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مراســم موســوم بــه »روز کارگــر« از دیربــاز تــا امــروز بــه ویــژه در طــول دهــه هــای اخیــر، تصویــر متضــاد 

ــن روز  ــت منــای واقعــی ای ــد خصل ــد و بای ــوده اســت کــه مــی توان ــی هــا و ســنگربندیهائی ب صــف آرائ

و ایــن نــام باشــد. روز کارگــر در زمیــن زندگــی و مبــارزه طبقاتــی، کلیــد واژه ای بــرای منایــش آمادگــی، 

همبســتگی، ســازمان یافتگــی، اســتواری، آگاهــی، عــزم جــزم و اراده راســخ طبقــه کارگــر جهانــی در مقابــل 

رسمایــه داری و بازخوانــی مانیفســت جنبــش کارگــری بــرای نابــودی عاجــل ایــن نظام اســت. ســخن از »روز 

کارگــر« بــا هــر روایــت و تعبیــر دیگــر، نــه فقــط روز کارگــر نخواهــد بــود کــه منایــش پیــروزی بــورژوازی 

در تــرف ایــن مراســم و خــارج ســاخنت آن از دســت تــوده هــای کارگــر اســت. حادثــه ســیاهی کــه دهــه 

هــا اســت اتفــاق افتــاده اســت و آنچــه اینــک زیــر ایــن بیــرق مــی بینیــم کمیــک – تراژیــک آزار دهنــده 

ای از رقــص کوکــی محافــل چــپ منــا یــا عــده ای کارگــر در روال مناســک پــردازی هــای بــورژوازی اســت.

ــه داری  ــد رسمای ــورائی ض ــدی ش ــتخوان بن ــود اس ــطح موج ــان س ــران جه ــه کارگ ــی اینک ــر یعن روز کارگ

ــری هســتند، نقــد ریشــه ای  ــن جهتگی ــا ای ــن ســازمان یافتگــی ب ــد ای ــر فاق ــد، اگ ــش نهن ــه منای خــود را ب

خــود برآرایــش قــوای روز را بــا هــم در میــان گذارنــد، کالبدشــکافی رادیــکال آنچــه آنــان را در راهربدهــای 

انحطــاط زای انحــال آمیــز مســخ کــرده اســت، تــار و پــود چــاره گــری انرناسیونالیســتی ســازند. اســراتژی 

خــروج آگاهانــه، نقشــه منــد و عملــی خــود از آن وضعیــت را شــیرازه تصمیــم گیــری هــای رسارسی کننــد. 

روز کارگــر اگــر فاقــد ایــن شــاخص هــا اســت ســوای مضحکــه فریــب و ســناریوی تولیــد توهــم چــه معنــا 

ــندیکا،  ــک س ــه، ی ــزب، آن اتحادی ــن ح ــوان ای ــا فراخ ــاع ب ــکیل اجت ــری دارد؟؟!! تش ــت دیگ و موضوعی

مطالبــه تــرع آمیــز و زبونانــه چنــد ریــال مــزد افــزون تــر یــا معــاش بهــر از رسمایــه داران و دولــت هــا، 

عزیمــت از همیشــه کارگــر مانــدن، جاودانگــی کار مــزدی، ارجــاع رسنوشــت طبقــه خویــش و برشیــت بــه 

افــت و خیــز پویــه ارزش افزائــی رسمایــه، قفــل کــردن معیشــت، ســامتی، رفــاه، حقــوق اولیــه انســانی و 

همــه چیــز خــود، بــه منشــورها و مبانــی مانــدگاری رسمایــه داری، رس دادن چنــد شــعار ضــد رژیمــی یــا 

ــن فرایــض مســموم، مخــدر و  ــه روز کارگــردارد؟!! چنی تکبیر»سوسیالیســم، سوسیالیســم«!! چــه ربطــی ب

خــاری زا چــرا بایــد مهــر کارگــر بــر خــود گیــرد؟!!



جنبــش کارگــری جهانــی نیازمنــد رمــی جمــره، ســعی صفــا و مــروه، آویخــنت بــه دیــوار ندبــه، یــا انجــام 

ــای  ــدارد. پ ــاج ن ــی احتی ــش هــای مکتب ــک و نیای ــزاری مناســک ایدئولوژی ــه برگ ــی نیســت، ب عشــاء ربان

بنــد تقــدس آئیــن هــا و تکریــم ســنت هــا نیســت، منــاد هســتی، میدانــداری، بقــای بالنــده ایــن جنبــش 

دســتاوردهای پیــکارش در پهنــه خــارج ســازی حاصــل کار و تولیــد از چنــگ رسمایــه، از کارانداخــنت نظــم 

اقتصــادی، سیاســی، حقوقــی، مدنــی، فرهنگــی، اجتاعــی رسمایــه داری، ســازمانیابی رسارسی قــدرت کارزار 

طبقاتــی علیــه بردگــی مــزدی، اعــال ایــن قــدرت علیــه رسمایــه در کلیــه عرصــه هــای زندگــی اجتاعــی 

ــزارش  ــه روز گ ــاه م ــت. روز اول م ــا اس ــا و آوردگاهه ــگ ه ــن جن ــوای روز در ای ــش ق ــی آرای و چگونگ

ــورائی  ــش ش ــی جنب ــن امللل ــتادهای بی ــوراها و س ــدار ش ــت. روز دی ــا اس ــاف ه ــن مص ــتاوردها در ای دس

ــا اســت. رسارسی ضــد بردگــی مــزدی کارگــران دنی

نیــاز بــه روضــه خوانــی در بــاره کارگــران شــیکاگو، دلیــل خیــزش یــا پیــام آنــان بــه همزنجیــران در دنیــا و 

در تاریــخ نیســت، ســخن از وضــع حــارض جنبــش کارگــری و دســتور کار روز آن بــرای پیگیــری و پیشــربد 

ــد جنبــش  ــرای اینکــه روز اول مــاه مــه روز کارگــر شــود، بای ــه داری اســت. ب کارزار طبقاتــی ضــد رسمای

کارگــری جهانــی خــود را از گنــدزار تباهیهــای انحــال جویانــه قــرن بیســتمی خــارج گردانــد. کارگــران همــه 

جوامــع بایــد جــدال روز خویــش بــرای بهبــود معیشــت، آزادی هــای سیاســی، حقــوق پایــه ای انســانی، 

چالــش تبعیضــات جنایتکارانــه جنســیتی، آلودگــی هــای زیســت محیطــی، کــودک آزاری، زن ســتیزی، جنــگ 

و جنــگ افــروزی، نســل کشــی و… را بــا پیــکار مســتقیم شــورائی علیــه شــیوه تولیــد و مناســبات اجتاعــی 

پاســدار ایــن فاجعــه هــا جایگزیــن کننــد. روز کارگــر بــدون ایــن رســتاخیز، بــدون ایــن جایگزیــن ســازی 

رادیــکال هیــچ گاه روز کارگــر نخواهــد شــد، امــا از همیــن امــروز، از اول مــاه مــه همیــن امســال مــی تواند 

نقطــه آغــاز پیــکار بــرای تاخــنت بــه ســوی حصــول ایــن هــدف گــردد. گام نخســت ایــن راه قبــول دو نکتــه 

اساســی اســت. اول ایــن کــه خیــز عاجــل جنبــش کارگــری بــرای ی خــروج رادیــکال از گنــدزار راهربدهــای 

فاجعــه آفریــن تــا کنونــی، یگانــه راه رهانــی انســان از رش طغیانهــای انفجارآمیــز تضادهــای رسشــتی رسمایه 

داری اســت. دوم آنکــه ایــن بــرون رفــت نــه فقــط هیــچ آلیــاژی از اتوپــی بافــی و رؤیاپــردازی نــدارد، کــه 

ــای طبقــه کارگــر و برشیــت عــر اســت. دشــواری راه  ــن اســراتژی پیــش پ ــن و شــدنی تری واقعــی تری

مفــروض اســت، امــا قفــل کــردن فــرار از دشــواریها بــه چــرخ خــوردن در برهــوت هــا نــه فقــط راه تقلیــل 

ســختی هــا نیســت کــه فقــط فرســودن، کاهیــدن، مببــاران قــدرت خــود و الجــرم فروماندگــی مانــدگار در 

باتــاق ســیه روزی هــا و تباهــی هــا اســت. بایــد دســت بــه کار شــد.

ــاف  ــه مص ــزدی ب ــی م ــد بردگ ــورائی ض ــه ش ــازمان یافت ــدرت س ــا ق ــد ب ــه را بای ــی رسمای ــدرت اختاپوس ق

کشــید. بایــد بــا ایــن قــدرت در کلیــه عرصــه هــای زندگــی اجتاعــی وارد میــدان کارزار شــد. عزیمــت از 

کارگــر مانــدن، همیشــه مزدبگیــر بــودن، قفــل زدن زندگــی بــه افزایــش مــزد و خواســت بهبــود معــاش از 

ــا آلودگــی  ــع تبعیضــات جنســیتی ی ــه، انتظــار آزادی، حقــوق انســانی، رف ــا دولــت رسمای ــه داران ی رسمای



هــای زیســت محیطــی از نظــام بردگــی مــزدی را بایــد بــرای همیشــه بــر ســینه دیــوار کوبیــد، بــه جــای 

ــا  ــی را ب ــد و زندگ ــر رسنوشــت کار، تولی ــر، مانیفســت تســلط ب ــر و معیشــت به ــزون ت ــزد اف ــه م مطالب

قــدرت متشــکل شــورائی ضــد کار مــزدی بــر رس رسمایــه داران و دولــت هــا کوبیــم، بــه جــای تــرع بــرای 

آزادی، حقــوق اولیــه انســانی، کاهــش تبعیضــات، مبــب قــدرت ســازمان یافتــه شــورائی ضــد رسمایــه داری 

ــر بنــد، بنــد نظــم سیاســی، مدنــی، حقوقــی و اجتاعــی رسمایــه داری فــرو باریــم. ایــن کار را بایــد  را ب

در متامــی کشــورها، در همــه میــدان هــا در کلیــه قــاره هــا و اقلیــم هــای جهــان موجــود شــیرازه کار و 

زندگــی روز خویــش ســازیم.

اول مــاه مــه را روز همبســتگی و منایــش قــدرت ایــن جنبــش در رسارس جهــان ســازیم. ایــن همبســتگی، 

همصدائــی و همپیونــدی انرناسیونالیســتی را در کارزاری متحــد و مشــرک بــرای تحمیــل خواســت هــای 

واحــد بــر نظــام بردگــی مــزدی، در رسارس جهــان، در همــه کشــورها، بــه منایــش در آوریــم. ســخن از تغییــر 

ریــل ریشــه ای جنبــش کارگــری و اول مــاه مــه همگــن بــا آن اســت. روز کارگــر متناســب و همســاز بــا ایــن 

تغییــر ریــل، روز یــا روزهــای عــروج کارگــران دنیــا در کمپینــی ســاالنه، رسارسی، انرناسیونالیســتی، بــرای 

ــرای  ــی را ب ــی معین ــان موجــود اســت. برهــه زمان ــات واحــد عاجــل، در نقطــه، نقطــه جه تحقــق مطالب

ایــن کمپیــن انرناسیونالیســتی کارگــری و ضــد رسمایــه داری تعییــن کنیــم، پیشــنهاد کنکــرت مــا آن اســت 

کــه در نخســتین ســال، خــارج ســازی کامــل خــورد و خــوراک، پوشــاک، مســکن، وســائل خانــه، آمــوزش، 

بهداشــت، دارو، درمــان، مراقبتهــای پزشــکی، نگهــداری معلــوالن و ســاملندان، از هــر نــوع داد و ســتد مالــی 

یــا چرخــه خریــد و فــروش را لیســت خواســت هــای واحــد کل کارگــران دنیــا در کل کشــورها ســازیم. کل 

ایــن مایحتــاج بایــد بــه طــور رایــگان در اختیــار همــه انســانها قــرار گیــرد.

ــم  ــام منائی ــم. اع ــز کنی ــات متمرک ــن مطالب ــل ای ــق کام ــر روی تحق ــن انرناسیونالیســتی امســال را ب کمپی

کــه در روز یــا روزهــای برگــزاری کمپیــن، چــرخ تولیــد و کار را در رسارس جهــان از چرخــش بــاز خواهیــم 

داشــت، نظــم رسمایــه را در همــه اشــکالش مختــل خواهیــم ســاخت، قــدرت متحــد طبقاتــی خــود را بــه 

صــف خواهیــم کــرد و ایــن قــدرت را همزمــان در رسارس جهــان علیــه رسمایــه اعــال خواهیــم منــود. بیائیــد 

روز کارگــر را روزی ایــن چنیــن کنیــم، درفــش اول مــاه مــه را بــا لیســت ایــن خواســت هــا بــه اهتــزاز در 

آوریــم. بــر بیــرق ایــن روز بنویســیم کــه کمپیــن و خواســت هــای مــا آژیــر رشوع جنــگ طبقــه مــا بــرای 

نابــودی کامــل رسمایــه داری اســت. فریــاد زنیــم کــه در کنــار ایــن بیــرق مــی جنگیــم. بیرقــی کــه گــواه 

عــزم راســخ انرناسیونالیســتی کارگــران دنیــا بــرای رهائــی فرجامیــن برشیــت اســت.


