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ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ،
روز هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان !

روز پرشکوه اول ماه مه در اره است  .کارگران سراسر جھان ھر سال بخاطر گراميداشت پيروزی طبقه کارگر آمريکا
در اول ما مه  ، ١٨٨۶اين روز تاريخی را پاس ميدارند  .اھميت تظاھرات و راھپيمائيھای خيابانی از جانب کارگران در
اين روز بزرگ  ،بخاطر تجديد عھد و پيمان با آرمانھای طبقه کارگر  ،نشاندھندۀ اراده منسجم و ھمبستگی بين المللی عليه
بورژوازی  ،بعنوان دشمن طبقاتی کارگران است  .صفوف منسجم کارگران ھمراه با فريادھای اعتراضی و آزاديخواھانه ،
تجسم نيرو و ارادۀ مستحکم طبقه ای است که برای سرنگونی نظام سرمايه داری  ،اسقرار سوسياليسم و گسترش
انترسيوناليسم بپا خاسته اند  .روز اول ماه مه برای کارگران تنھا جشن بزرگ ھمبستگی به شمار نميرود  .اين روز پيش
از ھر چيز روز پاسداری از سنتھای مبارزاتی کارگران  ،روز تشديد مبارزه برای تحقق مطالبات و آرمانھای کارگران و
آزادی از قيد و بند ھزاران درد و مصيبت نظام سرمايه داری است  .روز نمايش ارداه پوالدين توليد کنندگان نعمتھای
مادی و آفرينندگان مايحتاج و ابزار پيشرفت و تعالی جامعه بشری است  .روز اول ماه مه ف نمايش قدرت و توان
اجتماعی طبقه ای جھانی است  .به ھمين خاطر روزی بين المللی ميباشد  .اما طبقه کارگر ھر کشوری با مرتبط ساختن
گراميداشت چنين روزی  ،برگزاری مراسم اول ماه مه با مبارزه خويش در سطح ملی  ،قادر خواھد بود در مراسم بزرگ
جھانی مشارکت کند  .صد و بيست شش سال پيش  ،ھنگامی که کارگران امريکا ف با شعار تعيين ساعت کار به خيابانھا
سرازير شدند  ،در صف پيشين جنبش ايستادند که تعيين ساعات کار در تمامی کشورھای سرمايه داری  ،بعنوان اساسی
ترين مطالبات خويش اعالم کرده بودند  .به ھمين خاطر فرياد مبارزه کارگران شيکتگو در اول ماه مه  ١٨٨۶در سرتاسر
جھان انعکاس يافت و از آنزمان به بعد ھر سال ياد و خاطره مبارزه قھرمانانه آنھا با تشديد مبارزه برای تحقق مطالبات
کارگران گرامی داشته ميشود .
اعالم روز اول ماه مه بعنوان روز جھانی کارگران از جانب انترناسيونال دوم نيز با تاکيد بر اھميت جھانی مطالبات
کارگران و تاثير متقابل آنھا در ھر نقطه ای از جھان انجام گرفت و به سنتی ھميشگی تبديل گشت  .در طول بيش از
يکصد سال اخير  ،طبقه کارگر در سطح جھانی  ،پيروزيھای عظيمی به دست آورده است  .مھمترين مطالبات خويش در
بيشتر زمينه ھا را محقق ساخته است  .با پيروزی انقالب کبير سوسياليستی اکتبر  ،جھان سرمايه داری را دچار تفرقه
نمود و نظام نوينی پايه ريزی نمود و پس از جنگ جھانی سوم در بسياری از کشورھای ديگر قدرت را بدست گرفت اگر
چه در نتيجه بحران در چنان سوسياليستی که از درک ناتمام از استقرار سوسياليسم و ابزارھای حفظ آن يعنی ديکتاتوری
پرولتاريا انجام گرفت  ،طبقه کارگر حاکميت خويش را از دست داد و پروسه بازگشت جامعه بسوی سرمايه داری آغاز
گشت  .اما سنتھای سوسياليستی طبقه کارگر و دستاوردھای آن  ،جايگاه تاريخی خويش را در پيشرفت و تعالی جامعه
بشری حفظ نمود  .شکست درک بوروکراتيک از سوسياليسم عليرغم تمامی نتايج تلخ آن  ،با تجارب خويش  ،به تجارب
جنبش طبقاتی کارگر جھان افزود و ارادۀ ططبقه کارگر در بازسازی  ،رشد و گترش و استقرار سوسياليسم در آينده ،
بعنوان ارمان واالی انسانی مستحکم تر نمود  .زيرا که کارگران به تجربه  ،به اثبات رسانده اند که ھر شکستی را با
تجربه اندوزی از آن شکست به پلی برای پيروزيھای بزرگ تبديل خواھند نمود  .اين تجربه بزرگ اول ماه مه خونين
کارگران شيکاگو بود که انعکاس آن اکنون ھر سال در سرتاسر جھان در نيروی متحد کارگران  ،بيش از پيش به گوش
می رسد  .در ايران که رژيمی ديکتاتوری – مذھبی به نام جمھوری اسالمی حاکم است  ،به کارگران اجازه داده نمی شود
که به ھيچوجه آزادانه تجمع کنند  .رژيم جمھوری اسالمی ھر سال در چنين روزی از طريق ارگانھای ضد کارگری
خويش مراسم فرمايشی برگزار ميکند تا از اين طريق مانع برگزاری ھرگونه مراسم مستقل از جانب کارگران گردد .
مدت زمان مديدی است که طبقه کارگر ايران قادر نيست نقش مؤثر خويش را در روند وقايع سياسی – اجتماعی ايران ايفا

نمايد  .تالش بی وقفه کارگران چه در رژيم شاه و چه در دوران رژيم جمھوری اسالمی  ،ھميشه با زندان ،شکنجه و
اعدام پاسخ داده شده است  .رژيم جمھوری اسالمی ايران نيز ھمانند تمامی حکومتھای سرمايه داری  ،ھميشه جار و
جنجال تبليغاتی به راه مياندازد تا اينکه به توده ھا و بخصوص کارگران و جوانان بقبوالند که سوسياليسم و کمونيسم از
ميان رفته است  .عليرغم جاروجنجال رژيم عليه کمونيسم  ،ايمان طبقه کارگر ايران نسبت به سوسياليسم سست نگرديده .
بلکه ضرورت تاريخی تغيير و تحوالت انقالبی در جامعه و دفاع سرسختانه آنھا از دمکراسی و سوسياليسم افزون گرديده
است  .بعد از فروپاشی بلوک شرق  ،رقص و پايکوبی بی حد و حصر از جانب جھان سرمايه داری را شاھد بوديم .
عليرغم اينکه اکنون بيش از دو دھه است که جھان سرمايه داری حاکميت خويش را بر دنيا گسترانيده است  ،اما ھنوز
ھيچگونه تغيير و تحول بنيادی به سود ھيچکدام از اقشار اجتماعی جھان روی نداده است  .بر عکس  ،فقر  ،جنگ و نا
امنی گسترش يافته است  .به ھمين خاطر ھنوز شرايط مناسب وجود دارد تا افکار و عقايد سوسياليستی در ميان طبقه
کارگر و تمامی زحمتکشان تبليغ و ترويج گردد .
اکنون طبقه کارگر ايران در وضعيتی بسيار نا مساعد از نظر اقتصادی – اجنماعی بسر ميبرد  .در چھار چوب تبليغات
ضد کارگری جمھوری اسالمی ايران  ،نھادھايی ھمچون وزارت کار  ،خانه کارگر و ارگانھای ديگر ھمانند انھا در دفاع
از حقوق کارگران حرف و حديث خالی از محتوا بر زبان ميرانند  .در حاليکه اين ارگانھا ھيچ ارتباطی با کارگران ايران
نداشته و ندارند  ،آنھا تنھا ابزار منافع طبقاتی سرمايه داران و نظام مذھبی حاکم ھستند  .بدليل شرايط ديکتاتوری و
سرکوب ساليان گذشته  ،ھرگونه ارتباط ما بين طبقه کارگر و اقشار اجتماعی ھمچون زحمتکشان  ،فرھنگيان  ،کارمندان و
غيره در سطحی پايين قرار دارد  .با اين وجود رژيم قادر نگرديده اين ارتباط ھر چند ضعيف را بطور کامل از ھم بگسلد
.ھر چند وجود انجمنھای اسالمی در کارخانجات و سيستم پليسی  ،موجب جدايی و تفرقه در ميان کارگران گرديده و
عليرغم تمامی فشار و تعقيبات پليسی  ،در طول سالھای اخير اعتصابات و تظاھرات کارگری به صورتی پی در پی اتفاق
افتاده است  .در شرايط کنونی راه حل مشکالت طبقه کارگر ھمچون ديگر اقشار ايران در گرو سرنگونی جمھوری
اسالمی ايران است  .اکنون پس از  ٣۴سال درد و رنج  ،فقر و گرسنگی  ،جنگ و خانه خرابی  ،شکنجه و اعدام حاکميت
سياه جمھوری اسالمی  ،طبقه کارگر ايران به استقبال روز اول ماه مه خواھد رفت  ،به اين اميد که بتواند اتحاد و انسجام
خويش را مستحکم تر سازد  ،خود را سازمان دھد و بر ويرانه ھای جمھوری اسالمی  ،نظامی بدون استثمار و ازاد و
دمکراتيک مستقر سازد .
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