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)رگر کایروز جهان! (فرخنده باد اول ماه مه  

 
   هلند -.  .. ازتيکانون حما  ١٣٨٨ ارديبهشت ١٣شنبه يک   

  
                                           

 مبارزات کارگران و زحمتکشان را به ی سالگرد اول ماه مه روزکارگر، روزهمبستگنيستمي صد و بدنيفرارس

 کنند، ی تالش می طبقاتضي انسان از  ستم و استثمار و تبعی رهائی  که برای کسانی هيکارگران، زحمتکشان و کل

  .ميگوئ ی مکيتبر

 منتيم  و به کند ی افتخار مرانيکارگران ا ی صالبت متحدانه به "  ـ هلندراني در ای از جنبش کارگرتيکانون حما"

. کند ی خود را اعالم متي است، موجودافتهي   و متکاملگرگونهي دیا  صالبت، که در روز اول ماه مه جلوهنيهم

که به منظور تقويت وحدت ...  فکران، هنرمندان ووشن ر،یاسي سني فعال،ی جنبش کارگرني متشکل از فعالیکانون

 با ديگر ی جنبش کارگری در ايران و نهايتا حمايت از پيوند مبارزاتیمايت از مبارزات کارگر کارگران، حیطبقات

  .کند ی متي  فعالی سوسياليستشي با گرای  تحقق انقالب اجتماعی در راستای و اجتماعی انقالبیها جنبش

 تحقق ی مثبت در راستای کارگر  قدمی  مبارزات طبقهتگري مدافع  و حمای نهادهاري تا در اتحاد عمل با ساباشد

  . برداردرانيها و اهداف بر حق کارگران و زحمتکشان ا خواسته

 را فراگرفته است؛ سردمداران ی دارهي نظام سرمایقي که بحران عمميريگ ی جشن میطي اول ماه مه را درشراامسال

 ی  نظام گنديدهی ازفروپاشیري جلوگیاند تا برا  درسراسرجهان به تکاپوافتادهی و ضد انساندهي نظام پوسنيا

  . بيانديشندیا  چارهیدار سرمايه

 و استثمار است، ی بهره کشی  جهانی رهي زنجني وابسته به ادي تردی که بزي نی اسالمی جمهوریار هي سرماميرژ 

 عقب افتاده  و یاي و عدم پرداخت حقوق و مزایکاري ب،ی سوء استفاده نموده تا علت فقر و بدبختتي موقعنيحتا از ا

 ی و هر گونه تشکل کارگریو هر اعتراض کارگر.  دهدت موهوم نسبیرا به دشمن...  بودن سطح دستمزدها ونيپائ

   . کندی و زندانري کار اخراج و با دستگطي از محاي آن را نيرا سرکوب نموده و فعال

 تجاوز آشکار به حقوق عموم مردم ف،ي اموال مردم، غارت ثروت ملل ضعی فساد، دزدخته،ياستثمارافسارگس

 کارگران و زحمتکشان  با صاحبان سرمايه، ی سطح زندگني شکاف بدي و تحت سلطه تشدیستيالي امپریدرکشورها

  .ستي نريپذ  کتمان آن امکان گرياست که د  به خود گرفته یچنان ابعاد

 و مبادله به شدت دي توللي بروسای خصوصتياند، مالک  شدهی اجتماععاي مولده وسیروهاي که نیطيدرشرا 

 شتري مردم نبوده بلکه هرچه بعي وسیها  تودهی موجود نه تنها باعث رفاه و راحتی شده است؛ رشد اقتصادیانحصار

   . استدهي مردم و طبقه کارگرگردیباعث خانه خراب

 را ی مشقت باریدالر زندگ تا دو کي خط فقر با درآمد روزانه ري سوم مردم جهان درزکي از شي که بیطيدر شرا 

 به زور رحمانه ی تحت ستم و استثمار بیها  تجاوز به حقوق انسانگذارند، ی مني و گرسنه سربربالگذرانند یم

 مردم زحمتکش درسراسرجهان دراول ماه مه نه وخواست طبقه کارگر . ابدي ی ادامه مهي پاسداران سرمای زهيسرن



بلکه در .....  و تصرف کارخانه ها واني موقت، طرد کارفرمایتنها اضافه دستمزد، بازگشت به کار، لغو قراردادها

 که  درمرکز اهداف و مبارزات یخواست.  استیستيالي نظام سوسی و برپائیدار هي ازسلطه نظام سرمای رهائتينها

  . قرارداردانگاستثمارشوند

 از مطالبات و یا گانه ١۵ مراسم اول ماه مه، موارد ی برگزاری تهي متحدترازگذشته درقامت کمراني کارگران اامسال

 از تمام یبانيضمن پشت)  ـ هلندراني در ای از جنبش کارگرتيکانون حما( اند؛ ما   خود را مطرح کردهیها خواسته

 کرد و تمام توان خود را بکار مي تالش خواهشان،يها خواستهشان جهت تحقق   از مبارزاتتي آنان و حمایها خواسته

   .مي را جلب کنی مترقیروهاي کارگران و نی جهانتي و حمامي آن باشۀ انعکاس دهندیسطح جهان گرفت تا درميخواه

اش اجتناب از هرگونه   در روز اول ماه مه که الزمهراني کارگران ای تر تظاهرات متحدانه  هرچه گستردهیبرگزار

 تفرقه یساز افشا  نهي بلکه زمدهد، یکارگر نشان م  را در درون طبقهی انقالبیها یتفرقه است، نه تنها بستر دگرگون

 انشعاب، ضعف و  کارگر را به  ی صف واحد و متحد طبقه" ر کارگی  دفاع از طبقه" است، که تحت پوشش یافکنان 

که   است ی درسترياند، همان مس  انتخاب کردهی مختلف کارگری که نهادهایري مسنيا. کشانند یرانجام شکست مس

 را نشانه راني کارگران و زحمتکشان ایاسي و سی اجتماع،ی حق اقتصاد  بهیها  تحقق خواستهزي گام ننيدر نخست

  .افتي دست خواهد زي نی درخشانجينتا  و به هگرفت

  

  ! کارگران جهانی مبارزاتیول ماه مه، روز همبستگباد ا  زنده
  ! سميالي باد امپرنابود

  ی اسالمی جمهوریدار هي سرمامي باد رژسرنگون

  !زميالي باد سوسزنده

  

  هلند - راني در ای از جنبش کارگرتي حماکانون

  ١٣٨٨ بهشتي ارد١١، برابر با ٢٠٠٩ ماه مه اول
 


