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   واقعی ماۀروز جھانی کارگر و وظيف
 

حقق خواست  کارگر به منظور تۀ کارگری و ضرورت اتحاد طبقۀبرای بسياری روز جھانی کارگر که يادآور مبارز

کيد بر ضرورت اتحاد کارگری تا أداشت اين روز و ت ھا و مطالباتش می باشد، فراتر از دادن بيانيه ای در گرامی

کيد اين و آن، بلکه تنھا از طريق أ کارگر نه با صرف توصيه و تۀدر حالی که اتحاد طبق. سال بعد نمی رود

 آنست که درک ۀخودی معموال نتيجه  اقتصادی و خودبۀندمبارزات پراک.  کارگر حاصل شدنی استۀخودآگاھی طبق

منافعی که نه بيانگر ھمبستگی و . ی و گروھی آنھا نرفته استئکارگران از منافع خود فراتر از منافع آنی، لحظه 

  . کارگر ، بلکه ھمبستگی ھای گروھی و پراکنده آنان می باشدۀوحدت کل طبق

ش مزد خود دست به مبارزه می زنند، اين مبارزه قبل از ھر چيز بيانگر  وقتی کارگران يک کارخانه برای افزاي

.  کارگر می باشدۀعنوان کارگران فقط يک کارخانه و يک واحد، و نه کل طبقه درک آنھا از منافع مشترک خود ب

خودآگاھی خود از می بودند، ... که اگر کارگران در پی خواست عمومی تری مانند تغيير قانون کار و  در حالی

ن کل طبقه را برای د سياسی و لزوم به ميدان کشيۀاشتراک نفع دايره وسيع تری از کارگران، يعنی ضرورت مبارز

  . ظھور می رساندندۀچنين خواستی به منص

که انقالب کارگری در يک کشور در ھمان محدوده باقی نمانده و اغلب به يک   ھمينطور، وقوف کارگران به اين

 کارگر جھانی و اتحاد کارگران در چنين مقياس ۀب جھانی منجر می گردد، ضرورت به ميدان کشيدن کل طبقانقال

اين ترتيب است که اتحاد کارگری نه از طريق صرفا ه ب. عظيمی را به آنھا تفھيم و در دستور کارشان قرار می دھد

ه تنھا از طريق تالش کل شان، بۀ ساليانۀ کنندکيدات گروھھای سياسی در بيانيه ھای مکرر و گاھی خستهأتوصيه و ت

 کارگر به منافع ۀ ميان اين شادباش گوئی ھای ساليانه، برای باالبردن واقعی خودآگاھی تودۀمستمر و زنده، در فاصل

آگاھی تا حدی که به ميان توده ھا برود به . ھر چه مشترک تر، وسيعتر و عمومی تر خود قابل حصول می باشد

کادميک که ھيچ ربطی به اوگرنه در حد فعاليت و توليدات .  برای تغيير وضعيت آنھا تبديل می گرددنيروی مادی
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