
 

 
 

 
  منشاء اول ماه مه چيست؟

  
  ١٨٩۴ - امبورگکزروزا لو

  
ایده فرخنده استفاده از یک جشن تعطيلی کارگری به عنوان وسيله ای برای 

 . وجود آمده  اولين بار در استراليا ب، دست یابی به هشت ساعت کار در روز

جا مصمم به سازماندهی توقف یک روز کامل کار   کارگران آن١٨۵۶در سال 

 ٨، به مثابه نمایشی بر له  راه با تفریح و سرگرمی و بر پائی جلساتهم

.  آوریل برگزار شود٢١بود که در این روز جشن قرار  .ساعت کار در روز شدند

،  نظر داشتنددر  ١٨۵۶در ابتدا کارگران استراليا این روز را فقط برای سال 

ای کارگر استراليا  آن چنان تاثير نيرومندی بر توده هولی این نخستين جشن

،  ها را سرزنده کرده و به سوی برپائی حرکتی جدید کشاند  که آنگذاشت

  .  تا جائی که تصميم گرفته شد این جشن هر ساله تکرار شود



 

   

توده ای که خود کارگران در مورد آن  اعتصاب جز یک، چه چيزی  در حقيقت

ها را به  آن وتصميم گرفته بودند می توانست به کارگران شهامت داده 

چه چيزی جز گرد آوری نيروی خودشان می   مومن سازد؟ نيروی خود

توانست شهامت بيشتری را به این بردگان ابدی کارخانه ها و کارگاه ها 

 بدینسان ایده بر پایی یک جشن پرولتری به سرعت پذیرفته شد و  بدهد؟ 

م تمام جهان شروع به گسترش از استراليا به سایر کشورها کرد تا سرانجا

 .پرولتری را تسخير نمود

  

نخستين کارگرانی که از کارگران استراليائی پيروی کردند کارگران آمریکائی 

در سطح جهان ها بر آن شدند که اول ماه مه باید   آن١٨٨۶در سال .  بودند

 دست به  نفر از کارگران٢٠٠٠٠٠ روز   در این.روز اعتصاب بين المللی گردد

ها سرکوب  بعد.  هشت ساعت کار در روز را مطالبه نمودند و اعتصاب زده

 ، ها مانع از آن شد که کارگران پليسی و مزاحمت های قانونی سال

 کارگران ١٨٨٨با این وجود در سال . تظاهراتی را در چنان وسعتی تکرار کنند

 و مصمم شدند که جشن بعدی را مورد تأکيد قرار دادهتصميم قبلی خود را 

 .برگزار نمایند ١٨٩٠اه مه در اول م

 

. تر شده بودند در این اثنا ، جنبش های کارگری در اروپا قوی تر و پر شور

سال   کنگره کارگران انترناسيونال دردربرجسته ترین نمود اين جنبش خود را 

در اين کنگره که چهار صد نماینده حضور داشتند تصميم .   نشان داد١٨٨٩

پس .  گرفته شد که هشت ساعت کار در روز باید در صدر مطالبات قرار بگيرد

، کارگری به نام الوين از شهر بوردو از  ، نماینده اتحادیه های فرانسه از آن

به در تمام کشور ها با يک تر رفته و پيشنهاد کرد که اين مطال این امر جلو

نماينده کارگران آمريکا توجه همه را به تصميم رفقايش به . ابراز شود اعتصاب



 

 جلب کرد و کنگره اين تاريخ را برای جشن ١٨٩٠اعتصاب در اول ماه مه 

 .برگزیدجهانی پرولتری 

  

، کارگران واقعًا تظاهرات  در اين مورد نيز همچون سی سال پيش در استراليا

کنگره بر آن بود که کارگران همه کشورها .  فقط برای یک بار در نظر داشتندرا

 هيچ .بزنند برای هشت ساعت کار دست به تظاهرات ١٨٩٠با هم در سال 

طبيعتًا هيچ کس  . کس از توقف کار در سال های دیگر سخنی نمی گفت

ع و چه قدر سری طریق برق آسائی که این ایده به ثمر رسيده نمی توانست

  .در ميان طبقات کارگر پذیرفته شد را پيش بينی کند

  

  به هر حال کافی بود تا اول ماه مه یکبار به سادگی جشن گرفته شود تا هر

کسی متوجه شود و احساس کند که اول ماه مه باید ساليانه برپا شده و 

  . گردد متداوم یک سنت

 

اما حتی پس .  شيداول ماه مه مطالبه هشت ساعت کار در روز را به ميان ک

تا . نشدمتوقف ، برپائی جشن روز اول ماه مه  از دستيابی به این هدف

، تا  بورژوازی و طبقه حاکم ادامه داردزمانی که مبارزات کارگران بر عليه 

انه اين ي، روز اول ماه مه نماد سال متحقق نشده اندزمانی که همه مطالبات 

، وقتی که  زهای بهتری طلوع کنند، آن وقت که رو و. مطالبات خواهد بود

، آن گاه بشریت اول ماه مه را  طبقه کارگر جهان به رهائی خود دست یابد

جشن هم چنان ،  احتماًال به پاس مبارزات دردناک و رنج های فراوان گذشته

  .د گرفتخواه
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