
هامبورگ، اول ماه مه ونبرد 
 ضدفاشيستی

  
ميالدی 1933 ماه مه سا ل 2رهبری هيتلر، دره  ، پس از کسب قدرت سياسی بت آلمانحزب نازيس

، رهبران شدندمنحل کارگری اتحاديه ها .يورش گسترده ای را عليه اتحاديه های کارگری آغاز کرد
 .وروانه اردوگاههای مرگ گرديدند دستگير انکارگر

 

                                                              
 . واقعه، نتوانست اين لکه ننگ را درزيرغبار فراموشی پنهان نمايدآن سال از 75 گذشت ،اما

 تخفيف تضادهای کارگران وبورژوازیسازش وسوسيال دمکراسی آلمان که همواره بمثابه سرپل 
 ، باتسلط بال منازع سياسی اش نموده استارگران را فراهم ابزارتحميق کهمواره  وعمل کرده

 کوشش کرد، که اول ماه مه امسال را" وردی " و" د گ ب"براتحاديه های کارگری آلمان از جمله 
واين درحالی بود . نيزهمانند سالهای گذشته بريک سری خواستهای صرف اقتصادی متمرکز نمايد

 اهميت ، عالوه برخواستهای اقتصادی شان ، ازيک آلماناول ماه مه امسال برای کارگران که 
!                        وپنجمين سالگرد سرکوب اتحاديه های کارگری درآلمان هفتاد : برخوردار بودويژه ایتاريخی 



  
 خود ويژه گی ديگری، هرچه چپ آلمان،  کارگران واين روز برایاهميت تاريخی صرفنظر از

 "قانونی"با ثبت ها  نئونازيست : دوچندان کرد درشهرهامبورگ گزار کردن روزکارگرراتر بر قدرتمند
 و در نتيجه ا شغال آن محل هامبورگ  تجمع اول ماه مه کارگرانئمیاد درمحل خود  تجمع
عمال وبشکل سمبليک سرکوب ، آلمان کارگری یسرکوب اتحاديه ها سالگردهفتادوپنجمين  در
                                .اديه هارا ازجانب فاشيست ها تحقق بخشيدنداتح
  

 اتحاديه های کارگری با وجود اطالع ازاين مسئله کوشش کرد  کارگران سیرهبری سوسيال دمکرا
   .                                                              ازاين واقعه بی اطالع نگهدارد عضو را

خصوص بخش کارگران جوان  بپس ازآگاهی يافتن کارگران و
ها  رهبران اتحاديه متهم به کرنش درمقابل نئونازيستاتحاديه،

شدند ، به ويژه اينکه رهبری سازشکار اتحاديه ها پذيرفته 
بودند که محل ديگری را جهت برگزاری اول ماه مه انتخاب 
کرده وبدون هيچ مقاومتی محل تجمع هرساله را به فاشيست 

  . ها تفيض نمايد
  

 برای ،چنين سازشی ازطرف رهبران سازشکار اتحاديه ها
بيرون اتحاديه ها درهامبورگ نه می توانست قابل پذيرش باشد کارگران جوان وگرايش چپ درون و

                                                                                                .ونه بدون واکنش
به دعوت کارگران بندر  کهگ هامبور  فوريه 16 نفره 500تجلی اين مخالفت درراهپيمائی  

آنها اعالم . شکوفا شد،انجام گرفتدرمخالفت باسياست های رهبران سازشکار اتحاديه هاوهامبورگ 
واجازه نخواهند داد که فاشيستها ه کردند که به هرشکل ممکن تجمع خودرا درهمان محل برگزار کرد  

                                                                          .خيابانها را به تصرف خود در اورند 
 بين رهبران جدايی اول ماه مه امسالراهپيمائی 

سازشکاراتحاديه ها وبخش جوان کارگران اتحاديه هارا 
برسربرگزاری اول ماه مه 

کارگران . رسميت بخشيد
 برگزاری دراين سال،جوان 

 اول ماه مه را نه دراتحاد
 بله درتقابل باسياست بارهبران سازشکار اتحاديه ها

 وضد  گرايشات چپای سازش کارانه آن ودراتحاد باه
  . برگزارکردند ودرتقابل با فاشيسم فاشيست

درسالهای  نفره 5000 عی باتجم، نيروبسيجدرحداکثر هامبورگ، راه پيمائی اول ماه مه هرساله 
رهبران سازشکار اتحاديه  درتجمع مخالفان درحالی که .برگذار می شداخير
  نيروهای چپ،نفرازکارگران جوان10000ش از نئو نازيستها بيوها 

                                                              .ومترقی شرکت کردند
در تظاهرات سازمان داده شده توسط رهبری ,  بر مبنای گزارشات موجود 

                            .اتحاديه های کارگری هزاروپانصد نفر شرکت داشتند
 

 وازتجمع ،ويژه پليس به ستيز خيابانی برخواستند  گارد نيروی2000ابدراين روزتظاهر کنندگان 
 پرچم ،درکنار پرچمهای خود ونئونازيست ها که به شدت تحت حفاظت پليس آلمان قرارداشتند

اين درگيری که منجر به آتش کشيدن .شد جلوگيری درآن محلجمهوری اسالمی را حمل می کردند،
  .ين وازجمله ماشين پليس شد تاپاسی ازشب ادامه داشتماش7
  

 هامبورگ-کميته همبستگی با کارگران درايران


