دﻋـﻮت ﺑـﻪ راهﭘﯿﯿﻤـﺎﯾﯽ اول ﻣـﺎه
ﻣﻪ  2019در ﭘﺎرﯾﺲ
اول ﻣﺎه ﻣﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ،اول ﻣﺎه ﻣﻪای ﮐﻪ
ﺳﺎل  1886در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ دﻧﯿﺎی ﮐﺎر و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر
ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﯾﮏﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا-دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ) (1889ﺑﻌـﺪ از اﻧﺤﻼل اﻧﺘﺮﻧﺎﺳـﯿﻮﻧﺎل اول
) ،(1876رﻫﺒﺮان اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮل دوم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ روز
اول ﻣﺎه ﻣﻪ را “روز ﮐﺎرﮔﺮ” اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﺻﺪوﺳﯽ ﺳﺎل از آن زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﯽ اﯾﻦ دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺗﺎﺣﺪودی ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﺮب ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮآﻣـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪه ،ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،از آﻏﺎز دﻫﻪ  ،1980دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دﺳﺖاﻧﺪازی و
ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺖآوردﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان را در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﻓﺎﺻﻠۀ دﻧﯿﺎی ﻓﻘﺮ و ﺛﺮوت ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﺎت اوجﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺷﻮاﻫﺪ و دﻻﺋﻠﯽ ﻣﺤﺮز ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ و در رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ،در ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﺘﻮی ،در ﺣﺎل
ﺗﮑﻮﯾﻦ اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای رﻓﺮم در ﺟﺎﻣﻌۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
راهﺣﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻮرژوازی
از رﻓﺮم ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ،از اﻧﻘﻼب ﺗﻮدهای ﻫﺮاﺳﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺎلﺑﺎﺧﺘﮕﺎن
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن دارد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽدرﯾﻎ ﻣﺎ ،ﺑﺪون ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
از اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﻨﺎم ﻓﺮودﺳﺘﺎن
اﺳﺖ.
ﻣـﺎ از ﺗﻤـﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دل در ﮔـﺮو رﻫـﺎﯾﯽ و ﺑﻬـﺮوزی ﮐـﺎرﮔﺮان و

زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان دارﻧﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
ﭘﺎرﯾﺲ در روز ا ول ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان
زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی-زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
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