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اي<<ده ی فرخن<<ده بک<<ار ب<<ردن ي<<ک جش<<ن تعطي<<ل پرولت<<اری بعن<<وان وس<<يله ای ب<<رای     

 ١٨٥٦ک<ارگران آنج<ا در   . اکتساب هش<ت س<اعت در روز نخس<ت در اس<تراليا زاده ش<د        

تصميم گرفتند توقف دسته جمعی يک روز کامل ک<ار را ب<ا جلس<ات و تفريح<ات بعن<وان       

 آوري<ل  ٢١روز اين جش<ن باي<د      . ی موافق با هشت ساعت در روز سازماندهی کنند        تجل

.  در نظ<ر داش<تند    ١٨٥٦در ابتدا، کارگران استراليايی اي<ن را فق<ط ب<رای س<ال              . می شد 

ولی اين نخستين جشن چنان اثر نيرومندی بر توده های پرولتاری استراليا بخشيد ک<ه    

ن<وعی گش<ت ک<ه تص<ميم گرفت<ه ش<د       ] آژيتاس<يون [بر آنان به جای گذارد منجر به تهيج        

  .جشن را هر سال تکرار کنند

در حقيقت، چه می توانست به کارگران شهامت و ايمان بيشتری در قدرت خودشان          

         بده<<د ت<<ا ي<<ک توق<<ف ک<<ار ت<<وده ای ک<<ه آنه<<ا خودش<<ان آن<<را انتخ<<اب ک<<رده باش<<ند؟ چ<<ه        

ه ه<<ا و کارگ<<اه ه<<ا بده<<د ت<<ا    م<<ی توانس<<ت ش<<هامت بيش<<تری ب<<ه بردگ<<ان اب<<دی کارخان<<      

فراخواندن گردانهای خودشان؟ پس اي<ده جش<ن پرولت<اری بس<رعت پذيرفت<ه ش<د، و از                

استراليا، آغاز به گسترش در ديگر کشورها کرده تا سرانجام تمام جهان پرولت<اری را    

  .فتح کرد

سال در . نخستين نمونه ای که بدنبال کارگران استراليايی رفتند، آمريکايی ها بودند       

در اين روز . مه بايد روز توقف جهانی کار باشد] ماه[، آنها تصميم گرفتند اول ١٨٨٦

.  نفر از آنها کارشان را ترک کرده و هشت ساعت در روز را طلب کردن<د     ٢٠٠٠٠٠٠

] وسعت[بعدًا، تضيقات پليسی و قانونی کارگران را سالها در تکرار تظاهراتی با اينت       

 آنه<ا تص<ميم خ<ود را تحدي<د ک<رده و مص<مم ش<دند ک<ه         ١٨٨٨معه<ذا در س<ال   . مانع ش<د  

  . باشد١٨٩٠مه ] ماه[جشن بعدی در اول 
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قويترين نمود . در اين اثناء، جنبش کارگران در اروپا قويتر و با تحرک تر شده بود      

در اي<<ن کنگ<<ره، ک<<ه  .  رخ داد١٨٨٩اي<<ن جن<<بش در کنگ<<ره ک<<ارگران انترناس<<يونال در   

ند، تص<<ميم گرفت<<ه ش<<د ک<<ه هش<<ت س<<اعت در روز باي<<د    چهارص<<د نماين<<ده حض<<ور داش<<ت 

از ] ٢[پ<س از آن، نماين<ده اتحادي<ه ه<ای فرانس<ه، ک<ارگر الوي<ن               . نخستين مطالبه باش<د   

. بوردو، خواست که اين مطالبه درتمام کشورها ب<ا ي<ک توق<ف جه<انی ک<ار اب<راز ش<ود        

م<ه  ] م<اه [ل نماينده کارگران آمريکا توجه را به تص<ميم رفق<ايش ب<رای اعتص<اب در او         

  . جلب کرد، و کنگره اين تاريخ را برای جشن جهانی پرولتاری برگزيد١٨٩٠

در اين مورد، مانند سی سال پيش در استراليا، کارگران واقعًا فقط يک بار تظاهرات 

زمين ها با هم<ديگر ب<رای   کنگره تصميم گرفت که کارگران همه ی سر     . در نظر داشتند  

ه<<يچکس از تک<<رار .  تظ<<اهرات بکنن<<د١٨٩٠م<<ه ] م<<اه[هش<<ت س<<اعت در روز در اول 

        طبيعت<<<ًا ه<<يچکس نم<<<ی توانس<<ت طري<<<ق   . تعطي<<ل ب<<<رای س<<ال ه<<<ای بع<<د س<<<خنی نگف<<ت    

برق آسايی را پيش بينی کند که با آن ايده موفق ش<ده و چ<ه بس<رعت از ط<رف طبق<ات        

م<ه بس<ادگی ي<ک ب<ار     ] م<اه [معه<ذا، جش<ن گ<رفتن روز اول     . دکارگر پذيرفت<ه خواه<د ش<      

م<ه باي<د ي<ک نه<اد     ] م<اه [کافی بود، ت<ا اينک<ه ه<ر ک<س بفهم<د و ح<س کن<د ک<ه روز اول            

  ...ساالنه و پيگير باشد

ول<ی حت<ی   . م<ه پ<ذيرش هش<ت س<اعت در روز مطالب<ه ک<رد      ] خواست اول م<اه [اولين  

ت<<ا زمانيک<<ه . ز ب<<ين نخواه<<د رف<<ت م<<ه ا] اول م<<اه[پ<<س از رس<<يدن ب<<ه اي<<ن ه<<دف، روز  

مب<<ارزه ک<<ارگر بض<<د ب<<ورژوازی و طبق<<ه ح<<اکم ادام<<ه دارد، ت<<ا زمانيک<<ه هم<<ه مطالب<<ات   

که ی و وقت. مه نموده ساالنه اين مطالبات خواهد بود] اول ماه[پذيرفته نشده اند، روز 

 -روزه<<ای بهت<<ری س<<ر زنن<<د، وقتيک<<ه طبق<<ه ک<<ارگر جه<<ان رس<<تگاريش را بدس<<ت آورد  

ه<ای   م<ه را ب<ه افتخ<ار مب<ارزات تل<خ و رن<ج         ] اول م<اه  [ ه<م بش<ريت احتم<اًال روز         آنگاه

  .بسيار گذشته جشن خواهد گرفت

  

  روزا لوکسامبورگ 
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