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به پيشواز اول ماه می روز بين المللی کارگر
روز اول ماه می روز بين المللی ھمبستگی پيکار جويانه طبقه
کارگر است .در اين روز درسال 1886بيشتر از  350ھزار کارگر
در شيکاگو )امريکا(جھت بکف آوردن خواست ھای اقتصادی
شان منجمله) 8ساعت کار در روز(به تظاھرات پرداختند ،ولی
طبقه حاکمه به خواست آنھا به گلوله پاسخ دادوصدھا نفر کارگر
را در آن روز به قتل رسانيد .در سال  1889روز اول ماه می
توسط انتر ناسيونال اول بحيث روز بين المللی ھمبستگی مبارزه
کارگران سراسر جھان اعالم گرديد ،ازآن ببعد ھرسال مليون نفر
کارگر در اين روز بخاطر محو استثمار وستم در راه سوسياليزم
به تظاھرات پرداخته ودر سراسر گيتی در فش سرخ مبارزات
کارگری به اھتزاز در می آيد .در گذشته در کشورھا ی
سوسياليستی شوروی ،چين وآلبانی که ھنوز بطرف رويزيو نيز
م نرفته بودند  ،کارگران به تظاھرات پرداخته وپشتيبانی عميق
خويش را از طبقات کارگر در کشورھای سرمايه داری و
وابسته اعالم ميکردند .در کشورھای سرمايه داری
ورويزيونيستی وکشورھای مستعمره ،نيمه مستعمره ونيمه
فئودالی در اين روز کارگران به تظاھرات پرشکوھی پرداخته
وبر عليه استبداد ،ستم وچپاول فاشيسم ،فئوداليزم،استعمار
وامپرياليزم به مبارزه قاطع ادامه ميدھند .سرمايداران ومرتجين

بين المللی در ابتدا کوشيدند کارگران را در اين روز از تظاھرات
باز دارندوبدين ترتيب دولتھای دست نشانده آنھا ،تظاھرات
کارگران را بخون آغشته ساختند ،ولی ھنگاميکه کارگران بارھا
ثابت ساختند که از تصميمی که بخاطر نابود ساختن قھری سلطه
سرمايداری ومرتجعين گرفته اند  ،دست بردار نبوده وگلوله
وسر نيزه  ،آنھا را از گام نھادن در اين راه باز داشته نميتواند،
سرمايداران ومر تجعين ناگزير دست به توطئه ديگری زدند
ومجبور روز ھمبستگی کارگران رابرسميت شناختند .ولی از
جانب ديگر کوشيدند از طريق اتحاديه ھای زرد امپرياليستی"
کارگری "وھمچنان توسط عمال خويش در درون جنبش کارگری
) اپورتونيستھا ورويزيونيستھا ( لبه تيز مبارزه کارگران را کند
 ،وسمت مبارزه آنھارامنحرف سازند واين روز تاريخی را بمثابه
روز آشتی طبقات تجليل نمايند .امروز طبقات ار تجاعی حاکم در
کشورھای امپرياليستی ،مستعمره ونيمه مستعمره برطبق لزوم
از ھردو تاکتيک )سرکوب وانحراف جنبش کارگری( استفاده
مينمايند.
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روز اول ماه می برای اولين بار درافغانستان در سال
1347)1968ه ش( با تظاھرات کارگران ،روشنفکران وتوده
ھای کشور تجليل شد.درا ين روز روشنفکران انقالبی از مکاتب
وپوھنتون بصوب کار خانجات جنگلک براه افتاده وشعار ھای
مرگ بر امپرياليزم ،ارتجاع واستعمار نوين )سوسيال
امپرياليزم(را بردوش خويش حمل مينمودند وبا شعارھا
وھلھله ھای زايدالوصفی فرياد ميزدند.مرگ بر ارتجاع
وامپرياليزم .در فابريکه جنگلک وطن فروشان "رويزيونيست
خلق و پرچم" نيز اغواکنان داخل شده وتالش داشتند تا کار

گران را فريفته وبدنبال خود بکشانند اما پس از يکی دوساعت
که ديگر چھره واقعی شان افشأ شده وصابون شان بجان
کارگران کارگر نيفتاد ،سر شکسته وسر افگنده مجبور به ترک
فابريکه گرديدند.رفقای مبارز ودلير شعله ای تا حوالی ساعت 3
بعد از ظھر در فابريکه باقی ماندند وبعد از افشأ گری ھای
انقالبی کارگران دلير ومبارز کار خانجات جنگلک با آنھا يکجا
تظاھر کنان بسوی شھر شتافتند .بلی کار گران کشور ما نخستين
بار با بلند کردن در فش سر نگون باد امپرياليزم ،ارتجاع
واستعمار نوين ،مرگ بر دولت استبدادی  ،مرگ بر پارلمان
سرکاری ،روز اول ماه می را تجليل نمودند وبه تعقيب مبارزات
اول ماه می  1968بود که جنبش کار گری کشور اوج واعتالی
نوين يافت .آری زمانيکه دار ودسته خلق وپرچم به آرايشگری
رژيم جالدی ظاھر شاه مشغول بودند ومدح پارلمان قالبی
وقانون اساسی ضد مردمی ،دستورالعمل شان بود .نيروھای
انقالبی وکار گری پيشتاز کشور ما ،شيپور مبارزه بر عليه
امپرياليزم ،سوسيال امپرياليزم ،دولت ديکتاتوری ظاھر شاه را
بصدا درآورده بودند .دار ودسته خلق وپرچم بعد از کودتای
ننگين ھفت ثور بسياری از کار گران و روشنفکران انقالبی
ومترقی را به زندان انداختند وبسياری ازآنھارابه چوبه داربستند
 .ھمين اکنون کار گران کشور ما در زير چکمه ھای خونچکان
اشغالگران امريکائی ونا توئی وفرومايگان ومزدوران داخلی
آنھا در شرايط بسيار سخت ودشواری بسر ميبرند وبسياری از
آن ھا که به اثر سرازير شدن توليدات وامتعه خارجی به کشور
وازکارافتادن تعدادزيادی از کارخانه ھای توليدی داخلی کار شان
را از دست داده اند ،روانه کشورھای خارجی بويژه ايران
،پاکستان کشور ھای عربی وغربی ميشوند ،تا لقمه نانی برای
فاميل ھای شان تھيه نمايند آنھا درآنجاھا نيز به انواع واقسام

مصايب وبی عدالتی مواجه ميشوند ومورد بيرحمانه ترين نوع
استبداد و استثمار قرار ميگيرند  .طبقه کار گر کشور ماکه در
مبارزه بر عليه دشمنان طبقاتی خويش دستاورد ھای با عظمت
وپر جاللی داشته است ،رسالت تاريخی خويش را در اين مرحله
ازتاريخ کشوراداخواھد کرد وبا بيرون راندن اشغالگران
امريکائی وناتوئی وسرنگونی حاکميت دولت مزدوروحصول
استقالل وآزادی کشورخود وسايرزحمتکشان راازستم
واستثمارامپرياليسم ونيمه فئوداليسم نجات خواھد داد .در ذيل
دوقطعه شعر انقالبی را که در روزھای اول ماه می توسط يکی
از رفقای خوش صدای) شعله ای( قرائت ميشد وساير رفقا به
آواز بلند آن را تکرار ميکردند نقل مينمايم .ھنوز که ھنوز است
امواج سر کش وتوفنده اين اشعار در گوش ھای رفقای انقالبی
طنين انداز است وعظمت وصالبت جنبش کبير ومردمی جر يا ن
دموکراتيک نوين )شعله جويد( را در خاطرات زنده ميسا زد.

سرود کارگر
به پيش کار گر به پيش
به پيش برزگر به پيش
به واژگونی ستمگران
به سوی شعله ھا به پيش
به سوی الله ھا به پيش
به رزمگاه خلق خويش
***
زمان زمان کارگر
جھان جھان کارگر

ھمواره سرخ وآتشين
بود روان کارگر
چوماھيان تند رو
به موج انقالب ھا
بود مکان کارگر
به پيش کارگر به پيش
به پيش بزرگر به پيش
به واژگونی ستمگران
به سوی شعله ھا به پيش
به سوی الله ھا به پيش
به رزمگاه خلق خويش
******
به جنگ مفت خوارگان
به رزم محنت آوران
به خشم ،ھمچوآتشت
چوسيل مست وسرکشت
که کوره ھای رنجھا
شد آشيان کارگر
به پيش کارگر به پيش
به پيش برزگربه پيش
******
جھان برای خائنان
اگر پراز سعادت است
زکار کار گربود
زرنج رنجبر بود
برای کارگر اگر
جھان پر از فالکت است

زجور مالک است وخان
زدولت ستمگران
به پيش کارگر به پيش
به پيش بزرگر به پيش
به پتک کارگر درود
به رنج رنجبر درود
به داس برزگر درود
پی نجات توده ھا
نه آشتی نه عرض وآه
نه سازش است راه ما
ستيزش است کار کا
قيام ما شعار ما
به پيش کارگر به پيش
به پيش برزگر به پيش
به واژگونی ستمگران
به سوی شعله ھا به پيش
به سوی الله ھا به پيش
به رزمگاه خلق خويش

رسم مردان
ميبينمت ،ميبينمت
روسوی زندان ميروی
با جرم عشق کارگر
باياد دھقان ميروی
ميبينمت ،ميبينمت
بارسم مردان ميروی.

ذيحق مبارز مستقل
نی مضطرب نی منفعل
بر داشته سر ،پاکدل
باعزم وايمان ميروی
ميبينمت  ،ميبينمت
با رسم مردان ميروی.
آنسان که بايد بينمت
افراشته قد ،بينمت
با فخر بيحد ،بينمت
آسوده وجدان ميروی
ميبينمت ،ميبينمت
بارسم مردان ميروی.
بدخواه تو ننگين بود
دستش زخون رنگين بود
از عاقبت غمگين بود
اما تو شادان ميروی
ميبينمت  ،ميبينمت
بارسم مردان ميروی.
بس راه ھا سنجيده ئی
راه نکو بگزيده ئی
باظالمان جنگيده ئی
بافخر شايان ميروی
ميبينمت ،ميبينمت
بارسم مردان ميروی.
اکنون به زندان بينمت
فردابه ميدان بينمت
در بين ياران بينمت

بافتح رخشان ميروی
می بينمت ميبينمت
برسم مردان ميروی
"الھوتی"

