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  ی نبرد انقالبکي جاودانه شد، روز شمار خي در تار١٨٨٦چگونه اول ماه مه 
 

               رديبهشتا ٨شنبه سه                                                                             ی کارگرني از فعالیجمع  ١٣٨٨
  

  
  :ند خواندی مني و چنمودندي پی را مابانهاي مشعل بدست در شب خکاگو،ي شکارگران

  ".نندي بیقدرتشان را بر باد م/  لرزندی بخود منيمستبد/  آمده انداباني به خدينيبب/ زندي خی زحمتكش بپا مونهايليم"

 متخاصم در ی گوناگون و حتی طبقاتیروهاي از نی آارگر با حضور صفوف رنگارنگی آه روزجهانسالهاست

 از ذهن پرولترها و ی روز مبارزاتنير به پاك آردن ا قادچگاهي آه هیبورژواز.  شودی برگزار ماي دنیابانهايخ

 ی جشن بكي محتوا آرده و از آن ی آن را بدهي تحت ستم و استثمار در سراسر جهان نشده همواره آوشیتوده ها

 شده از اول ماه مه و نبرد آارگران في تحراي ناقص اتي شده، روانكاري طبقات حاآمه در اگرياريآنچه . آزار بسازد

اول .  نبودانهي مسالمت جوی با ظاهری و اقتصادی صرفا صنفی مبارزه ا١٨٨٦ ماه مه ميمبارزه عظ.  استگوگايش

 بود ی کارگران شورشگری صالبت و جسارت و قهرمانانگريبلکه نما.  کارگر نبودتيومصحنه مظل١٨٨٦ماه مه 

  ..که بخشا مسلح بودند

آارگران و .  فرانسه و آل اروپا را به لرزه درآورد،سيدر آن سال آمون پار. مي آنی شروع م١٨٧١ سال از

 جهت تازه، كي در یاسي قدرت سیري بدست گقي را به خود دادند آه جامعه را از طرني جرئت اسيزحمتكشان پار

 ده،ي دست آششاني درونیطبقات حاآمه اروپا موقتا از تضادها. ندي نماتي بردن طبقات، هدااني از مري بر مسیعني

 کارگر و زحمتکش را با توپ درهم ی توده های سنگرهارحمانهيآنها ب.  جنبش طبقه آارگر حمله بردندمتفقا به

در سال .  آردندرباراني تابانهاي از آنان را در خیاري ساخته و بسري را اسسي آارگران قهرمان پارده،يآوب

 ري را غی رساند و حزب آارگربي به تصویستيالي ضد سوسداي شدني قوانكرشتهي) یعلآلمان ف(دولت پروس ١٨٧٨

 از ی به آار گرفت و بخش قابل توجهی انقالب کارگرهي را علگري دیدر انگلستان دولت حربه ا.  اعالم آردیقانون

 حفظ باني از طبقه آارگر پشتی بخشجهيدر نت.  آردري تخدی مستعمراتی حاصل از سودهایطبقه آارگر با رشوه ها

 ادياما ناگهان فر.  خاموش شده استسي سرخ برخاسته از آمون پاریآه شعله ها دي رسیبنظر م. وضع موجود شد

 یكاي نقطه آمرني قابل انتظار در آخرري گوشه دور افتاده و غكي از نباريا:  سكوت را بهم زد،یتازه جنگ طبقات

 زيلبر”  مارآتیه“ه محل.  بوددهينامش را تا بحال نشن"  متمدن اروپایايدن“ آه ی ، در محله اگاگوي در ش،یشمال

 به آنجا ی را آارگران آلمانی طبقاتیآگاه. گراني و دیائي و رومانی لهستان،ی هلند،یبود از آارگران مهاجر آلمان

  ..برده بودند

 خانمان و گرسنه ی بكاگوي بزرگ شیهزاران نفر بخاطر آتش سوز١٨٧٢ در زمستان س،ي پس از آمون پاركسالي

 دهي دی از آنها پرچمهائیاريدر دست بس.  گرفتن آمك دست به تظاهرات زدندین نفر براهزارا.  مانده بودندیبر جا

 آارگران راه آهن انجام ی از سوی بزرگتصاباع١٨٧٧در سال . ” ناناي خون اي“:  نوشته شده بودشي شد آه رویم

 آه در كاليز افراد راد ایاريبس.  را فراگرفتكاي اعتصاب، آل آارگران راه آهن در سراسر آمرني ایبزود. گرفت



آلبرت .  بودند آه سابقا با مارآس و انگلس تماس داشتندی آارگران آلماناني اعتصابات بودند از مني ایرهبر

خود او در . كاي در آمریجنبش اروپا و جنبش ضد برده دار:  بود آه تجربه دو جنبش را داشتان از آنیكيپارسون 

در آن سال هر دو طبقه . دي از هم پاشسيسرانجام با سرآوب پل١٨٧٧بزرگ سال اعتصابات .  آمده بوداي به دنكايآمر

 س،ي پارري هم نظكاي آه در آمرداشتند هراس ني داران از اهيسرما.  در آار استگري دی دانستند آه جنگیمتخاصم م

 ی تدارك میم و نظایاسيآارگران از نظر س. دي دی حاآمه تدارك سرآوب را مئتي هنيبنابرا. آمون برپا شود

 مهي نی کارگری هاهيدر آن زمان اتحاد.  شدی برگزار متري عالی بحث و تشكل در سطحیاجتماعات مخف. دنديد

 آرد و مورد ی مري رهبران را دستگی در هر فرصتسيپل.  گشتی ملي تشكانهي بودند و جلسات آنها مخفیقانون

در چنان .  وارد جنگ شدن با قدرت حاآم بودیآن روزها، اعتصاب آردن به معنا.  دادیضرب و شتم قرار م

 ی مرآزهياتحاد “ی در هسته رهبری آه آارگران انقالبیمصاف:  سخت شدی زادگاه مصافكاگوي شهر شیاوضاع

 ني از ایدر بخش.  رساندبي را به تصوی قطعنامه اهي اتحادنيا ١٨٧۵ در سال.  آردندی متشي هدا”یگرآار

 توان در مقابل یتنها با ابزار قهر م.  آه خود را مسلح سازدمي خواهی طبقه آارگر مما فورا از: قطعنامه آمده بود

 مسلح ی آه دهها واحد از توده هادي نكشیلطو.  آاغذ نماندی قطعنامه به رونيا.  آردیاستثمارگران صف آرائ

  ..دي متوجه ماجرا شد، عناصر مبارز را اخالل گر نامی بورژوازیوقت.  شدليآارگر تشك

 حزب معتقد بود آه آارگران مسلح، نيا.  بودستي رفرمكا،ي آن زمان در آمری تنها حزب متشكل آارگراسفانهمت

 ونالي انترناسهياتحاد “هياني توان در بی را مكاگوي شیتفكر حاکم بر جنبش آارگر.  آنندیوجهه حزب را خدشه دار م

 است و الزمست آه بطور تكاري ناعادالنه و جناستمي سنيا“:  آمده بودني چنهيانيدر آن ب. مشاهده آرد” آارگران

 عبارت، نيا. امي به منظور قی و سازمانده،ی به منظور سازماندهجييته” . ممكن منهدم شودقيآامل و بهر طر

 مواضع، بدون شك خبر نيا” .ديماي بپدي را بگسلد، باشيرهاي خواهد زنجی است آه طبقه آارگر اگر میفشرده راه

 یري بر ضرورت بكارگدي تاآني اايآ.  دادی آن دوران می موجود در کل جنبش آارگری عمومیبقال انیاز فضا

 دنباله شي به گرادي در آن جنبش جستجو شود، بایاگر قرار است نقطه ضعف. قهر، نقطه ضعف آن جنبش بود؟ نه

 مستقل ی هاهي آه تنها اتحادندآنها اعتقاد داشت.  موجود در رهبرانش توجه آردختهي به حرکت خودانگمي و تسلیرو

 ی دولت انقالبكي بودند، نه ی نظم خودبخودكيآنها بدنبال .  عمل انقالب باشندی برای توانند محل مناسبی میکارگر

  .. نداشتنداري را در اختی انقالبني بود، اما نقشه اداره دولت نویهدف آنها در هم شكستن قدرت دولت. نينو

 نيدر ع. افتي قهر گسترش دهي مجددا سربلند آرد، حول ا١٨٧٧پس از سرآوب سال  آه ی صفوف جنبشبي ترتنيبد

در سال .  شده بود و آن خواست روزآار هشت ساعته بودلي به مرآز مطالبات آارگران تبدني مطالبه معكيحال 

 صنف ونياسفدر“ سازمان، نيا.  نمودم ها فراخوان روز مبارزه را اعالهي اتحادی از چند شبكه سراسریكي١٨٨۴

 براه یميجنبش عظ.  روبرو شدیمي عظیباني فراخوان با پشتنيا. نام داشت”  آارگرانی اهي و اتحادافتهيسازمان 

 هزار نفر در ٧٠٠هزار به ١٠٠ از كساليدر عرض ”  آاریرسته ها“بطور مثال تعداد اعضا سازمان . افتاد

ساعت آار در روز ١٨در آن دوران .  واضح بودی ا تودهمي استقبال عظني اليلد. افتي شي افزا١٨٨٦تابستان 

 ختهيآارگران برانگ.  آردی مدادي بی و گرسنگی گران،یكاريب.  آردندیآارگران تا سرحد مرگ آار م. معمول بود

  :. خواندندی سرود را مني اابانهايشده در خ



تنها / زي ناچیدست آوردن لقمه ااز ب/ مي خسته اچي هی برادنياز زحمت آش/ مي را واژگون آنزي همه چمي خواهیم

  ..مي تفكر، خسته ای برای ساعتی روز بعد، بدون حتیبرا

 كاي از طبقه آارگر آمرهي اعالمنيا.  گشتی دست بدست مكاي در صفوف کارگران آمرري زهياعالم١٨٨۵ سال در

 حرف، حرف  آهیروز.  نه آرامش- روز شورش كي“: دست به عمل بزند١٨٨٦ خواست آه در اول ماه مه یم

 شي خوني آه طبقه آارگر قوانیزرو.  استدهي که طبقه آارگر را به بند کشستي نی الف زن دم و دستگاهانيسخنگو

 و تي آه تماما خالف رضاینيقوان.  را به اجرا درآوردني قوانني برد آه ای دارد و قدرتش را بكار میرا بر پا م

 زحمتكشان مي عظیروي آه نیروز.  را در دست دارند، استموافقت ستمگران و حكمرانان آه سرنوشت آارگران

 آه لذت هشت یروز.  آندی می راند صف آرائی سرنوشت همه خلقها حكم مر آه امروز بیمتحد در برابر قدرت

  .”. شودی خود ما، احساس ماري به اختی هر آاریساعت آار، هشت ساعت استراحت و هشت ساعت برا

 دارند از دو یهمانطور آه مورخان اذعان م. اعتصابات همه جا را فرا گرفت.  بود” واروانهيد “ی سال١٨٨٦ سال

 ها تكرار آمون یليخ. دندي دی پر از مهمات و مسلسل را بچشم میماه قبل از اول ماه مه، همگان بارها عبور واگنها

اگر ما “:  نوشتكاي آمردر” آارگر“ زبان ی آلمانهير، نش١٨٨٦در نوزدهم مارس .  آردندی میني بشي را پسيپار

 مي نخواهی فرزندانمان بر جای برای جز فقر و بردگیراثي مم،ي آماده نكنني خونی انقالبیهر چه زودتر خود را برا

 یمائي هر هفته راهپ،یقبل از روز موعد مبارزه سراسر” .دي انجام انقالب مجهز آنی خود را برانيبنابرا. گذاشت

 ”ديآارگران مسلح شو” “سرنگون باد تخت و بارگاه و خزانه “”یستيالينقالب سوسزنده باد ا “ی تحت شعارهایئها

 زحمتكش ونهايليم“:  خواندندی مني و چنمودندي پی را مابانهاي مشعل به دست در شب خانيمايراهپ.  شدیبرگزار م

  .”.نندي بیبرباد م لرزند، چرا آه قدرتشان را ی بخود منيمستبد.  آمده انداباني به خديني ببزند،ي خیبپا م

 از رفقا به هنگام یكيطبق اطالع، “: هشدار داد” آارگر“ شب قبل از واقعه اول ماه مه، روزنامه كي درست

 و تهاي عضوستيل: نيبنابرا.  شده اندري دستگزي از اعضا همراهش بوده و تمام آن رفقا نی بلند باالئستي لیريدستگ

 مزدور نيقاتل. ديانبار مهمات خود را آامل آن. دي آنزي را تمتانيتفنگها. دي آورروني ببتاني را از جادداشتهايدفاتر 

  .”.دياي بروني از خانه بی دست خالدي نبای آارگرچيه. تندي و گاردش آماده جناسي داران، پلهيسرما

رف  به طینفر از برادو٢۵٠٠٠ وركيويدر ن.  آردندیمائي آارگر به مدت هشت ساعت راهپ١١٠٠ تيتروي ددر

 كي یناتي سنيدر س.  در حال اعتصاب بودندیورآيويهزار آارگر ن۴٠ حال نيدر ع.  آردندیمائي اتحاد راهپدانيم

 آه ی آردند و تنها سرودی حمل مسرختظاهر آنندگان فقط پرچم “:  آردري تصوني را چنیمائيآارگر شروع راهپ

 در صف اول لدي فنگيتفنگ اسپر۴٠٠گران با  هنگ آاركي. زيو مارسه ) آارگران (تري خواندند سرود آربایم

 عبور آردند ی از وسط پارك ملدي و سفاهيآارگر س٦٠٠٠ از شي بی آنتاآلي ویدر لوئ” .تظاهر آنندگان قرار داشتند

 آه دژ شورش بود، دست آم گاگويدر ش.  به پارك را عامدانه شكستندداني سفري ورود غتي ممنوعبي ترتنيو بد

رهبران محافظه آار .  آرده بودندلي بودند، بنادر را تعطستادهيتمام قطارها از آار ا. ختندي ربانهاايهزار نفر به خ٣٠

 خود را ی لباسهانيهمه بهتر. شاني پر بود ازپرولترها و خانواده هاگانيشي مابانيخ.  رانده شده بودندهيبه حاش

 مسلط بر صحنه و ی پشت بامهای مسلح روسيپل.  بودی گول زننده و موقتل،ياما ظاهر روز تعط.  بودنددهيپوش

 ی هر آجا آه آارگران اجتماع آرده بودند را مورد حمله قرار مسيپل.  سنگر گرفته و آماده جنگ بودوارهايپشت د



 گله ی برد، ولی از اواسط زمستان در اعتصاب بسر منجايا.  بودكي آارگاه مك گورمدرنقطه انفجار اول ماه مه . داد

 رهبر آارگران قرار بود ز،يدر دوم ماه مه، اسپا.  آماآان در آارخانه بودندسي پلیكنان برهبر اعتصاب شیها

 شوازي صد نفر به پچند دادند، ی او گوش میآارگر به سخنران ٦٠٠٠ حدود كهيهنگام.  آندی سخنرانشانيدوباره برا

ماه ۴ خيبتار” آارگر“روزنامه . را برسند رفتند تا حسابشان گشتندي آه تازه داشتند از سر آار برمیاعتصاب شكننان

 فرمانده چاق كي آه توسط كلي هیقاتل قو٧٥حدود . دي آارخانه بگوش رسكي گلوله از نزدیناگهان صدا“: مه نوشت

 آنان را زي نظم و قانون نی حامی هایسه خودرو پر از وحش.  آردندآت شدند بدان سمت حری می رهبرسيپل

 مسلح به سالح گرم، صف آارگران ناگهان بهم سي پلهي آارگران مسلح به سنگ علانيمدر نبرد .  آردندی میهمراه

 ح از جمله چند آودك، مجرو،یاريبس. دست آم دو آارگر آشته شدند.  پشت سر آارگران منفجر شدیبمب. خورد

 ی آارگرنيرنشي بود در محالت فقدهي رسزي آه به امضا اسپای انانهي خشمگهيدر ظرف چند ساعت اعالم. شدند

.  ما بكار گرفتندهي را علسي پلیعني خونخوار خود یروي صاحبكاران نديآارگران مسلح شو“: گشتيدست بدست م

 را آشتند چرا آه جرات چارهي برانيآنها فق.  آشته شدندكيشش نفر از برادران ما عصر امروز در آارگاه مك گورم

 شما را خواهدي آه می و غول پنهانديزي بپا خی هرآول افسانه اهمچون.  پا گذارندريآرده بودند دستورات روسا را ز

  .”!مسلح! دي آه مسلح شوميخواهيما از شما م. دي بردارانينابود آند، از م

هزار آارگر به جنبش ٣۴٠ به كيدر سطح آشور نزد.  سوم ماه مه، گسترش اعتصاب پر معنا بودیعني بعد روز

. ختندي رابانهايهزار آارگر به خ٨٠ كاگويدر ش.  بردندیدر اعتصاب بسر مهزار نفر از آنها ١٩٠ بودند و وستهيپ

 شان هي علبوني تركاگوي شیوندند، روزنامه ارتجاعي آمدند تا به تظاهرات بپاباني آه چند صد زن دوزنده به خیهنگام

. ندان نشان داده بود واقعا چنگ و دی دارهيجانور سرما. دينام”  چاک و دهنی بی هاطهيسل“ و آنها را ديزوزه آش

 عصر چهارم ماه مه یبرا”  مارآتیه “داني در می اجتماع توده اكي.  بودندیهزاران نفر در صدد پاسخگوئ

 را در نظر گرفته بودند آه در رو ی دشمن، مكان باز بزرگنيسازماندهان تظاهرات نگران از آم. فراخوانده شد

را قانع ”  مارآتیه “ی توانست سازماندهان گردهم آئزياسپاپس از طرح اختالف نظرات فراوان، .  داشتیاديز

 مردم را به تظاهرات ني ترعي وسد تواننی آنند تا می آن سعیآند آه فراخوان تظاهرات مسلحانه را پس گرفته و بجا

م اجتماعات در تما.  ستون سه هزار نفره از اعتصاب آنندگان حمله آردكي به سيماه مه پل ۴صبح روز . بكشانند

 یسخنرانان مرتبا از رو. هزار آارگر انباشته شد٣از ”  مارآتیه “دانيهنوز عصر نشده بود آه م. شهر برپا شد

 فقط چند صد نفر كهيدر حال.  خواستند پراآنده شوندی منيحاضر.  باران شروع شدبعد.  آردندی میواگن ها سخنران

 به سي افسر پلكي.  شدداي تا بدندان مسلح پسيپل ١٨٠  متشكل ازی مانده بودند، سر و آله دسته ای باقدانيدر م

 سيآخر سر پل.  استزي آممت و مسالی آه اجتماع آارگران، قانوندياما پاسخ شن. آارگران دستور داد آه متفرق شوند

 ريو سپس آنها منطقه را ز.  منفجر شدسي در صف پلی هنگام ناگهان بمبنيدر ا.  دهدیبرگشت و به افرادش دستور

  .. آشته شدندزي نسي ماجرا، هفت پلنيدر ا.  نفر آشته و صدها تن مجروح شدندني چندجهيدر نت. ش گرفتندآت

 آرده بود، استفاده آرد و در ی آه از قبل طراحی انجام تعرضی برای واقعه به عنوان بهانه اني حاآمه از اطبقه

آنها خواستار .  وار پرداختندوانهي دیش افروز سراسر آشور به آتیروزنامه ها .  آردغي تبلنطوري ایرسانه گروه

  ..”اوباش سرخ.... جانوران خونخوار“:  بودني روزنامه ها چنتريسر ت. شدند” اخالل گران“اعدام همه 



 آارگر كي و یپنج آارگر لهستان.  به تظاهرات پنج ماه مه پاسخ دادني خونی با آشتاری گارد دولت“یلواآيم “در

.  گشتی و اعتصابی زندانها مملو از هزاران انقالبكاگويدر ش.  به خاك افتادندیمت نظام بخاطر نقض حكویآلمان

 حمله شاني به خانه هاسي ها، پلهي اتحادی اعضاستي لیاز رو.  مورد شكنجه قرار گرفتندی به هنگام بازجوئیاريبس

 هر چه سيپل.  شدندريدستگ” گرآار“ چاپخانه روزنامه یهمه اعضا. چاپخانه آارگران مورد حمله قرار گرفت. برد

 تا بمب را تينامي تا پرچم سرخ، از دهي تا چماق، از نشرريدر دست داشت، از مهمات گرفته تا اسلحه، از شمش

  .. بودري اسی آارگران در چنگال بورژوازی انقالبیرهبر.  گذاشتشي به نمادركبعنوان م

آ .یپ.ويدبل.ی آی رهبریاعضا: متهمان. سيقتل پل:  اتهام.محاآمات را آغاز آرد١٨٨٦ حاآمه در همان ماه مه طبقه

 شر،ي آلبرت پارسون، آدولف فلدن،ي شوآب، ساموئل فكلي ماز،ي اوت، اسپایبه نامها)  آارگرانونالي انترناسهياتحاد(

ه  با هم محاآمكبارهي مختلف بودند ی آنكه از گروه هاود را با وجنيمتهم. بي و اسكار نگي آنیجرج انجل، لوئ

 آه افراد فوق الذآر در پرتاب بمب شرآت داشته اوردي بلي دلكي ی آس نتوانست حتچيدر طول محاآمه ه. نمودند

 آارگر را با نيچند. ديمحاآمه ماهها بدرازا آش.  مارآت شرآت داشتندی فقط دو نفرشان در تظاهرات هنهاياز ا. اند

 یدر سراسر دادگاه، قضات سع.  آنندراديان جنبش ا رهبرهي علزي زشت و نفرت انگی تا شهادتهادندي خررشوه

 دفاع آرد و در آخر شي خوی انقالبدي اش از عقاهي در دفاعزياسپا.  جا بزنندی محاآمه جنائكيآردند محاآمه را 

 ی مشهي رشتري را آه هر روز بدي عقاني اديتوان ی مدي آنیاگر شما فكر م.  من استدي عقانهايخب، ا“:  گفتنيچن

 آه دي آنی اگر فكر مد،ي ما ضربه بزندي به عقادي توانی آردن ما می آه با زنداندي آنی اگر فكر مد،يدرهم شكندواند 

  .”!ديجالدتان را صدا آن!  پردازمی گزاف آنرا می و جسارت بهای است، پس من با سربلندقتي گفتن حقیمرگ جزا

 آنم آه ی آنم آه دشمن نظم موجودم و تكرار میار ممن تكر“:  آرداني بني اعتراض خود را چنكسالهي و ستي بنكيل

 ني از قوانزارم،ياز نظمتان ب! من از شما متنفرم.  آنمی نظم نبرد مني دارم با انهي نفس در سكهيبا تمام قدرت تا زمان

  .”!ديزياوي خاطر بدار بنيمرا بد. شما، از اقتدار مستبدانه شما، متنفرم

 در سراسر یاديجلسات ز.  در دفاع از آنان براه افتادیاما جنبش بزرگ.  آرد هفت نفر را محكوم به مرگدادگاه

آلمان، در. كاي آمراالتي و در تمام اا،ي اسپانا،يتالي اه،يدر فرانسه، هلند، روس: شدجهان به دفاع ازآنان برگزار

 یتمام جلسات عموم ی شد آه برگزارمناكيب”  مارآتیه“ع يعكس العمل آارگران نسبت به وقا آنقدر ازسماركيب

 در نگي آیجسد لوئ. افتي فيبه حبس ابد تخف دو نفرتي شد محكومكي زمان اعدام نزدیوقت. را ممنوع اعالم آرد

 او را به قتل اي آرده ی خودآشستمياعتراض به سمعلوم نشد آه در.  منفجر شده بودتيناميسرش با د.  شددايزندان پ

 آارگران در نظر ی اعدام رهبران جنبش انقالبی نام گرفت، برااهي جمعه سآه بعدا١٨٨٦نوامبر ١١روز .  اندرسانده

 آمد آه یمبنظر.  پخش آردندی جنگ داخلیمورد خطر برپائ را دریعاتي شاكاگوي شیروزنامه ها. گرفته شده بود

 آار نيا خواستار شدند آه انياما زندان.  بودجود حمله به زندان جهت آزاد آردن محكومان موی براینقشه هائ

  ..رديصورت نگ

.  در محوطه زندان ظاهر شدنددي سفراهني با پشري انجل، پارسون و فز،ي در روز موعود، هنگام ظهر، اسپاسرانجام

 خواهد آمد آه سكوت ما از یروز“:  گفتني چندندي آشی را بر سرش مدي جالدان چشم بند سفكهي در حالزياسپا

. ” شوددهي خلق شنیبگذار صدا! آالنتر باتون“:  زداديعد از او پارسون فرب” . امروز شما قدرتمندتر شودیزوزه ها



 ی جنازه رهبران جانباخته جنبش انقالبعييمراسم تش!  قطع آردندشي پاري زچهي پارسون را با باز آردن دریصدا

 یدل بورژواز نفر، بذر وحشت را در ونيلي ممي آمدن نابانيبه خ.  نفر برگزار شدونيلي مميآارگران با حضور ن

  !. ازآن طبقه کارگر استافرد. آاشت

  

  . دارهي دولت سرماهي عل، پر توان پر خروش، رهبر زحمتکشان، قهرمانکارگر
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