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  ١٨٩۶لنين ، ماه می ، 

  )توفان(حزب کار ايران : فرستنده
  ٢٠١۴ می ٠٢

  

   روز تعطيلی کارگران--اول ماه می  
  

شود را بررسی  م؛ بيائيد جومحيطی که روزمان در آن سپری میندازيگاه دقيقی به شرايط زندگی مان بيرفقاء، بيائيد ن

کنيم ،  طال و پارچه ھای قيمتی  کنيم ؛ ما ثروت نامحدودی توليد می بينيم؟  ما سخت کار می ما چه چيزی را می.  کنيم

سازيم  ھن میکشيم ؛ ماشين  آالت و کشتی و قلعه و راه آ ، گلدوزی و مخمل؛ ما آھن و زغال از عمق زمين بيرون می

و پاداش مان از کارسختی که .  دست آمده است ه شود  و با عرق  و خون ما ب دست ما توليد میه تمام ثروت جھان ب.  

کرديم ، لباس خوب می  بايست در خانه ھای خوب زندگی می دھيم چيست ؟  اگر عدالتی در کار بود ما می انجام می

دانيم که مزد مان بسختی کفاف   ما بخوبی میۀاما ھم.   نان روزانه باشدۀ ما تکپوشيديم  و در ھيچ شرايطی نبايد  پاداش

 و به ناحق  کنند  دھند ، ما را مجبور به اضافه کاری می کارفرمايان  حقوق ما را کاھش می. دھد زنده ماندمان را می

 ما را  صورت ابراز نارضايتی ، فوراً کنند و در ما ظلم میه در يک کالم ، آنھا از تمام طرق ب.  کنند ما را جريمه می

کنيم  ما بارھا و بارھا  کشف کرده ايم که کسانی که ما برای حمايتمان به آنھا مراجعه می.  کنند از کار اخراج می

ما ، کارگران در جھل نگه داشته شده  و از آموزش محروم شده ايم که .  دوستان و  سر سپردگان کارفرمايان ھستند

آنھا ما را به بردگی کشيده اند،  ما را با کمترين بھانه از کار . مان بايد مبارزه کنيم  يم برای بھبود شرايطمبادا بياموز

فرستند و ما را از دست زدن به  کنند و ھرکسی را که در مقابل ظلم بايستد زندانی کرده و يا به تبعيد می اخراج می

يوه ھائی ھستند که سرمايه داران و حکومتی که  ھمواره حامی   اينھا ش–ناآگاھی و بردگی . کنند مبارزه منع می

  . گيرند کار میه انقياد کشيدن ما  به آنھاست برای ب

رفتاری ،  ما برای بھبود شرايط، برای افزايش حقوق ، برای کوتاه نمودن ساعات کار، برای حفاظت خود درمقابل بد

(  کارفرمايان -- ضد ما ھستند  هکار بگيريم؟ ھمه به ا بايد ب کتب آگاھی بخش و سودمند چه روشھائی رۀبرای مطالع

 ۀ سر سپردگان شان ، ھمۀ، و ھم)  خواھند داشت   بھتری  زندگی   آنھا باشيم ،   داشته  زيرا ھرچه  ما وضعيت بدتری

 و اسارت نگه میفرمان آنھا دارند، ما را در ناآگاھی ه کنند و سرب  سرمايه داران زندگی میۀآنھائی که از سر صدق

قدرت ما در  جمع ماست  . توانيم بر خودمان تکيه کنيم ھيچ کسی دراز کنيم ؛ ما میه توانيم دست کمک ب ما  نمی.  دارند

استثمارگران بر اين امر .  ؛ رھائی مان  در اتحاد ، در استواری ، و در مقاومت پر تحرک در مقابل استثمارگران است

اين درک برسيم که ما ه ھر وسيله ای ما را از ھم جدا نگھدارند  ، و اجازه  ندھند که به ند که بمطلع اند ، و تالش کرده ا

آنھا .  دھند، نه  ھمه را ھمزمان ، بلکه يکی يکی آنھا حقوق کارگران را کاھش می.   منافع مشترک داريم،کارگران

ريزيم  که ما چگونه  در کارعرق می ا به ايناندازند ؛ آنھ کنند ، مقاطعه کار راه می سرکارگر برای ما درست می
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. اما اين جاده ای است طوالنی که راه برگشت ندارد.  دھند زنند ،  و حقوقمان را خرده خرده کاھش می نيشخند می

برای تحمل و طاقت حد وجود دارد در طول سال گذشته ، کارگران روسيه به کارفرمايان نشان دادند که  اسارت برده 

اند به  شھامت مردانی تبديل شود که حاضر نيستند  خود را به وقاحت سرمايه داران حريصی که کار بدون تو وار می

 .  تسليم کنند،کشند مزد از ما می

 وزنسنسگ ، -اعتصابات متعددی در شھرھای مختلف  صورت گرفته اند ، در ياروسالول ، تايکوف ، ايوانف 

اکثر اين اعتصابات با موفقيت پايان يافتند ، حتی . کو و  چندين شھر ديگر بالستوک  ، ويلنا ، مينسک ، کی يف ، مس

 ھراس میه  بدر واقع،  اين اعتصابات کارفرمايان را شديداً .   غير موفق ھستنداعتصابات غير موفق ھم  فقط ظاھراً 

.  کنند بور به امتياردھی میوردند ، و از ترس اعتصابات تازه آنھا را مج آاندازند ، به آنھا خسارات زيادی وارد می

اين بازرسان کور خواھند . بازرسان کارخانه ھم  به تقال می افتند وخشنودی  سرمايه داران را در چشمانشان می بينند 

  اعتصاب باز شوند ، در واقع  تا زمانی که متوجه سوء ۀماند تا زمانی که چشمانشان توسط کارگران فراخوان دھند

 ۀثير گذار مانند آقای تورن تون ھستند  و يا سھامداران کارخانأمديريت درکارخانه ھائی که در تملک شخصيت ھای ت

  . پوتيلوف ، بشوند

تورن تون ، اعتصاب اعتصاب بافندگان کارخانه .  رگ ھم برای  مديران درد سر ايجاد کرده ايمبما در سنت پيترز

کارگران دخانيت در کارخانه ھای الفرم و لبدف ، اعتصاب کارگران کفاشی ، آژيتاسيون در بين کارگران کارخانه ھای 

نين بين کارگران بار انداز کشتی ، و درآخر اغتشاشات اخير در سسترورتسک ، ھمه  ثابت چکنيگ و وارونين و ھم

دانند  ھمانطور که خيلی ھا می. خواھيم قربانی مطيعی باشيم  يگر نمیدو . يده ايمکرده اند که ما راه مبارزه را برگز

دست زده اند  که "  کارگرۀاتحاد مبارزه برای آزادی طبق" کارگران بسياری از کارخانجات و کارگاه ھا به تشکيل 

قيحانه  توسط استثمار ھدف آن افشای  ھر نوع بدرفتاری ، ريشه کن کردن سوء مديريت ، مبارزه عليه سرکوب و

دست به پخش اعالميه در "  اتحاديه"اين . باشد کنندگان بی وجدان ، و دست يابی به آزادی کامل از اسارت آنھا  می

اين خود .  فتد و سر سپردگان ارادتمند آنھا  بيه  لرزه بر اندام کارفرمايانکشود  زند و سبب می محلھای مختلف می

را   که ما بارھا آن-ا را می ھراسانند بلکه امکان مقاومت متحد ما  و نمايش  پر قدرت توان ما  اعالميه ھا نيستند که آنھ

در سنت " اتحاديه " ما کارگران اعضای. شود که آنھا بر خود بلرزند   است که موجب می-به آنھا نشان داده ايم

 تا امرمھم متحد کردن کارگران در  مبارزه  بپيوندند " اتحاديه"کنيم که به  پيترزبرگ ازھمکاران ديگرمان دعوت می

 را که سرمايه یير ھای اسارتجسيده است که ما کارگران روسيه زنوقت آن ر.  برای منافع خويش را به پيش ببرند

 ۀوقت آن رسيده است که ما به مبارز.  کار گرفته اند در ھم شکنيمه انقياد در آوردن ما به داران و حکومت برای ب

کارگران جھان ، متحد " ن  ، کارگران  سرزمينھای ديگر، بپيونديم  و در زير يک پرچم مشترک  ، پرچم برادرانما

لمان ، و سرزمين ھای ديگر،  کشورھائی که کارگران ھم ادر فرانسه ، بريتانيای کبير ، .  در کنار آنھا  باشيم" شويد 

اول   [ اپريل ١٩قوق متعددی دست يافته اند ، کارگران روز اکنون در اتحاديه ھای قدرتمند با ھم متحد شده اند و به ح

عنوان روز تعطيل عمومی  ه را  ب]  روزعقب تر از اروپای غربی بود١٣بر تقويم روسيه و   قبل از انقالب اکت-  یماه م

  . رسميت شناخته انده ب

يابانھای اصلی شھرھا در صفوف در اين کشورھا ، کارگران کارخانه ھای  دودآلود و بی روح را رھا کرده و در خ

دھند ، آنھا  جلسات متعدد و بزرگ برگزار  روند و قدرت روز افزون خود را به کارفرمايان نشان می منظم رژه می

 پردازند و برای مبارزه در سال آتی برنامه ريزی می نرانی میخشان به س پيروزی ھای سال قبل ۀکنند و در بار می

 ،برای غيبت در اين روزرا ت جريمه کردن کارگری أعتصاب ، ھيچ کارخانه داری جرخاطر ترس از اه ب.  کنند

 کارفرمايان ياد آوری میه  ساعت کار در روز،  را ب٨:  اصلی خود ۀھمچنين در اين روز، کارگران مطالب.   ندارد
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 ھای ديگ مطالبه میاين آن چيزی است که کارگران کشور.   ساعت استراحت٨ ساعت خواب ، ٨ ساعت کار، ٨ -کنند

آنھا ھم . زمانی بود، نه چندان دور ، که آنھا ، مانند ما امروز ،  اين حق را نداشتند که نيازھايشان را مطرح کنند. کنند

 سرسخت ۀاما آنھا با مبارز. رد شده بودند و مانند وضعيت امروز ما ، فاقد ھرنوع اتحادی بودندخاطر فقر خُ ه مانند ما ب

ما بھترين آرزوھايمان  را .  دست آوردنده ی زياد حق بحث و  مطرح کردن جمعی امور کارگران را بو از خودگذشتگ

 شان ھر چه زودتر به پيروزی مورد نظرشان برسد و زمانی ۀبرای برادرانمان در سرزمين ھای ديگر داريم که مبارز

ر ،  اما ھمه مانند ھم کار کنند و ھمه مانند ھم از فرا رسد که نه ارباب باشد و نه برده ، نه کارگر باشد و نه سرمايه دا

    . زندگی لذت ببرند

اگر ما با حرارت و صميميت تمام برای متحد کردن کارگران تالش کنيم ،  زمان  دوری نخواھد بود که ، پس  !  ءرفقا

ھا  ، صرف نظر از نژاد  کشورۀطورآشکار با کارگران ھمه از سازمان دادن نيروھايمان در صفوف منسجم ، بتوانيم  ب

 شان عليه سرمايه داران ھمه کشورھا متحد شويم و بازوی پر قدرت ما افراشته شده و زنجيرھای ۀو عقيده در مبارز

است و سرمايه داران و حکومتی که ھميشه خدمتکار پا خواھند خه کارگران روسيه ب. ننگين اسارت ازھم بگسلند

  . آنھاست ، گرفتار قھر خواھدند شد

 ١٨٩۶ اپريل ١٩لنين  ، 

   کارگرۀاتحاد مبارزه برای آزادی طبق

    یبه مناسبت اول ماه م) توفان( ترجمه وتکثير از حزب کار ايران 

 


