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  جھانگير محبی: فرستند

٢۶.٠۴.١٠  

  
  

   لوکزامبورگُرزا
  

   کارگر چگونه شکل گرفت؟یجنبش کارگران و روزجھان
ارگرلي روز تعطکي استفاده از دهيا رای ک زاری ب ه وسی جشنی برگ رای الهي ک د ب ه خواست فتناي دست -ی باش  ب

  .  شکل گرفتايدرکشوراسترال بار نيساعت کار در روز، اول ٨ بری زحمتکشان مبنريکارگران و سا

 تظاھرات، یبابرگزارطورکامل دست ازکاربکشند و ه  روز را بکي گرفتند مي تصماي کارگران استرال١٨۵٠ درسال

  .  بگذارندشي به نمادخو - به حقی ازخواستھایباني و جشن، قدرت خود را درپشتیئگردھما
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د از اولاياسترال - دری کارگری ھاهيرھبران اتحاد.  شدنيي تعلي اپر٢١ جشن، روز ني ای برگزارخيتار  جشن ني بع

ارگر ال یک تفاده از ١٨۵٠ درس ه فکر اس دند ک ه ش ارگران، تدني جھت رسليروزتعط کيِ متوج وق ک ه حق  ريثا ب

  .  گذاشته استیجاه  برزحمتکشانيا برسھم ھم برمطالبات کارگران ،یبزرگ و مھم

ه  توانست به کارگران بینم بھترازجشن ھرساله یزيدرواقع چ.  جشن را ھرسال برگزار کنندني گرفتند، امي تصملذا

ا برتکیاعتماد جرأت و نيطور اعم، چنه  زحمتکشان بريطور اخص و سا صمهي بدھد، ت درت شان ت  خود را ِمي برق

  .  شوندی با بورژوازمبارزهزار  وارد کاری و دسته جمعیعمل

دی نمني بھترو کاراتر ازای عملچيھ ایِ توانست به بردگان اب اه ھ ا وکارگ ه ھ ه -ی کارخان د سرمادخم  داران، هيِ مانن

  . بفرستند داني کرده و به مجي خود را بسیروھايشجاعت بخشد، تا ن

ذی جشن کارگرِی برگزاردهي انرويازا ورد پ رار گرفرشي به سرعت م ع رو. ت ق ه یداديدرواق ترالک  اي درکشور اس

ُرخ داد، به مرور درد   .  شدی و جھانافتي گسترش زي نگرکشورھايُ

ان.  کردندیروي پیئايِ بودند که از روش کارگران استرالی کسانني نخستیئکاي آمرکارگران  مي تصم١٨٨٠ درسال آن

اه م ه اول م ارگرلي روزتعط،یگرفتند ک اه م. د شواعالم درسراسرجھان ی ک ذا دراول م  ٢٠٠ درحدود ١٨٨٠ یل

  .  پرداختندی مراسم دراول ماه می بر برگزاری مبنخود مي تصمدي به تجدیئکايھزار کارگرآمر

ا سرزندگی فاصله، جنبش کارگرنيدرا  ه فعالیُ دراروپا رشد کرده و ب بش ني انعکاس انيشتريب.  پرداختتي ب  جن

دهي نما۴٠٠ که کنگره نيدرا. آمد درشي به نمای کارگری المللنيدرکنگره ب صمن ه شد مي درآن شرکت داشت، ت  گرفت

  .  کارگران مطرح شودی ازسوی مطالبه کارگرني به عنوان نخستیستيباِ ساعت کار روزانه ٨که درخواست

دگاني از نمایکي سه بن امه  ازکشورفران رد، درخواست شنھاديپ" الون"ن ار ٨ ک اعت ک ه،ِ س ام یستي باروزان  درتم

  .  دي در آشي به نمایِ اعتصاب سراسرقيھا ازطرکشور

ددرسراسرجھان کارگر ی ھرسال را به عنوان روز جھانی گرفته شد که اول ماه ممي کنگره، تصمانيدرپا .  اعالم کن

  .  ھرسال برگزارشد،ی ماندنی به مثابه نھادیدرواقع اول ماه م

ارزهیِ نه تنھا به دست فراموشی ھنگام تا کنون، اول ماه مازآن شد؛ بلکه مب ارگران - سپرده ن ورژوازک ه ب  ی برطبق

اۀ  ھمکهيوطبقه حاکمه ادامه دارد، وتا زمان ته ھ ارگران یخواس ان از ک شده است؛ وزحمتکشان جھ رآورده ن  وغي ب

اه میبردگ د، اول م ا ی رھا نشده ان االنه اشينم امني ازای س ود وھنگ د ب ات خواھ ای مطالب ه روزھ ری ک را ی بھت  ف

 درآن رد،ي دست گبه رھا و سرنوشت خود را ی عدالتی ستم و بِدي که طبقه کارگر درسراسرجھان از قزمانرسد، آن 

شر ه ب ام است؛ ک اه مت،يھنگ ه ی اول م رام ادي را ب ه احت اطره وب ارزانِ وخ د ی راه آزادِمب شن خواھ دالت، ج  و ع

  .  گرفت

    

  اعدام شدند ١٩٢٧کادرسالي ازرھبران طبقه کارگرآمردوتن

http://www.youtube.com/watch?v=N0sYAU96FY0     

  دي     کارگران جھان متحد شو

http://www.youtube.com/watch?v=deESSazleFw&feature=player_embedded#!  

     

  

 


