جنبش اول ماه مه ،تجسمی از عزم و پيکار انقالبي طبقه کارگر بر عليه نظام بردگی و استثمار!.

جنبش اول ماه مه در تاريخ مبارزات پرولتاريای جھان بدليل دست آوردھا و تجارب ارزنده ای که حاصل قرن ھا مبارزه
و جانفشانی ھای کارگران و زحمتکشان در ادامه مبارزه طبقاتی با نظام سرمايه داری بدست آمده است ،تجسمی از عزم
و پيکار و پيگيري انقالبي طبقه کارگر بر عليه نظام بردگی و استثمار و نقطه اوجی از اين مبارزه محسوب می شود.
صاحبان سرمايه و زور در امريکا بنا به ترکيب ملی جمعيت کارگران و زحمتکشان با بھره گيری از ھر وسيله ممکن،
مناسبات و شرايط وحشيانه ای را بر توده عظيم طبقه کارگر و فرودست جامعه تحميل کرده بودند .شرايط اسفناک
وضعيت کار ،نابرابری حقوقی در مقابل کار مساوی زنان با مردان ،استفاده از کار کودکان در قبال دستمزد بسيار پائين،
نبود ساعت کار مشخص ،ملحوظ داشتن رنگ پوست و مسائل نژادی در پرداخت دستمزد ،تقليل مکرر حقوق و امتيازات
از سوی سرمايه داران ،نبود ايمنی کار و امنيت جانی و شغلی ،بستن جريمه ھای سنگين به بھانه ھای مختلف بر سر
دستمزد ناچيز کارگران در کنار تورم معمول کاال ھای ضروری و در نتيجه پائين آمدن قدرت خريد طبقه زحمتکش و
فرودست جامعه ،باال رفتن شدت استثمار و افزايش ساعات کار روزانه ،ھمگی شرايطی بود که بمرور زمان موجب
انباشته شدن نارضايتی و خشم کارگران گرديده بود .با اين حال شرايط غير انسانی تحميلی بر نيروی مولد ،مطامع بی
حد و حصر سرمايه داران را راضی نکرده بود .حال با استفاده از تجربيات گذشته تاريخ ضد انقالبي بورژوازی ،بر آن
بود دولت سرمايه را در وضع و اعمال قوانين ضد کارگری و محدود کننده  ،بيش از گذشته ترغيب و مکلف نمايد .چرا
که باال رفتن سطح کيفي آگاھی و کسب تجارب مبارزاتی در جريان امر مبارزه طبقاتی ،شرايط ايجاد تشکل ھای کارگری
و اتحاد و ھمبستگی آنان را در شکل منسجم و سازمان يافته ،تقويت و نبرد طبقاتی را در تقابل با نظام جھنمی سرمايه

داری وسعی تر و مستحکم تر می نمود .اتحاد و تشکل و بسط تجربه و آگاھی جدی ترين خطری بود برای نظام سرمايه
داری و کابوس اين وحشت سرمايه داران را بر آن کرده بود تا به ھر نحو ممکن از تحقق اين امر جلوگيری نمايند.
ھر جا ظلم و بيدادگری است ،مبارزه نيز ادامه دارد!.
وضع و اجرای قوانين ضد کارگری توسط دستگاه اداري نظام سرمايه با اجير کردن دسته ھای لمپن و باجبگير ھفت تير
کش توسط سرمايه داران در کنار ماشين سرکوب دولتی برای سرکوب و خفه کردن اعتراضات کارگری ،خصوصأ
کارگران آگاه و مبارز که نقش رھبری و ھدايت کننده در تجمعات اعتراضی ايفا می کردند ،نتوانسته بود خشم و عصيان
توده ی استثمار شونده را خاموش سازد .با سخت تر شدن شرايط زندگی بر کارگران مبارزه اوج ميگرفت .اوايل قرن
نوزده جنبش محدود کردن ساعت کار به  ٨ساعت در روز در بسياری از جوامع سرمايه داری جريان داشت .اما در
امريکا ساعت کار تابعی از خواست و اراده سرمايه داران بود که کارگران را وادار به  ١۵ -١۶ساعت و مواقعی ١٨
ساعت ،کار روزانه ميکردند .چرا که در اين زمان در امريکا ھنوز نظام کھنه برده داری حاکم بود .در چنين شرايطی
بود که عناصر آگاه و پيشرو طبقه کارگر امريکا به اين نتيجه رسيده بودند که از تجربيات کارگران اروپا که از کمون
پاريس و مبارزات طبقاتي قبل و بعد آن بدست آمده بود ،استفاده نمايند .بر اين اساس دريافته بودند که فقط در سايه
اتحاد و تشکل قدرت مند سراسری می توان به مقابله با سياست ھای غير انسانی تحميل شده از جانب سرمايه داران
برخاست .تاسيس »اتحاديه سراسری کارگران« محصول اين ھمين تالش بود که رھبری جنبش را در گام اول مبارزه
برای تثبيت  ٨ساعت کار در روز را در سال  ١٨۶۶بتصويب رساند .پس از بيست سال يعنی در سال  ١٨٨۶کارگران
امريکا بدنبال مبارزات جزئی و پراکنده در ماه مه ھمان سال توانستند زمينه ھای جنبش سراسری تشکيل و خواسته
ھای خود را در يک دمونستراسيون مطرح سازند .حضور بيش از  ۴٠٠ھزار نفر در اين تظاھرات ،مالکان و سرمايه
داران را بوحشت انداخته بود .روزنامه ھای طرفدار آنان در تبليغ گسترده بر عليه »کمونيسم« و»سرخ ھا« با سر
تيترھای بزرگ شروع کرده بودند .با تھديد و ارعاب ،گستاخانه از آويزان کردن جسد تک تک »سرخ ھا« بر تيرھای
چراغ برق خيابانھای شيکاگو سخن ميراندند .ماشين سرکوب سرمايه به وحشيانه ترين شکل صفوف کارگران تظاھر
کننده را که فاقد ھر گونه وسيله دفاعی بودند ،مورد يورش قرار داده بود .کشته شدن بسياری و اعدام و زندانی شدن
رھبران جنبش ،به مقاومت و تداوم مبارزه تا رسيدن به خواسته ھای بحق و انسانی ،جان تازه ای بخشيده بود .در
نتيجه کارگران توانسته بودند در سايه آگاھی طبقاتی ،اتحاد و ھمبستگی خود را مقابل سرمايه داران تقويت و حمايت ھم
قطاران خود را در عرصه بين الملی خصوصأ اروپا جلب نموده ،دو ھدف عمده ی جنبش را يعنی  ٨ساعت کار در روز
و حق ايجاد اتحاديه ھای واقعی و برخواسته از بتن طبقه را تعميم و سرمايه داران را به عقب نشينی وا دارند .و قوانين
جديدی را به جھت بھبود شرايط کار برخالف ميل بورژوازی بتصويب رسانده باشند.
نمايندگان کارگران امريکا با شرکت در کنگره انترناسيونال دوم بسال  ١٨٨٩پاريس ،طرحی را بشرح ذيل به کنگره
ارائه دادند که کنگره روز اول ماه مه ھر سال را بخاطر کشتار کارگران شيکاگو بنام »روز جھانی طبقه کارگر« اعالم
نمايد.
تاکيد از ماست؛
ھم اکنون ما در آمريکا اين »روز را ياد بود شھدای قھرمان طبقه کارگر« نامگذاری کرده ايم و
ھرسال در مقياسی وسيع تر از سال پيش اين روز را گرامی می داريم .و در اين روز کارگران آمريکا
با ھم سوگند ميخوردند ،که در دفاع از حق و حقوق خود سرسخت تر باشند .و در مبارزه با سرمايه داری مصمم تر.
بيائيم اين روز را بنام » روز کارگر روز اعتراض به ظلم و بيدادگری روز نشاندادن حقانيت کارگری،
روز پيشرفت مبارزه عليه سرمايه داری در سراسر جھان و روز ھمبستگی و برادری بين الملی زحمتکشان قرار دھيم«.
اين پيشنھاد به تصويب انترناسيونال دوم رسيد و در پی آن مورد استقبال کارگران اکثر کشورھا قرار گرفت .گرچه
بورژوازی کوشيد تا از تحقق اين امر جلوگيری نمايد ،اما پافشاری ،مقاومت و مبارزات طبقه کارگر توانست اين حق
مسلم را بر بورژوازی تحميل نمايد.

در حقيقت »جنبش اول ماه مه« ،يکی از تجارب مھم و تاثير گذار طبقه کارگر است .که بسياری از جنبه ھای مبارزه
طبقاتی را به روشنترين شکل ،تظاھر و بيان ميدارد .به بيانی عاليترين »جنبش اول ماه مه« ،تجسمی از عزم و
پيگيری و پيکار انقالبي طبقه کارگر بر عليه نظام بردگی و استثمار است .امتيازاتی که امروز کارگران برخی از
کشورھا در شرايطی مفروض ،بدان دست يافته اند ،نتيجه ی مبارزات جنبش طبقه کارگر جھانی در سطح عالی تر و
ھدف مندتر آن است .که در پرتو مبارزات خونبار طبقه کارگر بدست آمده است .گرچه جھان سرمايه داری تالش کرده
چنين وانمود کند که ھمين امتيازات را خود به طبقه کارگر داده است .در اين ميان کم نيستند کسانی که از ھر فرصت و
به ھر وسيله کوشش می کنند ماھيت ضد انسانی ،ضد اخالقی و مخرب سرمايه داری را توجيه ،کتمان و کارگران را به
ھمکاری و مصالحه با نظام سرمايه تشويق نمايند .و بدينوسيله مسير اصلي مبارزه کارگران را منحرف و وظيفه خود
را در قبال جھان سرمايه ادا کرده باشند .حال می بينيم در بحران عظيم موجود نظام جھانی سرمايه نه تنھا تمام
دستآوردھای »جنبش اول ماه مه« و امتيازاتی که قرنھا برای آن مبارزه شده و با خون کارگر و زحمتکش کسب
گرديده است ،اينبار يکبار ديگر زير لوای نئوليبراليزم )جھانی سازی سرمايه( با برچيدن موانع و محدويتھای سرمايه و
شتاب گسترده ای که بر امر خصوصی سازی سرمايه صورت گرفته است نه تنھا دست آوردھای مبارزاتی طبقه کارگر
يکی پس از ديگری بوحشياترين شکل توسط سرمايه داران مورد دستبرد و در حال از ميان رفتن است ،بلکه شرايط
غير انسانی و جھنمي مظاعفی نيز بر طبقه کارگر و توده ھای فرو دست تحميل گرديده است .اين وضعيت چيزی جز
بيان آشکار غير قابل تغيير بودن "منطق سرمايه" که چيزی جز انباشت سرمايه و سود ،منطق ديگری را برنمی تابد،
نيست .در حقيقت شرايط فوق تجلی خوی پنھان و آشکار درندگی و پليدی سرمايه و سرمايه داری است که نيازی به
اثبات مجدد ندارد .اما سر انجام اين وضعيت با تحقق شعار بزرگ » کارگران جھان متحد شويد« از آموزگاران کبير
پرولتاريای انقالبی و کمونيستھای واقعی ،کارل مارکس و فردريش انگلس که زينت بخش آغارين مانيفست حزب
کمونيست است ،و عزم انقالبي پرولتاريای آگاه ،متشکل ،پرتوان در اتحاد با طبقات محروم و فرودست جامعه با مبارزه
سرسخت ،مصمم و سازمان يافته بر عليه نظام سرمايه داری ،دستگاه اداری آن )دولت( و ماشين سرکوب آن ) ارتش،
پليس و چماق بدستان و غيره( ،به شکست و زوال خواھد انجاميد .و پيروزی واقعی ،عظيم و پرشکوه با نواخته شدن
سرود آزادی و رھائی و با آغاز گسسته شدن زنجيرھای بردگی و استثمار بدست خواھد آمد .در پرتو اين پيروزی پايه
ھای جامعه سوسياليستی بدست پرتوان و ارداه خلل ناپذير پرولتاريای جھان بنا خواھد گرديد .و سرنوشت محتوم طبقه
و فرودستان نه بدست مدعيان فرصت طلب ،بلکه با عظم و ارداه خود طبقه و رھبران واقعی آن رقم خواھد خورد.
در خاتمه الزم است به نقش بزرگ زنان در تاريخ مبارزات اشاره نمود؛ ھمانطور که ميدانيم در طول تاريخ زنان در
تمام عرصه ھای سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی و غيره ،شرکت فعال و حضور جدی و مؤثرداشتند .و دوشا دوش مردان،
مبارزه و جانفشانی کرده اند .با رجوع به تاريخ انقالبات از کمون پاريس ،انقالب اکتبر ،انقالب مشروطيت ،قيام  ۵٧و
مبارزات جاري امروز ،بروشنی می توان جلوه ھای اين مبارزات و فداکاريھا را دريافت .اما با تأسف بايد گفت تا به
امروز به اين امر کمتر توجه شده است .البته ريشه ی اين مسئله ضمن اينکه از نظام سرمايه داری نشئت ميگيرد ،در
عين حال عقب ماندگی ھای تاريخی نيز به تشديد آن کمک کرده است .با اين درک که نابودی فرھنگ کھنه و حقيرانه
مردساالری را نمی توان به برقراری سوسياليزم محول کرد .چرا که بی تفاوتی به اين معضل فرھنگی در درون جنبش،
در اصل بی تفاوتی به ضرباتی ست که با حذف شدن نصف نيروی اجتماعی بر پيکر جنبش وارد ميشود.
حال بر کمونيست ھای واقعی و طبقه کارگر انقالبی ست که در اين امر به مثابه امر جدی مبارزه و کار فرھنگی،
برخورد مسئوالنه نمايند .در يک کالم :زن يعنی مادر ،خواھر ،دختر ،ھمراه ،ھمرزم ،بمعنی عاليتر يعنی عشق .و
ھمينطور است برای مردان شريف .يعنی پدر ،برادر ،فرزند ،ھمراه و ھمرزم .اين امر تحقق نمی پذيرد مگر انسان از
بردگی نوين رھائی يابد.
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