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  علی صدارت: فرستنده
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  روز جھانی کارگر نماد مبارزه برای عدالت اجتماعی است
 بيانيه

 خواھان ايران ھمبستگی ملی جمھوری

در طول تاريخ، . انسانی برقرار سازد ۀعدالت اجتماعی را در جامع ين بوده که بتوانديکی از آرزوھای بشريت ھمواره ا

اند  مناسباتی شده اند ھمواره خواھان برقراری ای حقوقمدار پيشرفته و مترقی بوده  که مبشر و منادی جامعه  کسانیۀھم

دليل  پس بی. توسط قدرتمداران از بين برودمردم  کشی انسان از انسان و زير پا گذاردن حقوق در اثر آن ظلم و بھره که

نيست که ادعا شود قريب به اتفاق مبارزات اجتماعی در قرون اخير، در جوامع مختلف جھان، برای دست يافتن 

مواجه   اين ايده آل با موفقيتاما متأسفانه به گواھی تاريخ غالباً .  عدالت اجتماعی صورت گرفته است زحمتکشان به

امتيازھائی را در   سپھر اين مبارزات، فقط ھر از گاھی زحمتکشان توانسته اند به قيمت ھای سنگيننشده است و در

  . دست آورنده مسير عدالتخواھی خود ب

برقراری عدالت اجتماعی و دست يافتن به توازنی انسانی بين رشد و ثبات و بھبود وضعيت اجتماعی زحمتکشان و 

 بتواند قوانين و  -  حکومت - واقعيت پيدا کند که از يک سو، حاکميت منتخب مردم تواند ين جامعه موقعی میئطبقات پا

 بگذارد و از سوی ديگر، زحمتکشان جامعه قادر باشند با ءھا به تصويب برساند و به اجرا مقرراتی را در اين زمينه

. ا ھمراه با تحوالت جامعه باال ببرنداستقالل کامل خواست ھای خود را بيان و از آنھا دفاع کنند و کيفيت مطالباتشان ر

ھای فقر و ثروت می تواند بر چيده  بدين ترتيب تنھا در اثر اين اشتراک مساعی دولت و مردم است که شکاف بين قطب

ھا و موقعيت ھای   ھمين مشارکت ھاست که اقشار ھرچه وسيع تر مردم، امکان پيدا می کنند از فرصتۀدر ساي. شود

  . برخوردار شوند... سکن، بھداشت، درمان و بيشتر اشتغال، م

خواھان ايران، برابری در برخورداری از آموزش و پرورش  ھمينطور از منظر ما به عنوان ھمبستگی ملی جمھوری

 عدالت اجتماعی تلقی می شود تنھا در نظام مبتنی بر حاکميت ۀکه يکی از مھمترين و بنيادی ترين عوامل تشکيل دھند

چنين نظامی در اثر مشارکت انديشه و عمل مردم و . رای استقرارش کوشش می کنيم، تحقق پذير استملی، که ما ب

 رشد و ۀدر نظام حاکميت ملی آموزش و پرورش که خود پاي. نمايندگان منتخب آنان در مديريت کشور ايجاد می شود

 ۀ به شکل برابر در دسترس ھماماً امکان شکوفائی فرد و ستون اصلی غنای دانش و فنون و فرھنگ جامعه است الز

طبقات، از فقير و غنی، قرار می گيرد و ھر کس با آزادی کامل و بنا بر خصوصيات و عالئق و نياز ھای خود، در اثر  

 خود رونق ۀمين می کند و ھم بر چرخش اقتصادی جامعأاز آموزش و پرورش برابر، ھم زندگی خود را ت برخورداری
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 در تبعيض رفع شرائطی اصل چنين در.  جامعه بھره بر می گيردۀفرد از ارزش اضافی توليد شدبدين ترتيب . می بخشد

 ميزان به است، پايدار دموکراسی يک تحقق ملزومات از که ھنر، و فرھنگ حقوق، اقتصاد، جمله، از ھاعرصه ۀھم

 عدالت اجتماعی وابسته است و عدالت اجتماعی در پس می بينيم حقوق زحمتکشان بر اصل. تحقق پيدا می کند باالئی

  .دست می آيده  در شرائط حاکميت ملی بجامعه و نھايتاً ۀ اثر مشارکت مردم در ادار

، روز جھانی کارگر، که برای تحقق ھشت ساعت کار شبانه روزی، که در یبه ھمين سبب ما اعتقاد داريم که اول ما م

 ۀوسيله  ب١٨٨۶ توسط کارگران استراليائی و سپس در سال ١٨۵۶ر در سال زمان خود خواست مھمی بود و اول با

بين المللی ۀ  کنگر١٨٩٠ در سال کارگران امريکائی مطالبه و با خشونت قوای انتظامی سرکوب شد و نھايتاً 

بايستی به که   را روز جھانی کار و تعطيل رسمی اعالم کرد، دستاورد بسيار با ارزشی است یروز اول ماه م کارگران

  . عنوان يکی از نمادھای مبارزه برای بر قراری عدالت اجتماعی صيانت شود

ھای  باشد که اختالفات بين طبقات و اليه ھای اجتماعی، فقر و بدبختی قشر ی میئ کشور ما ايران يکی ازکشورھا

 کار آمده نه تنھا ھيچ کوششی نظام جمھوری اسالمی ايران از زمانی که بر سر. بزرگی از جامعه را فراھم ساخته است

در راه از بين بردن تبعيض ھا از خود نشان نداده است، بلکه با توسل به قوانين و مقرراتی در جھت مخالف عدالت 

  . اجتماعی، ابعاد اختالف طبقاتی را در جامعه، بيش از گذشته افزايش داده است

ش دادن و حتی از بين بردن اختالفات طبقاتی بدون شک جھت دست يافتن به حقوق کارگران و زحمتکشان ايران و کاھ

بايستی برای برقراری عدالت اجتماعی مبارزه کرد و عدالت اجتماعی نيازمند حاکميتی مبتنی برجمھوری و دموکراسی 

ا مبارزه بھمينطور عدالت اجتماعی از يکسو نيازمند . ی بنياد دين و بنياد دولت می باشدئو آزادی و استقالل و جدا

 از طريق دھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی است، و از سوی ديگر  عدالت اجتماعی  می باي عدالتی ی و بی ئزورگو

دوستی و احترام به مقام و منزلت انسانی،  اعتماد به ملت و ھمدلی با آنان و احترام به نظريات و آراء مردم، و انسان 

مملکت تا حدی که ايران در رديف ممالک پيشرفته جھان قرار گيرد خواھی، اعتقاد به اصل پيشرفت  ی و تجددئنوگرا

  . انجام پذيرد

 ۀ ياد آور شود که از نظر ما با ادامیخواھان ايران الزم می داند به مناسبت روز اول ماه م ھمبستگی ملی جمھوری

ماعی و حقوق کارگران و حيات رژيم جمھوری اسالمی ھيچ کدام از اصول ذکر شده  در باال عملی نشده و عدالت اجت

 مبارزان راه آزادی و استقالل و دموکراسی و ۀ امروز ھمۀزحمتکشان کماکان زير پا گذارده خواھند شد، بنابراين وظيف

عدالت اجتماعی و طرفداران حقوق بشر، در داخل و خارج کشور اين است که برای گذار از جمھوری اسالمی و 

  . ل گرا و جمھوری خواه مبارزه کننداستقرار يک دموکراسی پايدار و بدي

  خواھان ايران ھمبستگی ملی جمھوری
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