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  پيدايش اول مهیدرباره چگونگ

 "ی از بين بردن اختالفات طبقاتینمايش مصمم خواست طبقه کارگر برا"

شش ود ن ماه هشتافرورديپنجم  بيست                                                                               ناصر اصغری
 

   

 مه صدها مطلب به مناسبت اين روز به زبانهای مختلف و از جمله فارسی نوشته و به هر ساله در حول و حوش اول ماه

اکثر قريب به اتفاق اين مباحث شامل تجزيه و تحليل وضع طبقه کارگر، فراخوان، پيام، و يا . بحث گذاشته ميشوند

جعه به تعدادی مراجع معتبر، قصد من از اين نوشته، با مرا. برجسته کردن يک يا چند مطالبه جنبش کارگری ميباشند

چه فاکتورهائی و چه شرايطی باعث . ای از چگونگی پيدايش اول ماه مه بعنوان روز جهانی کارگر است ارائه تاريخچه

داشت پيدايش اين روز شدند، طبقه کارگر با چه جزر و مدهائی روبرو بود، و چه مشکالتی را بايد از سر راه برمي

 .  ميکنم به آنها بپردازمموضوعاتی هستند که تالش 

  فاکتورهای مهم در بررسی پديده اول مه

تجارب موفق در مبارزات کارگران؛ که گرچه ) ١. در بررسی ريشه های اول ماه مه، به سه فاکتور اصلی برميخوريم

مبارزه بر سر ) ٢نسبتا کمتر مورد بحث قرار گرفته اند، اما مهمترين فاکتور در ادامه مبارزات کارگران بوده اند، 

وفق مختص مبارزات کارگران آمريکا نبودند، و حتی در اين تجارب م. طبقه کارگر آمريکا) ٣روزکار هشت ساعته، و 

مبارزه بر سر کاهش ساعات کار نيز مدتها قبل در کشورهای اروپائی و استراليا در . سوی اقيانوسها نسبتا نادرتر بودند

ا مبارزات ا از جهاتی، هم از لحاظ ترکيب و هم از لحاظ تاريخی، تفاوت کيفی باما جنبش کارگری آمريک. جريان بود

گرچه مبارزه طبقاتی در آمريکا رهبران سرشناس کارگری پرورانده بود، اما کسانی . کارگران در ديگر کشورها داشت

، ) Michael Schwab(مايکل شواب، ) August Spies(از سوئد، آگوست سپايز) Joe Hill( را نيز چون جو هيل

 از آلمان، جان کلور) Adolph Fisher( و آدالف فيشر) Louis Lingg( لوئی لينگ، )George Engel( جورج انگل

)John Cluer( ،از انگلستان و هزاران رهبر ديگر از لهستان، فرانسه، بلژيک، ايتاليا، اسپانيا، هلند، روسيه، اتريش

زو ليست  در کشورهای اروپائی يا تبعيد و مورد پيگرد قرار ميگرفتند و يا جايرلند و اسکاتلند که بخاطر مبارزاتشان

. سياه قرار گرفته بودند و دار و ندارشان را خرج سفر به اياالت متحده آمريكا کرده بودند، به خود جذب کرده بود

 و رشد و گسترش سريع همچنين آمريكا چون دهقان آزاد شده از زمين نداشت و در عين حال بدليل آمبود نيروی آار

ر نميداد، آارگران زيادی از جمله تعداد چشمگيری راديكال و داری محدوديتی بر سر راه مهاجرين قرا سرمايه

اين تصوير آاذب فيلمهای هاليوودی آه گويا همه آسانی آه خواهان . سوسياليست از اروپا جذب بازار آار خود کرد

دوار يافتن اآثر آسانی آه عازم آمريكا بودند، امي. اج طال بودند، وارونه استمهاجرت به آمريكا بودند، بدنبال استخر

يک خصوصيت ويژه ديگر طبقه کارگر آمريکا، بخصوص در گرماگرم . هايشان بودند آاری برای سير آردن خانواده

 . بود) Knights of Labor" (های کار شواليه"ای چون  مبارزه بر سر کاهش ساعات کار، وجود تشکيالتی وسيع و توده



زمانی که تبعيض بر عليه زنان، رنگين پوستان، . و مهارت نبود ها بر اساس حرفه سازماندهی کارگران توسط شواليه

های کار که بزرگترين تشکل کارگری ولو با  يهوديان و ايرلنديها يکی از مشکالت اصلی طبقه کارگر اروپا بود، شواليه

" حرفه آمريکا فدراسيون کار و"ود، زنان و سياهپوستان را سازمان ميداد و برخالف داشتن افقی محدود و گاها مضر ب

 .  آه فقط آارگران ماهر را سازمان ميداد، مشغول سازمان دادن کارگران غيرماهر بود

اند، مبارزه بر سر کاهش ساعات کار  های اول ماه مه بر آن تأکيدی ويژه داشته اما آنچه مورخين در بررسی ريشه

ساعات کار چنان طوالنی و وحشتناک بودند که بارها در محيط کار شيفتی وقتی که نوبتها از شيفت شب . روزانه است

دادگاهی در محاکمه !  ساعت پشت سر هم کار کند٢۴خواهد به روز ميچرخيد، اتفاق ميافتاد که کارفرما از کارگر ب

ر ميکند مبنی بر اينکه کارفرمايان حق دارند از  حکمی صاد١٨٠۶سران اعتصاب شرکت کفاشی و دباغی در سال 

 که کارگران يکی از نانوائيهای نيويورک وارد اعتصابی ١٨٣۴در سال .  ساعت هم کار بکشند٢٠کارگران حتی 

اين . ای کارگری گزارش ميدهد که شرايط کار کارگران اين نانوائی از بردگان مصری هم بدتر است مهميشوند، روزنا

در يك چنين وضعيتی است آه .  ساعت در روز کار کشيده ميشود٢٠يسد که از گرده اين کارگران حتی روزنامه مينو

 ١٨ و گاها حتی ١٦، ١٤، ١٢ت آار از ، آمريكا شاهد هر روزه مبارزه بر سر آاهش ساعا١٩ قرن ٣٠ و ٢٠های  دهه

 .   ساعت بود١٠ ساعت به ٢٠و 

النور . جنبش روزکار هشت ساعته بود) ١٨۶۵ - ١٨۶١(گ داخلی آمريکا مارکس در کاپيتال ميگويد که اولين ميوه جن

 Samuel در نامه ای به ساموئل گامپرز W. Thorne و ويليام تورن) دختر کارل مارکس)Eleanor مارکس

Gompers رهبران کارگری زيادی از جمله ١٨٩٠سال  مينويسند که در هفتادمين جشن تولد انگلس در لندن در اواخر ،

وست ببل، ويليام ليبکخنت و خود انگلس به نقش طبقه کارگر آمريكا در جهانی کردن مطالبه روزکار هشت ساعته آگ

 (  ١. (در نتيجه در بررسی ريشه های اول مه پرداختن به طبقه کارگر آمريکا اهميت دارد. اشاره کرده اند

 " روزهای کارگر"

طبقات دارای صاحب وسائل توليد، به کارگران همچون . اخته نميشدطبقه کارگر در اوايل پيدايش چندان به رسميت شن

کارگران با زور و اعتراض روزهای خاصی را به . ابزار توليد و حتی کمتر از ماشين مينگريستند و برخورد ميکردند

عطيل اعالم ی از روزهای سپتامبر را به عنوان روز کارگر، تدر زمان انقالب کبير فرانسه نيز يک. خود اختصاص داند

در خود آمريکا چند نسل از کارگران روز چهار ژوئيه، روز استقالل آمريکا از انگليس، را بعنوان روز کارگر . نمودند

هم در  بعنوان روز کارگر هنوز -اولين دوشنبه سپتامبر-) Labour Day" (ليبر دی"بعد از آن، روز . جشن گرفتند

در آمريکا و اکثر کشورهای به اصطالح جهان سوم، دقيقا از جنبه سلب وجهه . اياالت متحده و کانادا جشن گرفته ميشود

اجتماعی از کارگران بعنوان يک طبقه است که ميخواهند روز کارگر را از او بگيرند و روزهای ديگری را برای او 

مه بعنوان روز جهانی  بر کاراکتر روز اول ماه ١٨٩٣ونال دوم در سال قطعنامه کنگره زوريخ انترناسي. تعيين کنند

 .  کارگر بعنوان طبقه ای اجتماعی تأکيد ميگذارد، که پائينتر به آن اشاره ميکنم

   مبارزه بر سر کاهش ساعات کار

 



" هی مارکت" و دادگاه معروف به دادگاه وقايع ١٨٨۶ايده مبارزه برای کاهش ساعات کار، معموال اتفاقات مه 

)Haymarket (اما مبارزه بر سر کاهش ساعات کار حدودا يک قرن قبل از آن در . ر ميدهدآمريکا را به ذهن خطو

توسط صنف نجاران برای کاهش ساعات کار به  ١٧٩١فيالدلفيا حتی قبل از وجود يک تشکل فرمال کارگری در سال 

ی، معموال  ميالد١٩ تا اواخر قرن ١٨ قرن ٩٠يک قرن مبارزه و اعتصاب کارگری، بين دهه . ده ساعت ثبت شده است

"  عصر۶ صبح تا ۶از "شعار اصلی اکثر اعتراضات، . حول کاهش ساعات کار روزانه و افزايش دستمزد دور ميزد

 بخشی از کارگران يکی از معادن ذغال سنگ ١٨٣۵در سال ). ساعت برای صرف غذا ٢  ساعت کار و١٠. (بود

هر روز کارگران زيادی به اين .  به اعتصاب زدند ساعته دست١٠فيالدلفيا برای مطالبه افزايش دستمزد و روزکار 

ايان به خواسته های کارگران  هفته از اين اعتصاب نگذشته بود که شهرداری فيالدلفيا و کارفرم٣هنوز . جمع ميپيوستند

ات اين تجربه موفق مثل برق به تمام کارگران در سراسر آمريکا گزارش شد که به نوبه خود باعث اعتصاب. گردن نهادند

 ساعت کار برای کارگران ١٠تا اواخر همان سال تقريبا آمريکا به . هر چه بيشتری برای خواست کاهش ساعات کار شد

گرچه کارفرمايان به بهانه های مختلف از آن پيروی نميکردند و دولت نيز رسما از اجرای آن . دماهر رسما تن داده بو

 رسما ١٩ اين بخش از کارگران، اين قانون تا اواخر دهه شصت قرن سر باز ميزد، اما در زير فشار اعتراضات مداوم

نه، کارگران از مبارزه برای کاهش  ساعت کار روزا١٠حتی بعد از پيروزی و بدست آوردن . به اجرا گذاشته شد

 William( ، يکی از رهبران کارگری فيالدفليا، ويليام هيتون١٨٣۶در سال .  باز نايستادند٨ساعت کار به 

Heighton( ،ساعته را به سرمايه داران تحميل ١٠گرچه توانستيم روزکار : "در يکی از روزنامه های کارگری نوشت 

يکی از رهبران اعتراضات کارگری ." ر کاهش هرچه بيشتر ساعات کار باز نخواهيم ايستادکنيم، اما برای مبارزه بر س

:  ساعته ميخوانند، ميگويد٨رخين او را پدر مطالبه روزکار که بعضی از مو، )Ira Smith( آمريکا به نام ايرا اسميت

 !"  بدانيم بيشتر از آنچه که داريم ميخواهيم توقع ما کارگران به اين دليل پائين است که وقتی برايمان باقی نميماند تا"

ز آنجا که کارگران کنگره ژنو انترناسيونال اول قطعنامه ای را که توسط مارکس نوشته شده بود، با اين مضمون که ا

آمريکا خواهان روزکار هشت ساعته هستند، انترناسيونال مطالبه روزکار هشت ساعته را به مطالبه کارگران سراسر 

 Central" ( اتحاديه کارگری مرکزی"قبل از اين قطعنامه   هفته٢درست . جهان تبديل ميکند، را به تصويب رساند

Labor Union (تعدادی از ١٨۶٨در سال . ه روزکار هشت ساعته را بتصويب رسانده بودآمريکا قطعنامه مربوط ب 

 هزار نفر به کنگره ١٠در همين سال طوماری با امضا . ايالتهای آمريکا روزکار هشت ساعته را قانونی کرده بودند

افرماها و ک. يکا، خواستار اين شده بود که روزکار هشت ساعته در تمام بخشهای دولتی به اجرا گذاشته شودآمر

برای مثال به کارگرانشان ميگفتند که تنها . قانونگزاران از هر نيرنگی برای زيرآب زدن اين قانون استفاده ميکردند

تعدادی با کاهش . ده اند، ميتوانند کارهايشان را حفظ کنند ساعت را امضا کر٨کسانی که قرارداد قبول کار بيشتر از 

در يک چنين موقعيتی که دولت از به اجرا درآوردن قانون طفره ميرفت و . ادندساعات کار دستمزدها را نيز کاهش د

جرای وضع معيشتی کارگران نيز وخيمتر ميشد، کارگران معموال در برابر انتخاب امضای قرارداد و يا پافشاری بر ا

 !  قانون از طرف کارفرما، معموال اولی را انتخاب ميکردند

   شکاف در جنبش کارگری

  ه بر سر کاهش ساعات کار روزانه اما اعتصابات و اعتراضاتی را ميطلبيد که کارگران و رهبرانشان بايد با ديدیمبارز



که چنان گل و گشاد بود که حتی تجار و سياستمداران " ها شواليه.  " روشن و عزمی راسخ و متحد به پيشواز آن ميرفتند

فدراسيون . "آورد ، به سياستهای عليه اعتصاب روی می"شکلينمت"ز ميکرد، در زير فشار اين بخش ا" متشکل"را هم 

تغيير نام داد، چون " فدراسيون کار آمريکا"که بعدها به ) Federation of Trade and Labor Union" (کار و حرفه

در . بود عاجز" ها شواليه"نسبتا کم عضوتر بود، از سازمان دادن يک اعتراض کوبنده و بزرگ بدون کمک واحدهای 

رهبر )Terence Powderly" (ترنس پاودرلی"سير مبارزه بر سر کاهش ساعات کار به روزکار هشت ساعته 

او از کارگران ميخواست که به جای اعتصاب و اعتراض خيابانی، در . از مخالفين سر سخت اعتصاب بود" ها شواليه"

تا هم افکار عمومی و هم صاحبکاران را ارشاد يسند سالگرد تولد جورج واشنگتن مقاله درباره وضع طبقه کارگر بنو

 هزار عضو داشت، در مبارزه ٧٠٠ حدودا ١٨٨۶ها که در زمان وقايع مه  در عين حال واحدهای زيادی از شواليه! کنند

ستی طرفدار راههای البي" ها شواليه"نه تنها خط رسمی . بر عليه ساعات طوالنی کار، خود را در کنار فدراسيون ميديدند

 ١٨٨١ قانونی بر سر مطرح کردن مطالبه روزکار هشت ساعته بود، بلکه خود فدراسيون هم که در اواخر سال و

 نمايندگان ١٨٨٢اما در مجمع عمومی سال . تأسيس شد، در اوائل طرفدار مطرح کردن اين مساله از راههای قانونی بود

 راه حل اتکا به قانون ١٨٨۴و فدراسيون رسما در سال ادند مارکسيست فدراسيون راه حل قانونی را مورد حمله قرار د

در رابطه با مطالبه روزکار هشت ساعته، تصميم گرفته شد که انتظار : "را کنار گذاشت؛ و در بيانيه ای اظهار داشت که

آنها " ارشاد"رای در حالی که پاودرلی مشغول نوشتن مقاله و نامه به سياستمداران ب." راههای قانونی کشيدن بيفايده است

جورج "از سياستهای اعتصابی بود، " ها شواليه"بود و در عين حال مشغول دور کردن رهبران عملی واحدهای 

ای به مجمع ساالنه فدراسيون  قطنامه" اتحاديه نجاران و بناها"بنيانگذار و رهبر ، )George Edmonston" (ادمانستون

وزکار قانونی هشت ساعت است و از تمام اتحاديه ها خواسته شده بود که ر ١٨٨۶برد مبنی بر اينکه از روز اول ماه مه 

 رأی مخالف به تصويب ٢ رأی موافق در مقابل ٢٣اين قعطنامه با . را به اجرا بگذارند" قانون"از اين روز به بعد اين 

 .  رسيد

ی از رهبران تشکلهايشان با مشکل ديگری که طبقه کارگر از همان اوان پيدايشش با آن مواجه بوده، همصدائی بعض

مثال در کنار تصوير پردازی رسانه های آمريکا از کارگران بعنوان انسانهائی تنبل، تن پرور، . طبقه حاکمه بوده است

نيز با )P. M. Arthur( اديه لوکومتيورانان، پی ام آرتورميگسار، ولگرد، الشی، دزد، آدمکش و غيره، رهبر اتح

دو ساعت کم کردن از ساعات کار، يعنی دو ساعت بيشتر : " هشت ساعته اعالم کردمخالفت سرسخت با روزکار

طبقه کارگر عالوه بر مبارزه با پليس و کارفرماها، دو چندان بايد مبارزه با چنين افکاری در !" ولگردی و الشيگری

يک اختالف ديگر در جنبش کارگری حمايت .   هموار کند٨۶ف خود ميکرد تا راه را برای رسيدن به اول ماه مه صفو

 ساعته که هنوز با دولت ١٠طرفداران روزکار .  ساعته بود٨ ساعته از جنبش روزکار ١٠نکردن طرفدران روزکار 

در .  ساعته حمايت آنچنانی نکردند٨ ساعته را به اجرا بگذارد، از جنبش روزکار ١٠سر و کله ميزدند تا بلکه روزکار 

  .  اختالفاتی بود که کارگران بايد به استقبال اول ماه مه ميرفتند يک چنين شکاف و

شواليه ها بدون شک نقشی بسيار حياتی و مهم در متشکل کردن کارگران و در متحد کردن کارگران زن و مرد و سياه و 

رماهر مشغول بودند، دورانی که شواليه ها به سازمان دادن کارگران غي. سفيد و سرخ پوست در آمريکا و کانادا داشتند

بسياری از اجحافاتی که به کارگران ميرفت، شامل کارگران . دندآور اصوال کارگر غيرماهر را شهروند به حساب نمی

  اما . اگر قانونی برای بهبود وضع معيشتی کارگران در نظر گرفته ميشد، منظور کارگران ماهر بود. ماهر نميشد



 زمانی که. را نبايد ناديده گرفتپاودرلی   و مخصوصا ترنس  رهبری آن رب  اشاره رفت، نقش مخ که فوقا همانطوری 

بودند، پاودرلی شديدا عليه حمايت " هی مارکت"سراسر دنيا نگران وضع رهبران کارگران شيکاگو بعد از وقايع 

واحد . دندواحدهای شواليه ها لزوما از سياستهای رهبری پيروی نميکر. واحدهای شواليه ها از رهبران دربند بود

ودرلی در قبال رهبران دربند، به دفاع و حمايت از آنها شيکاگو اين تشکل بعد از مدت کوتاهی پيروی از سياستهای پا

نشريه واحد شيکاگو آن زندگينامه آنها را که در دوره انتظار برای بدار آويخته شدن بودند توسط خودشان . پرداخت

ه ها نامه سرگشاده مينوشت و از آن ميخواست که ب مرتب به رهبری شواليهفدراسيون .  نوشته شده بود، منتشر کرد

در عين حال واحدهای شواليه ها مجمع عمومی بعد از مجمع عمومی . مبارزه آنها بپيوندد، اما هر بار جواب رد شنيد

ساعت کار به کمپين قطعنامه بتصويب ميرساندند که در آن از رهبری شواليه ها خواسته ميشد به مبارزه بر سر کاهش 

نکه ديگر کامال معلوم شده بود که رهبری شواليه ها از اين روز با نزديک شدن روز موعود، و اي. فدراسيون بپيوندد

 .  حمايت نخواهد کرد، فدراسيون روز بروز محبوبتر ميشد

   چرا اول ماه مه برگزيده شد؟

: تبصره ميگفت.  با تبصره ای تصويب کرده بود١٨۶٧ل  ساعته را در مارس سا٨روزکار )Illinois( ايالت ايلنويز

کارگران اين تبصره را به ."  ساعته به اجرا گذاشته ميشود مگر اينکه قرارداد طور ديگری نوشته شده باشد٨روزکار "

اشته يک توافق از پيشی در يک راهيپمائی خواستار به اجرا گذ  اتحاديه در۴۴در اول ماه مه همان سال . مصاف طلبيدند

روز بعد، اعتصابات .  هزار نفر شرکت کردند١٠در اين راهپيمائی حدودا .  ساعت شدند٨شدن بيقيد و شرط روزکار 

" مک کورميک"کارگران کارخانه ماشين االت دروگری . زيادی در چندين کارخانه و کارگاه، شهر را عمال فلج کرد

)McCormick( اين اعتصابات و اعتراضات . ارخانه را ترک کردند ساعت کار دست از کار کشيدند و ک٨بعد از

 از ١٨٨۶گرچه دليل انتخاب اول مه .  ساعته ايلنويز هيچوقت به اجرا در نيامد٨حاصل فوری نداد و قانون روزکار 

 که رابطه ای بين انتخاب اين روز با وقايع اول و دوم مه جانب ادمانستون معلوم نبوده، اما بسياری بر اين عقيده اند

گروهی نيز بر اين عقيده اند که از آنجا که اول مه روز عقد قرارداد اتحاديه نجاران و .   در شيکاگو وجود دارد١٨۶٧

بناها با صاحبکاران است، معموال صاحبکاران در اين روز در موضع ضعف قرار داشتند و دليل انتخاب اين روز از 

ی از خواسته های اتحاديه در اين صاحبکاران با بسيار.  بوده استجانب رهبر اتحاديه نجاران و بناها، از سر تجربه

 .  وسعت مهاجرت آنزمان به آمريکا و تقاضا برای خانه و ساختمان اين احتمال را قوی ميکند. روز موافقت ميکردند

   پيشروی

 عدد با حدودا ۵٠٠ از بطور ميانگين کمتر) ٢) (lockout(  اعتصابات و موقتا بستن ها١٨٨۴ تا ١٨٨١در بين سالهای 

 هزار رسيد و در سال ٢۵٠ با شرکت ٧٠٠ به ١٨٨۵اين عدد در سال .  هزار شرکت کننده در آن، در سال بود١۵٠

 هزار نفر بنوعی درگير جنبش ٢۵٠آوريل، حدود  در اواسط ماه.  هزار شرکت کننده رسيد۶٠٠ با ١۵٧٢ به ١٨٨۶

 ٩ و يا ٨ به ١٨٨۶ هزار نفر حتی قبل از ماه مه ٣٠٠ين جنبش حدودا در اثر نيرو گرفتن ا.  ساعته بودند٨روزکار 

حتی قبل از ماه مارس، شهرداريهای ميلواکی و شيکاگو هشت ساعت کار را برای . ساعت کار در روز رسيده بودند

  ح کرده بودند،  ساعته را مطر٩آن بخش از کارگران که ابتدا مطالبه روزکار . اريها به اجرا گذاشته بودندکارگران شهرد



رسانه ها شروع به حدس و گمان درباره اندازه و وسعت .  ساعته شدند٨با مشاهده پيشروی جنبش، خواهان روزکار 

لباس شخصيها خود را برای مقابله با اين روز آماده  پليس و. حمله به شبح کمونيسم شروع شده بود. راهيپمائيها کردند

های طرفدار حزب  ها و اتحاديه با حمايت واحدهای شواليه" اتحاديه مرکزی "٨۶مه يکشنبه، روز قبل از اول .  ميکردند

 .   هزار نفر به اين فراخوان جواب مثبت دادند٢۵بيش از . شيکاگو فراخوان داداليست، يک تظاهرات بسيج کننده درسوسي

   ١٨٨۶اول تا چهار ماه مه 

اين راهپيمائی تنها شامل شهرهای بزرگ و صنعتی . ت زدند هزار نفر به راهپيمائی دس۵٠٠در روز موعود حدودا 

کارگران زيادی هم که در راهپيمائی شرکت نکرده بودند، اما آنروز . نميشد، حتی حاشيه شهرها هم شاهد راهپيمائيها بود

آنها پرداخت ای هم زده باشند، کارفرما حقوق کل روز را به  انه ساعت کار کردند و اکثر جاها بدون اينکه چ٨را فقط 

در اين .  ساعت کار به تصويب رسيد٨هائی در ميان صدای هلهله و شادی و کف زدنها به حمايت از  قطعنامه. کرد

رت بگيرد، آنجا که انتظار ميرفت راهپيمائی و اعتراضی در اين روز صو. ها به عمل مستقيم سياسی تأکيد ميشد قطعنامه

در شهر سنت لويس . ل کردند تا بقول خودشان از دردسر احتمالی جلوگيری کنندها را تعطي کارفرماها کارگاه و کارخانه

کارفرماها در .  ساعته شدند٨ لوله کش شهر صبح روز اول مه دست از کار کشيدند و خواهان روزکار ٢٠٠تمامی 

 از کارگران شهر چنين اين اولين باری بود که اين بخش. روی آن فکر کنيم جواب گفتند که بايد کمی به ما وقت بدهيد تا

صبح روز اول ماه مه مجمع عمومی اتحاديه نجاران و بناها همان شهر تصميم گرفت که . ای را مطرح ميکردند مطالبه

دون هيچگونه کارفرماها هيچگونه مخالفتی نکردند و خواست آنها را ب.  ساعت است٨از امروز روزکار قانونی 

ک تايمز گزارش داد که گرچه نگرانيهائی از چهره بعضی از کارگران مشاهده روزنامه نيويور. زنی قبول کردند چانه

 هزار نفر در مراسمهای مختلف روز اول مه شرکت ٣٠ميشود، اما جو چنان همه را گرفته بود که با وجود اين نگرانيها 

در بسياری از شهرها . دهای آنان موافقت کرده بو ده که کارفرما با خواسته نفره گزارش ش٢حتی از اعتصاب . کردند

 .  جز در ميلواکی و شيکاگو گزارشی از دخالت پليس در دست نيست. راهپيمائيها تا سه مه ادامه داشت

گرچه کنگره چند . به ذهن خطور ميکند" هی مارکت"با بياد آوردن اول ماه مه، همانطورکه اشاره کردم معموال واقعه 

پيشنهاد و تصويب کرد، اما پيش درآمد ) ٣(اه مه را بعنوان روز جهانی کارگر سال بعد انترناسيونال دوم بود که اول م

از فوريه " مک کورميک"کارگران کارخانه .  مه همان سال بود٣د،  اتفاق افتا١٨٨۶ مه ۴که در " هی مارکت"واقعه 

 ١٨۶٧ما از همان سال رابطه بين کارگران و کارفر.  در اعتصاب بودند و کارخانه اعتصاب شکن استخدام کرده بود٨۶

 بعد از ٨۶سال  اما در فوريه.  ساعت کار دست از کار کشيده بودند، چندان خوب نبود٨که کارگران اين کارخانه بعد از 

کارگران از همان ، )Lockout( اينکه کارخانه زير يکی از قراردادهايش زده بود و کارخانه را موقتا تعطيل کرده بود

 هزار کارگر يکی از ١٠ از ٨۶ مه ٣روز .  و کارخانه هم اعتصاب شکن استخدام ميکندروز وارد اعتصاب ميشوند

 ٨ هزار در برابر اين کارخانه برای روزکار ۶ک قرار گرفته بود، های چوب بری که روبروی مک کورمي کارخانه

شکنهای کارخانه مک موقعی که يکی از رهبران کارگران سخنرانی ميکند، تعدادی از اعتصاب . ساعته تجمع ميکنند

صاب  نفر از تجمع کنندگان کارخانه چوب بری در اعتراض به اعت۵٠٠حدود . کورميک ميخواهند وارد کارخانه شوند

پليس بسوی آنها شليک ميکند و شش تن جانشان را از دست . شکنها در حال شعار دادن، به طرف آنها حرکت ميکنند

  دادگاه واقعه هی مارکت به اعدام محکوم ميشود، خود در ميان تجمع کنندگانآگوست سپايز که بعدها در جريان . ميدهند



آلمانی بود، همان روز مطلب تند و تيزی عليه بربريت پليس  – او که سردبير يک روزنامه کارگری انگليسی.  بود

 بعدازظهر در مرکزمينويسد و فراخوان اعتراض به عمل شنيع و جنايتکارانه پليس برای روز بعد در ساعت هفت و نيم 

رچه گ. پليس گفته بود که هرگونه برخورد تند را از طرف تجمع کنندگان سرکوب خواهد کرد. را ميدهد" هی مارکت"

 هزار نفر به فراخوان تجمع ٣های زيادی فراخوان تجمع داده بودند، اما بدليل هوای سرد و بارانی آنروز تنها  اتحاديه

نويسنده کتاب ده  Philip Foner فيليپ فانر. در نزديکی تجمع کارگران قرار گرفتپليس شيکاگو . جواب مثبت دادند

شهردار شهر شيکاگو نيز در ميان تجمع کنندگان بوده و بعد از اينکه او  جلدی تاريخچه جنبش کاگری آمريکا ميگويد که

ليس خبر ميدهند که شهردار ميتينگ را ترک ميکند، مخبران پليس که لباس کارگری به تن کرده بودند، به رئيس پ

 نفر از ٢٠٠ه حدودا  تن از افراد پليس به تجمع کنندگان ک١٨٠اواخر دقايق ميتينگ بود که تعداد . ميتينگ را ترک کرد

 Samuel( در حالی که سموئل فيلدن. آنها باقی مانده بودند، نزديک ميشوند و دستور متفرق شدن به آنها داده ميشود

Fielden( ،دادگاهی شد، سخنانش را به پايان " هی مارکت" از رهبران کارگری که در جريان دادگاه واقعه يکی ديگر

در همين هنگام بمبی به . اعتراض کرده و ميگويد که اين تجمعی مسالمت آميز است ميرساند، به اين درخواست پليس

 پليس ۶بعدها . يگر نيز زخمی ميگردند نفر د٧٠وسط افراد پليس پرتاب ميگردد و يک تن در جا کشته ميشود و حداقل 

ليک ميکند که در نتيجه چهار پليس بسوی کارگران ش. ديگر نيز در اثر جراحات عميقی که برداشته بودند، کشته ميشوند

 .  تن از تجمع کنندگان کشته و دهها نفر ديگر نيز زخمی ميگردند

صدها نفر از فعالين را دستيگر ميکنند و بعد از . يگرددروز بعد از اين واقعه، حکومت نظامی در شهر شيکاگو اعالم م

 آلبرت پارسونز: بازجوئيهای اوليه هشت نفر از رهبران کارگری را برای نمايش انتقام و گرفتن زهرچشم انتخاب ميکنند

)Albert Parsons( ،نيبسموئل فيلدن، مايکل شواب، آدولف فيشر، لوئی لينگ، و اسکار، جورج انگل، آگوست سپايز  

)Oscar Neebe .(پال اوريچ Paul Avrich  هی "ميگويد که جريان دادگاه " تراژدی هی مارکت"نويسنده کتاب

 تصميم گرفته شده بود که اين رهبران را از بين ببرند تا ديگران درس. بود) red scare (۴ شروع اولين" مارکت

اعضای هيئت منصفه . انفجار بمب در بين جمعيت نبودندجز سمئول فيلدن هيچکدام از متهمين در موقع ! عبرتی بگيرند

قاضی فرصتی به وکيل . از ميان تجار و افرادی که ميدانستند کدورت خاصی با اين رهبران دارند، برگزيده شده بودند

. هرچه ميخواست، بر عليه متهمين، حتی بيربط به موضوع، ميگفت وکيل پليس. مدافع نميداد که از شاهدين سوال بکند

هفت .  آگوست طول ميکشد٢٠ شروع به محاکمه اين هشت تن از رهبران کارگری ميکند و تا ٨۶ ژوئن ٢١دادگاه روز 

جدد از وکيل مدافع تقاضای دادرسی م.  سال زندان با اعمال شاقه محکوم ميگردند١۵تن به اعدام و اسکار نيب نيز به 

جنبش کارگری اروپا و آمريکا بغير از ترنس . است جواب منفی ميدهددادگاه عالی آمريکا ميکند که اين دادگاه به اين خو

چند روز قبل از اجرای حکم اعدام، دادگاه حکم . پاودرلی و دور و بريهايش يکپارچه اعتراض به اين احکام ميگردد

 سياه، چهار تن  معروف به جمعه١٨٨٧ نوامبر ١١روز جمعه . ابد تقليل ميدهد اعدام دو نفر، شواب و فيلدن، را به حبس

 ٢٣آلبرت پارسونز، جورج انگل، آگوست سپايز و آدولف فيشر به دار آويخته ميشوند و لوئی لينگ که تنها  –از متهمين 

. که او را در زندان ميکشند تعدادی بر اين باورند. سال سن داشت نيز در سلولش به گفته پليس دست به خودکشی ميزند

هزاران . زار نفر به خيابانهای شيکاگو آمدند تا شاهد تشيع جنازه اين رهبران باشند ه۵٠٠ نوامبر نزديک به ١٣روز 

 .  کارگر جنازه اين رهبران را تا گورستان همراهی کردند

   يک روز بعد از اينکه مقبره ای به يادبود اين قربانيان در گورستانی که اين رهبران به خاک سپرده ١٨٩٣ ژوئن ٢۶در 



در فرمانی شواب و فيلدن را همراه با ) John Peter Altgeld( د، فرماندار ايلنويز جان پيتر آلتگلدشده بودند، ساخته ش

رفقايشان که اعدام شدند آدمهای بيگناهی هستند که قربانی کدورت قاضی و  لوئی لينگ عفو ميکند و ميگويد که اينها و

 .  هيئت منصفه دستچين شده بودند

های  آنها يکی از کارخانه. ها دست به راهپيمائی ميزنند رگران يکی از واحدهای شواليه مه کا۴در ميلواآی نيز روز 

 مه، که روز بعد از واقعه هی مارکت بود، پليس بطرف کارگران ۵روز بعد، . آبجو سازی را مجبور به تعطيلی کردند

کنند و در نتيجه پليس به کارگران کارگران مقاومت مي. رق شوندحرکت ميکند و دستور ميدهد که از جلوی کارخانه متف

 .  آورد  نفر را که هشت تن از کارگران مهاجر لهستانی و ديگری کارگر آلمانی بودند را از پای در می٩شليک کرده آه 

   کارگران دوباره خود را سازمان ميدهند

 را هم بمناسبت ١٨٩٠ جنبش آارگری آمريكا قبل از تصميم آنگره انترناسيونال دوم قصد داشت روز اول ماه مه

 ساعته در يك سطح عمومی و وسيعتر ٨ و هم مطرح آردن دوباره مطالبه روزآار ٨٦بزرگداشت جانباختگان وقايع مه 

تصميم .  ساعته را به بحث گذاشت٨طالبه روزکار  خود بار ديگر م١٨٨٨فدراسيون در کنگره دسامبر . گرامی بدارد

طبقه کارگر تنها .  ساعته را به اجرا خواهد گذاشت٨ روزکار ١٨٩٠ل ماه مه گرفته شد که طبقه کارگر متشکل در او

. برای اين منظور يک سازماندهی و کمپينی فشرده الزم بود. يک سال و نيم وقت داشت که به استقبال اين روز برود

.  آماده کرده باشند١٨٩٠وز مختلف را برای راهپيمائی خيابانی در نظر گرفتند که خودشان را برای اول مه چهار ر

ليبر ) ، و روز کارگر١٨٨٩ ژوئيه ۴، روز استقالل آمريکا در ١٨٩٠ و ١٨٨٩ فوريه ٢٢روز تولد جورج واشنگتن در 

گردهمائی نسبتا بزرگ در شهرهای مختلف  ٢۴٠ ،در اولين روز انتخاب شده. ١٨٨٩در اولين دوشنبه سپتامبر ) دی

 گردهمائی بدين مناسبت برگزار ۴٢٠ گردهمائی و در ليبر دی بيش از ٣١١ ژوئيه ۴در گردهمائيهای . برگزار گرديد

.  فدراسيون به تصويب رساندند١٨٨٨کارگران در اين گردهمائيها قطعنامه در حمايت از مصوبه کنگره . گرديد

 .  دريافت کردندکارگران کشورهای اروپائی از جمله انگلستان، فرانسه و آلمان حمايت ازم همبستگی وکارگران صدها پيا

   رگراول ماه مه روز جهانی کا

رزا لوکزامبرگ ميگويد که . در ابتدای اين نوشته گفتم که يکی از فاکتورهای مهم در مبارزه کارگران تجربه موفق است

 آوريل کار را تعطيل کرده و ٢١ ساعته روز ٨ تصميم ميگيرند برای مطالبه روزکار ١٨۵۶کارگران استراليا در سال 

اما تأثير اين اقدام چنان عظيم بود که از آن به . اقدام صورت بپذيرد قرار بود که فقط همان سال اين. ه شادی بپردازندب

. ليبر دی آمريکای شمالی هم تقريبا يک چنين سرنوشتی دارد. بعد تصميم ميگيرند هر سال اين عمل را تکرار کنند

ن تأثيری بر مارش آن سال چنا. ا به احترام کارگر جشن بگيرند تصميم ميگيرند که روزی ر١٨٨٢کارگران در سال 

تصميم ميگيرد هر ساله اين عمل را در اولين دوشنبه " اتحاديه مرکزی آمريکا "١٨٨۴کارگران ميگذارد که در سال 

 مبارزه گرچه ليبر دی حاصل. چنانکه امروز ليبر دی روز تعطيلی کارگر در آمريکای شمالی است. سپتامبر تکرار کنند

 .  دا کردن طبقه کارگر آمريکای شمالی از طبقه کارگر جهانی بدل شده استکارگران بود، اما امروز به روزی برای ج

   تصميم ميگيريد که در حال حاضر مهمترين ١٨٨٩در سال ) در واقع کنگره مؤسس(کنگره پاريس انترناسيونال دوم 



فدراسيون انجمنهای کارگران و "به نمايندگی از  Lavigne  لوينريموند.  ساعته ميباشد٨مطالبه کارگران روزکار 

او .  ساعته ميباشد٨که خواهان در دستور گذاشتن روزکار  فرانسه قطعنامه ای را به کنگره ميبرد" اتحاديه های کارگری

يش از کنگره ميخواهد که اين خواست بصورت يک اعتراض دست از کار کشيدن هماهنگ در سراسر جهان به نما

آه در واقع نماينده سموئل گامپرز بود و خود جنبش  Hugh McGregor نماينده آمريکا هيو مکگرگر. گذاشته شود

كا آسی را بعنوان نماينده رسمی به آن آنگره نفرستاده بود، به اطالع کنگره رساند که کارگران آمريکا آارگری آمري

 ساعته دست به راهيپمائی بزنند و ٨بودن ساعات کار و روزکار قصد دارند روز اول ماه مه را در اعتراض به طوالنی 

کنگره اين .  برگزيند١٨٨۶اشت سالگرد وقايع ماه مه خواست که انترناسيونال نيز اين روز را اول ماه مه در بزرگد

 ٨کار  برای مطالبه روز١٨٩٠پيشنهاد را پذيرفت و قطعنامه ای بتصويب ميرساند مبنی بر اينکه روز اول ماه مه 

. ساعته، کارگران همه کشورها با در نظر گرفتن شرايط موجود در کشور مربوطه در مراسمهای اول مه شرکت کنند

بود که راه را برای تفسيرهائی باز " با در نظر گرفتن شرايط موجود در کشور مربوطه"فه کردن قسمت همين اضا

 کارگران اروپا، ١٨٩٠در اول ماه مه .  اقدامی نکردند١٨٩٠گذاشت و تعدادی از اتحاديه های کارگری انگليس در سال 

. رهای کشورهای مربوطه به راهپيمائی پرداختنداستراليا و آمريکای شمالی دست از کار کشيدند و در خيابانهای شه

نند، تا به  چنان تکاندهنده بود که کارگران تصميم ميگيرند اين اقدام را هر سال تکرار ک١٨٩٠تأثير اعتصاب اول ماه مه 

:  در هايد پارک ميگويد١٨٩٠النور مارکس در سخنرانی اش در اول ماه مه .  ساعته خود دست بيابند٨مطالبه روزکار 

 ساعته جمع ميشديم و سال بعد اين ده دوازده نفر به ٨به ياد دارم که زمانی ده دوازه نفری اينجا برای مطالبه روز کار "

ه چندين هزار نفر و آن چندين هزار نفر اآنون به اين عظمتی تبديل شده که مشاهده چند صد نفر ميرسيد و سال بعد ب

 "!  ميکنيد

 ساعته متولد شد، اما حتی آنجا که کارگران به روزکار کمتر از آن هم ٨گرچه اول ماه مه از دل مبارزه برای روزکار 

اول ماه مه سمبل مبارزه و اتحاد . می ميدارنددست يافتند، اين روز را بعنوان سمبل مبارزه بر عليه نابرابری گرا

برای مثال در سالهای .  ساعته مطرح نميگردد٨مطالبه روزکار  امروز ديگر در اول ماه مه لزوما. کارگران است

گذشته در ايران مطالباتی چون لغو کار قراردادی، افزايش دستمزد، کاهش ساعات کار روزانه، آزادی تشکل کارگری، 

ل دوم قطعنامه کنگره زوريخ انترناسيونا. خته شدن اول ماه مه، بيمه بيکاری و غيره مطرح گرديده اندبرسميت شنا

اما متأسفانه ". نمايش مصمم خواست طبقه کارگر برای از بين بردن اختالفات طبقاتی" :درباره اول ماه مه ميگويد

. ی، به يک روز تعطيل صرف بدل شده استامروز در برخی جاها با وجود زمينه برای طرح مطالبات جنبش کارگر

رسالت اول ماه مه . د از کار واگذار ميکنند که کار نخوابدحتی در کشورهايی هم آن را در روزهای آخر هفته و يا بع

اما در عين حال بايد در اين روز با . البته که بايد اول ماه مه تعطيل رسمی باشد. خواباندن کار به نشانه اعتراض بود

  .  وداری مراسمهای مختلف بر تضاد طبقاتی و خواستهای اصلی طبقه کارگر انگشت گذاشته شده و تأکيد شبرگز

 ناصراصغری

٢٠٠۵ آوريل  

--------------------------------------------------- 

 



   پاورقی
 

 جنبش کارگری استراليا ١٨۵۶در سال . مبارزه بر سر کاهش ساعات کار روزانه البته که مختص جنبش کارگری آمريکا نبود  )١(
 ١٠مصوبه " ساعت باعث تصويب ١٠و يا مبارزه بر سر کاهش ساعت کار به . ح کرده بودمطالبه کاهش ساعت کار را علنا مطر

 ساعته و تعطيلی ١٠ روز ۶ساعات کار هفتگی در شهرکهای کوچک و روستاها را به  روزانه در انگليس ميگردد که" ساعت کار
نجا که رشد سرمايه داری مذهب را وادار به عقب يکشنبه ها برای به جا آوردن آئين مذهبی، تقليل ميدهد و در شهرهای صنعتی، آ

ی اول مه، من سعی کردم وارد جزئياتی که ميتواند به اين اما برای بررسی ريشه ها.  ساعته تقليل يافت١٠ روز ٧نشينی کرده بود، به 
.  موضوع مشخص بيربط باشد، پرهيز کنم  

يا پس از طی مراحل قانونی، . گر به توافق نرسند، دو احتمال وجود دارددر زمان عقد قرارداد بين تشکل کارگری با مديريت، ا )٢(
و يا يک احتمال ديگر اين است که قبل از اعالم اعتصاب از سوی تشکل کارگری، مديريت اعالم . کارگران وارد اعتصاب ميشوند

Lockout يات کارگری به آنبکند که در ادب" اعتصاب" کارخانه، کارگاه، مدرسه، (حل کار در اين مرحله مديريت م. ميگويند 
در اين مرحله هم در واقع کارگران همان کارهائی را که در مواقع اعتصاب، پيکت و ميز . را تعطيل ميکند) بيمارستان و غيره

.  اطالعات و غيره ميکنند، انجام ميدهند  
 ١٨٩٠نهاد نکرد، بلکه آن را فقط برای اول ماه مه کنگره انترناسيونال دوم در واقع اين روز را بعنوان روز جهانی کارگر پيش) ٣(

.  پيشنهاد کرد  
)٤ ( Red Scare در اين دوره ها . را به دوره هائی در آمريکا ميگويند که از وحشت کمونيسم هيئت حاکمه از سايه خودش هم ميترسد 

تشکالت دمکراتيک را مورد حمله . کنندنشريات چپها را توقيف مي. هر کسی را که از نظرشان مشکوک بنظر برسد دستگير ميکنند
. به کالمی ديگر يک جو ارعاب تمام معنا بر جامعه حاکم ميکنند. را جزو ليست سياه قرار ميدهند قرار ميدهند و رهبران کارگری

A Beautiful Mind فيلمهای Guilty by Suspicion و,  در نوشتن مطلب .  مثالهای خوبی از اين دوره ها را به نمايش ميگذارند 
:تسباال از منابع زير استفاده شده ا  

   
- The History of May Day, Alexander Trachtenberg   
- May Day: A short history of the International workers' Holiday 1886 - 1986, Philip S. Foner   
- What are the origins of May Day? Rosa Luxemburg   
- Anarchy and the Knights, Terence Powderly   
- Eleanor Marx's Speech at the First May Day Hyde Park,   
- May Day: Made in America, Joseph North   
- Western Labor Parades, New York Times May 2, 1886   

 


