
 ، قدرت سازماندهی  همبستگیدر اول مامه امسال،

  .را باید به نمایش گذاشتو شعارهای بسيج کننده 

   فرهاد شعبانی

در این روزها . در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر قرار داریم
که نشان از اهميت و چشمگيری و اطالعيه های ،مطالب مقاالت

  . ی مشاهده می شودبر سایتهای اینترنتعظمت این روز است، 

 در این روزها چه پرسشی باید .عمق اینجاستتنکته مهم و قابل  اما
و پيشرو فعال یک فعاليت عملی مبنائی برای نی و مشغله ذهبه 

  ؟   تبدیل شودجنبش کارگری ایران

ری قرار به باور من این پرسش باید در دستور کار فعالين جنبش کارگ
  از نقطه نظرتوجه موقعيت جنبش کارگری با :گيرد و به آن پاسخ بدهند

، ظرفيت بسيج نيرو، موقعيت بين المللی، امکاناتپيشرویها، توانائيها، 
 ران دردر خارج از مرزهای ایو فعالين جنبش ارزیابی از ظرفيت حاميان 

 از  رژیم حمایتی و همچنين ارزیابی از ظرفيت و توانيهاییایجاد چتر
به چه   چگونه ؟توازن قوا،بطور کلی  ی و المللنقطه نظر داخلی و بين

  . شعارهائی در اول ماه مه ظاهر شویمبا چهشکلی ؟ و 

رغم ميل بورژوازی در  واقعيت این است که در روز اول ماه مه، علی
  نوشتاری و تصویری  رسانه های گروهی،سطح داخلی و بين المللی

 د داد؛ننشان خواهطبقاتی عطف توجه بيشتری به این نمایش قدرت 
آمار پليس از شمار شرکت کنندگان   يکه در بسياری از کشورهاتا جائ

 و ميزان آن واکنش در رژه اول ماه مه در مطبوعات به چاپ می رسد
  .های متفاوت بر می انگيزد

  قربانيانو خاطره  گراميداشت یاد  فرصتی برایاین روز تنهابنابراین،  
 ، تا چهارم ماه مهزهای اول شهر شيکاکو در روتصاب و اعتراضاتاع

 برای "های مارکت" در  ميالدی ١٨٨۶بخصوص روز چهارم مه سال 
، بلکه نمایش قدرت کاهش ساعات کار و بهبود شرایط آن نيست

جهانی و کشوری طبقه کارگر و ميدانی برای طرح شعارهای محوری 
  .  این طبقه نيز هستامروز



واست ها و مطالبات کارگری از ، خدر این روز بيشتر از هر روز دیگر سال
این روز یکی از  .عمق به سطح و در مقابل همگان قرار می گيرد

  . نمایش قدرت استاصلی ميدانهای 

 جنبش کارگری در ایران  بدون تردید باید به این مهم ين و پيشروانفعال
روز نمایش وحدت و همبستگی طبقاتی، مه بياندیشند که روز اول ماه 

پيگيری درجه و ميزان سازمانيابی، و قدرت بسيج ما برای روز نمایش 
  . شعارها و خواستهای طبقه کارگر است

وزنی متناسب با رابطه و اول ماه مه باید برگزاری مراسم مستقل 
به جریان و در تبدیل شدن ها، ظرفيتها و بيانگر تمایل ما  پيشرویدرجه

 ر جامعه ایران عی د موثر در تصميم گيریها و تحوالت اجتماجنبشی
  . باشد

 اول ماه مه  بر آن حتی از بردن نام  در کشور ایران که دیکتاتوری حاکم
می دائو کابوس این روز همانند شبحی بر سرش در پرواز وحشت دارد 

 برای سرکوب مبارزات نه ائیو از خود هرگونه ظرفيت جنایتکارااست 
 آخر را که حرف، تنها نمایش قدرت است نشان داده استرا کارگران 
  . می زند

 نمایش ( خصوصيتیسه  قدرت از اینرو برای موفقيت در این نمایش
ا سر  باید شعارهائی ر)همبستگی، درجه سازمانيابی و قدرت بسيج 

کارگر ایران را نمایندگی کند و  طبقه داد که منافع وسعيترین بخشهای
  .  ميدان بکشدآنها را به

   .کارگری، و حق اعتصابایجاد تشکلهای مستقل آزادی و  •

  .تعيين نرخ دستمزدها توسط نمایندگان مستقل کارگران •

  . بيمه بيکاری معادل دستمزد کامل •

  .پرداخت کليه حقوقهای معوقه و پرداخت بموقع دستمزدها •

پایان دادن به استخدام کارگران بر پایه قراردادهای موقت و سفيد  •
  .امضاء

  .کارگری از زندانآزادی کليه کارگران و پيشروان جنبش  •



   .همبستگی با جنبش دانشجوئی و جنبش زنان •

   .جلب حمایت بين المللی از جنبش کارگری ایران •

گيرنده منافع اکثریت ربدر شعارهائی هستند که  تنها بخشی از آن
 وسيعترین توده های طبقه نند بسيج کنندهمی تواکارگران ایران و 

   .کارگر در روز اول ماه مه امسال باشند

زنده و گرامی باد اول ماه مه، روز همبستگی بين المللی 
  .کارگران

  


