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و پراکندگی رنج می برد، مبارزه طبقه  و از تشتت در شرايطی که طبقه کارگر جهانی فاقد همبستگی و آلترناتيو خود می باشد،

مبارزه طبقه کارگر و فعالينش باعث گرديده، تا . جهانی کارگران تبديل شده است کارگرايران به عاملی برای اولين گامهای همبستگی

  .از آن بپردازند بخشی از کارگران ديگر کشورها جلب شود و در اين رابطه تالش نمايند تا به حمايت عملی توجه

اعتصاب رانندگان شرکت واحد و از  پس. حمايت از کارگران اعتصابی شرکت واحد انجام شداولين گام عملی چند سال پيش در

فراخوان چند اتحاديه کارگری در مقابل سفارتهای ايران در اقسا نقاط دنيا گرد  سرکوب آنها توسط حاميان سرمايه،هزاران کارگر به

م و ضرب و به برگزار کنندگان مراس اين بار با برگزاری مراسم روز کارگر در پارک الله تهران و حمله وحشيانه صدها مامور .امدند

شرکت کنندگان در مراسم ، باعث گرديد تا انگيزه ديگری در حمايت از مبارزات   نفر از١٥٠شتم آنها و در نهايت بازداشت بيش از 

ميليون عضو دارند اکسيون جهانی در  ١٧٠ اتحاديه و فدراسيون کارگری که حدود ٤. ايران در سطح بين المللی بوجود آيد کارگران

اين رابطه جريانات و افراد زيادی نيز از اين فراخوان پشتيبانی نمودند و در  در.  کارگری ايران را فراخوان دادندحمايت از جنبش

 ٤٠شايد ميليونها نفر در بيش از   تير با شرکت هزاران و٥ ژون برابر با ٢٦روز جمعه . نيروی عظيمی به اين کمپين پيوست نتيجه

کشورهای اروپايی بلکه در بسياری از ديگر کشورها مثل هنک کنگ ،ترکيه،  نه تنها تجمع در. بر گزار گرديد کشور دنيا تجمعاتی 

 .کم سابقه است کانادا و تانزانيا، نيز تجمعات بزرگی برگزار گرديد که در نوع خود ،جنوبی،اندونزی  آفريقای

در راستای اتحاد بين المللی کارگران است و  ن بلکهبرگزاری چنين مراسم اعتراضی ،گام بزرگی نه فقط در حمايت از کارگران ايرا

 در جهان که مبارزه فقط برای برجسته شدن اين ضرورت برای کارگران . کارگر دارد اين ارزش بزرگی در موقعيت فعلی طبقه

يجه برساند و نمی تواند ما را به نت مطالبات صنفی در يک کشور و در چارچوب صرفا رفرميستی برای ما کارگران کافی نيست و

گيری نمود، يک گام بزرگ و راديکال در   پی  در عرصه مبارزه را می توان مرور راه های ديگری نشان دادن اين ضرورت که به 

کارگران هر چه بيشتر  برجسته شدن اين ضرورت و حرکت عملی چند ميليونی. و همبستگی عملی در مقياس جهانی است زمينه اتحاد 

 .پرولتری را تقويت می نمايد و بيشتر انترناسيوناليسم ی رفرميستی دور آنها را از راه ها

داری جهانی نيست و بر همين مبنا نيز حتی خبر  مبارزه انترناسيوناليستی کارگران، مبارزه ايست که به هيچ وجه خوشايند سرمايه 

به سادگی می گذرند و پوشش خبری بسيار مختصری  از اين حرکت عظيم ... و   ان ان  سی و  گزاری های بزرگ دنيا مثل بی بی سی

آنها بخوبی می . و گزارش ارائه می کنند اخبار   آن می دهند، اما در همين زمان مدت زيادی مثال در رابطه با مرگ مايکل جکسون به

  تنها با نشان دادن تجمعخبر گزاری بی بی سی. کارگران است و خطر را احساس می کنند للی مامدانند که ضعفشان در اتحاد بين ال

گزارشده است وهيچگونه پوشش خبری ديگری   کشور ديگر نيز تجمعاتی بر٤٠گويا در : کارگران در مقابل سفارت انگلستان، گفت

اين نوع مبارزه و اتحاد جهانی را بايد به فال نيک گرفت و ضروری است که  چه بيشتر  بنابر اين با رشد تضادهای طبقاتی هر . نداد

که ما کارگران بتوانيم هر جا تعرض بزرگی  بسيار مثبت خواهد بود. نماييم  پرولتری را بايد تقويت   چه بيشتر انترناسيوناليسم ره

کارگران  مبارزه طبقاتیهای جهانی می تواند نقطه عطفی درميدان بياييم،تداوم چنين حرکت  با اتحاد و حمايت جهانی به صورت گيرد، 

با . با ارزش، در تاروپود رسانه های امپرياليستی محو گردد بايد آنرا بر جسته نمود و نبايد اجازه دهيم اين مبارزه. د در اين دوران باش

راستای تقويت مبارزه گزار کننده مراسم بايد درقدردانی و همبستگی با کارگران برو پيامهای مراسم اين روز ارسال گزارشات و تشريح

  ترتيبالمللی  نقاط جهان نيز اعتراضات بين ديگر بتوانيم برای ديگر کارگران در بايد متقابال. اقدام نماييمه کارگرطبق  انترناسيوناليستی

  . بدين سان يک بار ديگر پرچم انترناسيوناليتی کارگری را بر افراشته نماييم  دهيم و



مقابل نوع مبارزه ، دردر مقياس جهانی طبقه ای هاحمايت ازهم مقابل سيستم سرمايه داری و دردراين نوع مبارزات راديکال 

 مبارزه انترناسيوناليستی کارگران را بايد در مقابل ديگر اشکال مبارزه که فقط برای اين. رفرميستی و صرفا چانه زنی قرار دارد

   .بارزه حضور يابنددر ميدان م دستمزد انجام می شود را تقويت نمود تا کارگران بيشتر قادر گردند به مثابه يک طبقه

، حمايت جهانی کارگران برداری از آن دارند در شرايطی که مبارزه مردم در ايران اوج گرقته و جريانات غير کارگری سعی در بهره

حرکت  کم بها دادن به اين. کارگران را در عرصه مبارزه طبقاتی برجسته و پر رنگ می نمايد از جنبش کارگری ايران نقش طبقاتی ما

 .است جهانی کارگران کم بها دادن به مبارزه طبقاتی و انترناسيوناليسم پرولتری
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