رزم دليرانه ،

    .پيروزی نزديکتر گردانيم

                          

  نباد اتحاد و همبستگی کارگرازنده 

 ميزلباد سوسيازنده 
یونورت پرروانيس  

٣/٢/١٣٨٧  


