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 برهان عظیمی  -آمریکا به مناسبت اول ماه مه انقالبی کمونیست ارگان حزب 203نشریه انقالب شماره  از ای ترجمه مقاله
 ۱۱۲۹برابر با بیست و سوم آوریل  ۲۹۳۱سوم اردیبهشت 

 

 انقالب و انترناسیونالیسم: اول مه

 نظریه پردازان حاکمان و اما تغییر کرده است، ل بهره کشیاشکا. است ستمگر طبقات حاکمتحت سلطه  جامعه بشری هزاران سالظرف  -1

 .بود نظم طبیعییک  و بردگان -فرم و یا هر فرم دیگر یک در -برده داران  تقسیم بین که چنینکرده اند  موعظه همیشهشان 

 

 ماموریت که -نیست ابدی بقاتیجامعه ط که -عیان نمودندکشف و را  جامعه واقعی عملکرد فردریک انگلس کارل مارکس و، 1181در سال 

جنبش و بدین ترتیب . می باشد ،در هر شکل سرکوب استثمار وهر نوع  برای سرنگونی، پرولتاریا، ستم کارگران تحت طبقهتاریخی 

 .متولد شد، است شده ساخته علمی درککمونیستی، که بر مبنای 

 

 به عنوان یک هاول ماه م -"غروب آفتابطلوع آفتاب تا "کار از  جای بهر کا ساعته هشت یک روز نبرد برای به ویژه -آن طبقه  مبارزهاز 

 .شده استمشخص  مبارزه انقالبیبه عنوان مه اول  ،تا کنون از آن زمان. شد پدیدار 1111در سال  مبارزه انقالبی تعطیالت

 

تالفی در اقدامی ( حاکمان) و مقامات ر دست به اعتصاب زدندکا ساعته هشت روز برای شیکاگو در هزار نفر از کارگران دهها، 6881 مه ماهاول در 

در تاریخ  هی مارکت در میداندرگیری  .کشته شدند چند کارگراعتصاب در روزهای متوالی پس از آن ، و خشونت بار علیه آنها وارد عمل شدند جویانه

 .شدندو اعدام  ویزآحلق  رادیکال کارگر چهار و، شد کارگران پلیس ویک  مرگ منجر به مه 4

 

مرحله در ، چین جمهوری خلق در و بعد از آن، 1111 سال در اتحاد جماهیر شوروی پرولتاریا در قدرت توسطسیاسی  انقالبیبا کسب  -3

ا میلیون ه، مهاول  در و. شتگمطرح را  سرمایه داریبه جای  الهام بخش و قدرتمندآلترناتیو  جایگزینی طرح ،جهان کمونیستی انقالب اول

 .به خیابان ها ریختند بلند کردند و را پرچم سرخ انقالب ،های دیگردر کشور ستم تحت و مردم و کارگران، سوسیالیستی ن جوامعآ نفر در

 

 سرمایه داری قدرت و، جدید جوامع سوسیالیستی در سرمایه داری( یا راهروان راه سرمایه داری پس مانده های) مانده باقی قدرتبر اساس 
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در  مائو مرگ پس از در چین و 00دهه   اواسط در اتحاد جماهیر شوروی پیشرو در حزب در، سرمایه داران در سراسر جهان الیسمامپری و

 .رسید پایان به کمونیستی انقالب مرحله اول نمودند وو تسخیر ه ضقدرت را قب 1111سال 

 

، میننمیدان تیا: عکس باال. رفتن به حرکت در آورد یاستثمار و یطبقاتجامعه ی  از فراتر مبارزه برای به را نفر میلیون صدها چین فرهنگی درانقالب 

 AP: عکس از. 7691سال  اول ماه مه

در حال ، و آورده شده ارمغان به باب آواکیان توسط کمونیسم از جدیدی سنتز بر اساس، انقالب کمونیستی مرحله جدیدی ازامروزه،  -2

راه  با ایاالت متحده آمریکا، در  هماول  1110ایاالت متحده آمریکا،در سال  حزب کمونیست انقالبی آمریکای. به دنیا آمدن استبرای  مبارزه

 در آالمو پرچم سرخ بر فراز گارسیا دامیان، رفیق این پیاده روی در ساختن. در سراسر کشور احیا و تاسیس نمود تظاهرات پیمایی ها و

، آن از پس مدت کوتاهی. به اهتزاز در آورد را  -ن کشورخاک آ سرقت بسیاری از مکزیک وبر  ایاالت متحده از سلطهنمادی  -تگزاس

 1110سال  یانقالب هماول . به قتل رسید نجلسآدر لس  پلیس توسط مامورانمه بود،  ماه اول روزجنبش  در حالی که مشغول ساختن دامیان

 دهه ظرفدر ایاالت متحده تا کنون  کهبصورتی  - در جامعه گسترده بطور شوردر سراسر کرا  ن جنبش، انقالب کمونیستیساخت عملیات و

 .در سطح توده ای مطرح کرد بود، فتادهنیاتفاق گذشته های 
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 جدید سنتز بخش مهمی از، آن تاکید بر و، مشخصه این قوی تر از درک و، بوده است کمونیستی انقالب مشخصههمواره انترناسیونالیسم 

 !مقدم است تمام جهان: که معتقد است است کمونیسم

 

 شهر دیترویت ایالت میشگان آمریکا  1110اول ماه مه 

 

 .به قتل رسید 1110آوریل  33ین مخفی پلیس در روماماو بوسیله . 1110مارس  30مو، ن گارسیا در آالادامی

___________________________________ 

که  انقالبی تحولاز  پر پیچ و خمتعمیق  طوالنی پروسه پیچیده از طریق یک فرایند یک، در جهانی مقیاس در [کمونیسمشرایط الزم برای ]دستابی به " 

د هخوا جودبورا و ناموزون توسعه  مختلفو تحت شرایط در زمان های مختلف  در کشورهای مختلفسیاسی  تصرف قدرتامکان  ناهموار، توسعه در آن

 که در آن[ یدیالکتیک رابطهیک ]در  کشورهای مختلف جامعه درانقالبی نمودن  و انقالبی مبارزات بیندیالکتیکی  تفعل و انفعاالشرایطی که ، وردآ

در کشورهای  پرولتاریا مبارزات و متقابال حمایت ازمتقابل  تعامل که حالی در، ی برای تغییر را ایفا می کندقاطعنقش  و در نهایت اساسا جهان عرصه

  03:13نقل قول شمار  -(مبانی)به نقل از کتاب بیسیک"  .است ،تشکیل می دهند ،به عنوان یک کل تغییر جهانبرای را یدی اساسی یک ارتباط کل مختلف

 http://revcom.us/a/302/may-1st-revolution-and-internationalism-en.html  :یسیلگنا هب هلاقم لصا کنیل


