
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  رزا لوکزامبورگ: نويسنده
 ثانی نادر  :  دری- فارسی به يدنیسو از برگردان
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۴ می ٠١
  

  )٢( ؟ شد آغاز چگونه مه اول روز بزرگداشت

  

 )١( لوکزامبورگ ُرزا

 نينخست ساعته، ھشت کاری روز به دنيرس ھدف با کارگری بزرگداشت روز کي آوردن وجود به بخشيرھائ ۀشياند

 روز به دنيرس ھدف با را روزی که گرفتند ميتصم ١٨۵۶ سال در اياسترال کارگران .شد آورده انيم به اياسترال در بار

 برقراری و یئآ گردھم به را روز و کرده ترک را خود کار محل روز نيا در کرده، سازماندھی ساعته ھشت کاری

 نيا در ئیاياسترال کارگران آغاز در .باشد روزی نيچن اپريل ٢١ روز که شد گرفته ميتصم .دھند اختصاص جشن

 بر قیيعم ريثأت چنان نينخست بزرگداشت ھمان اما .باشد سال کي به مختص روزی نيچن اختصاص که بودند شهياند

 در بزرگداشتی نيچن شد گرفته ميتصم که داشت غاتیيتبل و مشوقانه امدھایيپ چنان و گذاشته اياسترال کارگر ھای توده

 .شود تکرار زين بعد سالھای

 ھھای تود انيم در تريقو مانيا و شتريب شجاعت داوطلبانه، دنيکش کار از دست مانند توانست می زیيچ چه راستی به و

 از شيب ئیباال شوق کارگاه و کارخانه دائمی بردگان نيا به توانست می زیيچ چه آورد؟ ودوج به کارگر ۀطبق
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 از شده، رفتهيپذ کارگری بزرگداشت روز کيۀ شياند که دينکش زیيچ رو نيا از ببخشد؟ خودی روھایين فراخوانی

 .گرفت بر در را کارگری ایيدن سراسر و رفته گريد کشورھای به اياسترال

 اول روز ١٨٨۶ سال در .بودند ئی متحده االتيا کارگران آوردند عمل به را اياسترال کارگران ۀويش که گرانیکار نياول

 با و دهيکش کار از دست کارگر ھزار ٢٠٠ آنروز در .شد اعالم کارگران دنيکش کار از دست روز عنوان به مه ماه

 ٣ حکومت گذاشتن چرخ الی چوب روز نيا از سپ .شدند ساعته ھشت کاری روز اعالم خواستار تظاھرات در شرکت

 گريد بار کارگران ١٨٨٨ سال در اما .ندينما برقرار را مراسمی نيچن گريد بار، بتوانند کارگران که شد آن از مانع

 .نمود خواھند عملی را بزرگداشتی نيچن ١٨٩٠ سال مه ماه اول روز در که کردند اعالم و گرفته را نيشيپ ميتصم

 نيب ۀکنگر در بود توانسته جنبش نيا .بود شده اتريپو چه ھر و افتهي تکامل زين اروپا کارگری جنبش مدت نيا خالل در

 بود آورده ھم گرد به را کارگران ۀندينما ۴٠٠ که کنگره نيا در. برسد خود اوج ۀنقط به ١٨٨٩ سال کارگری المللی

 ،"نيالو"Lavigne شود ساعته ھشت کاری روز خواھان زيچ ھر از شيپ کارگری المللی نيبۀ کنگر شد گرفته ميتصم

 نيا به دنيبخش جان برای که کرد شنھاديپ  " Bordeaux بوردو" شھر از فرانسه کارگری کایيسند ندگانينما از کیي

 کارگران ندگانينما شنھاديپ نيا پی در که آنجا از  .شود اعالم کارگری عمومی ليتعط روز عنوان به روزی خواسته،

 دارند، اعالم روزی نيچن عنوان به را مه ماه اول روز که اند گرفته ميتصم آنان رفقای که داشتند انيب ئی متحده التايا

 .دينما اعالم کارگری عمومی ليتعط روز عنوان به را روز نيا که گرفت ميتصم کنگره

 ميتصم .بود بار کي به مختص مالً ع کارگران خواست ا،ياسترال در آن از شيپ سال ٣٠ مانند ز،ين بار نيا واقع در

 ساعته ھشت کاری روز ۀخواست شينما برای ١٨٩٠ مه ماه اول روز جھان تمامی کارگران که بود آن بر ريدا کنگره

 که نيا نیيب شيپ  .گردد تکرار زين بعد سالھای در عمل نيا که نبود آن از سخنی و کنند تظاھرات و دهيکش کار از دست

 اما .بود رممکنيغ شد، خواھد کارگرۀ طبق مقبول سرعت به چگونه و داشت خواھد ای درخشنده جينتا چه فکری نيچن

 نيا که برسند جمعبندی نيا به ھمه تا ديدرآ انجام به ١٨٩٠ سال در بار کي مه ماه اول روز بزرگداشت که بود کافی

 .گردد شگیيھم و ساالنه ديبا می بزرگداشت

 از دست زين خواسته نيا به ابیيدست از پس کارگران اما است ساعته ھشت کاری روز ۀخواست انگريب مه ماه اول روز

 تا دارد، ادامه آنۀ ندينما دولتھای و داریيه سرما هيعل کارگران ۀمبارز که یزمان تا .ديکش نخواھند روز نيا بزرگداشت

 نيا برای ساالنه انیيب روز نيا بزرگداشت ند،يدرآ تحقق به ديبا می که ھستند باقی کارگران از ئیھا خواسته که یزمان

 دست خود آزادی به جھان تمامی در کارگرۀ طبق و رسد فرا بھتری دوران که یزمان حتی اما .بود خواھد ھا خواسته

 بزرگداشت به آنھا، خالل زجرھای و دهيرس انجام به نبردھای ادي به تيبشر شک بدون ھم زمان آن در حتی باشد، افتهي

 .پرداخت خواھد مه اهم اول روز

 

 :ھا ادداشتي

 می جھانی کارگری انقالبی جنبش خيتار لوکزامبورگ ُرزا Rosa Luxemburg ھای چھره نيتر برجسته از کیي -١

 در کوچک ئیروستا در ١٨٧١ چمار ۵ در او  .بود کارگر ۀطبق ئیرھا برای طوالنیزۀ مبار سراسر او زندگی .باشد

 ديشد خفقان  .وستيپ "ايپرولتار"  انقالبی حزب به که داشت سال ١۶ تنھا . آمد ايدن به شده هيتجز لھستان روسی بخش

 مکانی که سيسو در خيزور به را خود و گفته ترک ١٨٨٩ سال در را لھستان شد ناچار ُرزا که بود آنگونه موجود

 ليتحص به دانشگاه در اسیيسۀ تردگس تھایيفعال کنار در نجايا در .برساند،  بود شده دیيتبع ھای لھستانی جمع برای

 لمانا به ١٨٩٨سال در .شد حزبی ارگان در شگیيھمۀ سندينو به ليتبد و پرداخته اقتصاد و اتياضير عی،يطب علوم

   .ديگرد لمانا ۀتبع مصلحتی ازدواجی درپی و کرده مھاجرت
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ۀ زمر در اول جھانی جنگ دوران در .بود آن انقالبی جناح مھم ارکان از کیي لمانا دمکرات اليسوس حزب ۀيتجزدر 

 انقالب از پس .شد انداخته زندان به نرويا از و پرداخته، آن با مبارزه به گرفته، موضع جنگ مقابل در که بود افرادی

 قرار افرادی شمار در زندان از آزادی و ١٩١٨ سال در اول جھانی جنگ انيپا از پس و ١٩١٧ مبرنو در هيروس

 به لوکزامبورگ ُرزا و بود لمانا در موجود روھایين شدن کاليراد دوران  .برخاستند کھايبلشو زا تيحما به که گرفت

 ١٩١٩جنوری ١۵ در   .بود انقالبی چپ کاليراد سرشناس ھای چھره از Karl Liebknecht  بکنختيل کارل ھمراه

 اش قهيشق در ای گلوله کيشل با نفراوا جرح و ضرب تحمل از پس او سان به و شده ريدستگ بکنختيل کارل ھمراه به

 .بود مفقود مه ماه ٣١ تا اش جنازه نرويا از و انداختند آب کانال در را او ۀجناز قصابان  .شد کشته

 سيپار در ١٨٩۴ بروریف در )کار نهيزم("ژاين رابورت اسپراوا" زبان لھستانی هينشر در بار نياول برای مقاله نيا  -٢

 .شد درج

 از برخی در  .داشت ادامه ، ١٨٨٨ مه ماه اول از پس حتی ساعته ھشت کاری روز به دسترسی یبرا اعتصابات -٣

 مه ماه چھارم روز  .گرفتند قرار سيلوپ روھایين با ميمستق برخوردھای در کارگران  کاگويش در خصوص به  شھرھا

 گشتی کي طرف به را بمبی اللگراناخ تظاھرات نيا خالل در .دادند سازمان را اعتراضی تظاھراتی کاگويش کارگران

 کيشل گريد کي سوی به کارگران از تن چند و سيلوپ آمد وجود به آن از پس که مرجی و ھرج در. کردند پرتاب سيپل

 جنبش رھبران ادشدهي بمب پرتاب ۀبھان به بعد اندکی .شدند کشته کارگر ۴ دستکم و سيلوپ ٧ جهينت در که کردند

    سياسپا آگوست August Spiesشر،يف آدولف Adolph Fischer (، آنان از تن ارچھ و شده ريدستگ کارگری

George Engel  و اِنِگل جورج  Albert Parsons داشته وجود مدرکی نيکوچکتر که نيا بدون )پارسون آلبرت 

 دهيکش دار به ١٨٨٧ مبرنو ١١ در و شده محکوم مرگ به اند، داشته نقشی بمب پرتاب به دادن سامان در آنھا که باشد

 صورت "حقوقی ئیخطا " نهيزم نيا در که داشتند اعالم متحده االتيا دولتی مقامات آنھا اعدام از پس سال ھفت  .شدند

 !است گرفته

 


