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  نمود مبارزه و اتحاد پرولتاريای جهان عليه سرمايه داری،اول ماه مه
 

  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم چهار                                                                                        ی شکرديفرش
 

  
  »کارل مارکس. تاريخ کليه جامعه هائی که تاکنون وجود داشته، تاريخ مبارزه طبقاتی است«

                                                                                                                                          
  مهم و مراکز توليدی بزرگدر دوازده هزار کارخانه شاغل  کارگر ميالدی، صدها هزار١٨٨۶اول ماه مه  درتاريخ 

 يک  به در روز، دست طاقت فرسار پانزده ساعت کا از جمله شيکاگو، در اعتراض به آمريکاشهرهای مختلف

 هدف کارگران اين کشور از آن اقدام متحدانه وادار کردن کارخانه داران و دولت آنان به . زدنداعتصاب سراسری

ه  ب اين کشور پليس توسط اياالت متحده و بدستور بورژوازی آرام اعتصاب کار در روز بود اما آنقبول هشت ساعت

 ده ها تن کشته، تعداد بی شماری زخمی و چهل  اثر آن يورش سبعانه مجموعًا در.رديددرندانه ترين شکل سرکوب گ

      . به اتهام کمونيست بودن و سازماندهی آن اعتصاب اعدام شدندفر از رهبران کارگرین

 تشار داد قطعنامه ای را ان ميالدی١٨٨٩ در )دومکنگره ( کنگره بين الملل کارگران ، و دلخراش بدنبال آن رخداد تلخ

ها پرولتر   ميليونبدينگونه.  کردند نامگذاری"جشن همبستگی کارگران جهان"  روز  رسمًا را، اول ماه مهکه در آن

مصادف با يازدهم .  م١٨٨٩ روز اول مه ، فرانسه، بلژيک، هلند، آلمان، نروژ، سوئد و اسپانيای شمالی آمريکادر

 سرمايه داران و ، بی سابقه ای تا آن زمانند و با برپائی تظاهراتها سرازير شد  به خيابان شمسی١٢۶٨ارديبهشت 

  پيشتراولين جشن تعطيل پرولتاری :مبورگ در اين باره نوشته است  روزا لوکزا« .مالکين دنيا را به وحشت انداختند

يخ بيست و يکم  قرار بود تا اين مراسم فقط يکبار آنهم در تارکشور استراليا گرفته شد و و در ميالدی ١٨۶۵در 

 تصميم گرفتند همه  کارگران استراليائی داشت کهآوريل همان سال برگزار گردد، ولی آن جشن چنان تًاثير شگرفی بر

   .»ساله اين مراسم را برپا دارند

 هر ساله در چنين تاريخی . حدود يکصد و نوزده سال می گذرد"روز جهانی کارگر" نخستين مراسم  از برگزاری

 به اين رژه عظيم.  نمايش می گذارند و کمونيست نيروی اليزال طبقاتی خود را به کارگریون کارگر، فعالها ميليصد

رنگ پوست، نژاد،  کارگران جهان فارغ از: می گويد  و دولت های آنها خطاب به بورژوازیزبانی شيوا و صريح

ت های تفرقه افکنانه آنان صاف با سياس م بازو در بازوی همديگر بميدانجنسيت و باورهای ساختگی ملی و مذهبی

 های خسته از کار و  دست همين با برآنند تا افق بزير کشيدن حکمرانی اشان را پيشاروی خود گذاشته اند و،آمده اند

  .  دارند برپا راه بسته، جامعه بشری نوينیپين

 تنگدستی   بيش از اين، و چپاولگراننای ستمگرا ول ماه مه به طبقات مسلط اينست که ا رژه گويای ستمکشان در پيام

  را تحمل نمی کنيم، دگر اجازه نمی دهيمن و عزيزان گرسنه خويش دلبندا پرپر شدنو فقر را برنمی تابيم، بيش از اين

  خانه های شبيه به کاخ های منبعد در نمی گذاريم و، خود جنگ و خونريزی براه اندازيد منافعدرپی مطامع و تأمين

   .خيالی آسوده سر بر بالين نهيدفراعنه با 
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قبل از وار طفيلی ون خوان گسترده چنگ انداخته ايداي بر ای که قرن هاستای زالو صفت ها،  ای خوش نشينان،

  دنيانعمات اين و ها آفرينندگان ثروتما يک روز آگاه باشيد، می خوريد، می آشاميد و لذت می بريد ديگرانزحمات

    .تان بيرون می کشيمحلقوماز راخويش حق امانقهرآميزوخستگی ناپذير مبارزات با»همه چيزوم ازمحراما بی بهره و«

 بايستيد؟ تا به کی می توانيد  رو در روی ما يا پول و قدرت و قشون، سپاه تکيه برمکر و حيلهخواهيد با تا به کی مي

؟ ترديدی  اسب های مراد خود را داريد تاختنا به کی مجال ت وا و نيستی برهانيد؟ را از گزند فنتان انگی ازندگی های

 همه بنيادهای اين جور و ستم را برسرتان ويران  شما هجوم آوريم وآسا بسوی رعدندهيد آن هنگامه ای کهبخود راه 

   . می کنيم را گورهايتانده ايم، يقين داشته باشيد داريمفکر نکنيد خاموشيم و مپنداريد تسليم ش. کنيم، خواهد آمد

 و ، کارگران خاتون آبادها، کارگران شيکاگو، بلشويک هاد خون کمونارقطره قطره!  زورداران بی خبرهان ای 

 نسل های شک نکنيد ما و ، پس می جوشد هايمان در رگی کارگران جانباخته درعصر استيالی شما بر جهانتمام

تعيين روز جشن همبستگی ( آن ايده فرخنده .رهائی هستيم و تا  رهرو راه عزيز و پر افتخار آنان تا به آخربعدی

 وقتی  تاآری،. ت زمين حيابا خاتمه يافتن مگر  و از بين رفتنی نيست هنوز از بين نرفته)١٨٨٩  در جهانکارگران

 هر  به رستگاری برسيم اين روز را تا وقتی و تا وقتی زنجيرهای بردگی را از هم بگسليم،،بار بنشيند بپيکارهايمان

     .چه با شکوه تر برگزار می کنيم

های ، روزاعالم تداوم نبرد برابر استثمارگران درروز صف آرائی،  انترناسيوناليسم پرولتری نماد و تجلی،اول ماه مه 

 عالمت اول ماه مه، .است  پر از نکبت و وارونه در راه واژگونی اين نظمی آهنين و روز بستن پيمان و ميثاق،ما

 سوسياليسم  بخش رزم نهائی، نويد آمدن بربريت ، مارش محتوموس مرگ، صدای ناقمرتجعين و بيدادگران به اخطار

، و  تاريکی و، ظلمت سرما پايانطلوع خورشيدی جاويدان، مبشراول ماه مه،.  است بردگی وز ستم بشريت او نجات

   . سرسبزی استموسم رسيدن بهار و

 و  سفره کارگران  بسان پهلوی ها  اين سه دهه در ستيز در ايران است که انسانشيوخ  روی سخن ما با شما اينک

 اعتياد، تن  باعث.يده ا تلخ کرد تمامًا زندگی را به کام زنان و جوانان. ايدختهزحمتکشان را کامًال از رونق اندا

 . شده ايد و کوچکرگ شهرهای بز بانی پيدايش کودکان کار و خيابانی در.يده ا شد کارتن خوابیشی، آوارگی وفرو

 را به ، کمونيست ها و آزاديخواهان حق طلب کارگرانو همچنان،  جوخه های اعدام را گسترش داده ايدطناب دار و

شماها نيک می .  با توده های ستمکش خواهيد کرد بتوانيد، هر چهات حاکم بر گيتی و باز همانند طبقزندان می افکنيد

  بدون واهمه از، شمسی تا به حال١٢٩٩ درسال نخستين مراسم رسمی خوداز  ايراندهه هاست کارگران  دانيد،

 پسرش محمد رضا و هم در دوران شيانه هم در دوران رضا شاه قلدر، های وح و سرکوبتعقيب، زندان، شکنجه

ته  چه بصورت مخفی و چه علنی جشن گرف همراه با هم طبقه ای های خود  جهانی کارگر را روزها ، شمازمامداری

     .نده ا طبقاتی سردادکارگران جهان بانگ و نفير اتحاد و هم آوا با اند

 در اکثر شهرها، کارگاهها، کارخانه ها، پارک ها و تفرجگاهها با حضور کارگران، خانواده نيز اين روز جليلامسال 

 و سرمايه داران ايران شما  ديگر. از قبل به تصوير درمی آيد با عظمت ترهايشان و رهبران عملی جنبش کارگری

مانع " محمود صالحی"يا در بند کردن رهبرانی چون " ال چراغ ويسیجم " با حذف فيزيکی کسانی چونقادر نيستيد

  . شويد سال های آتی يا سال جاری سرور کارگران و طرح خواست هايشان در يازدهم ارديبهشتاز
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 ان کارگر طبقاتی باهمبستگی ضمن اعالن  ماه مه امسال اول در مراسم های داخل و خارج کشور کارگران ايرانما 

  ازمزايای کامل کارگری، مطالبات صنفی و سياسی خود، يکبار ديگر بر بورژوازی کل طبقهبا در امر جدال جهان

، توقف اخراج و بيکارسازی، حق برسميت  و سفيد باال بردن سطح دستمزدها، لغو قراردادهای موقت و بموقعپرداخت

 و طبقاتی گرفته تا آزادی فعالين جنبش زنان، دانشجويان و ساير فعالين سياسی از زندان ها تشکل های مستقل شناختن

 از خواهران و برادران کارگر خود، احزاب چپ و کمونيست، و نهادهای توده ای کارگران در هر  و،تًاکيد می نمائيم

  .شند حامی و پشتيبان ما بااهيم خواست تا کماکانپنج قاره خو

  

   فقر و بندگی عليه مسببينپر طنين تر باد صدای اعتراضات کارگران جهان در اول مه      

    
  شکریفرشيد 

  یالديم ٢٠٠٨ ليآور
 


