ﻣﻨﺸﺎء اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ١٨٩۴ -
اﯾﺪﻩ ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﯾﮏ ﺟﺸﻦ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ هﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز  ،اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪ.
در ﺳﺎل  ١٨۵۶ﮐﺎرﮔﺮان ﺁن ﺟﺎ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر
هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﺋﯽ ﺟﻠﺴﺎت  ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﻟﻪ ٨
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ روز ﺟﺸﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ در  ٢١ﺁورﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
در اﺑﺘﺪا ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﯾﻦ روز را ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎل  ١٨۵۶در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﺸﻦ ﺁن ﭼﻨﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺁن هﺎ را ﺳﺮزﻧﺪﻩ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،
ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.

در ﺣﻘﻴﻘﺖ  ،ﭼﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺟﺰ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮدﻩ اﯼ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻮرد ﺁن
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺎﻣﺖ دادﻩ و ﺁن هﺎ را ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوﯼ ﺧﻮد ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎزد؟ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺟﺰ ﮔﺮد ﺁورﯼ ﻧﻴﺮوﯼ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﺎن اﺑﺪﯼ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎ
ﺑﺪهﺪ؟ ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن اﯾﺪﻩ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﺸﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش از اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن
ﭘﺮوﻟﺘﺮﯼ را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﺋﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ١٨٨۶ﺁن هﺎ ﺑﺮ ﺁن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
روز اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ روز  ٢٠٠٠٠٠ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻋﺘﺼﺎب زدﻩ و هﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ هﺎ ﺳﺮﮐﻮب
ﭘﻠﻴﺴﯽ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ هﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎل هﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺁن ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،
ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ را در ﭼﻨﺎن وﺳﻌﺘﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺳﺎل  ١٨٨٨ﮐﺎرﮔﺮان
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار دادﻩ و ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﻌﺪﯼ را
در اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  ١٨٩٠ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ  ،ﺟﻨﺒﺶ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اروﭘﺎ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ و ﭘﺮ ﺷﻮر ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮد اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد را در ﮐﻨﮕﺮﻩ ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل در ﺳﺎل
 ١٨٨٩ﻧﺸﺎن داد .در اﻳﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ هﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺪر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .ﭘﺲ
از ﺁن  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ اﺗﺤﺎدﯾﻪ هﺎﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ،ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻوﻳﻦ از ﺷﻬﺮ ﺑﻮردو از
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﻠﻮ ﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر هﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ
اﻋﺘﺼﺎب اﺑﺮاز ﺷﻮد .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻮﺟﻪ هﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ رﻓﻘﺎﻳﺶ ﺑﻪ

اﻋﺘﺼﺎب در اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ  ١٨٩٠ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﮐﻨﮕﺮﻩ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ را ﺑﺮاﯼ ﺟﺸﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺮﯼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ هﻤﭽﻮن ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  ،ﮐﺎرﮔﺮان واﻗﻌﺎً ﺗﻈﺎهﺮات
را ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯼ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﺮ ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ
ﺑﺎ هﻢ در ﺳﺎل  ١٨٩٠ﺑﺮاﯼ هﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﺰﻧﻨﺪ .هﻴﭻ
ﮐﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر در ﺳﺎل هﺎﯼ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً هﻴﭻ ﮐﺲ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮق ﺁﺳﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪﻩ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪﻩ و ﭼﻪ ﻗﺪر ﺳﺮﯾﻊ
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
ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﺪاوم ﮔﺮدد.
اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ هﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﮐﺸﻴﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ
از دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ هﺪف  ،ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﺟﺸﻦ روز اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ .ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮرژوازﯼ و ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ اداﻣﻪ دارد  ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ  ،روز اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .و  ،ﺁن وﻗﺖ ﮐﻪ روزهﺎﯼ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﻨﺪ  ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ رهﺎﺋﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ  ،ﺁن ﮔﺎﻩ ﺑﺸﺮﯾﺖ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ را
ﻻ ﺑﻪ ﭘﺎس ﻣﺒﺎرزات دردﻧﺎﮎ و رﻧﺞ هﺎﯼ ﻓﺮاوان ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،هﻢ ﭼﻨﺎن ﺟﺸﻦ
اﺣﺘﻤﺎ ً
ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ از  :ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﺋﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
www.SIAHKAL.com

