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  ؟ستندمه چه ه]  اول ماه [ روز یمنشاء ها

 
  شش وماه هشتادبهشت ياردم هفت                                                                                گور لوکزامب روزا

  
 اکتساب هشت ساعت در روز نخست ی برای بعنوان وسيله ای فرخنده بکار بردن يک جشن تعطيل پرولتاریايده 

را با جلسات و  روز کامل کار يک ی تصميم گرفتند توقف دسته جمع١٨۵٦رگران آنجا در کا. در استراليا زاده شد

ابتدا،  در. شدي آوريل م٢١اين جشن بايد روز.  کنندیسازماندهروز موافق با هشت ساعت دریتفريحات بعنوان تجل

 بر توده ینيرومندشن چنان اثر اين نخستين جیول. نظر داشتند در١٨۵٦ سال ی اين را فقط برایکارگران استرالياي

يم گرفته شد  گشت که تصمینوع] آژيتاسيون[به تهيج  گذارد منجریآنان به جا استراليا بخشيد که بری پرولتاریها

.کنندسال تکرارجشن را هر  

 ی در قدرت خودشان بدهد تا يک توقف کار توده ای توانست به کارگران شهامت و ايمان بيشتریدر حقيقت، چه م

و کارگاه ها   کارخانه ها ی به بردگان ابدی توانست شهامت بيشتریکه آنها خودشان آنرا انتخاب کرده باشند؟ چه م

به گسترش استراليا، آغاز بسرعت پذيرفته شد، و ازی خودشان؟ پس ايده جشن پرولتاریگردانهابدهد تا فراخواندن 

. را فتح کردیديگر کشورها کرده تا سرانجام تمام جهان پرولتاردر  

، آنها تصميم گرفتند اول ١٨٨٦در سال .  ها بودندی رفتند، آمريکايی که بدنبال کارگران استراليايینخستين نمونه ا

هشت ساعت فر از آنها کارشان را ترک کرده و ن٢٠٠٠٠٠٠در اين روز . باشد کاریمه بايد روز توقف جهان] ماه[

مانع ] وسعت  [ با اينیتکرار تظاهرات  کارگران را سالها دری و قانونیپليسبعدًا، تضيقات . را طلب کردندروزدر

.باشد١٨٩٠مه ] ماه[اول  دریديد کرده و مصمم شدند که جشن بعدج آنها تصميم خود را ت١٨٨٨سال معهذا در. شد  

کارگران  کنگره در بش جن اين   نمودقويترين. شده بودبا تحرک تر و اروپا قويتر کارگران در اين اثناء، جنبش  در

، تصميم گرفته شد که هشت ساعت اين کنگره، که چهارصد نماينده حضور داشتنددر. رخ داد١٨٨٩رانترناسيونال د

از بوردو، خواست که اين ] ٢ [الوين فرانسه، کارگریآن، نماينده اتحاديه ها پس از. بايد نخستين مطالبه باشدروزدر

 ینماينده کارگران آمريکا توجه را به تصميم رفقايش برا. شود ابراز کاریتوقف جهانمطالبه درتمام کشورها با يک 

. برگزيدی پرولتاری جشن جهانی جلب کرد، و کنگره اين تاريخ را برا١٨٩٠مه ] ماه[اعتصاب در اول   

کنگره تصميم . تنديک بار تظاهرات در نظر داش فقط   سال پيش در استراليا، کارگران واقعًا یاين مورد، مانند سدر

. تظاهرات بکنند١٨٩٠مه ] ماه[اول روز در هشت ساعت دریبرا سرزمين ها با همديگرۀگرفت که کارگران هم

 ی را پيش بينیتوانست طريق برق آساييطبيعتًا هيچکس نم.  نگفتی بعد سخنی سال هایتعطيل براتکرارهيچکس از

اول روز گرفتن  معهذا، جشن .  خواهد شدپذيرفته طبقات کارگر طرف زچه بسرعت ا  و کند که با آن ايده موفق شده

 يک نهاد ساالنه و   مه بايد] ماه [اول که روز حس کند   و کس بفهمدنکه هراي  بود، تا یکاف يک باریمه بسادگ] ماه[

دن به اين رسي پس ازیحت  یول. مطالبه کرد روز مه پذيرش هشت ساعت در ] ت اول ماهخواس[اولين  ...باشد پيگير  

 



 

 و طبقه حاکم ادامه دارد، تا  یتا زمانيکه مبارزه کارگر بضد بورژواز. بين نخواهد رفتمه از] اول ماه[، روز هدف

 یوقتيکه روزهاو. ساالنه اين مطالبات خواهد بودمه نموده  ] اول ماه[نشده اند، روز  زمانيکه همه مطالبات پذيرفته 

مه را ] اول ماه[ آنگاه هم بشريت احتماًال روز -هان رستگاريش را بدست آوردجزنند، وقتيکه طبقه کارگر سریبهتر

. بسيار گذشته جشن خواهد گرفتیبه افتخار مبارزات تلخ و رنجها  

 
  

               گروزا لوکزامبور
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