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 Political سياسی

  
  یناصر اصغر

  

  

 در آمريکای شمالی" کارگر" روز 
  

  مقدمه

مه  که سر منشاء اول ماه یاتفاقات. شوديم یکا تداعيکاگو آمري ش١٨٨٦ کاھش ساعات کار با اتفاقات مه یجنبش برا

 ی برایکارگر  کارگران در حال سازمان دادن اعتراضات١٨٨٦سالھا قبل از اتفاقات مه  کاياما در خود آمر. ھستند

 بودن ساعات یحدود صد ھزار نفر در اعتراض به طوالن کاي تنھا در آمر١٨٧٢در بھار سال . کاھش ساعات کار بودند

  .ن جنبش بوديکاگو، نقطه اوج اي ش١٨٨٦مه . و خواھان کاھش ساعات کار شدند ابانھا آمدهيکار به خ

ت شناخته يمه آنجا بعنوان روز کارگر به رسم  باشند که اول ماهيید از استثنا کشورھايکا و کانادا شاي آمریکشورھا

کانادا،   ازین روز در بخشھائيا. دارندي مین روز را گرامياشکال مختلف اه کارگران ب نشده است؛ گرچه ھزاران تن از

ن استانھا به يون کار ايدارند، از طرف فدراس یتري قوی مبارزاتی توبا که سنتھای کبک و مانیصوص استانھابخ

 یبر برگزار ل، در کانادا عالوهيران از بدو تشکي ایست کارگريحزب کمون. شوديگرفته م ت شناخته شده و جشنيرسم

ق تماس و نشست با يدر تورنتو و ونکوور، از طر ژهي مختلف بوی باشکوه اول ماه مه در شھرھایھر ساله مراسمھا

 کرده یادي زیتالشھا ه ھا،ي اتحادیشناختن اول مه توسط کنگره کار کانادا، سازمان سراسر تي برسمیه ھا براياتحاد

 ه ھاي از اتحادی اول مه توسط تعدادیلي و تعطیت شناسيدرباره برسم ک قطعنامهيشنھاد ين تالشھا پيجه اين نتياول. است

ن ي به ایشنھادي پیقطعنامه ھا کنگره کار در ونکوور بود که در کتاب (convention) یب در نشست رسميتصو یبرا

.  گذاشته نشدیري گین قطعنامه عمال کنار گذاشته شد و به راي ایسراسر  منتشر شد، اما در آن نشستینشست رسم

س کنگره يرئ (Ken Georgetti) یتي به کن جورجی اته حزب در شرق کانادا در نامهي کم٢٠٠٤در سپتامبر سال  اما

، (Labor Day) "یبر ديل" کارگر در کانادا از ین شده تا روز رسميخواستار ا ن کنگرهين داد که ايکار کانادا خبر از ا

 ی حاک کانادای در رسانه ھای خبرھائ٢٠٠٤زمستان سال  .ابدير يين دوشنبه ماه سپتامبر ھر سال، به اول ماه مه تغياول

کارگر در کانادا  یعنوان روز جھانه ن کشور خواسته که اول ماه مه را بيکار کانادا از مجلس ا از آن بود که کنگره

  . نشده استیت بشناسد که ھنوز خبريبرسم
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  "ليبر دی"درباره مبدا 

بر يل"ن بار روز ي اولیبرا" ورکيوي نیمرکز هياتحاد" ھزار نفر به فراخوان ٢٠ حدود ١٨٨٢ سپتامبر ٥سه شنبه، 

، (Peter McGuire) ريتر مک گواي، پی کارگریه ھايدو تن از رھبران اتحاد. رفتند ورک رژهيويرا در شھر ن" ید

 فلزکاران، ھمان سال ین الملليطرف انجمن ب از (Matthew Maguire) ريو مگوايه نجاران و متياز طرف اتحاد

جشن  " احترام به کارگرانیبرا" از سال را ینکه روزي بر ایبنبردند م" ورکيوين یه مرکزياتحاد" به یشنھاديپ

انگذار يونال اول، بني انترناسیکائيرھبران بخش آمر  ازیکي، (Robert Blissert)سرتي ھم از رابرت بلیمنابع. رديبگ

ح يکا ترجيرون کار آميفدراس نام برده اند، که"  کاریه ھايشوال"ورک يوي، و رھبر بخش ن"ورکيوين یه مرکزياتحاد"

ھستند، نام  AFL-CIO  که عمدتا طرفداری از منابعیتعداد. کند خ حذفي را از تاریپين تين ايدھد نام فعاليم

شگامان يرسد که گامپرز از پيم د بنظريبع. شنھاد دھندگان دارنديرا ھم جزو پ (Samuel Gompers)گامپرز ساموئل

ت ين شخصيست تري ضد کمونینام او را اضافه کرده اند که ول يدل نياحتماال به ا.  بوده باشدین حرکتيک چني

ل يگامپرز و دم و دستگاھش به م. باشديم یکا در جنبش کارگرياستگذاران آمري از سیکيکا و يون کار آمريفدراس بانفوذ

ون يفدراس اتين حال اکنون در ادبيدر ع. کا دستبرد زده انديمبارزه کارگران آمر یخ رسمي به تاریاديخود تا حدود ز

 حزب ینيد جانشي کاند١٨٩٦ در سال یساده که و لين دليشود، باير حرف زده ميتر مک گوايکا کمتر از پيکار آمر

 درج یبر ديل ن نقل قول دربارهيا AFL-CIO  سر بهینترنتي ایتھايساموئل گامپرز در سا از! کا بوديست آمرياليسوس

  ". استیبر ديست، لي نینوع ش تضاد از ھريا که مبنیلياز سراسر جھان تنھا تعط: "شده است

 کردن یبود که کاھش ساعات کار و انسان شاني سالھا مبارزه کارگران و سازمانھای ابراز علن١٨٨٢ سپتامبر ٥اما 

 ساعت و ھفت ١٢ آن زمان، بطور متوسط کارگران روز یکايدر آمر. بودند ط کار را ھدف خود قرار دادهيشرا

روز در  ٧ ساعت کار در روز و ١٦  در خاطراتش ازیکائيسنده مشھور آمريجک لندن، نو. ردندکيھفته را کار م روز

ر يتر مک گوايشنھاد پيگرچه پ. آن دوره بر سر کاھش ساعات کار بودند یاکثر اعتراضات کارگر. کنديھفته صحبت م

 آنھا یعرضه شد، اما ھدف اصل ورکيوي نیه مرکزيبه اتحاد" احترام به کارگران"ر تحت عنوان يو مگوايمت و

 ٨"ن روز ي این شعارھاي تریاز اصل.  حول کاھش ساعات کار بودیشتريب  ھرچهیه ھاي کارگران و اتحادیسازماندھ

  .بود"  استراحتی ساعت برا٨ و یح و سرگرمي تفری ساعت برا٨ کار، یبرا ساعت

.  آوردیرا بعنوان روز کارگر به حساب نم "ی دبريل "یه ھا، کسي از سران اتحادیار کوچکيگر جز بخش بسيامروز د

به  یکالتر است، کسيگر رادي دیطش نسبت به جاھاي وجود دارد و محیه اياتحاد  کهی آنجائیط کار ھم حتيدر مح

د تا روز ي آی به حساب میليک روز تعطي  اساسای شمالیکاين روز در آمريا. ديگويک نمين روز را تبريھمکارش ا

به شما   ارمغان کارگرانیبر دي لیليتعط"ن است که ي ای شمالیکاي آمریه اياتحاد نيغات فعاليتبل از یکي. کارگر

 برگزار ینوعه کا، ھر سال بيدولت آمر ت شناخته شدن آن از طرفيرسمه  تا زمان ب١٨٨٢ از سال یبر ديل." است

  .بلکه بعنوان روز اعتراض ،یليشد، اما نه بعنوان روز تعطيم

ل يت شناخت و آن را تعطيرسمه روز کارگر ب  را بعنوانیبر دي بود که لین استاني استان اورگان اول،١٨٨٧در سال 

استان آن  ٢٣ که ی در حال١٨٩٤در سال . ت دادندي رسمیلين تعطي به ای بعدیسالھا  دریشتري بیاستانھا. اعالم کرد
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ل ين روز را تعطي ای مصوبه اءولند با امضايلک کا، گرووريس جمھور وقت آمريشناختند، رئيرا بعنوان روز کارگر م

  .کا اعالم کردي در آمریرسم

  چرا ليبر دی، نه اول ماه مه؟

ت روبرو ين واقعيشوند و با کمال تعجب با ايکانادا م ايکا و ين بار وارد آمري اولی مھاجر که برایبارھا از جانب چپھا

دھد، يخود نشان نم  ازی عکس العملیرود و جنبش کارگريو مد ي آی میچگونه دغدغه ايمه بدون ھ شوند که اول ماهيم

عنوان روز کارگر ه ، بیبر دي، لیگرياول ماه مه است، روز د ءکا که منشايم که چرا در آمريال مواجھه شده اؤين سبا ا

 در یليطماه مه روز تع ن بود که از آنجا که اولي ایکي یان استدالالت جنگ سردياز م. شده است ت شناختهيبه رسم

گر درباره فلسفه پشت يک استدالل دي!  شودی تداعی شورویرسم یليخواست با تعطيکا نميجه آمري بود، در نتیشورو

کاگو در ماه مه يکارگران ش خواھد آنچه را که دولت و کارفرما دست در دست ھم بر سريکا نميآمر: "که نستي ایبر ديل

کا درباره ين استدالل اگرچه اشاره به معضل آمريدر ا." اورديب اد کارگران جھانين روز به ي آورد، در ا١٨٨٦

 یله در چھارچوب کشورأيشتر خود مسب کاي آمریبرا. دھديح نمير را توضين کل تصويکارگران نھفته است اما ا کشتار

نه .  بخود گرفتیعيک بعد وسي یله اعتراض کارگرأ، مس١٨٨٧در مه  کاگويبا کشتار کارگران ش. مطرح بود

کا در اعتراض يمه در خود آمر  نگرفته بود، بلکه ھر سال در حول و حوش اولیموضوع کاھش ساعات کار جواب نھات

ه با ب. شديل مي تبدیک معضل بزرگيله به أشد و مسيل داده ميتشک ینگھا و جلسات اعتراضيتيبه کشتار کارگران م

ه  کارگر را بینوعه دولت ب یز کارگر، از طرفعنوان روه ن دوشنبه سپتامبر ھر سال بيشناخته شدن اول تيرسم

ون کار يدولت با کمک فدراس. جاد کرده بودي ایجنبش کارگر  را دریک دو دستگين حال يت شناخته بود و در عيرسم

 که به استقبال آن نرفت، یانيجر کيعنوان ه  کار را بیه ھاين روز رفته بود، شواليآغوش باز به استقبال ا کا که بايآمر

ن انشعاب يکا بعد از اي آمریجنبش کارگر. کا را دامن زدي آمریکارگر  تند در جنبشی کرد و انشعابیه ايشحا

ست سازمانھا با قبول يکمون خصوص رھبرانه آنچه را که کارگران و ب. کرده استطی  را يی باورنکردنینزول ريس

امروز با . ل شديسر راه اتحاد طبقه کارگر تبد بر یک معضل اصليبه  ل کنند،ي کردند به دولت تحمی سعیاديمشقات ز

احترام به "عنوان روز ه ب یبر دي چپ به لیچ فعال کارگريگر ھيم از آن حوادث ديک قرن و نيک به ينزد گذشت

  .کندي از آن صحبت میکائيآمر اد کارگريعنوان روز انقه  نگرد، بلکه بینم" کارگران

ن خواسته در يا. ت بشناسديماه مه را برسم از دولت خواسته است که اولباالتر اشاره کردم که کنگره کار کانادا 

 چپ یقو ی کانادا اگرچه رگه ھایجنبش کارگر.  کارگران در كانادا استی برایبزرگ که متحقق شود دستاورديصورت

 یاستھاياز س ً و بخشایستيکاليش راست سنديگرا طرهير سيکال را در خود دارد اما ھنوز نتوانسته است از زيو راد

 یبسته و در تبان یكا در پشت درھاي آمریه اين چپ اتحادي از فعالیش به قول بعضياستھايس کا كهيون کار آمريفدراس

شنھاد کنگره کار کانادا ينکه پيھرحال مستقل از اه ب. ابدي یرھائ شود،يكا رقم زده ميت حاكمه آمرأي ھیستھايبا ستراتژ

ً تجه آن قطعاين. ک گام مثبت استي ن تالشي داشته باشد، خود ایجه ايسط دولت چه نت اول مه تویت شناسيرسمه ب یبرا

ن يا اورد،يدان بيج کند و به مين خواست بسي تحقق ایاندازه توده کارگر را برا  دارد که کنگره کار چهین بستگيبه ا

د تالش کرد که کنگره کار يه ھا بايدر اتحاد ش چپيق گراي از طرًاقطع. شودينده روشن مي است که در آیله مھمترأمس

  .ج کارگران تن بدھديبه بس


