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 اول ماه مه، روز یادآوری احتاد و همبستگی جهانی میلیاردها انسان هم سرنوشتی است كه توسط سرمایه و اربابان سرمایه استثمار و
حتقیر می شوند! 

 قدرت منایی كل طبقه كارگر دنیا از هر رنگ و نژاد و ملیتی در صفوفی سازمانیافته و منسجم علیه سرمایه درابعادیروز جشن، منایش و 
جهانی است! 

روز اعالم كیفرخواست مشترک كارگران جهان علیه سرمایه و سیستم و حكومت های پاسدار سرمایه است!
روز ارزیابی ساالنه از میزان آمادگی كل طبقه كارگر برای تصرف قدرت سیاسی و اعالم حكومت كارگری است!

روز نوید دادن به اعالم لغو كار مزدی و استثمار انسان توسط انسان است!
 روز نوید دادن آغاز نوعی از زندگی انسان هاست كه در آن هركسی به اندازه توانش كار خواهد كرد و به هر كسی به اندازه نیازش خدمات

  روز نشان دادن آن افقی است كه انسان محور است!و رفاه تعلق می گیرد! 
***

 هر ساله در روز اول ماه مه در سراسر جهان میلیونها زن و مرد كارگر و كار كن و مزد بگیر قلمرو تولید و اقتصاد و فرزندان آنها در مراكز
 كار، در خیابانهای شهرها، در ـمزارع و در هر جایی كه امكانش را فراهم كرده باشند گرد هم می آیند و جشن می گیرند و قدرت و
 همبستگی كارگری خود را به منایش می گذارند و مطالبات سیاسی و اقتصادی شان را مطرح می كنند و شایستگی خود را برای خلع ید

از سرمایه و تصرف قدرت سیاسی و برپایی حكومت كارگری اعالم می كنند.
  برگزار می شود. هم اكنون بحران اقتصادی كم نظیر و كم سابقه ای كار وزندگی میلیاردها انسان را ویژه ایاول ماه مه امسال در شرایط

در سرتاسر دنیا درهم كوبیده و بیشترین سختی ها و دشواری ها را بر آنها حتمیل كرده است. 
 اول ماه مه امسال همزمان با شرایطی است كه مسئله بحران جهانی و پیامدهایش از اصلی ترین مشغله های تک تک كارگران و زحمتكشان

 همه جا صحبت از  بسنت مراكز كار و تولید و بیكار سازیهای هر روزه و از دست دادن سرپناه ها و بیو توده های تنگدست جوامع است. 
خانه و النه شدن های میلیونی كارگران و زحمتكشان جوامع و زدن خدمات اجتماعی و رفاهی مردم در سرتاسر دنیاست.

  میلیون دیگر هم۵۰ میلیونی بیكاران فعلی جهان۲۰۰اول ماه امسال همزمان با بحرانی است كه بنا به آمار سازمان ملل متحد به كمیت 
اضافه شده است.

 اول ماه مه امسال همزمان با بحرانی است كه بنا به آمار سازمان جهانی خوار و بار «فائو» تعداد گرسنگان جهان به مرز یک میلیارد نفر
رسیده است. 

  میلیون نفر۹اول ماه مه امسال همزمان با بحرانی است كه بر اساس آمار یونیسف مرگ و میر ساالنه كودكان زیر پنج سال جهان، از مرز 
هم گذشته است.

 بحران جاری و عوارض هولناكش بر كار و زندگی همین امروز توده مردم و اقشار فرو دست جامعه، می طلبد كه برگزاری اول ماه مه
 امسال از ویژگی خاصی برخوردار باشد. قطعاً آكسیون ها و مراسمهای اول ماه مه امسال، حال و هوای دیگری خواهند داشت و مهر این

دوران ویژه را بر خود خواهند داشت!
 پیش بینی می شود اول ماه مه امسال در سرتاسر جهان توده وسیعتری از كارگران با عزم و اراده راسختری به میدان آیند و منایش ویژه
 ای از همبستگی طبقاتی در مقیاسی جهانی از خود نشان دهند. پیش درآمدهای این قدرت منایی ها را در طول چند ماه اخیر و در رابطه با

بحران جاری از سوی كارگران بسیاری از كشورها، روزانه از كانالهای تلویزیونی دیده ایم.
  ساله بورژوازی منسجم جهانی در تقویت ناسیونالیسم و راسیسم و۱۵۰اول ماه مه امسال در شرایطی برگزار می شود كه علیرغم تالش 

توجه میلیونی به خود جلب كرده است. در جوامع بشری فاشیسم ، دنیا به چپ چرخیده است و ماركسیسم 
 در صفوف میلیونی در خیابانها رژه میروند، كارخانه اشغال می كنند و دراول ماه مه امسال در شرایطی برگزار می شود كه كارگران اروپا 

برخی كشور ها روز روشن و در حصار پلیس كارفرمایان را حبس می كنند.
ا   در تظاـهرات عظیم شان علیه بحران و پیاـمد هایش كاپیتال مارـكس را باالی دست میگیرند و نام ماركس رااین روزها كارـگران اروـپ

جاودانه تر می كنند.
 این روزها روزنامه های پر تیراژ بورژوایی، بازگشت ماركس را تیتر می زنند و از باال رفنت تیراژ چاپ و دست به دست شدن كتاب كاپیتال

ماركس میگویند و بر حقانیت گفته های ماركس مهر تایید می زنند. 
این چرخش به چپ جوامع، نشان از درجه ای از ارتقاء آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی كارگران در ابعادی جهانی است. 
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این درجه از رادیكالیسم در میان كارگران، زمینه های واقعی مطلوبیت كمونیسم و ضدیت طبقاتی كارگران علیه استثمار است.
 اول ماه مه امسال، تنها یادآوری یک روز جهانی و روزی برای گرامیداشت صرف و برپایی بک جشنهمه قرائن حكایت از این دارند ـكه 

 معمولی كارگری نخواهد بود، بلكه فریاد همبستگی طبقاتی همه كارگران دنیا در هم خواهد آمیخت و در هر گوشه ای از این دنیا طنین
 رعشه بر اندام اربابان سرمایه خواهد انداخت!كارگران جهان متحد شوید! شعار:

  انسان بیكاری در سرتاسر دنیاست كهمیلیونهااول ماه مه امسال در تقارن با بحران عظیم جاری، یک روز معمولی نیست! این روز، روز آن 
 میلیارد انسان گرسنه ای است كه روزانه بابت كار شاق شان در گوشه گوشه این دنیا، تنها یک دالر مزد روز آن یک گرسنگی می كشند!

می گیرند! روز مطالبه همه مطالبات طلبكاران اصلی جامعه از صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داران است! 
 این روز، روز ضدیت و اعتراض جدی به  نابرابری زن و مرد در هر گوشه ای از این دنیا و روز مبارزه برای برابری كامل زن و مرد، روز
 اعتراض به قوانین شریعت و احكام دینی در كشورهای اسالمی و مبارزه برای لغو آنها، روز مبارزه برای آزادی زنان شجاعی است كه به

جرم مبارزه برای احقاق حقوق پایمال شده شان در بندند و شكنجه می شوند! 
این روز، روز مبارزه برای جدایی دین از دولت و دستگاه قضایی و سیستم آموزشی است! 

 روز ضدیت با تروریسم دولتیروز ضدیت با سیاست های جنایتكارانه دولت فاشیستی اسرائـیل، این روز، روز ضدیت با جنگ و اشـغال، 
است!

این روز، روز اعتراض به كاشنت مین و روز مبارزه برای جمع آوری و خنثی كردن فوری میادین مین گذاری شده در سطح جهان است!
این روز، روز اعتراض به خیلی چیزهای دیگر و روز مبارزه برای مطالبات بازهم بیشتری است!

***
 پیش بینی می شود كه كارگران كمونیست و فعاالن و رهبران كارگری ایران با كاردانی و درایتی كه دارند، همزمانی این روز تاریخی و مهم
 با بحران اقتصادی جهانی و ویژگی اول ماه مه امسال را در یابند و نقش و تأثیر تعیین كننده ای در سازماندهی گردهم آیی ها و برگزاری

مراسمها و مضمون گفتارها و سخنرانی ها و قطعنامه ها را داشته باشند!
 متكی بر جتارب مبارزاتی تا كنونی خود و با اتكاء به تشكلهای شكل گرفته و درپیش بینی می شود كه كارگران كمونیست و فعاالن كارگری 

 محال شكل گیری خویش و نیز متأثر از جنب و جوش های هم طبقه ای هایشان در سراسر جهان، در تدارک برگزاری آكسیون ها و مراس
 های قدرمتند و با شكوهی بوده باشند و با آمادگی بیشتر و عزمی راسختر از هر سال به میدان آیند و اول ماه مه امسال را با شكوهتر از

هر سال برگزار كنند! 
 در سالهای كارگران ایران پیشینه برگزاری چنین روزی توسطوجود و حضور فعاالن و رهبران كاردان كارگری، و چنین انتظاری با توجه به 

 انتظار آنچنان بزرگی نیست. كارگران ایران امكانپذیری برگزاری مراسم های این روز تاریخی را با برپایی آكسیون های موفقی در اخیر،
سالهای گذشته، به اثبات رسانده اند.

 واقعیت این است كه در ایران علیرغم ممانعت ها و پیگرد های پلیسی، سالهاست كه هر ساله به ابتكار كارگران پیشرو و فعاالن كارگری و
 شركت اقشاری از كارگران، هرجایی كه امكانش را داشته اند اول ماه مه را برگزار كرده و همبستگی طبقاتی خود را با كارگران جهان به

منایش گذاشته اند.
 در چند سال اخیر پرچمداریمراسم های بزرگداشت و جشن اول ماه مه درایران سنت های ارزنده ای را تثبیت و بجا گذاشته است و 

 را، كارگران كردستان بر دوش داشته اند و آكسیونها و مراسم های اول ماه مه در شهرهای كردستان حال و هوایبرگزاری اول ماه مه 
دیگری داشته است. 

 خواستها و مطالبات و قطعنامه های مراسم های اول ماه مه شهرهای كردستان همواره مبنای مطالبات بسیاری از اعتراضات كارگری در
طول سالهای اخیر بوده است.

 در ایران كه كارگران به مراتب بی حقوق تر از هم طبقه ای های خود در بسیاری از كشورهای جهان اند، برگزاری مراسم های اول ماه مه
 در ابعادی وسیع، نه تنها زمینه و بستر احتاد و تشكل كارگری و طبقاتی را هموارتر می سازد، كه جبهه كار علیه سرمایه را نیز تقویت می

كند. 
 همزمانی این روز با این بحران عظیم سرمایه، به كارگران ایران حكم می كند كه همبسته تر از هر زمانی و رزمنده تر از هر دورانی و

قاطعانه تر از گذشته اعالم همبستگی جهانی و طبقاتی خود را به منایش بگذارند!
       ***

 در ایران، این روز در عین حال كه یک روز سمبولیک كارگری است، روز در هم آمیختگی و پیوستگی دیگر جنبش های اجتماعی، «جنبش
 های زنان، جوانان و دانشجویان، معلمان و دانش آموزان و...» نیز با جنبش كارگری هم هست! در این روز پرچم رهایی كارگر، آزادی و

برابری، رهایی زن، رهایی ستم ملی، باید در دست كارگران كمونیست و پیشرو در اهتزاز باشد.
 فعاالن جنبش زنان، فعاالن جنبش دانشجوییاین روز، روز اعتراض شدید به موج دستگیریهای فعاالن كارگری و رهبران تشكلهای كارگری، 

 و... است! این روز، روز مبارزه برای آزادی فوری كلیه زندانیان سیاسی، روز مبارزه برای آزادی فوری و بی قید و شرط رهبران كارگری:
 و همه كارگران مبارز دربند و لغو احكام زندان تعلیقی كارگران است!   منصور اسانلو، ابراهیم مددی



 روز مبارزه برای تثبیت حق تشكل و اعتصاب، روز مبارزه علیه بیكاری و بیكارسازی ها، و روز مبارزه برای تأمین بیمه بیكاریاین روز، 
مكفی برای همه بیكار شده ها و كلیه افراد آماده به كار است!

 این روز، روز مبارزه برای لغو فوری قوانین ضد بشری و ارجتاعی اعدام و سنگسار، روز مبارزه برای آزادی فوری و بی قید و شرط معلم
؛ است! فرزاد كمانگرجوان و مبارز و محبوب محكوم به اعدام: 

 این روز، روز محكومیت كار كودكان و دفاع از حقوق كودک است!
 این روز، روز مبارزه با مافیای تولید و توزیع مواد مخدر، روز اعالم بیزاری از این سوداگران مرگ است كه یک سرشان به سپاه و بسیج و

وزارت اطالعات وصل می باشد! 
روز اعالم بیزاری از سردسته های آنهاست كه در سپاه پاسداران النه دارند!این روز، روز مبارزه با مافیای جتارت سكس و رواج فحشاء ، 

 روز ضدیت با تخریب محیط زیست است! این روز،
 این روز روز طرح مطالبات بسیار بیشتر از اینهاست! روز صدور قطعنامه هایی است كه در برگیرنده كلیه مطالبات سیاسی، اقتصادی

اجتماعی و رفاهی كارگران، زحمتكشان، زنان، جوانان و كودكان، می باشد!
 اول ماه مه امسال كه همزمان با بحران عظیم اقتصادی جاری است، می طلبد كه توده های هرچه بیشتری از كارگران، زحمتكشان، زنان و

  ـگرد ـهم آیند و با صدای- كارـگران جهان متحد شوید! ـمردان آزادیخواه و برابری طـلب، جوانان پرـشور و سوسیالیـست، زـیر شعار ـ
رساتری خواستها و مطالباتشان را فریاد بزنند!                    

***
 برگزار می كنند كه از حضور تعداد زیادی از رهبران و فعاالن با اتوریته و صاحب نفوذاول ماه مه امسال را در شرایطی كارگران ایران 

 كارگری خود محروم اند. حاكمان سرمایه از مدتها پیش عده ای از رهبران تشكلها و فعاالن و رهبران كارگری را به اسارت گرفته اند تا از
 سویی كل جنبشهای اعتراضی و در رأس آنها جنبش كارگری را مرعوب سازند و از سویی دیگر مراسم های اول ماه مه را از وجود رهبران
و فعاالن خود محروم كنند و مانع برگزاری یک منایش عظیم و سازمان یافته سراسری كارگران در شهرها و روستا ها و مراكز كار شوند.

 در برابر این ترفند رژیم و برای به منایش گذاشنت همبستگی طبقاتی كارگری، چنان باید سازمانیافته و باقدرت ظاهرشد كه از دل همین
 آكسیون های سراسری صدها فعال جوان و پر شور به صفوف رهبران و فعاالن كارگری اضافه شوند و در ردیف چهره های نامدار و

محبوب سال های گذشته جای گیرند.
 اگر مراسم های اول ماه مه امسال وسیع و قدرمتند و سراسری برگزار شوند، هر قدر هم بورژوازی از درد به خود بپیچد؛ جرأت نخواهد
 كرد در فردای آن روز از میان رهبران و سازماندهندگان و شركت كنندگان این مراسم ها هیچ كارگری را دستگیر و زندان كند و یا زیر

شالق بگیرد.
 اول ماه مه، ـ مستقل از منایشات فرمایشی خانه كارگر و ارگان های مشابه ـ بسیار مهم است! تردیدی نیستمستقل برگزاری مراسم های 

كه فعاالن و سازماندهندگان محلی تشخیص خواهند داد كه چگونه این صف مستقل را حفظ كنند. 
 به تشخیص فعاالن محلی بخواهند مراسم این روز را بهر شكلیتوازن قوای محل و ممكن است گروه ها و جمع هایی از كارگران بر اساس 

ا، مراـسم ـهای متمرـكز و ا مطـلوب ترـین و مؤثرترـین مراـسم ـه د؛ اـم د، ـكه در هرصـورت قاـبل پشتیباـنی اـن ا كنـن ه امكاـنش را دارـند برـپ  ـك
 كمیت بیشتری از كارگراناحتاد عمل طیف های كارگری در آن قابل رؤیت باشد و سازمانیافته و وسیع شهری خواهند بود. مراسم هایی كه 

با مراسم های دیگر شهرها را بر خود داشته باشد.مهر هماهنگی را در برگیرد و خصلت سراسری و 
 جا دارد در مراسم های اول ماه ه امسال در گرامیداشت نقش و جایگاه آن عده از كارگرانی كه تأثیری جدی در تثبیت و تداوم سنت

برگزاری مستقل این روز تاریخی در ایران اختناق زده جمهوری اسالمی داشتته اند، به گرمی یاد شود. 
 جمال چراغ ویسیدر این روز و برای گرامیداشت نقش این تأثیر گذاران تثبیت سنت برگزاری اول ماه مه، الزم است از كارگر جانباخته 

 سنندج كه در راه آرمان سوسیالیستی اش جانباخت، به گرمی جتلیل شود. ۱۳۶۸رهبر كارگری و سخنران مراسم اول ماه مه سال 
  در جریان برگزاری اول ماه مه سقز۸۳جا دارد در مراسم های اول ماه مه امسال از رهبران كارگری و كارگران مبارزی كه در سـال 

 محمود صاحلی، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادیدستگیر و زندانی شدند؛ همچنین از چهره های كارگری به یاد ماندنی و مقاومی چون: 
و... كه به جرم شركت در اول ماه مه پارسال و سال های گذشته زندان كشیده، شكنجه شده و شالق خورده اند؛ به گرمی جتلیل شود.

 جا دارد در مراسم های اول ماه مه امسال، همه جا از كارگران كردستان كه در دوران حاكمیت جمهوری اسالمی پرچمدار سنت برگزاری
 اول ماه مه بوده اند و بابت این پرچمداری رهبران و فعاالنش خسارات غیر قابل جبران جانی، جسمی و روحی دیده اند؛ از رهبران و فعاالن

كارگری ایكه در چند سال اخیر مراسمهای بزرگی در تهران، كرج و جاده های شمال برگزار كردند، به گرمی جتلیل شود.
  و آزادی رهبران«كمیته دفاع از كارگران هفت تپه»در مراسم های اول ماه مه امسال، بندی از بندهای قطعنامه ها، حمایت از جا دارد 

ه زندانیا ه و سندیـكای كارـگران شرـكت اتوبوسراـنی تـهران و حوـمه و آزادی هـمه فعاالن كارـگری دربـند و كلـی  سندیـكای كارـگران هـفت تـپ
سیاسی باشد.

 در مراسم های اول ماه مه امسال از كارگران مبارز و رادیكالی كه در طول چند ماه اخیر و در گرما گرم جریان مهیب بحرانجا دارد 
 اقتصادی جهانی، در محكوم كردن نظام سرمایه داری و در همبستگی طبقاتی با هم طبقه ایهای خود در سراسر دنیا، در كشورهایی چون:



فرانسه، آملان، انگلیس، یونان، ایتالیا و... به خیابانها ریختند و علیه گندیدگی نظام سرمایه داری شعار دادند؛ به گرمی جتلیل شود.
  اشاره كنند و اهداف این نشست هاG 20در مراسم های اول ماه امسال، سخنران های این روز به نا كارآیی نشست موسوم به جا دارد 

 را افشاء منایند و بگویند كه این گونه نشست ها جز برای یک خط شدن كل سرمایه، جز برای چاره جویی و باز سازی گردش سرمایه و
 سودآوری هر چه بیشتر، جز برای تعرض هر چه وسیعتر به معیشت كارگران و توده های مردم، جز برای سرشكن كردن بار بحران بر
 زندگی فقیرانه توده كارگر و زحمتكش، چیزی دیگر نبود؛ و نتایج این نشست و نشست های مشابه جز طرحها و پروژه هایی برای سر و
 سامان دادن كمپانی ها و بانكها و مؤسسه های ورشكسته مالی بخرج مردم، جز كاهش شدید بودجه خدمات عمومی مردم، هیچ طرحی
 برای تأمین زندگی كارگر بیكار شده و میلیونها خانواری كه یک شبه مسكن و مأوایشان را از دست داده اند، در دستور نداشته و نخواهند

داشت!
ه   الزم است رهبران و فعاالن كارگری هر چه عریانتر پرده از گندیدگی نظام سرمایه داری و ''بركات''امسـال، در مراسم های اول ماه ـم

همیشگی این نظام بر زندگی كارگر و زحمتكش بردارند و بحران های دوره ای كاركرد سرمایه را توضیح دهند.
 واقعیت این است كه چنین مراسم هایی با چنان ویژگی ایكه ظرفیت این همه توقع و این همه مطالبه را در خود داشته باشند، برپا نخواهند
 شد؛ مگر با شركت وسیع و پرشور اقشار وسیعی از كارگران و خانواده هایشان و همگامی و همراهی كمونیست ها و انسان های شریفی

كه علیه استثمار و بهره كشی اند و آرزوی برابری انسان ها را در دل دارند. 
 نزدیک كنیم! ـ آرزوی برابری انسان ها ـبا شركت وسیع در مراسم های اول ماه مه امسال، یک گام خود را به این آرزوی بزرگ 


