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  فرقھ عظیم زحمتکشانیم ما

  جھان جز از آن آدمیان نیست
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  اما امروز و فردا،

  غرابان و کرکسان نابود شوند چندان کھ

  . آفتاب جاودانھ خواھد درخشید

  این ست نبرد نھائی

  بھ ھم گرد آیم 

  »بین الملل«وفردا 

  .بشری خواھد شد طریق

  )برگردان احمد شاملو -اوژن پوتیھ  سرودي از(

  

كارگر در فرانسھ بھ خیابان ریختند و  بیش از چھل ھزار وھشتھجده چھل ون ج بیست وسھدر 
كھ با ھدف عالي بدست . برعلیھ ظلم و ستم بود این اولین جنگ داخلي كارگران. سنگربندي كردند

اما . بوده و بھ دنبال شعار غیر اقتصادي قرارداشت )اجتماعي جمھوري( گرفتن قدرت بھ نام تشكیل
روز  چھارپس از ... فقرا و دیگر نیروھاي انقالبي و كارگران جھان و  بقیھ بدلیل عدم اتحاد با

 ھجده شصت وچھاردر سال . در مقابل یورش سركوبگران، قیام آنھا بھ خون كشیده شد مقاومت جانانھ
   .اول كارگران اروپا اقدام بھ مبارزه متشكل و جھاني كردند) كمینترن(انترناسیونال  با تشكیل

كمون بود در آن روز كارگران پیروز  زنده باد پاریس شاھد فریاد جده ھفتادویکھ چمار ھجدهصبح 

قریب بھ اتفاق نفرات اول حكومت از میان كارگراني بودند  كھ اكثریت((شدند اولین حكومت كارگري 



را منحل دوار )روز عمر داشت تشکیل داد ھفتادودورا كھ ( .كارگري بودند اعضا شوراھاي "كھ قبال

اعالم كرد و كلیھ جرایم مالي را لغو  تحصیالت رایگان -نموداز كلیسا را اعالم  جدایي دولت - كرد

 )دوار بازمانده( دواما یورش مستقیم كشورھاي قدرتمند اطراف فرانسھ و كمك آنھا بھ ار ... كرد و

خت و مبارزه س فرانسھ و تجھیزات آن امكان نفس كشیدن و رفع خطاھا را نداد و پس از یك ھفتھ

كمون پاریس شكست خورد آخرین سنگر مقاومت  ھجده ھفتادویک مھبیست وھشت خونین در روز 

یادبود  ھا بر روي تپھ اي بھ نام مون مارتر بود كھ پس از شكست كمون دشمنان كارگران بھ كمون

ر سنگر از كمونھا د تعداد بسیاري. پیروزیشان كلیساي فعلي مون مارتر را روي ھمان تپھ بنا نھادند

توانستند فراركرده و دركشورھاي دیگر  و بقیھ بیشترشان اعدام شدند و تعداد اندكي. كشتھ شده بودند 

  . تحت حمایت سازمان انترناسیونال قرارگیرند

 بر روي دیواري كھ در قبرستان پرالشز پاریس كھ بھ دیوار كمون معروف است و محل اعدام ھنوز

 و بعد از آن اعتصابھاي ھجده ھشتاددر سالھاي  .لھ دیده میشونددستھ جمعي كمونھا بوده جاي گلو

بھ  ... روسیھ و -نااپج -آلمان  - فرانسھ  -عمومي كارگري در كشورھاي پیشرفتھ مانند آمریكا

كار  خواست مشترك كلیھ اعتصابھا، كاھش ساعت. صورت زنجیره اي رخ مي داد و ادامھ داشت

 فدراسیون سندیكاي صنعتي و تجارتي كھ ھجده ھشتادوچھاربدون كاھش دستمزد بوده است در سال 

  . بعدھا بھ فدراسیون آمریكایي كارتغییر نام داد كنگره اي تشكیل داده بود

 ١٨٨۶تصمیم گرفتھ شد براي دست یافتن بھ ھشت ساعت کاردرروز باید اول ماه مھ  دراین كنگره

 -كارگران و سازمانھایي چون شوالیھ ھاي كار. عمومي بھ صورت متشكل زده شوداعتراض  دست بھ

تداركات  ماه فرصت داشتند ھجده. سازمانھاي سوسیالیستي و آنارشیستي كھ بھ این جنبش پیوستند 

در امریكا بیش از پنج ھزار  فقط ١٨٨۶اول ماه مھ . الزم را براي اعتراض عمومي مھیا كنند

نفر از كارگران  نوپلیس میلواكي  ھمان روز اول. صدھا ھزار كارگر شروع شد اعتصاب متشكل از

  . را كشت

لیس اقدام بھ كشتار وروز چھارم در پایان تظاھرات پ .نفر را بھ قتل رساند ششروز سوم در شیكاگو 

و  كھ بعدھا اسناد بدست آمد كھ در محافل مھم دولتي(طراحي شده  و در توطئھ از پیش. كارگران كرد

این توطئھ را براي بھانھ قراردادن و استفاده تبلیغات جھت توجیھ خشونت  طراحان سركوب كارگران

. لیس كشتھ شدندونفر پ نولیس مخفي منفجر و وبمبي توسط پ.) طرح و اجرا نمودند بي پایان خود

 دولت بھ. لیسھا سركوب گسترده ا ي در سرتاسر آمریكا راه افتادوبھ بھانھ كشتھ شدن پ درنتیجھ

تعداد بیشماري . مورد تھاجم واقع شد -محافل سندیكایي. دستگیري كلیھ فعاالن جنبش كارگري پرداخت

   .دستگیر و بسیاري اعدام شدند



نتیجھ رسیدند كھ دیگر نمي توان بھ ھمكاري كارگران وبورژوازي  پس از این واقعھ، كارگران بھ این

پاي بند بود و دلخوش كرد چون در . یع افتخار بوده است دادن فئودالیسم ما كھ در گذشتھ براي شكست

دشمن اصلي كھ در مسند قدرت نشستھ و تمام ثروت جھان رابھ تملك خصوصي درآورده  حال حاضر

درسال  بھ ھمین دلیل دركنگره پاریس كھ موسس انترناسیونال دوم بود و. ھمان بورژوازي است .است

را روز  این روز ١٨٨۶مناسبت گرامي داشت قیام اول ماه مھ  بھ. تشكیل گردیده بود ھجده ھشتادونو

تمام مخالفتھاي سرمایھ  بعد از آن با. اعالم كرد) روز جھاني كارگر( ھمبستگي بین المللي كرگران

یا در چنیین روزي . مي گیرند داري در تمام جھان این روز را انقالبیون، بخصوص كارگران جشن

   .نمایش مي گذارند اعتراضات خود را بیشتر بھ

اول ماه مھ روز ھمبستگی بین المللی طبقھ کارگر و روز اعتراض جھانی کارگران بھ فقر و فالکت و 

در این روز میلیونھا کارگر درسراسر جھان دست از کار می کشند، خیابانھا را بھ . نابرابری است

م سرمایھ داری بر بشریت و با اعالم خشم و انزجار از مصائب بی شماری کھ نظا نمودهتسخیر 

 .تحمیل کرده است، رھائی از ستم و استثمار و بر پائی دنیائی بھتر را فریاد میزنند

اما از ھمان آغاز، با واکنش خشونت ، اول ماه مھ و تالش طبقھ کارگر برای ابراز وجود در این روز 

با توسل بھ قھر و سرکوب  نظام ھاي فاسد. روبرو گردید نظامھاي سرمایداريآمیز و سرکوبگرانھ 

ھای بعد از آن نیز، بورژوازی از مقابلھ  سال. کوشید از برگزاری مراسم اول ماه مھ جلوگیری نماید

ھا و صدھا کارگر را بر  المللی کارگران دست برنداشت و خون ده آمیز با جنبش ھمبستگی بین خشونت

خود، پیگیرانھ ادامھ دادند و بھ رغم اما کارگران نیز در مقیاس جھانی بھ مبارزه . زمین ریخت

ھا، روز اول ماه مھ را بھ عنوان روز جھانی کارگر بھ ثبت  داران و دولت سرکوب و مخالفت سرمایھ

بھ ھر رو، از آن تاریخ بھ بعد است کھ کارگران در سراسر جھان روز اول ماه مھ را بھ . رساندند

ند، اتحاد، ھمبستگی، ھم سرنوشتی و قدرت گیر ھای مختلفی جشن می عنوان روز کارگر در شکل

داری  گذارند و ناقوس مرگ نظام سرمایھ خویش را در برابر دنیای ظلم و ستم و استثمار بھ نمایش می

  .آورند را بھ صدا می

بھ ھمان نسبت آسان تر و صیقل یافتھ  ،ھر قدر جبھھ کار در تقویت خود بکوشد و از خرد آغاز کند

   .نده سوسیالیستی خواھد رسیدتر بھ جبھھ سیستم آی

کننده ھمھ  رھبرياول ماه مھ روز جھانی کارگرچرا ازاھمیت مھم برخورداراست زیرا پرولتاریا 

سرمایھ داری با وجود پرولتاریا سرپاست، اما رابطھ این نظام با پرولتاریا خصمانھ و  .طبقات است

ام سرمایداري زمانی امکان پذیر است کھ رھایی از شر نظ .آشتی ناپذیر و مبتنی بر استثمار است

اما خواستن فقط مالک نیست وآگاه شدن بھ نقش، جایگاه و . پرولتاریا پیشاھنگ این مبارزه باشد

تجارب  .قدرتی کھ در پرولتاریا موجود است، برای ھمھ و بھ خصوص خود آنھا تعیین کننده است



جھاني نشان داد کھ رھایی از این نظام و تغییر در اکتبر و انقالبات دیگري کبیرکمون پاریس، انقالب 

   .جامعھ علیرغم شکست ھا و عقب گردھای این انقالبات امری امکان پذیر است

پرولتاریا یک طبقھ جھانیست چون در مرکز روابط تولیدی قرار گرفتھ کھ جھان را بھ ھم مرتبط و 

بھ روز گسترده تر می شود و زنجیر  طبقھ ای کھ با رشد نظام سرمایھ داری روز. متصل کرده است

پنجھ ھای سرمایھ داری خونین تر و عمیق تر از قبل بر . ھای استثمارش محکم و محکم تر می گردد

این امر در عین حال زمینھ ھای مادی انترناسیونالیسم و ھم . گوشت و پوست این طبقھ فرو می رود

  .ی کندپر رنگ تر م سرنوشتی این طبقھ در چارگوشھ جھان را

انقالبی . چرا طبقھ کارگررا بھ عنوان طبقھ ای پیشتازمعرفی می کنند زیرا کھ رھبری انقالب با اوست

. انقالب بھ معنای واقعی آن. کھ دگرگون کننده سرمایھ داری بھ عنوان نظام استثمار کننده انسانھاست

د، زیرا کھ منفعت موقعیت عینی پرولتاریاست کھ نیاز بھ دگرگونی را پدید می آور. یعنی دگرگونی

پرولتاریا تنھا طبقھ ای است کھ تنھا خواستھ ھای خود . تولیدی است اش در عوض کردن این روابط

  . بلکھ ھمھ جامعھ را مد نظر دارد و رھایی اش با رھایی بشریت میدانند. را مطرح نمی کند

رژیم ھاي رھبری آن را بھ دست گرفتھ باشد می تواند سرنگونی کھ کارگران وزحمتکشان تنھا انقالب 

تنھا حضور مادی طبقھ . و تحقق خواستھای مردم ستمدیده را تضمین کندفاسد سرمایداري را مساعد 

سوسیالیسم و انقالب کارگری اعتبار و مقبولیت  فکارگر در صحنھ سیاسی جامعھ است کھ بھ آلترناتی

با حضور قدرتمند طبقھ کارگر در صحنھ مبارزه سیاسی است کھ توده . داجتماعی و توده ای می بخش

ی کھ می تواند فبھ سوسیالیسم و انقالب کارگری بھ عنوان تنھا آلترناتی وسیعھای ستمدیده در ابعاد 

 .را تضمین کند مردم یک جامعھو تحقق خواستھای دیکتاتوري سرنگونی و پیشروی جنبش

ھ داري و برابري خواھي کارگران در اقصي نقاط جھان در روز اول طنین اعتراض بھ نظام سرمای

  .ماه مھ پھنھ گیتي را در برمیگیرد

سرمایھ داری و جلوگیری از جنگھای خونین وغارتگرانھ و نابودی ظلم نظام گندیده برای رھائی از

منع نفی عنصر قھر و . موجود نیست رھایي بخشسالحھای اتمی وکشتارجمعی راھی بجز انقالب 

توده ھای لگد کوب شده از قیام و انقالب بر علیھ توحش و بربریت جھان سرمایھ، بھ معنی تائید 

اوضاع اسفبار کنونی و جبھھ سائی درمقابل آن است و بی تردید چنین امری فاصلھ عمیق بین محافل 

 .لنینیسم را بنمایش می گذارد - گوناگون رفرمیستی رویزیونیستی ومارکسیسم

زحمتکشان جھان تنھا از طریق اتحاد و پیکارھای بی امان بر علیھ سرمایھ داری جھانی و  کارگران و

تنھا از طریق انقالب قادرند قدرت سیاسی را بھ کف گرفتھ و آینده تابناک بشری را با دستان پرتوان 

  .ستاین راه رھائی بشریت و راه تحقق حقوق بشر برای ھمھ کارگران و زحمتکشان ا. خود رقم زنند



ھمزمان با تمامی دیگر تشکالت  ،در اتکاء بھ نیروی خودکارگري دریک جامعھ تشکالت مستقل 

واین ارتباط منجربھ مستقل جامعھ در ارتباطی ارگانیک و تنگاتنگ و داوطلبانھ قرار میگیرد

  .تغیرودگرگوني حیاتي درنظام ھاي فاسد وزمینھ سقوط دیکتاتوري رامساعد میسازد

روز جھانی کارگر، و درس ھایی کھ طبقھ کارگر با خون خود بھ یادگار گذاشتھ است ،یگانھ راه 

است کھ کارگران با بلند کردن پرچم سرخ خود و با جوش و ھا سال . نجات جامعھ را نشان می دھد

 خروشی در گستره ی اکثریت مردم کره زمین، رھایي انسان زحمتکش راازیوغ نظام سرمایداري ، بھ

  .بانگ بلند فریاد می کشند

 –اقتصادی  - سیاسی  –تضاد بین کار و سرمایھ از ابتدای وجودی خویش کانون ھای دفاع اجتماعی 
این . این کانون ھا نمای بیرونی می یابند ،فرھنگی خود را بوجود میآورد وبستھ بھ قدرت طرفین
نجاییکھ تاکنون جبھھ سرمایھ قوی تر ولی از آ. کانون ھا در بطن خود بھ مبارزه دائمی مشغول ھستند

و جبھھ کار مجبور گشتھ . توانستھ است موانعی در راه جبھھ کار و زحمت بوجود آورد ،بوده است
.ھر درخواست خود، با جبھھ سرمایھ بجنگد و گاھی ھم این مبارزه خونین بوده است است کھ برای  

   :پي نوشتھا 

صفار (طومار تقاضای آزادی تشکل کارگری  -ظفرسرخ  -نشریھ  - )اقلیت(سازمان فد ائیان  –نشریھ 

  .)ساعد

  

  روزی ندھی تن بھ کار  دو تو گر

 .روز گار شود بودنا یکسره
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