
 (بخش اول) !بشتابیم ۱۰۴۱ استقبال اول ماه مهبه 

 جواهری لنگرودی  امیر

 

 !در راه است ۴۱۴۴ ول ماه مه سالا

 

 برتری در کار نیست، ی رهاننده

 .، نه خطیبنه آسمان، نه قیصر

 !گرانبه رهایی خویش برخیزیم، ای تولیدخود 

 !رستگاری مشترک را بر پا داریم

 رها کند،تا راهزن، آنچه را که ربوده 

 تا روح از بند رهایی یابد،

 خویش بر دمیم ی خود به کوره

 ...مو آهن را گرما گرم بکوبی

 احمد شاملو ی هترجم« کارگران الملل بین»بخشی از سرود 

« ها زدایی ها، مانع تولید؛ پشتیبانی»یعنی سال  ۴۱۰۰ جهشی یکساله از در «!حضرت آقا»به فرمان 
 .پرت شدیم »بنیان، اشتغال آفرین دانشتولید؛ «سال  یعنی ۴۱۰۴به 

در تاریک . دارد حرف بی حساب که مالیات برنمی «گنجشک مفت حرف مفت و» :اند م هم گفتهقدی از
، ات طاس اندازی ب، برای همسرنوشتی مردمان جامعهاسطرال نشینی و با رمل وبات  اشباح ی خانه

 !سوزند یتر با هم م ون میان خشک ای در و شود طالع مردم ، میآنچه که آمد

وط سق سرنخ تولیدی به تولید دیگر، و از سالی به سال دیگر از ،سالههر حاصل جمع این پرت شدن
 متگرانی استحکو ی هالکت آفریده شدف و دهدرهم تنیی  در دره جامعه، کار نیروی رنج و ی زاد همهآ

 .اند هآن حاکم کرد را بر فقر تهی کرده و اش هستی مان را از که جامعه



همسرایی  در آشنای ما، درد شاعر ،رضا شفیعی کدکنیمحمد. خزان و زمستان را پشت سرگذاشتیم
 :گفته است چه نیکو خزان و رویش بهار

  عروق سبز باغ های خزنده در ای خزان
 کاین چنین سرسبزی ما پایکوبان شماست

 از تبار دیگریم و از بهار دیگریم 
 !ایان شماستشویم آغاز از آن جایی که پ می

 و ها ده بانوروزمان را  .پایان شب سیه سپید است: اند نیک گفته. ، پیش روی ما استپایان شماها
 ن ازبه نوای یاد آنا در غیاب آنانو  مای دل به دریا داده کشور جای جای در زندانی خواه آزادی صدها
اسماعیل  ،صادقی بروجنیخسرو ،آرش گنجی ،عیل عبدیاسما ،سپیده قلیان ،زینب جاللیان :جمله

  !ایم کردهزندانند، سر که در .... خواه دیگر زادیآها معلم  ده محمدتقی فالحی و ،هاشم خواستار ،گرامی

مانع  »ی  یکساله ی هوعد .کردیمسخت جانی سربا  فرخنده را نوروز ،گیندلت همه دلشوره و با این
پرتاب  «دانش بنیان» به سال «برره» دیگر قلیپامنپیام با جامعه  سرآمده و رهبرهای «زدایی
 هان درجهانی همبستگی کارگران ج ، روزبه سوی اول ماه مه ماعوض جنبش مطالباتی  در. گردد می

 !ودر اردیبهشت امسال پیش می

مدت زمان کوتاه  در کنشگران زن ومرد، رشماری اززندان بودن پ   برابر در یکسال و ی لهفاص در
برگ  ها ده ،حاکمیت اسالمیاختیاران دستگاه امنیت  آتش به کشور، رثمر فرهنگیانپاگیری تحرکات پ  

 .ندا صادر کرده جای جای جغرافیای ایران، های فعال فرهنگیان کشوردر ه برای بخشاحضاری

و برای ملغی کردن آن ، هایکایک این احضار برابر امروز در برای ما روشن است که از
 ،شاهد بودیم (رودسرشهر) ل ایران شما و لرستان ،اهواز درهمانگونه که  - بی بنیاد های احضاریه

اول ماه مه، اعتراض عظیم  ی آستانه دربر همین بستر  خواهد شد وشوده طویل اعتراض گ های صف
به « د باید گرددآزا ،بی وثیقه بی قید و عقیدتی، -زندانی سیاسی »: شعار ی اردوی کار با و یکپارچه

حکومت  دهد که هیچ فعال اجتماعی تردید به خود راه نمی. شدجامعه بدل خواهد  ترین شعار مرکزی
مقابل سیاست تحریم  در «اشتغال آفرینی ،تولید»به مثابه  دهن پرکنشعارهای  سطح از با هر امروز

راه به رویه،  افسار واردات بی نگشود بلکه با تولید داخلینه با  ،انیهج ی امپریالیستی و فشار سرمایه
مشتی مزدور ی کیش شخصیت ارضایتنها برای خودهایش  گزاری شعارها و نام برد و ترکستان می

 امروز از مردم رو این از .ندارد اجرایی نداشته و هیچ کارکرد گردد و زبان جاری می بر هوادارش
موج سرکوب و  برآنند ها، پهلوی ی بلند دیکتاتوری آماسیده ی فروریختن دیوارهسان  به ،گذشتههمچون 

 .دترخواهد کر است و رژیم را بیش از پیش شکنندهنیزمحکوم به شکست  المیاکمیت اسوحشیگری ح

به  نیازشویم،  یم تر نزدیک انهمبستگی جهانی کارگر روز (یازدهم اردیبهشت)اول ماه مه هرچه به 
مطالباتی و پیوندشان درراستای پاسخگویی به  همگرایی فراگیر نیروهای جنبش کارگری و و اتحاد
احساس  زمان دیگر هر بیش از معیوب،ی  برای شکستن این چرخه ،ای ت جنبش کارگری وتودهالزاما
 .شود می

 بطن رنسانس عظیم فکری موجود، در ،همبستگی به اتحاد و همگرایی و همپوشانی و نیاز امروز
به  گوناگون مصاف طبقاتی های عرصه ا تحرکات میدانی یک سال گذشته درما که ب ی درون جامعه

گستردگی و کمیت اعتراضات طبقاتی کارگران و زحمتکشان در  .شود ، بیشتر هویدا میآمدیش درانم
تحرکات کارگران نیشکر هفت تداوم : جمله از ؛تاریخ اعتراضات کم سابقه بوده استدر سال گذشته،

دیکای سن مایش پرقدرت اعتراضات فعاالن عضون درتهران بزرگ  یتحرکات خط عظیم ترابر ،تپه
زنان در هشت مارس  ی برجسته حضور انفعاالت فرهنگیان وفعل و شماررپ  تحرکات  ،ت واحدشرک



های چهارشنبه سوری  ای برای جشن کولبران و فراهم سازی بستری توده امسال، تحرکات کارگران و
 ،خوزستان ذیرمردم آسیب پاعتراضات به خون غلطیده  ،خطه کردستانجای جای  نوروز امسال در و

تحرکات  ،پیمانکاران برابر پتروشیمی در و کارگران عظیم پیمانی نفت، گازاعتراضات طوالنی مدت 
 ،زاینده رود ی رودخانهبستر  روزی کشاورزان اصفهانی در شبانهتظاهرات  ،سریالی بازنشستگان

 ضات مالرااعت ،خیابان درکشور  ی فرهنگیان در بیش از دویست نقطه سراسریشکوه اعتراضات پر
نقاط  یها سریالی کارگران شهرداریاعتراضات  ،پرستاران و بهیارانسراسری ت ااعتراض ،باختگان
معدن کاران و  ،ان فوالدراعتراضات کارگ ،گسیختهپیمانکاران افساربرابردرکشور گوناگون

انبوه  ،خیل عظیم معلوالن جنگی ،وکالی مستقل ،خبرنگاران مستقل واعتراضات روزنامه نگاران 
 شمار رانبوه پ  حاشیه نشینان،  ی میلیونی بی خانمانان و توده ،آب ن زمین ویونی روستائیان بدومیل

خطه مرزی سیستان  سوخت بران زحمتکش در و خطه مرزی کردستان پهناور کولبران زحمتکش در
 ردارد که بسیا برآن می نیروهای انقالبی را ی همهکه  ها حرکت اعتراضی دیگر ده ...و بلوچستان و

جدیدی آماده  بندیکشورمان، خود را برای سنگر ی جدیدهشرایطی که مردم رن درگذشته  از تر جدی
نقیصه  صلیا ی نقطه به و گام بردارند ،ضرورت اتحادو با درک درراستای نزدیکی به هم ند، کن می
 .و یگانه گردندپایان بخشند  ،اکندگی صفوفر، یعنی پتراضاتاعاین  ی همه

خیل وسیع اعتراضات سال  که مبرهن است آشکار و خیابان و میداندر  گر مطالبهان مبارز ی برهمه
، خود را انیبخیا گر نیروی مطالبه ای نیست که هر مبارزه جای کار پیش برده شد، که تا این ۴۱۰۰

تراشی  های موجود و مانع برای غلبه بر دشواریبرآن باشد که  و نمایدتعریف آن یگانه نیروی 
موفق برای رسیدن به اهدافش  همصدایی با دیگران همراهی و بی نیاز از، ود به تنهاییخحکومت، 

 ! شود

اگر فعاالن ما : یابندباید این واقعیت تاریخی را در حورم نیروهای مطالبه ی همه همچون دیروز، امروز
ف نیروهای سازی برای سطوح مختل همسان اگر، شوند میان خیابانی ما احضاراگر کنشگر. در زندانند
 ونقطه به نقطه نرخ تورم  ی پایه برمزد تباال بردن دس امر اگر است و خواست مشترکیاجتماعی 

های  خواست، کارگران اخراجیدشواری امنیت شغلی، بازگشت برسرکار معیشت زندگی،سبد گرانی
اسخگویی پلذا  ،پنج میلیونی ما است و هشتاد ی حقوق بگیران جامعه مزد و ی مشترک همه اساسی و
و دست یابی به ! شود نمی مانمشترک، هرگز جداجدا در هایدردی این  مطالبات یا همهاین  ی به همه
 !ممکن نیست بدون رزم مشترک، ،مشترک اتمطالب ی این همه

 به این نیاز تمام توان کوشید تاتوان با  ست که می زجهانی همبستگی کارگران، فرصتی، رواول ماه مه
مهم  مروزا. داد خور عمل اجتماعی پاسخ در در ،های مردم توده ی وحدت طلبانه فریاد ضرورت و و

اکتفا خود  ی طرح و نقشه تنها به ،گر در دل جنبش مطالباتی مطالبهبزرگ  ی که ما خانواده این است
مان  های نگاه به کف اتحاد عمل و تالشحد زیادی به میزان  تا .پیشه نکنیم و انحصار طلبی نکرده
عبارتی  هب ؛آن را به دست غیب نسپاریم نسازیم و مردم کشورمان را رها ی دیشیم و مبارزهبیان

 ،و بهیار پرستار ،معلم شاغل وغیر استخدامی ،زنان و مردان بازنشسته .مان را فراموش نکنیم وظیفه
 ی همه و همه در پیکرهودست فروش  ،خیابانیکار و  کودک  ،روزنامه نگار و نویسنده ،کارگر

 . همین امروز سازمان دهند واحدی هم صدا شوند و صف مشترک و مستقل خود را از

 التتحوالبات و قانتمام  ی تجربه. کنند هیچ جای دنیا به مردم هدیه نمی دموکراسی را در آزادی و
و مبارزه  باید جنگید ،یابی به آن دست نشان داده است که برای تحقق دمکراسی و به امروز بشری تا

  ! کرد

 استقرار یابی و ای باشد که برای دست ادهمردم آز وگر  روهای مطالبهین ی جنگ همه باید این جنگ،
آنان  ی مبارزه ،یافته و متشکل سازمان ،مردم رب حق حاکمیت مردم به آزادی وراه یابی  دمکراسی و

بلکه برعکس باید  ؛شندبا نداشته باور را به هیچ انگاشته و انقدرت ازما بهتر تمامیت دارند و باوررا 



 ی درهم شکستن همهچشم فرو بندند و برای  ،به غیب چشم داشتنو کاری،سطح سازشبدون هر
. به اتحاد عمل و یگانگی نیروی خویش باور پیدا کنند سالمیهای سرکوب نظام جمهوری ا دستگاه
ه ب و برسینی گذارند داشت که دمکراسی موهبتی الهی نیست که طی یک روز آفتابی آن را تردید نباید

دشمنان آزادی  با تحقق آن باید دست یافتنی است و برای وصول و بلکه امری زمینی و ،ما هدیه کنند
 دل ی،آسماننیروی به  نه ،های توخالی نباید به وعده. داشتبه این جنگ باورو دمکراسی جنگید و

راه . برخیزیم خویش بیاندیشیم وباید خود به رهایی  ؛داشتخطیب باور به قیصر و نه به نه و  بست
ما حول دستیابی به  ی ست که در دل مبارزه پیوند عمیقی همگرایی و رستگاری مشترک ما در

آهن را  هم بردمیم و ی کورهبر خود  ی ما باید همه. کند مان خود را تعریف می های مشترک خواسته
 !ی شویمیک ،مانهمین امروز و با تمام قدرت متحد از .گرما گرم بکوبیم

 .... ادامه دارد 


