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   صبا راھی :برگردان از
 ٢٠١٦ اپريل ٣٠

  یاول ماه م
  ! رفقای کارگر

ای تشکيل يک زندگی طبقاتی،  در راه است، روزی که کارگران تمام سرزمين ھا بيداری شدن شان را بریاول ماه م

 ميليون ئیھمبستگی آنھا در جھت مبارزه عليه تمامی اجبارھا و تھديدھا و بيداد و ستم انسان بر انسان، مبارزه برای رھا

 در اين نبرد عظيم دو جھان در مقابل يک. گيرند ھا زحمتکشان سخت کوش از گرسنگی، فقر، و تحقير را جشن می

ِھان سرمايه وديگری جھان کار، يکی جھان استثمار و بردگی و ديگری جھان آزادی و برادریيکی ج: ديگر می ايستند ِ ِ ِ.  

آنھا کارخانه ھا و توليدی ھا، ابزار آالت و لوازمات ماشينی را به . ُدر يک سو مشتی از ثروتمندان خون آشام ايستاده اند

ول ھای ھنگفت را تبديل به امالک خصوصی خود تبديل کنترل و تملک خود در آورده اند، ميليونھا ھکتار از زمين و پ

 که ئی تعليم ديده وفادار نسبت به دارائیآنان از دولت و ارتش نوکرانی برای خويش درست نموده اند، سگ ھا. نموده اند

  .آنان تلنبار کرده اند

ده اند تا به افراد ثروتمند کسانی که مجبورشان کر. در سوی ديگر ميليون ھا نفر از ثروت محروم شدگان قرار دارند

 که خود کنند؛ در حالی با کارشان آنھا تمام ثروت ھا را خلق می.  کار التماس کنند تا که برايشان کار کنندۀبرای اجاز

که کاری به آنھا داده شود مثل  ند برای يک تکه نان خشک مشقت بکشند، برای ايناان در تمام طول عمرشان مجبورش

 و در کلبه ھای محقر در  زحمت کمر شکن کشيده شود  کار پرۀوسيله  جانشان بۀالتماس کنند، عصارصدقه  گرفتن بايد 

  .روستاھا يا در انبار زمين ساختمان ھا و اتاق ھای زير شيروانی در شھرھای بزرگ گرسنگی بکشند

کارگران تمام .  داده انداما امروز اين زحمتکشان محروم شده از ثروت به ثروتمندان و استثمارکنندگان اعالن جنگ

 یآنان برای رسيدن به يک سيستم اجتماعي.  کار از دستمزد بردگی، از فقر و فقدان می رزمندئیسرزمين ھا برای رھا

 کار مشترک در جھت منافع نه يک مشت افراد ثروتمند ، بلکه در ۀوسيله کنند که در آن ثروت خلق شده ب نبرد می

خواھند کارخانه ھا، کارگاه ھای توليدی، ابزار و  آنان می.  صرف شود،کنند  کار میراستای منافع تمامی آنانی که

خواھند از طبقه بندی شدن به فقير و ثروتمند  آنان می.  ھای مشترک تمام زحمتکشان باشندئیماشين آالت کار، دارا

کری بشر، تمام توسعه ھا در  و تمام دست آوردھای ف  کار به جيب خود کارگران برودۀخواھند ثمر خالص شوند، می

 ئیعنوان روش ھاه کننند باشد، و نه ب  که کار میئیجھت شيوه ھای کار کردن، برای ارتقاء تعداد کثيری از انسان ھا

  .برای ستم بر آنان مورد استفاده قرار گيرند
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 شجاعانه در اين مسير در  به بھای فداکاری ھایئیپيکار عظيم کار عليه سرمايه برای تمام کارگران کشورھا ھزينه ھا

آنانی که . روان ساخته اندخون  از ئیِآنان بابت برخوداری از حق يک زندگی بھتر و آزادی واقعی رودھا. برداشته است

 آشکار نشده قرار ۀ و شکنج ِکنند توسط دولتھا در معرض خطر آزارو اذيت برای پيشبرد جنبش کارگری مبارزه می

کارگران در . آزار و شکنجه ھا ھمبستگی کارگران جھان در حال رشد و قدرتمند شدن استاما با وجود تمام . گرفتند

شوند، ھواداران اين احزاب متشکل در حال ارتقاء به ميليونھا  احزاب سوسياليستی ھرچه بيشتر دوستانه با ھم متحد می

 جنبش کارگری را ،يه دار استثمار کننده سرماۀباشند که با استواری، قدم به قدم، در جھت پيروزی کامل بر طبق نفر می

  .برند به جلو می

گذشت . آن نيز به پيکار عظيم پيوسته است. پرولتاريای روسيه ، نيز، برای داشتن يک زندگی بھتر بيدار گرديده است

ب شدند، نه راه گريزی از وضعيتی که ھر گونه آزادی عمل در آن سل مطيع میبرده وار  که کارگر ما ئیآن روزھا

سوسياليسم به او راه .  در زندگی تلخ خودئی از روشنائیديد، نه سوسو ل بود میوشده بود و تمام حرکاتش تحت کنتر

 راھنمای ۀبرون رفت را نشان داد، ھزاران ھزار مبارز برای گرفتن پرچم ھای سرخ ھجوم آورده اند، درست مثل ستار

داده است، به آنھا آموخته است که حمله را با حمله پاسخ دھند، اعتصاب به کارگران قدرت اتحاد را نشان . مسير راه

ارگران مشاھده نموده ک. ِثابت کرده است چگونه يک تشکل کارگری سازمان يافته می تواند برای سرمايه ترسناک باشد

 که از یروحيه اکارگران با . شوند َبل کار آنان است که سرمايه داران و دولتھا  زنده ھستند و فربه میِاند که از ق

کارگران . آتش خشم شان شعله ور شده  با الھام گرفتن برای آزادی و برای سوسياليسم، متحدانه کسب نموده اندۀمبارز

کارگران .  مطلق استئیوری تزار چه حکومت تاريک و مخوفی از زورگوتتشخيص داده اند که حکومت مطلق امپرا

کارگران به آزادی برای . رند، اما دولت تزار دست و پای آنھا را می بندد طبقاتی شان نياز به آزادی داۀبرای مبارز

دارند، نياز تشکيل جلسات گروھی، به آزادی برای سازماندھی تشکل شان، به آزادی برای درج روزنامه ھا و کتاب ھا 

 رای آزادی را در ھم میاما دولت تزار با گيرانداختن آنھا، زندانی کردنی آنھا، و با زور سرنيزه، ھر گونه تالش ب

ھر نقطه از روسيه را در نورديده، اغلب در خيابانھا بيشتر و بيشتر ، و در !" مرگ بر حکومت مطلقه" ِفرياد . شکند

ھا ھزار نفر از کارگران در جنوب روسيه برای  تابستان گذشته ده.  ھای عظيم کارگران نيز شنيده شده استئیگردھم آ

سرمايه (بورژازی. ليس به پاخاستونبرد برای يک زندگی بھتر ، برای رھا شدن از ظلم و ستم اعمال شده از جانب پ

 که در يک اعتصاب که زندگی صنعتی در شھرھای بزرگ را ،و دولت از ديدن ارتش سرسخت کارگران) داری

 که حکومت تزار ئیگروه ھای مبارز جنبش کارگری مورد اصابت گلوله ھای سربازھا. د برخود لرزي،متوقف ساخت

  . قرار گرفتند و کشته شدند،برای مقابله با دشمن داخلی گسيل داشته بود

 حاکم و دولت تنھا با نيروی کار آن  زنده ھستند را شکست دھد وجود ۀ که بتواند اين دشمن داخلی که طبقئیاما نيرو

 بر روی کره زمين که بتواند ميليونھا کارگر را شکست دھد وجود ندارد، کارگرانی که بيشتر و ئیيچ نيروھ. ندارد

 ۀھر  شکستی که کارگران به طبق. شوند بيشتر رشد آگاھی طبقاتی کسب نموده و بيشتر و بيشتر متحد وسازمانيافته می

 نموده،  جمعيت وسيع تری را به روی زندگی جديد حاکم و دولت تحميل کنند نيروھای مبارز بيشتری را جذب  جنبش

  . مبارزه ات تازه نفس می نمايندۀبيدار نموده و آنان را آماد

شکلی ھستند که اين بيداری خيل عظيم کارگر را ه گذراند ب  که در حال حاضر در حال روسيه از سر میئیرويدادھا

 بيشترين تالشھای ممکن را برای متحد ساختن صفوف دا باي و م ملزم به حتی سريع تر و گسترده تر شدن آن می نمايد

گردد تا عقب مانده  اين نبرد حتی سبب می. مئي مصمم تر آماده نمایاکار برده و حتی آن را برای مبارزه ه  کارگر بۀطبق

 حتی اين نبرد.  کارگر نسبت به مسايل و رويدادھای سياسی جاری عالقه مند واکنش نشان دھدۀترين بخشھای طبق
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 ئیطور کامل و باند مافياه ليس بوطور کامل گنديدگی فرامين حکومت مطلقه، جنايتکار بودن په روشن تر و شفاف تر ب

از سرما ) روسيه(مردم ما در منزل. ورد آ را به نمايش در می،کند  که برای روسيه تصمصم گيری میئیدستگاه قضا

 که در فرسنگھای ئیجنگ بی معنا و ويرانگر برای متحدان خاکھاکه آنان را به يک ر در حالي–لرزند رو گرسنگی مي

مردم ما در رير فشارھای بردگی سياسی . کنند، کشانده اندردور قرار دارند و توسط نژادھای خارجی در آنجا زندگی مي

مردم ما خواھان . باشد، می کشانند  که ھدفش برده ساختن ساير مردم مییرا به يک جنگ که آنانر در حالي–ِله شده اند 

 غرش ۀوسيله که چنين خواسته شده که توجه آنھا ب  درحالی- ھستند ) روسيه(يک دگرگونی در تصميم گيری ھا در منزل

 ۀُاما دولت تزار در قمار خود ، در برباد دادن جنايتکاران. سالح ھای کشتار جمعی به طرف ديگر دنيا برگردانده شود

ھر جنگی . ، راه دور رفته استآرامان برای کشته شدن در کناره ھای اقيانوس ثروت ملت و  روانه کردن مردان جو

 تحصيل کرده و آزاد يک فشار رعب آور برای مردم روسيه جاپان و جنگِ سخت عليه  کند روی مردم فشار وارد می

 منفجر شدن آگاھی ليس استبداد در حال حاضر در زيروشود که بنای پ و اين فشار در يک زمان به مردم وارد می. است

اين جنگ تمام نقاط ضعف دولت را عريان .  کارگر با ترس و لرز شروع به رفتن از اين سو به آن سو نموده استۀطبق

کند، اين جنگ تمام بوی  نموده است، اين جنگ تمام  لباسھای مبدلی که اين دولت می پوشيده تا شناخته نشود را پاره می

 تزار را برای ھمه آشکار نموده و برای ھر ۀ؛ اين جنگ ديوانگی محض حکومت مطلقکند  میءتعفن داخلی را  افشا

 که مردم  حق انتخاب آزاد را ندارند، به رسميت ئیگذارد، روسيه جا قديم را به نمايش میۀ فرد سکرات مرگ روسي

ليس دولت ول پوير در کنتر که ھنوز در آن زارع بر زمين و فقیا آنھا تضعيف گرديده، روسيه ۀشناخته نشدند، و روحي

  .قرار دارد

 تزار ۀنيروھای سياه که ازحکومت مطلق. را بگيرد آيد تا جای آن  آزاد میۀُ قديم در حال مردن است، يک روسيۀروسي

تواند   گارگر میۀ طبقاتی و سازمان يافتگی طبقۀاما تنھا آگاھی مبارز. کنند در حال غرق شدن ھستند محافظت می

تواند پيروزی آزادی واقعی، نه   کارگر میۀ طبقاتی و سازمان يافتگی طبقۀتنھا آگاھی مبارز. می سازدمرگ آنان را حت

تواند ھر گونه سعی برای فريب دادن   کارگر میۀافتي آگاه و سازمان ۀتنھا طبق. آزادی تقلبی، را برای مردم کسب نمايد

سرمايه (عنوان تنھا يک وسيله در دست بورژازیه ب و تبديل نمودن مردم  مردم، به قصد محدود نمودن حقوق شان

  .را در نطفه خفه کند) داری

َبه ما اجازه دھيد با انرژی دوچندان شده برای نبرد قطعی که دم دست ماست آماده شويم! رفقای کارگر اجازه دھيد . ِ

ن ھر چه وسيع تر در بگذاريد پيام شا. ھم نزديک شونده  کارگر سوسيال دموکرات ھر چه منسجم تر بۀصفوف طبق

بگذاريد پايکوبی . بگذاريد کمپين خواسته ھای کارگران ھميشه شجاعانه تر ادامه يابد! دشت و صحرا منعکس گردد

 ھزاران مبارز تازه نفس به جنبش ما را تسخير باشد و نيروھای ما را برای نبرد عظيم برای آزادی ،روز اول ماه می

  !کشند از يوغ سرمايه افزون نمايد  کسانی که زحمت میتمام مردم، برای آزاد ساختن تمام

  !زنده باد ھشت ساعت در روز

  زنده باد انقالب سوسيال دموکراسی جھانی

  مرگ بر حکومت  مطلقه جنايتکار و غارتگر تزار

  لينک متن به انگليسی
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 ١٩٠٤ اپريل -صبا راھی: ترجمه شده از انگليسی به فارسی

 


