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  المللالملل  مه و بينمه و بين  اول ماهاول ماه

   

ی دوران بين الملل دوم، سيمای كليت جنبش كارگری، در تاریخ و در تقدییر ط

   از سدد ی امنمددن  مدديیدی، ی دده مدداه مدده 1881در . روز اول مدده بازتدداف یا ددت

مقص د از تعيين . بين المللی س سياليست پاریس به عن ان روز تعطيل ثبت شی

ظددااراك كددارگران تمددامی كددد راا در ایددن روز، ایددن روز ایددن بدد د كدده تی ددی ت

     سددازمان پرولیددری وا ددی  کزميندده را ج ددت ممددایش ت نمددان عمددان بدده عندد ان یدد

        از جندددبش امقیبدددی بدددا مرك یدددت ج دددامی و ج دددت گيدددری سياسدددی وا دددی  دددرااه 

       منمن پاریس كه تصميه مذك ر را اتخاذ كدرده بد د در راه اتدادیده ی ا .می مم د

بددرای بددين الملددل دوم . ن الملددل كم ميسددت و مخسددیين بددين الملددل گددام مددی م ددادبددي

ظدر  ه دارده سدالی كده از . تطبيق الگ ی این دو سازمان از عغاز مامم ن بد د

در اددر  ، سددازمان اددای طبقدداتی پرولیاریدداایددام بددين الملددل اول سددبری شددیه بدد د

سدرزمين ود د  درون مسدیقل در  عاليدت اایددان را كدامیا كد ری رشدی كدرده و 

بدا و دیك  کدم كراتي سامیرالي مبه اعیبار اص ل بنا بر این امنام داده ب دمی و 

ب رگیاشت روز اول ماه مه، می بایست عمدان را بدرای . تطبيق ميا ینی یبين الملل

هنين و یتی م يا می ساوت و از این رو مطالبده ی اددت سداعت كدار روزامده 

بده عند ان شدعار ایدن روز مطدر   ،بد د كه مدروط به ت سعه ی ميرواای م لدی

 .گدتاا مدب ف شی و در ميان ت ده اای كارگر تمام كد ر

 شددامل تسد يل رومددی تبددییل  ،سدالت مددیثری كده بددر دوم ی ده مدده گذاشددیه شدیر

بده  ی ا یصدادی بده مو د می جامعده شناسدی بد د  مق له کی كارگر، از ی طبقه
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راه بر ددراری دی یددات ری  عگدداای طبقدداتی از كليددت عی ددق شددان و تددیم در کیدد

از این مظرگاه، تظااراك در پددیيبامی از . ی كارگر و امقیف س سياليسیی طبقه

امقیف س سياليسیی بديش از امده در ود ر اول مداه مده بد د و اعقدای امقیبدی 

ی كدارگر  كده طبقده یی پيددر ی اما در مر لده. بیین مقص د ما ل گردییمی کنگره

ی اددت سداعت كدار روزامده را  ب ج د عمی كه مطالبهاكثرییی  ،عن را می پيم د

بده ادر . به عن ان ع س العملی ب یر برای امنام رسدالت، پديش روی عمدان م داد

. کددد راا ددال ایددن شددعاری بدد د ميرومنددی بددرای میدددی سدداوین كددارگران تمددام 

مطر  گردیی،  میعا باا  که ،با شعار صلح ج امیدرست هنين مقدی  کامچنين ی

 . ایوا شی

پيش بينی كرد و شرایط عيندی پيددر ت جندبش كدارگری، ترتيدر امد ر  گرهکن

 . را معين ساوت

 کبدده تاكیيدد مبددرد ج ددامی طبقدده ی كددارگر کبدده تددیری  از تاكیيدد  روز ی دده مدده

  مبارزه ی كدارگران ادر كدد ر ج دت ميدل بده اادیا  مدلدی عمدان هدروش كدرد و 

 . ام دان بيددیر یا دتاین با ارا ه ی س مين شعار،  دق ج دامی رنی و امیخداف، 

یددا در  پددس از پایددان روز كدداری یددا انگددام عصددر ر اكثددر كددد راا روز كددارگرد

و  کدر جااددایی مثددل بل یدد. شددی جدددن گر یددهی دددنبه ای كدده از راه مددی رسدديی 

اتددریش كدده كدددارگران، ب رگیاشددت ایدددن روز را بددا می  دده كدددردن كددار، امدددراه 

اادیا  مدلدی بده كدار گر یده برای تدقق  این روز به عن ان امگي ه ای ،وینیسا

شی و مه مدركی برای اتمام دسدیه بندیی كدارگران كدد راای مخیلده بدرای ميدل 

روز اول مدده، پ لدد  بدده پ لدد ی دسددیاورداای . طبقدده ی كددارگر ج ددامی کبدده یدد

جنبدده ی  کیدد( كددد ر وددا  کبدده سددبر گددرد عوردن كددارگران یدد)میر ددی ام 

كدد ر  کرا بدا سرم شدت ید ی منوی مي  داشت  این كه كدارگران كارامه مدا ظه
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      ودددا    یدددا پي مدددی مدددی داد و از ایدددن راگدددذر زمينددده را  دددرااه مدددی كدددرد تدددا 

 از سد یوظيوده ای كده . گرایش اای س سياليسیی مي ن پرسیامه ت سدعه یابندی

 کتدد يل ید. امنمن پداریس در مقدام دسدی رالعمل جدای گر یده بد د تدقدق ميا دت

 کمرك یدت و یدد کجندبش پرولیدری بدا یدبدين الملدل بده عند ان سدازمان امقیبددی 

  ک بدددين الملدددل دوم صدددر اا یددد. گدددرایش سياسدددی وا دددی بددده  قيقدددت مبي سدددیه بددد د

 اتدادیه ی ضعيه از ا د اف كدارگری بد د كده در  عاليدت اایددان از اده بيگامده

 ودد د تیييددر یا ددت و بددا جندد ، مدده بدده مق لدده ای، ضددی   مدداه ی دده. ب دمددی( مسددیقل)

 . م ج دیت عن به سر عمی

بدد د دسددیاورداای منطددق امعطددا  ماپددذیر  رعینددی دیددال یي ی ت امددل جنددبش ن ایدد

ت درار عن  عدیمعلت این وا عه در هه مق له ای می گننی؟ هه تظميندی  .كارگری

وج د دارد؟ از این مداجرا هده دره ادایی بدرای عیندیه مدی تد ان عم ودت؟ یقينداا 

ص صديت  عن دوره ی مددخا از وعلت اساسی ش ست جندبش روز كدارگر در 

سدرمایه داری اسدت   رصدیی كده بده  رایندی تعميدق سدرمایه داری در ت سعه ی 

وابسدیه بدده عن بدرای دمد كراتي ه كدردن سيسدیه كددد ر و  مبدارزه یادر كدد ر، 

امدا  یدی در . بدا ميازادای ت سدعه ی سدرمایه داری داده شدی مبارزاكتطبيق این 

داری ادا ی، از سد ی دو  ام دیگدر، جامدرت سعه ی سرمایه داری یا ار م ع مظ

 . مدا ظه كار و امقیبی: دسیه وج د دارد

 عدال در  رعیندی تدداریخی اسدت، پيددداانگی عن و  عنصددربدا طبقده ی كددارگر كده 

از ایدن  رعیندی عبد ر ( ی ده مده) ا  اف س سياليست، مقیر اسدت كده روز كدارگر

ی رویداروی گدرایش كنی و گرایش امقیبی عن را در ار مر لده ی جندبش كدارگر

 در پرولیاریدا،ادای  از تمدامی عرمدان بدرد وبده پديش  ،مدا ظه كارامده  درار دادی

ایدن امدان رسدالیی اسدت كده . برويد د د داعاسدیقیل از مليدت بده  کليت و د، در
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ا دد اف س سياليسددت در طددی مددیك بددين الملددل دوم امنددام میادمددی و ایددن تدد ثيری 

 . مسیقيه در سرم شت روز كارگر داشت

ت تدد ثير رابددران  دد ف كدده مركددر از روشددنو ران و ب روكراسددی كددارگری تددد

ودد د را بدده  عاليددت  ت جددهبدد د، ا دد اف س سياليسددت در دوران ت صدديه شددیه، 

بدين المللدی یدا  مه ،بسيار س دمنی پارلمامی معط   كردمی كه ماايیی ملی داشت

بدرد سدازمان ادای كدارگری  عاليدت شدان را مده بده عند ان درعمدیی بدر م. طبقاتی

شایسدیه اسدت بده یداد . پایدان بندا عوردمدی کبل ده  دی موسده بده عند ان ید طبقاتی

ه كدده هگ مدده س سدديال دم كراسددی علمددامی بددر سددر امیقددال روز كددارگر بدد عوریدده

سازمان  کاا گوینی كه ممی ت امنی ی است، عنوی دنبه ی روز بعی به منادله بر

ثروتمندی پيدده وران را    بی مم مه،  عاليت پارلمامی و اتدادیه ی پرجمعيدت و

ماايددت،  از مظددروران كندد می د. تظددااراك بدده وطددر امیازمددی کبددرای یدد صددر اا 

 س دوران گذشدیه اسدت،  رارگيدری در معدرگ جند  و مخص صداا عکی راست 

دوران مبدارزه ی مسدیقيه  ی امقیف اكیبر روسيه  ایدن دوران ود د را بده مثابده

. ادی ج امی به ممایش می گذاردیابی به  یرك در ابع طبقه ی كارگر برای دست

ماايت این دوران برای ت ميل روز كارگر اميیواركننیه است  مقدی كده عناصدر 

ورد ع مقددی كده ره. پداریس بدرای تعيدين عن تدیم كردمدی 1881امقیبی امنمدن 

اسددباف  بدده کددارگيریو « بددين الملددل امقیبددی سدد م»عن، وظيودده ی تسدد يل  ایندداد 

 . ت امقیف س سياليسیی ج امی می باشیبسي  ميرواای پرولیری ج 

اما برای یاری در امنام این مقش عظيه، دره اای گذشیه و مطالبداك دوران 

کن می با صدیایی ميرومندی بده س سياليسدت ادای امده ی کدد راا مدیا مدی داندی 

 :که

 اا ، در وط مدی عن رادیکالدگرگ می  کی -1
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 . ارا ه ی شعاراایی در و ر روز كارگر -2

 : دی امر، گام اای زیر ضروری می مماینیدر با

    «بين الملل امقیبی س م»تمرك  تیم اا بر تد يل   -1

          ادددر كدددد ر بدددر عرمدددان ادددای جدددام  جندددبش دادن عرمدددان ادددای دددرع  دددرار -2

دادن  عاليددت اددای پارلمددامی بددر عرمددان اددای بددين المللددی پرولیددری و  ددرع  ددرار

 . مبارزه ی ت ده اای طبقه ی كارگر

 : شعار روز اول مه در دوران كن می می بایست این هنين باشی

 . بين الملل س م -1

 (.دی یات ری طبقه ی كارگر) دی یات ری پرولیاریا -2

 . جم  ری ش را ی ج امی -3

 . امقیف س سياليسیی -4
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