ترجمه مقاله ای از نشريه انقالب شماره  ٣٠٢ارگان حزب کمونيست انقالبی آمريکا به مناسبت اول ماه مه -برھان عظيمی
سوم ارديبھشت  ١٣٩٢برابر با بيست و سوم آوريل ٢٠١٣

اول مه :انقالب و انترناسيوناليسم
 -١ظرف ھزاران سال جامعه بشری تحت سلطه طبقات حاکم ستمگر است .اشکال بھره کشی تغيير کرده است ،اما حاکمان و نظريه پردازان
شان ھميشه موعظه کرده اند که چنين تقسيم بين برده داران  -در يک فرم و يا ھر فرم ديگر -و بردگان يک نظم طبيعی بود.
در سال  ،١٨۴٨کارل مارکس و فردريک انگلس عملکرد واقعی جامعه را کشف و عيان نمودند -که جامعه طبقاتی ابدی نيست -که ماموريت
تاريخی طبقه تحت ستم کارگران ،پرولتاريا ،برای سرنگونی ھر نوع استثمار و سرکوب در ھر شکل ،می باشد .و بدين ترتيب جنبش
کمونيستی ،که بر مبنای درک علمی ساخته شده است ،متولد شد.
از مبارزه آن طبقه  -به ويژه نبرد برای يک روز ھشت ساعته کار به جای کار از "طلوع آفتاب تا غروب آفتاب" -اول ماه مه به عنوان يک
تعطيالت مبارزه انقالبی در سال  ١٨٨۶پديدار شد .از آن زمان تا کنون ،اول مه به عنوان مبارزه انقالبی مشخص شده است.

در اول ماه مه  ،١٨٨۶دھھا ھزار نفر از کارگران در شيکاگو برای روز ھشت ساعته کار دست به اعتصاب زدند و مقامات )حاکمان( در اقدامی تالفی
جويانه و خشونت بار عليه آنھا وارد عمل شدند ،در روزھای متوالی پس از آن اعتصاب چند کارگر کشته شدند .درگيری در ميدان ھی مارکت در تاريخ
 ۴مه منجر به مرگ يک پليس و کارگران شد ،و چھار کارگر راديکال حلق آويز و اعدام شدند.

 -٢با کسب انقالبی سياسی قدرت توسط پرولتاريا در اتحاد جماھير شوروی در سال  ،١٩١٧و بعد از آن در جمھوری خلق چين ،در مرحله
اول انقالب کمونيستی جھان ،طرح جايگزينی آلترناتيو قدرتمند و الھام بخش به جای سرمايه داری را مطرح گشت .و در اول مه ،ميليون ھا
نفر در آن جوامع سوسياليستی ،و کارگران و مردم تحت ستم در کشورھای ديگر ،پرچم سرخ انقالب را بلند کردند و به خيابان ھا ريختند.
بر اساس قدرت باقی مانده )پس مانده ھای يا راھروان راه سرمايه داری( سرمايه داری در جوامع سوسياليستی جديد ،و قدرت سرمايه داری
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و امپرياليسم در سراسر جھان ،سرمايه داران در حزب پيشرو در اتحاد جماھير شوروی در اواسط دھه  ۵٠و در چين پس از مرگ مائو در
سال  ١٩٧۶قدرت را قبضه و تسخير نمودند و مرحله اول انقالب کمونيستی به پايان رسيد.

انقالب فرھنگی در چين صدھا ميليون نفر را به مبارزه برای فراتر از جامعه ی طبقاتی و استثماری رفتن به حرکت در آورد .عکس باال :ميدان تيانمين،
اول ماه مه سال  .١٩۶٧عکس ازAP :

 -٣امروزه ،مرحله جديدی از انقالب کمونيستی ،بر اساس سنتز جديدی از کمونيسم توسط باب آواکيان به ارمغان آورده شده ،و در حال
مبارزه برای به دنيا آمدن است .حزب کمونيست انقالبی آمريکای اياالت متحده آمريکا،در سال  ١٩٨٠اول مه در اياالت متحده آمريکا ،با
راه پيمايی ھا و تظاھرات در سراسر کشور احيا و تاسيس نمود .در ساختن اين پياده روی ،رفيق داميان گارسيا پرچم سرخ بر فراز آالمو در
تگزاس -نمادی از سلطه اياالت متحده بر مکزيک و سرقت بسياری از خاک آن کشور -را به اھتزاز در آورد .مدت کوتاھی پس از آن،
داميان در حالی که مشغول ساختن جنبش روز اول ماه مه بود ،توسط ماموران پليس در لس آنجلس به قتل رسيد .اول مه انقالبی سال
 ١٩٨٠و عمليات ساختن جنبش ،انقالب کمونيستی را در سراسر کشور بطور گسترده در جامعه  -بصورتی که تا کنون در اياالت متحده
ظرف دھه ھای گذشته اتفاق نيفتاده بود ،در سطح توده ای مطرح کرد.
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انترناسيوناليسم ھمواره مشخصه انقالب کمونيستی بوده است ،و درک قوی تر از اين مشخصه ،و تاکيد بر آن ،بخش مھمی از سنتز جديد
کمونيسم است که معتقد است :تمام جھان مقدم است!

اول ماه مه  ١٩٨٠شھر ديترويت ايالت ميشگان آمريکا

داميان گارسيا در آالمو ٢٠ ،مارس  .١٩٨٠او بوسيله مامورين مخفی پليس در  ٢٢آوريل  ١٩٨٠به قتل رسيد.
___________________________________
"دستابی به ]شرايط الزم برای کمونيسم[ در مقياس جھانی ،در يک پروسه پيچيده از طريق يک فرايند طوالنی تعميق پر پيچ و خم از تحول انقالبی که
در آن توسعه ناھموار ،امکان تصرف قدرت سياسی در کشورھای مختلف در زمان ھای مختلف و تحت شرايط مختلف و ناموزون توسعه را بوجود خواھد
آورد ،شرايطی که فعل و انفعاالت ديالکتيکی بين مبارزات انقالبی و انقالبی نمودن جامعه در کشورھای مختلف در ]يک رابطه ديالکتيکی[ که در آن
عرصه جھان اساسا و در نھايت نقش قاطعی برای تغيير را ايفا می کند ،در حالی که تعامل متقابل و متقابال حمايت از مبارزات پرولتاريا در کشورھای
مختلف يک ارتباط کليدی اساسی را برای تغيير جھان به عنوان يک کل ،تشکيل می دھند ،است ".به نقل از کتاب بيسيک)مبانی( -نقل قول شمار ٠٢:١٢
لينک اصل مقاله به انگليسیhttp://revcom.us/a/302/may-1st-revolution-and-internationalism-en.html :
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