
 حماسھ اول مھ ھمچنان جاویدان است
  اول ماه مي روز ھمبستگي كارگران جھان كرامي باد

  
  دوستان عزیز 

كارگران جھان ھرسالھ در اولین روز ماه مي با بزرگداشت  روز جھاني كارگر ھمبستگي 
ھرچند كھ سالھاست سرمایھ داري جھاني سعي در .نمایش میگذارندسراسري خود را بھ 

بي اثر نمودن این روز وتبدیل آن بیك جشن سمبلیك وتشریفاتي دارند ودراین راه توانستھ 
اند موفقیتھایي نیز كسب كنند ،احزاب وتشكالت غیر كارگري وحتي در خدمت سرمایھ 

ت در اكثرنقاط جھان كنترل مراسم را داري با استفاده از امكانات دولتي وصاحبان ثرو
دردست دارند وبا حذف شعارھاي انترناسیویالیستي از جملھ شعار محوري این روز 

  .سعي در خالي نمودن این روز از اھداف اصلي خود دارند)كارگران جھان متحد شوید(
در ایران ھمواره حكومت ھاي سرمایھ داري حاكم از ترس آگاھي وتشكل  كارگران در 

 اردیبھشت حتي دربھ اصطالح 11ین روز  كنترل شدیدي را اعمال میكنند وتا كنون روز ا
كھ كارگران حكومت دیكتاتوري وفاشیستي سلطنتي را با 1358آزادترین زمان آن یعني 

اعتصابات خود سرنگون نموده  ودررویاي آزادي وبرابري موعود از نوع اسالمي آن 
آبادان وتھران مورد حملھ عوامل چماقدار )  كارگريبلحاظ(بسر میبردند در دوشھر مھم 

در .در بقیھ سالھاي تثبیت سرمایھ داران اسالمي كھ تكلیف روشن بود .دولتي قرار گرفتند
 درسقز كارگران بجرم اقدام بھ راھپیمایي روز كارگر مورد ھجوم وحشیانھ 1383سال 

جرم اعالم راھپیمایي در زندان محمود صالحي بھ .قرار گرفتندواین ماجرا ھنوز ادامھ دارد
  .است وبقیھ دوستان وي منتظر زنداني شدن

اما كارگران آگاه چھ اقداماتي انجام داده ومیدھند ؟كارگران پیشرو ایران ھمواره درتالش 
براي برگزاري مستقل این روز و توضیح اھداف این روز بوده اند كارگران سقز 

وصي ومخفیانھ عده اي از كارگران پیشرو وكارگران شركت واحد وگردھم ایي ھاي خص
در جاھاي مختلف نمونھ ھاي  براي ما ھستند ولي اینھا كافي نبوده ونیست زیرا تا وقتیكھ 
كارگران ایران داراي تشكالت مستقل خود نباشند واین تشكالت را سراسري نكنند ما 

كارگر ایران حتي ھمواره با این مشكل روبرو ھستیم ودرنتیجھ تمامي خواستھ ھاي طبقھ 
روزاول مھ میتواند بھانھ اي باشد كھ .خواستھ ھاي صنفي وابتدایي آن دستیافتني نمیباشد

كارگران ھركشورو سراسر جھان بتوانند با تبادل نظر در مورد اھداف وبرنامھ ھاي خود 
تا رسیدن بیك راه حل مشترك كھ ھمانا نابودي نظام غارتگر سرمایھ داري است بھ اتحاد 

ماھنگي برسند ولي متاسفانھ سرمایھ داري با ایجاد موانع مختلف وایجاد تشكل ھاي وھ
فرمایشي وخود فروختھ،درتالشند كھ كارگران را از رسیدن بھ حقوق واقعي خود ھمچنان 

  .محروم نگھدارند
كارگران ایران خواستھ ھاي فراواني را پیش روي خود دارند كھ برشمردن تك تك آنھا در 

 مقدور نمیباشد واین وظیفھ  فعالین جنبش كارگري است كھ دریك برنامھ مشترك این نوشتھ
وھماھنگ نمودن خود با دیگر فعالین كارگري در سراسر ایران خود را متحدكنند تا در 

كارگران ایران با مبارزات . صحنھ سیاسي ایران اھداف جنبش كارگري را پیش ببرند 
ھ دراشكال مختلف بصورت خودجوش خود، اعتصابات وحركت ھاي اعتراضي ك

درجریان است ،درمقابل سرمایھ دران وحامي آنان رژیم اسالمي ایستاده اند ولي بدلیل 
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نداشتن تشكل خود وعدم پیشبرد یك برنامھ دراز مدت وسراسري سركوب وپراكنده میشوند 
 ازآنطرف سرمایھ داري جھاني بسركردگي امریكاي غارتگر كھ جھت اھداف غارتگرانھ

خود دست بھرجنایتي  زده ومیزند در طبل یك جنگ ویرانگر  بقصد تسخیر كامل منطقھ  
وادامھ جنایات حكومت اسالمي مي دمد واین خود مشكلي دیگري را فراروي طبقھ كارگر 
ایران قرارداده تا در یك بحران سیاسي واجتماعي در سردرگمي قرار گرفتھ و نتواند 

متشكل شدن براي مبارزات متحدانھ خود علیھ كل سرمایھ اھداف اصلي خود را كھ ھمانا 
واین نیز وظیفھ مضاعفي را در مقابل پیشروان كارگري قرارداده .داري است بھ پیش ببرد

تا با توضیح درست این بحران و خارج نمودن طبقھ از سیاست ھاي سرمایھ داران داخلي 
اتب مخرب تر از جنگ وخارجي وموضع روشن درمقابل این جنگ ارتجاعي كھ بھ مر

 سالھ میباشد، نگذارند بخشي از ساده اندیشان كھ واقعا از ظلم وستم نظام 8ارتجاعي 
اسالمي بتنگ آمده فریب وعده ھاي بي پایھ واساس سرمایھ داري جھاني  بھ امید رھایي 

طبقھ كارگر ایران تنھا یك راه پیش .را خورده وھمچنان در اسارت وبیحقوقي باقي بمانند
وي خود دارد وآن ایجاد تشكالت مستقل خودبصورت مخفي وعلني  وسراسري نمودن ر

بھ اعتقاد ما   .آن وپیوند این تشكل با دانشجویان ،معلمین ودیگر اقشار زحمتكش جامعھ است 
طبقھ كارگر ایران ضمن برپایي مراسم گرامیداشت اول ماه مھ بصورت مستقل ازمراسم 

ي كھ امكانش است این اھداف را مورد بررسي قرارداده و ھاي فرمایشي دولتي  بھرصورت
فعالین كارگري در خارج از كشور .راھھاي پیشبرد آن را در دستور كار خود قرار دھند

نیز باید با توضیح اصولي مواضع طبقھ كارگر ایران ھردوطرف مدعي جنگ  رژیم 
ضرند مردم ایران اسالمي و سرمایھ داري جھاني را كھ ھركدام بخاطر منافع خود حا

ومنطقھ را بنابودي بكشانند افشاءنموده وبھ فعالین چپ وضد سرمایھ داري توضیح دھند كھ 
تنھا راه پایان بحران ھمبستگي با كارگران وزحمتكشان ایران در سطح كسترده وعملي 

ما ضمن .شاید اول ماه مھ امسال فرصت خوبي براي توضیح این مسائل باشد .میباشد
 روز اول ماه مھ روز ھمبستگي جنبش كارگري در جھان دست یكایك فعالین گرامي داشت

ومدافعین جنبش كارگري را بھ گرمي میفشاریم وآنان را دعوت میكنیم تا در مراسم 
مختلفي كھ در كشورھا وشھرھاي مختلفي برگزار میشود شركت نموده و ھمبستگي خود 

  .را اعالم نمایند
  

  كارگران جھان متحد شوید
  ه باد ھمبستگي كارگران جھانزند

  نابود نظام سرمایھ داري
  برقرار باد عدالت ،صلح ،آزادي

  
اتحاد بین المللي در حمایت از كارگران در /جمعي از كارگران پیشرو تبعیدي در سوئیس
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