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؟ه شدد کارگر چگونه زایروز جهان  
  )١ -به مناسبت اول ماه مه ( 

١٣٨٨وردين  فر٢٩  شنبه                                                                                            ی هماهنگتهيکم               

    
 در ١٨۶٠اين جنبش در دهه .  از دل جنبش کارگری برای کاهش زمان کار به وجود آمد١٨٨۶رويدادهای ماه مه 

 اتحاديه ماشين کاران فيالدلفيا بر ١٨۶٣در سال .  ساعت کار را در دستور کار خود قرار داد٨آمريکا مبارزه برای 

در سال .  ساعت کار را در اولويت قرار داد٨حقق زمينه جنگ داخلی بردگان عليه برده داران مبارزه برای ت

تبديل شد قطعنامه ای  ) AFL(که بعدأ به فدراسيون کارگران آمريکا  ) FOTLU( يک سازمان کارگری ١٨٨۴

 ٣٠٠٠٠ بيش از ١٨٨۶تا پيش از ماه مه .  ساعت شود٨ روز کار بايد ١٨٨۶صادر و اعالم کرد که از اول ماه مه 

اما اکثر سرمايه داران در مقابل اين خواست مقاومت .  ساعت کار را به دست آوردند٨کا نفر از کارگران آمري

 به رغم تبليغات کارفرمايان که می گفتند کارگران در اين روز دست به خشونت ١٨٨۶در روز اول ماه مه . کردند

بزرگ ترين . ردندخواهند زد صدها هزار کارگر آمريکايی به صورت مسالمت آميز اعتصاب و راه پيمايی ک

رهبری اين تظاهرات عمدتأ در دست .  کارگر راه پيمايی کردند٩٠٠٠٠تظاهرات در شيکاگو شکل گرفت که در آن 

 ساعت ٨از کارگران بسته بندی گوشت در شيکاگو در همين روز موفق شدند  هزار نفر٣۵. رگران آنارشيست بودکا

اسيون کارگران آمريکا، در سخنرانی خود در همين روز در ساموئل گومپرز، رهبر فدر. کار را به دست آورند

اعتصاب و . نيويورک گفت از روز اول ماه مه هميشه به عنوان صدور دومين اعالميه استقالل آمريکا ياد خواهد شد

در بعد از ظهر سوم ماه مه کارگران چوب بری شيکاگو . تظاهرات در روزهای دوم و سوم ماه مه نيز ادامه يافت

در . محل کارخانه خود تجمع کرده بودند و يکی از رهبران کارگران به نام اسپايز برای آنان سخنرانی می کرددر 

کارگران اين . نزديکی اين محل، کارخانه مک کورميک قرار داشت که ماشين آالت کشاورزی توليد می کرد

ا به کارخانه راه نمی داد و به جای آنان اما کارفرما آنان ر.  ساعت کار اعتصاب کرده بودند٨کارخانه نيز برای 

چند صد تن از . کارگران اعتصابی پشت در کارخانه تجمع کرده بودند. عده ای اعتصاب شکن را به کار گمارده بود

کارگران چوب بری به قصد حمايت از اين کارگران و برای تنبيه اعتصاب شکنان در هنگام تعويض شيفت به سوی 

 دقيقه در محل حاضر شد ١۵پليس شيکاگو به محض اطالع از قصد اين کارگران به فاصله . ادنداين کارخانه راه افت

با شنيدن صدای تير ساير کارگران چوب بری نيز به قصد . و برای متفرق کردن کارگران شروع به تيراندازی کرد

نان بست و به سويشان اما پليس راه را بر آ. کمک به رفقای خود به سمت کارخانه مک کورميک حرکت کردند

پس از اين واقعه . در اين تيراندازی دست کم چهار نفر از کارگران کشته و عده زيادی زخمی شدند. تيراندازی کرد

کارگران ! انتقام: عنوان اعالميه اول اين بود.آگوست اسپايز دو اعالميه به زبان های انگليسی و آلمانی صادر کرد

اعالميه ديگر کارگران را . کشتار کارگران بر عهده کارفرمايان گذاشته شده بودکه در آن مسئوليت ! مسلح شويد

. برای روز بعد به شرکت در يک تجمع در ميدان تره بار شيکاگو برای محکوم کردن کشتار کارگران فرا می خواند

ر بعد از ظهر اما به رغم اين سرکوب، د.  بازداشت و سرکوب وسيع کارگران آغاز شد١٨٨۶روز چهارم ماه مه 



نخست آگوست اسپايز و آلبرت پارسونز هر دو .  کارگر در ميدان تره بار شيکاگو جمع شدند٣٠٠٠اين روز حدود 

از رهبران کارگران سخنرانی کردند و پس از اين که آنان محل را ترک کردند ساموئل فيلدن يکی ديگر از رهبران 

فيلدن اعتراض . ر رسيدند و از کارگران خواستند متفرق شوند نفر پليس س١٨٠کارگران در حال سخنرانی بود که 

در همين اثنا از ميان کارگران بمبی به طرف پليس پرتاب شد که . کرد و گفت که تجمع کارگران مسالمت آميز است

پس از اين حادثه پليس به سوی کارگران آتش .  نفر از آن ها مردند٧ پليس زخمی شدند که سپس ۶۶با انفجار آن 

 تن از ٨به دنبال موج سرکوب .  نفر از کارگران زخمی و چندين نفر کشته شدند٢٠٠گشود که در جريان آن 

 تن در هنگام بمب اندازی فقط يکی در محل ٨از اين . رهبران کارگران که همه آنارشيست بودند دستگير شدند

 سال حبس محکوم شد بقيه را به اعدام ۵١دادگاه، به جز يکی که به . حضور داشت که او هم در حال سخنرانی بود

. دو تن از محکومان به اعدام تقاضای عفو کردند که پذيرفته شد و حکم آنان به حبس ابد تقليل يافت. محکوم کرد

يکی ديگر از اعدامی ها در زندان خودکشی کرد و چهار نفر بقيه به نام های آگوست اسپايز، آلبرت پارسونر، 

 سال بعد فرماندار ايلی نوی سه کارگر زندانی را ۶.  اعدام شدند١٨٨٧ نوامبر ١١ در آدولف فيشر و جرج انگل

و بدين سان معلوم شد که کل قضيه پرتاب بمب و محاکمه . آزاد و اعالم کرد که کارگران اعدام شده بی گناه بوده اند

  .کارگران توطئه ای برای سرکوب جنبش کارگری بوده است

اما کارگران ساير کشورها به ويژه کشورهای . ال های سرکوب کارگران آمريکا بود س١٨٨٨ تا ١٨٨۶سال های 

 ١٨٨٨در اثر اين حمايت ها فدراسيون کارگران آمريکا در سال . اروپايی به حمايت از کارگران آمريکايی برخاستند

در . ت تبديل شود ساعت کار از طريق اعتصاب و تظاهرا٨ به روز تحقق ١٨٩٠پيشنهاد کرد که روز اول ماه مه

 هيأت نمايندگی در کنگره بين المللی ۴٠٠به مناسبت صدمين سالگرد انقالب کبير فرانسه بيش از ١٨٨٩     سال

ساموئل گومپرز . سوسياليست ها که در واقع کنگره موسس انترناسيونال دوم بود، در پاريس حضور به هم رساندند

اين . ود را به اين کنگره اعزام کرده بود تا پيشنهاد فوق را مطرح کندرهبر فدراسيون کارگران آمريکا نيز نماينده خ

 فرا ١٨٩٠کنگره قطعنامه ای صادر کرد و در آن تمام کارگران جهان را به اعتصاب و تظاهرات در اول ماه مه 

فردريش . نددر اين روز کارگران آمريکا و اروپا و نيز شيلی، پرو و کوبا به اين فراخوان پاسخ مثبت داد. خواند

انگلس که در اين روز خود در اجتماع نيم ميليون نفری کارگران انگليس در هايد پارک لندن حضور داشت، اين 

هم اکنون که دارم اين سطور را می نويسم، پرولتاريای اروپا و آمريکا دارد از : تجمع را چنين گزارش کرد

ر به سان يک ارتش و زير يک پرچم بسيج شده اند تا برای اين نيروها برای نخستين با. نيروهای خود سان می بيند

با آن که قطعنامه فوق کارگران را فقط برای اول ماه مه .  ساعت کار در روز بجنگند٨يک هدف فوری يعنی 

 به تظاهرات فرا خوانده بود، اما اين رويداد در سال های بعد نيز تکرار شد و بدين سان روز تاريخی اول ماه ١٨٩٠

  .عنی روز جهانی کارگر پديد آمدمه ي

  ) در شهر کرج١٣٨٢برگرفته از متن سخنرانی محسن حکيمی در اول ماه مه (
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