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جوامع سکوالر »که چنین نوشته  1991 سال در آبزرورپاک در  دیع یای دربارهدر مقاله فیگناتیا کلیما

شاید »کرد که انقالب فرانسه  خاطرنشان او [1]«.اندموفق نبوده یمناسک مذهب یبرا نیگزیجا یهرگز در ارائه

رسه هر مد نعل درگاهرا در  یبرادرو  یبرابر ،یآزاد شعار کرده باشد، ممکن است لیرا به شهروند تبد ایرعا

 میقد میتقوای بر خدشه هرگز [1 – 1] هیچهاردهم ژوئجز ، اما باشدبرده تاراج  به ها راو صومعهکرده حک 

 میهر تقو ای یحیمس میتقو بهسکوالر  یجنبش ناپذیرانکار یصدمهتنها  دیمن شا یموضوع کنون «.نزد یحیمس

 برقرار کشور 111در  رسماً 1991دو کشور، بلکه در سال  ای کیکه نه در  لیتعط یروزباشد،  یگرید یرسم

از  یرسمریکاماًل غ یفاتحان، بلکه توسط جنبش ایها است که نه با قدرت دولت مناسبتی روز نیا ،عالوهبهشد. 

 ،هم اهاول مروز از  ترقیدق ای ،گویمسخن می( May day)مه  روزشده است. من از برقرار  ریمردان و زنان فق

 این روز چرا که ،شدبرگزار می 1991در  دیباآن  صدمین سالگردکارگر که  یجنبش طبقه یالمللنیب یجشنواره

 .ه استافتتاح شد 1991در 

پرشور  یعالقهمناسبت  نیبه ا یکم یبه جز مورخان، عده را،یز؛ است یعبارت درست« شدبرگزار می ... دیبا»

ند که در هستکسانی نوادگان پشت اندر پشت که  یستیالیاحزاب سوس دسته از آن یحت اند،نشان دادهخود را 

خواستار  1999در سال  . این احزابشد الملل دوم بدلبه بین شرکت کرده بودند و 1999 یهیافتتاح یکنگره

بودند  هشت ساعت به انهروزکار محدودکردن  یبرا یقانونبرای تصویب کارگران  زمانِو هم یمللالنیب تظاهرات

 یهاکه واقعًا در کنگره یآن دسته از احزاب یبارهدر یحت نیاشد. یبرگزار م 1991مه  اولدر  ستبایمیکه 

 ها امروزنوادگان آن ایدوم  المللبین این احزاب صادق است. زیدارند نفعالیت  همداشتند و هنوز  ندهینما 1999

کرد، یم فیوصت« واقعاً موجود سمیالیسوس»اواخر خود را  نیکه تا هم یااروپا در غرب منطقه یدر همه جا باًیتقر

غرور با ها نکه آ رفتانتظار میهرچند . اندداده تشکیل نیگزیجا ییهادولت ای یاصل یهاونیسیاپوز ایها دولت

 .بدهندنشان واکنش  شانبه گذشتهتر شورمندانه یحت ای، یشتریب

سابق  سر جان هکت، ژنرال یسالگرد روز اول ماه مه از سو نیبه صدم یاسیواکنش س نیدتریشددر بریتانیا 

و ود بخواستار لغو روز اول ماه مه . وی نشان داده شد ،سابق کالج دانشگاه لندن سیرئبا تأسف باید بگویم،  ،و

 یالمللنیسم بیاز سقوط کمون دینبااول ماه مه نیز کرد که یدانست. او احساس میم یاختراع شورو یرا نوع آن

 ایسم یبلشودر تضاد با  ییاروپا یاول ماه مه جامعه یبهار التیتعط خاستگاهحال،  نیجان سالم به در برد. با ا

شخیص ژرفنای تکه با  گرددیبرم یستیالیضدسوس دارانمتاسیبه س خاستگاه آناست. سی کراودم الیسوس یحت

 لیو تبد جشنوارهاین با جذب و تصاحب  خواستندیاول ماه مه در خاک طبقات کارگر غرب، م یهاشهیر قیعم

 ندهینما کیچهل و مقابله کنند.  یستیالیو سوس یکارگر یهاجنبش یجاذبهبا  اساساً دیگر  هر مناسبت آن به 
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حمایت  1921 لیدر آور پارلمان فرانسهاز طرح پیشنهادی  کردیرا متحد مها آن نبودن ستیالیسوس که فقط

 کردند:

 ید. همه[ باشیمبارزه طبقات برای رمز ی]کلمه یعنصر حسادت و نفرت چیهمتضمن  دینبا التیتعط نیا»

و  هدیا کیبا الهام از  دیمولد ملت با یهایانرژ یبقات وجود دارند، و همهطهنوز اگر بتوان گفت که طبقات، 

 [ 2]«.، با هم متحد شوندآرمان یک

ر دتر قدم برداشتند، بیشاز همه  شیاول ماه مه ب جذب و تصاحبدر  ،ییاروپا یکه قبل از جامعه ییاهنآ

ه مه بود که اول ما یشورو ریدولت پس از اتحاد جماه نخستین تلرینه چپ. دولت هبودند و  یجناح راست افراط

کار و توافق اعالم  یهارمارشال پتن، اول ماه مه را جشنو یشیدولت و [3]کرد. یکار معرف یمل یرا روز رسم

الهام  فرانکو یایاسپان یستیمه فاالنژاول ماه از بود، این مناسبت را  فرانکوگر رسد او که ستایش. به نظر میکرد

 ،هبود ک نهادیکرد،  لیتبد یعموم یلیاروپا که اول ماه مه را به تعط یاقتصاد یدر واقع، جامعه [4.]باشدگرفته 

. شدمی لیکتش یستیالیضدسوسهای از دولتکه عمدتاً بل یستیالیسوس یهااز دولتنه  ،تاچر نمخانظر  رغمبه

و  یررسمیغمه اول ماه  یسنت روزهاپذیرش  به ازیننشانی بود از تأیید  یغرب یمه رسماول ماه  یروزها

 شد یقدر قوسنت آن نیا گونههچ. اما یطبقات یو مبارزه یطبقات یآگاه ،یکارگر یهاجداکردن آن از جنبش

به نابودی  کمر ن فرانکو و پت تلر،یمانند هه هنگامی که ی، حتتصاحب آن افتادندفکر به دشمنانش  یکه حت

 ؟بسته بودند یستیالیسوس یجنبش کارگر

 کهیش از آنببه بیانی دیگر، گی آن است. برنامیو ب بودنناخواسته نهاد نیتحول ا ریالعاده در سخارق یهنکت

. ستین ایمناقشههیچ  اول ماهی واسطهخاستگاه بیدر بود.  یک سنت ی، فوران ناگهانباشد« شدهابداع یسنت»

یعنی ، 1999 هیدر ژوئ سیدر پار ــ یستیمارکسی کنگره ــ المللبینمؤسس و  بیرق یاز دو کنگره یکی

 یالمللنیخواستار تظاهرات ب قطعنامه نیا کرد. بیتصورا  یاقطعنامهسالگرد انقالب فرانسه،  نیصدمزمان با هم

به عموم مردم و  کار در روز هشت ساعتقانون درخواستی برای تصویب ها نبود که آ یروزهمان کارگران در 

 یتظاهرات نیچن یبه برگزار میقبالً تصم کایمرکار آ ونیکه فدراس ییجاارائه کردند. و از آن مقامات مربوط ریسا

وز متحد، ر االتیاز قضا، در خود ا انتخاب شد. یالمللنیتظاهرات ب یروز برا نیگرفته بود، ا 1991مه  اولدر 

 ،دیگری یکارگر یرسم لیتعطتر پیشکه  لیدل نینشد، فقط به ا تیتثب گرید یاول ماه مه هرگز مانند جاها

 وجود داشت. سپتامبر یدوشنبه نیاولدر روز کارگر، 

 هشت ساعت قانون یبرا همبارز یقبل خیبا تار را ارتباط آن یقطعنامه و چگونگ نیا خاستگاه عتاًیمحققان طب

چه . آندنهیچ کدام ارتباطی به بحث ما ندار اهنیاند، اما اکرده یبررس گرید یمتحد و جاها االتیدر ا کار در روز
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به  عمالًچه با آن کردمی تصور ی یادشدهچه قطعنامهگونه آنهاست که چ نید اشومی مرتبطبه بحث حاضر 

 یوان صرفاً برافراخ نی، ایکم. میتوجه کن هیاول شنهادیپ یدرباره تیبه سه واقعابتدا باید متفاوت است.  ،وجود آمد

تبدیل  رسد به چهه بود، مطرح نشد تکرار آن یبرا یشنهادیپاساسًا بود.  یلمللانیو ب استثناییواحد،  یتجل کی

 ینییآ ایجشن  یهژیمناسبت و دیبا این روز که نیبر ا یمبن یشنهادیپ چیهدوم، ساالنه.  یعاد دادیبه روآن 

هایی که شیوهتظاهرات را به  نیا»کشورها مجاز بودند  یهمه یکارگر یها، اگرچه جنبشمطرح نشدباشد 

 الیحزب سوس برای راه گریز اضطراریچون هم نیاهرچند  «.برگزار کنند کردمیاقتضا کشورشان  طیشرا

 چیهم، سو بود. یرقانونیهنوز غ سمارکیب یستیالیقانون ضدسوس طبقکه در آن زمان  بوددموکرات آلمان 

 یها. برعکس، گزارشزمان خودش نشان دهددر  را قطعنامه نیای توان یافت که اهمیت ویژهنمی یانشانه

 یژوازبور یاروزنامهاین استثنا  کهاینعجیب و استثنا ) کی جزای به آن ندارد، اشارهروزها هیچ  آن یمطبوعات

دموکرات  الیکنگره که حزب سوس یگزارش رسم یحت [5].کندنمی ایشده اشارهشنهادیپ خیتار هب آن هم که (بود

نظر ه اظهارگونچیو متن آن را بدون ه شماردمیرا برکنندگان قطعنامه شنهادیپ نام، صرفاً کردمنتشر آن را آلمان 

ز ا یکی ،وایانتطور که ادوارد همان ،کهاین صه. خالکردمنتشر موضوع  تیبر اهم یمبن یظاهر ایاشاره ای

... ظهور  ستتوانیم یچه کس: »آوردیم ادیکنگره، چند سال بعد به  حساس یاسیاز نظر سبرجسته و  ندگانینما

 [6]«کند؟ ینیبشیاول ماه مه را پ عیسر

تظاهرات اول ماه مه در سال  نخستین یالعادهخارق تیموفق لیشدن آن قطعاً به دلیو نهاد عیسر رشد

 یرا برا یمناسب یلحظهها ستیالیسوس [1].بود ،و بالکان هیروس یغرب امپراتور یدر اروپا کمدست، 1991

مصادف شد  اول ماه مهنخستین بودند.  ده، انتخاب کرالمللبین کیبازتأسیس  م،یدهیم حیاگر ترج ا،ی سیتأس

: توجه کنید به دو مثال آشنا فقطاز کشورها.  یاریدر بسکارگران نفس و اعتمادبهقدرت  یهروزمندانیپ شرفتیبا پ

در  هاستیالیسوس یروزیپ، و 1999اسکله در کارگران پس از اعتصاب  ایتانیدر بر دیجد ییگراهیاتحاد انیطغ

این  ماه بعد کیی آن . نتیجهپایان داد سمارکیب یستیالیقانون ضدسوسبه  تاگسشیرا 1991 یهیدر ژانو .آلمان

درصد از کل آرا  21دو برابر کرد و با کمتر از  یخود را در انتخابات عموم آراءدموکرات  الیحزب سوسبود که 

 صمیمانه ازهم فعاالن و هم مبارزان  راینبود، ز دشوار یالحظه نیدر چن یادر تظاهرات توده تیظاهر شد. موفق

قدرت،  ،یروزیپی تجربهتا  وستندیها پبه آننیز  یکارگران عاد یهاتودهو  آن حمایت کردند

 .رندیرا جشن بگ دیو ام شدنشناختهرسمیتبه

ار نفری که هایدپارک لندن را هز 311ویژه به ، هاگردهمایی نیکارگران در ا مشارکت زانیمحال،  نیو با ا

و  نیاول یراببه این ترتیب،  .کرده بودنداعالم به کارگران را فراخوان که  شد یکسانموجب شگفتی پر کردند، 
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 بیعتاً ط ستیالیسوس یهازماناحزاب و ساهرچند تمامی  رای. زبودیم آن زمانتظاهرات  نیبزرگتر شاهد بار، نیآخر

و از ند بودداده  صیتشخ کامالً  مناسبت را نیاظرفیت  هااز آن یکرده بودند، فقط برخ یرا سازمانده یجلسات

درک در  شیدموکرات اتر الیبه کار گرفتند. حزب سوس برگزاری آن یهمان ابتدا تمام تالش خود را برا

بیان  نگلسا شیدریفری آن را چند هفته بعد نتیجه. بود ییاستثناای نمونهها توده یوخوخود از خلق یواسطهبی

جشن ل شک ترینترین و مناسبباشکوهجشنواره را به  نیا ن ی، وشیو در اتر ،ش ی، اتری اروپادر قاره»کرد که 

 [ 9]«گرفت.

به تدارک روز اول ماه  صمیمانهکه به جای آن ،یمحل یهااز کشورها، احزاب و جنبش یاریواقع، در بس در

 هایشکل ایشکل  یبارهدر کیدئولوژیا یهایبندمیها و تقساستدالل باچپ،  استیس طبق معمولِ ،بپردازندمه 

 ستیالیرهبران سوس. بودندعاجز و ناتوان در برگزاری آن  ،احتیاط محض ییا به واسطه تظاهرات نیمشروع ا

 وطبقه متوسط  شِها، افکاردولت کیستریه یگاه یو حت یعصبشدت بهدر مواجهه با واکنش  مسئول  

 هایکلشاز  دادندیم حیاغلب ترج کردند،یم دیتهد سیپل اذیت و آزاربه سرکوب و کارگران را که  انکارفرمای

ب تنها حز تیدر آلمان اتفاق افتاد که ممنوعبارز آن  ینمونهاجتناب کنند.  ییارویرو زیآمکیاز حد تحر شیب

الیل دما »لغو شده بود. آگوست ببل رهبر حزب خطاب به انگلس نوشت:  بودنیرقانونیسال غ ازدهیپس از 

و  «.میاجتناب کن یریاز درگ دیبا. ما میها را در تظاهرات اول ماه مه تحت کنترل نگه دارکه توده میدار زیادی

 [ 9]موافقت کرد. هم انگلس

 رایاعتصاب کنند، ز یعنیتظاهرات کنند،  یکارروز  در از کارگران خواست دیبا ایبود که آ نیمهم ا موضوع

چرا  اًاساس دانستندینم یمستقر قو یکارگر یهاهیپنجشنبه بود. احزاب محتاط و اتحاد 1991در سال اول ماه 

 ینشدر ک خواستندانه میدعام کهنیمگر ابه خطر بیاندازند؛ را  شانیخود و اعضا ن ینماد یبه خاطر ژست دیبا

 لیتما ن،یبنابرا .بودنیز چنین  کایکار آمر ونیکه طرح فدراسچنان ،صنعتی حضور داشته باشند یا درگیر آن شوند

 ییایتانیربپیشنهادی  نیماه. اآن و نه در روز اول  برگزار کنند هماه م یهکشنبی نینخسترا در  یظاهراتتداشتند 

 هم 4 رانگلستان د در هماول  روز بزرگ نینخستکه  است لیدل نیبه هم ؛ماند یباق نیز به همین شکلبود و 

وز ردر عمل  ا،یتانیجا، برخالف براگرچه در آن داد،نیز همین را ترجیح می یحال، حزب آلمان نیبرگزار شد. با ا

 روکسلب تسیالیسوس یالمللنیب یدر کنگره یمسئله قرار بود به طور رسم نیدر واقع، ا غالب شد. هاول ماه م

 گیرییمخالفت کردند و از رأ هایشیو اتر هایبا فرانسو هایو آلمان هاییایتانیو بربررسی شود؛  1991در سال 

و  یاول ماه مه، محصول جانب یهااز جنبه گرید یاریمانند بسهنیز  موضوع نیا گریبار د [11]خارج شدند.

رفًا به به توقف کار نداشت. مشکل ص یااشاره چیه یاصل یهمبود. قطعنا خیتاراین  یالمللنیانتخاب ب یتصادف
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ه ک یکسان یطور که همهقرار گرفت، همانغیرتعطیل اول ماه مه در روز  نخستینبه وجود آمد که  لیدل نیا

 کردند بالفاصله و لزومًا متوجه شدند.یم یزیرتظاهرات برنامه یبرا

 بود و نهنماد  انتخابِ  قاًیاول ماه مه را ساخت، دق ،در واقع هچنآرد. اما کیحکم م یگرید اقدامبر  اطیاحت

مراسم  یحت ایاز تظاهرات  شیب یزیکار بود که اول ماه مه را به چ نیمتوقف کردن نماد . عملِ یعقل عمل

 نیمردد، بر اعتصاب نماد یهاهیاتحاد هیعل یکه احزاب، حت ییشهرها ایکرد. در کشورها  لیبزرگداشت تبد

هرچند  د،ش لیتبد یکارگر تیکارگر و هو یطبقه یزندگ یاول ماه مه واقعاً به بخش مرکز ،کردندیم یپافشار

 هم ،یروز کار کیدر  کردناز کار یخوددار زیرانشد.  نیهرگز واقعاً چن درخشان، یشروع رغمبه ا،یتانیدر بر

پذیرفتن ن یعنی یآزاد یجوهرهو هم بود  ــقدرت  نیا لیاص قیتصددر واقع، که  ــ کارگر یطبقه قدرتِتصدیق 

حرکتی به هم  ن،ی. بنابرابوددر جمع خانواده و دوستان حضور انتخاب این در واقع،  .عرق جبینو کار اجبار 

 یخوب یندگز یبرا پردهپیش ی: نوعالتیو هم تعطشد محسوب می یطبقات یو مبارزه یطبقاتی تصدیق نشانه

دور افتخار همچون بود،  زین یروزیجشن پ 1991سال  طیو البته در شرا. رسدفرا می کار از ییبعد از رهاکه 

 بود. دیاول ماه مه سرشار از احساسات و امچنین شرایطی . در ومیاستاد پیرامون ایبرنده

او  ؛دموکرات آلمان، اصرار داشت الیحزب سوس یهیبرخالف توص ،آدلر کتوریاست که و یزیهمان چ نیا

ت از آن خواسیکه ببل مباشد  ییارویرو همانمحرک  قاًیدق دیبا شیاترسوسیال دموکرات که حزب معتقد بود 

را که در  ییاحیانتظار مس چیزی شبیه به ،یاتوده نوگروی ،یسرخوش یمانند ببل، حال و هوا زیاجتناب کند. او ن

 هنذانتخابات » گفتمیطور که ببل همانداد.  صیود، تشخجاری بزمان  آناز طبقات کارگر در  یاریبسمیان 

بخواهند  یزیچکافی است باورند که فقط  نیها بر ااست. آن تغییر دادهرا  یاسیس یدیدهآموزش ترکم یهاتوده

ل تشکی یاحساسات را برا نیکه ا دیدالزم میبرخالف ببل، هنوز  ،آدلر[ 11]«.افتیدست  زیتوان به همه چیو م

 یشیکارگران اتر ن،یعالوه بر ا .برانگیزاندها توده یدردهم شیاز فعاالن و افزا یبیترکبا  یاحزب توده کی

. هندنشان د انتخاباتتوانستند با نمیقدرت جنبش را  ،نی. بنابرانداشتند یراحق هنوز  هایبرخالف آلمان

تکرار فع ندرک کردند که پس از اول ماه مه، به  هنگامیرا  میکنش مستق یکنندهجیبس توان هایناویاسکاند

 [12]«.باشدهمراه  دهیاگر همراه با توقف کار، و نه صرفاً ابراز عق ژهیوبه» دند،مثبت دا یرأ 1991تظاهرات در سال 

ه کچنان ،یو آلمان ییایتانیبر ندگانینما برخالف نظر) 1991که در  ؛ چرانظر را داشت نیهم زین المللبینخود 

 [13]أی داد.ر« نیست رممکنیکه غ ییترک کار در هر جا»تظاهرات در روز اول ماه مه و  یبرگزارنفع ( به میدید

کارگران  اریز ،معنای دقیق کلمه نبودبه یخواهان اعتصاب عموم یالمللنیکه جنبش ب نبودمعنا  بدان نیا

 یآن لحظه، در عمل هم از قدرت و هم از ضعف خود آگاه بودند. به گفته انیپایبا تمام انتظارات ب متشکل،
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رستاده ف «سرخ»یکپارچه  هامبورگدر  کارگران وگوهایگفتاطالع از  یبرا مجلسکه  یلباس شخص ایهسیپل

مردم  ایآاین بود که شد مطرح می یپرولتر این شهر یو بارها هاخانهیکه به طور گسترده در م هاییپرسش د،بو

نظر صرفتظاهرات  به ازای روز کیدستمزد از انتظار داشت که  توانیم ایدر روز اول ماه مه اعتصاب کنند  دیبا

. ندیایب ونریب توانستندن خواستندمیهم اگر  یحت رگراناز کا یاریبساین طور که معلوم است [ 14].خواهند کرد

د و اول ماه مه کپنهاگ فرستادند که خوانده ش نخستیندگان برگزارکننبه  تلگرافی ،آهنراهسان، کارگران بدین

 ردهماییگدر  میتوانینمصاحبان قدرت از سوی شده فشار اعمال لیکه ما به دلبا این: »قرار گرفت قیتشومورد 

در  اما [15].ساعته دریغ نخواهیم کرد هشت یروزانهکار  یمطالبهاز خود را کامل  تیحما م،یحضور داشته باش

که  رفتندیپذیم یمتعهد هستند، اغلب به طور ضمنپارچه یکو  یکارگران قو دانستندیم انیکه کارفرما ییجا

بر  ینوزارت کشور مب حیدستور صر رغمبه سان،بدینبود.  نیاغلب چن شیکرد. در اتر لیآن روز را تعط توانیم

را روز تعطیل اول ماه مه  که انیکارفرما یرسم میتصم رغمبهو  ،یمرخص یو عدم اجازه ییمایراهپ تیعممنو

 یکارخانه کردند ــجایگزین میکار  لیتعطروز عنوان بهرا اوقات روز قبل از اول ماه مه  یگاهحتی و  ندانند ــ

، به هر حال [16]شد. لیتعطو هر سال پس از آن  1991در اول ماه مه  ا،یعل شیاتر ر،یدر اشتا حاتیتسل یدولت

، در کپنهاگ گذشته نی. از اپذیرفتنی شد آمدند که جنبش توقف کار دانیبه م ی متعدددر کشورهاان کارگر قدرآن

 [ 11]حضور داشتند. 1991در تظاهرات سال عماًل درصد از کارگران شهر  41حدود 

واست شود. درخ تکرار آنبود که  یعیاول ماه مه، طبنخستین  رمنتظرهیو غ ریگچشم تیموفق نیتوجه به ا با

خواستار برگزاری  1991در تابستان  ،هاییایمانند اسپان ،یناویمتحد اسکاند یهاجنبش م،یدیطور که قبالً دهمان

رای بمبارزان تولوز  گیرمکردند.  یرویروش پ نیاز ا ییاز احزاب اروپا یاسال، بخش عمده انی. در پاآن شدند

 لبد یشهردار یساالنه یعاد دادیرو کیبه  این مناسبت را 1991در سال  یاقطعنامه با تصویب نخستین بار

منظم  یجنبش را به برگزار 1991در الملل بینبروکسل  یکه کنگره برای کسی عجیب نبوداما  [19]د،کردن

نگره ک م،یدیطور که دهمان .انجام داد زین گریدو کار داین کنگره حال،  نیکرد. با ااول ماه مه متعهد  یسالیانه

 ربکه باشد، جشن گرفته شود تا  یروز ماه، هر روز نخستیندر  یبا تظاهرات دیکه اول ماه مه با کردپافشاری 

 [19]«.د شودتأکی یمبارزه طبقات تصریح و کارهشت ساعت  یبرا یاقتصاد ایعنوان مطالبهآن به یواقع سرشت»

. : قانون کار و مبارزه با جنگفزودا کار در روز عتهشت سانیز به خواست را  گرید یمطالبهدو  کمکنگره دست

 مردمیاقعًا در سنت وخود  ی، اما به خودبدل شداز اول ماه مه  یرسم یبخشبه پس  نیاز ا شعار صلح اگرچه

حال،  نیکرد. با امی تین مناسبت را تقویا یلمللانیب سرشتکه  شعاریعنوان اول ماه مه ادغام نشد، مگر به

 جشن»از قطعنامه داشت.  زین یگرید یتظاهرات، نوآور یابرنامه یقطعنامه عالوه بر گسترش محتوا نیا
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 در حکم بلکه یاسیس یتیفعالی به منزلهرا نه تنها روز آن  جنبش رسماً .گفتسخن می اول ماه مه «گرفتن

 .تشناخ تیجشنواره به رسم

با شور و  ،هاستیآنارش بدیهی است و ،نبود. برعکس، جناح مبارز جنبش هیاز طرح اول یبخش نیا گر،یبار د

مخالفت کردند. اول ماه مه روز مبارزه بود.  یکیدئولوژیا لیبر اساس دال وارهجشن یهدیبا ا حرارت تمام

 یمومع اعتصاب به، زور گرفته شده به دارانهیسرما که ازوزه رکیکه اوقات فراغت  دادندیم حیترج هاستیآنارش

و تار نسبت  رهیت یدگاهید ونیانقالب نیمبارزتر مانند همیشه. کندرا سرنگون  نظامکل تا ی گسترش یابد بزرگ

های با پرچم اهگیگاه و بکه  یو خاکستر اهیس هایانبوه توده گاریننقشطور که ، همانداشتند یبه مبارزه طبقات

بزرگداشت شهدا  روزدادند اول ماه مه را  حیها ترجستیآنارش[ 21]کند.یم دییرا تأ این دیدگاهشد سرخ روشن می

بودند،  رگذاریتأث هر جا که، و [21]«روز جشن یروز غم و اندوه به جا»، 1996در سال  کاگویش یشهدا ــ بدانند

شد. بدل  مناسبت نیاز ا یبخشبه اول ماه مه  یشناختشهادت یجنبه ا،یتالیو ا یجنوب یکایآمر ا،یمانند اسپان

روز اول ماه مه  یدرباره ای جدیدطور که مطالعهننبودند. در واقع، هما یانقالبی از برنامه یو آلو بخش کیک

 «ی کارجشنواره»تحت لوای آن  دنینام یحت ایدهد، امتناع از برخورد با آن یدر بارسلون نشان م یستیآنارش

(Festa del Traball)، اقدامات  [22]بود. [اسپانیا] یرجمهواعالم آن قبل از  یاصل یهایژگیاز و یکی

 یاعتصاب اول ماه مه خودداربه  قیاز تشو یها حتستیاز آنارش ی. برخچیه ای یانقالب جهان ای نمادین به درک!

. یستن رفرمیستی یاز انحراف شیبچیزی که در واقع آغازگر انقالب نباشد،  یزیکه هر چ لیدل نیکردند، به ا

جشن اول  هباول  یتا پس از جنگ جهان یفرانسو ستیکالیسندو  یانقالب (.ت. ژ .عمومی کار )س ونیکنفدراس

 [ 23]نداد. رضایتماه مه 

ون شک بدها آن رایروز اول ماه مه به جشنواره باشند، ز لیتبد مشوقدوم  المللبین رهبرانبعید نیست که 

تظاهرات  یممکن برا یمبنا نیتراز گسترده عتاًیاجتناب کنند و طب یستیآنارش یتقابل یهاکیخواستند از تاکتیم

، قطعًا در ابتدا در گذرانیوقت خوشو هم  مبارزههم  ،یطبقات التیتعطیک  یهدیکردند. اما ایم تیحما زین

 ؟بودچه منشاء این ایده ها نبود. ذهن آن

سال  ینییآ یدر چرخه شهیر قاً یعم یبهار التیداشت. تعط ینقش مهمشک بی خیانتخاب تارکه نخست این

است. به عنوان مثال، در  عتیطب تاحیدیاز تجد یخود نماد نیز همعتدل دارد و در واقع ماه م یشمال مکرهیدر ن

از مشکالت مربوط به  یکیهمین  فاقاًات [24]بود. یعموم التیتعط باًیتقر نهیریسوئد، اول ماه مه طبق سنت د

طالب . از مجویانه باشدتوانست مبارزهمی صورت نیا ریبود که در غ ایماه مه در استرال یزمستان یجشن روزها

 عت،یکاماًل مشهود است که طب [25]قرار گرفته،ما در دسترس  ریاخ یهاکه در سال یو ادب ینگارنقشفراوان 
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 نیتر. سادهشدندگرفته می در نظرمناسبت  نینماد ا به شکل عمومیو ناخودآگاه ها تر از همه گلو مهم اهانیگ

همراه  ییتابلوهابا ، بلکه هاپرچمبا نه  ،[1ـ25اشتایری] ییدر روستا 1991 یمانند جلسه ،ییروستا یهاییگردهما

در  باز هماول ماه مه،  مراسم بعدیاز  یکیجذاب از  یعکس [26]شعار و نوازندگان.در کنار  گلپر از است 

ا ب شدهتزیین هایدوچرخهکه با  دهدیرا نشان م ،دموکرات، زن و مرد الیسوار سوسکارگران دوچرخه ش،یاتر

 [ 21]خورد.تاب می دو دوچرخه نیب انکودک یصندل یدر نوع ،گل، غرق در کودک کیو  روند،یرژه م گل

 شوندیمدیده  1999 المللنیب یدر کنگره یشیاتر یدهنیخشن هفت نما تصاویر پیرامونناخودآگاه  هاگل

ی عهواق. ه بودکردنفوذ  نیز مبارز یهادر اسطوره یها حتگل شد. عیتوز نیودر اول ماه مه نخستین  یکه برا

نشان  هجده سالهی بلوندو ایمار با دیسنت جدطبق  در فرانسه،، کشتهبا ده  [1-21] 1991در  تیراندازی فورمی

که زالزالک گیاه از  پرشکوفه یاشاخهدادن تاب بابود و جوان از هر دو جنس  211 رأس، که در شودداده می

وح دو سنت ماه مه به وضسربازان کشته شد.  به ضرب گلولهکه آنتا  رقصیدچنان میهم نامزدش به او داده بود

 یها بهار را تداعرنگگویاست،  زالزالک یطور که شاخهابتدا، همان ؟ی. چه گلشده است ادغام ریتصو نیدر ا

خاش و ، خشسرخ: گل تکیه کردرنگ خود هم یهاشکوفه خیلی زود بهاگر جنبش  یحت ،، نه سیاستکنندیم

 .بودندمتفاوت  یمل یهاحال، سبک نی. با اسرخ خکیتر از همه ممهم

ستند. ه یزنان جوان، محور یعنی د،یو ام اتیحدیتجد ،ی، جوانشکوفارشد  ینمادها ریها و ساوجود، گل نیبا ا

از  ،شدند ریمختلف تکث یهامناسبت، که بارها و بارها به زبان نیا ینمادها برا نیتریکه جهان ستین یتصادف

-21] فریگی یکه در کاله یزن جوان مشهور تصویر ژهیوبه ــ ندیآیم ]نقاش و تصویرگر انگلیسی[ نیوالتر کر

اول ماه  یروزها و ،تیاهمیکوچک و ب ایتانیبر یستیالی. جنبش سوسشودمیای گل دیده شده با حلقهتزیین [2

نبش و ج نیکر س،یمور امیلیو قیاز طراین جنبش حال،  نیبود. با ا ایناچیز و حاشیهپس از چند سال اول  مه

 هروح زمان یابر یقیدق انیب ،در آن دوره ینهنر نو ای «دیهنر جد» نیرگذارتریتأث بخشالهام ،یدست عیهنر و صنا

 .ستیاول ماه مه ن گراییالمللوجه شاهدی بر بین هیچ به ایتانیبر ینمادنگار ریکرد. تأث دایپ

د آمد به وجو واسطهیب باًیخودجوش و تقر گریبار د یکارگر التیتعط ای یعموم یجشنواره یهدیواقع، ا در

به طور » هم و «کار نکردن»تواند هم یم feiern یواژه یکه در آلمان تیواقع نیبدون شک به کمک ا ــ

تان که در انگلس «کردن اعتصاب»عنوان مترادف به «کردن یازب». )استفاده از معنا دهد« جشن گرفتن یرسم

 یوزدر ر دیرسیبه نظر م یمنطق به هرحال،.( رواج نداشت سدهآن  انیدر پا گریبود، د جیراسده  اول یهمیدر ن

 لیکمت یبا معاشرت و سرگرمبعداً را  یگاهصبح یاسیس یهاییمایماندند تا جلسات و راهپیکه مردم از کار دور م
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و وشی فرصاحبان پیاله. شودمهم  اریعنوان محل مالقات جنبش بسها بهها و رستورانکنند، نقش مسافرخانه

 [ 29]دادندیم لیتشک بسیاری از کشورهارا در  ستیالیاز فعاالن سوس گیریچشمبخش ها میخانه

بود، « کار مردان»که در آن روزها  است،ی. برخالف سآن اشاره کنم مهم یامدهایاز پ یکیدانم به الزم می

حضور و مشارکت زنان در اول ماه  یو هم منابع ادب یشد. هم منابع بصریمنیز شامل زنان و کودکان  التیتعط

 ا،یانکرد، و اتفاقاً، مانند اسپ لیبدت یواقع یطبقات شیکه آن را به نما یزیچ[ 29]دهد.ینشان م همان آغازمه را از 

بود  نیا قاً یدق [31]ارتباط نداشتند، جذب کرد، هاستیالیبا سوس یاسیرا که از نظر س یکارگران یاندهیبه طور فزا

 ارگرکبه عنوان  ماً یکه خودشان مستق یها تعلق داشت. زناننبود، بلکه به خانوادهمحدود به مردان این روز که 

اول ی واسطهبهاز کشورها، علناً  یکارگر در تعداد یزنان متاهل طبقه تیاکثر یعنیدر بازار کار نبودند،  ریمزدبگ

امتناع  عمدتاً به مردان تعلق داشت، یمزد شغلی کار یشدند. اگر زندگیکسان گرفته میبا جنبش و طبقه ماه مه 

 ی کارگر متحد کرد.سن و جنس را در طبقه روز  کی یبرااز کارکردن 

اند، به جز در بوده یمذهب التیتعط ،در اروپا هرصورتزمان، در  نیاز ا پیش یعاد التیتمام تعط باًیتقر

 التیشده است. اول ماه مه با تعط همانند یبانک التیبه تعط ییاروپا یکه معموالً روز اول ماه مه جامعه ایتانیبر

بودن یجهان نی. اوجه اشتراک داشت ییگرایلللمانیبدر  ان،کارگر زبانبه  ،ایبودن یجهان یدر آرزو یحیمس

لب متعدد اول ماه مه، که اغ یهابروشورافزود.  اول ماه مه تیو بر جذابکنندگان تأثیر گذاشت بر مشارکت قاً یعم

ناسبت هستند م نیا یفرهنگ خیو تار یگارنشنق یبرا یارزشمند اریمنبع بس و نددشیم دیتول یبه صورت محل

ر همواره ب ــحفظ شده است  ستیماقبل فاش یایتالیا یبرا فقط هاییطرح نیمختلف از چن نوع 319 ــ

به طور  مطلبحداقل چهار  یحاو 1991در سال  ایاول ماه مه از بولونی مجله نی. اولبودن تکیه دارندجهانی

به همان اندازه  عید گلریزان ایپاک  دیع هبآن  هیو البته، تشب [31]روز است.این بودن یجهان یبارهخاص در

 .سنت عموم مردم یبهار یهاجشنتشبیه آن به که  دیرسیآشکار به نظر م

 دیجد( festa del lavoro) جشن کارگریخودجوش  تیکه به شدت از جذاب ییایتالیا یهاستیالیسوس

به  1992را حداکثر از سال « پاک کارگران دیع»سواد آگاه بودند، اصطالح یو ب کیعمدتًا کاتول یتیجمع یبرا

توان یم یراحتبه[ 32].رایج شد 1991 یاز دهه یالمللنیدوم در سطح ب مهیدر ن ییهاهیتشب نیکار بردند، و چن

 ول ماه مه،ا یپر سر و صدا یهاسالنخستین در  یحت ،یستیالیسوس دی. شباهت جنبش جددیآن را فهم لیدل

جهات،  یرخاز ب ن،یمشهود بود. بنابرا ییحایبا انتظارات مس ینید یایجنبش اح کیبه  ،یجنبش مذهب کیبه 

. ما شتشباهت دا یروحانریواعظان غ یبه بدنه کمدست ای ،هاشیبه کش هیرهبران، فعاالن و مبلغان اول یدنهب

 انتویکه فقط م کندیم بیانرا  یزیکه چ میداردر اختیار  1999در سال  کیالعاده از شارلوا، بلژبروشور خارق کی
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 ندهیه نماداین بیانیه را  قادر به توصیف آن نیست. دیگری یکلمه چیکرد: ه فیاول ماه مه توص یآن را موعظه

 یسرلوحهتحت  یا به نام آن، (،Parti Ouvrier Belge) حزب کارگران بلژشک خداناباور یب عضوِ و 

 هیه( تیسی)ع« به یکدیگر عشق بورزید»)کارل مارکس( و  «شویدها متحد ی کشورکارگران همه»مشترک 

 دهد:یآن را نشان م یهوا و . چند نمونه حالکرده بودند

 سانبهدرخشد. خود را یدر شکوه خود م عتیطب یکه تکامل دائمفرا رسیده هنگامی  ساعت بهار و جشن»

 «.دیآماده شو دیجد یزندگ یو برا دیکن دیاز ام سرشار عت یطب
 

 ها ونوشیدنی: مراقب بگذاریداحترام به خود ») یاخالق یهادستورالعملی چند قطعه دربارهاز  پسبیانیه 

 دیمی اای دربارهقطعهبا  ،یستیالیسوس قی( و تشورهیو غ «کنندیم ریتحق وکه شما را مست  دیباش یاحساسات

 :رسدمی انیبه پا ایههزار

 لی! هر بار که فضاافتید نخواه انیها پاها و ارتشجنگ یمرزها محو خواهند شد! به زود یزود به»

 ،یح و شادکرد. و سپس، در صل دیخواه ترکیرا نزد ندهیآ نیا د،یکن نیو عشق را تمر یبستگهم یستیالیسوس

همه به  یاجتماع یهفیوظ، آن هنگام که خواهد شد روزیپ سمیالیبه وجود خواهد آمد که در آن سوس یجهان

 [ 33]«درک شود.فرد هر  یجانبههمه رشدبه عنوان  یدرست
 
 ینید لحن و سبک گفتمان غالباًبود و  کیش کی دیجد یجنبش کارگرموضوع این نیست که حال،  نیبا ا

ها که توده ییدر کشورها یبود، حت یمذهب یالگو ریکم تحت تأثاین جنبش بسیار  اتفاقاً  ؛کردیرا منعکس م

وجود  دیو جد میقد مانیا نیب یاندک ییگراعالوه، همهب [34]یی غرق بودند.سایکلرسم  و در راهو  یمذهب قاًیعم

مانند  ساها،یمخالف کل حاً یو تلو یررسمیغ یهاشکل فرقه سمی( که پروتستانشهی)اما نه هم یداشت، مگر گاه

بود که  یسکوالر و ضدمذهب مبارزجنبش  کی یستیالیسوس یکارگرجنبش  گرفت.، را به خود میانگلستان

 داد. رییتغ یاطور تودهرا به نیسابقاً متد ای نیمتد یهاتیجمع

که ود جذاب ب یمردان و زنان یبرا کارگری جنبشو  سمیالید. سوسش نیکه چرا چن درک کنیم میتوانیم

، مستقر یساهایکه کل ای، آن هم در جامعهنداشتند یادر جامعه یمناسب گاهیجا و آگاه از خود  عیبد یاطبقه بسان

وجود  ها«ـ از ـ گود بیرون»برای  ییهاگاهسکونت عدر واق .آن بودند یسنت مظهر ک،یکاتول یسایکل ژهیوو به

مانند ه اهخاستگیا از نظر  ،یاکارخانه ای یصنعتاشیپ ای خیزمعدن یمانند روستاهاه یاز نظر شغلمثاًل داشت، 

پیانا  اضر)در حال ح لیسیدر س پیانا دی گرچی «سرخِ » یبه روستامعروف اساسًا  ییروستاساکن  یهاییایآلبان

. نددشیمتحد م دکریتر جدا مگسترده یاز جامعه یها را به طور جمعکه آن یگرید هایاریبا معکه  دلی آلبانزی(

ا روستا ر یمیاز اعمال قد یاریکار، بس نیجامعه عمل کند، و با انجام اعنوان به بودممکن « جنبش»جا در آن
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مده ع لیدل کیبود. در واقع  امر نامعمول نیحال، ا نی. با ادر اختیار بگیردبود،  دینکه تا آن زمان در انحصار 

به کارگر  یطبقه بهدانستند که منحصرًا یم اییلیتعط تنهابود که آن را  نیاول ماه مه ا میعظ تیموفق یبرا

اقدام خود ا بکه  ای بودیلینبود، و به عالوه، تعطدر آن سهیم  یگریکس د چیاست، همعنای دقیق کلمه مرتبط 

موم ع دید معرضبودند در  یکه معمواًل نامرئ یبود که در آن کسان یروز به عالوه،شده بود.  کسبکارگران 

 درست است که[ 35]کردند.می ریحاکمان و جامعه را تسخ یرسم یروز فضا کی یگرفتند و حداقل برامیقرار 

 ،بود روز اول ماه مهدار طلیعهآن، ی بازمانده تریندیرینهدورهام  انیچجشن معدن و ،ییایتانیبر انیچجشن معدن

 رابطه یگانه ،نظر نیا از [36].رکارگ یکل طبقهبرای و نه شد برگزار میصنعت  کیبر اساس این جشن اما 

اردی ی لمبمنطقهروزنامه قطع بزرگ وگرا ]شهری در حقوق برابر بود.  با ییادعا ،یسنت دیناول ماه مه و  میان

وها جشن خود را دارند. رهانیها جشن خود را دارند، مشیکش»اعالم کرد:  1991اول ماه مه در پو  یدر دره ایتالیا[

 [ 31]«.تکارگران سراسر جهان اس جشن. اول ماه مه طور نیها هم همدموکرات

 طور که دربود، همان «نوین»آن اصلی  یواژهکرد. میدور  نیجنبش را از د نیانیز  یگرید زیچ اما

 یرآهنگ کارگیک  رو د یکائوتسک یستیمارکسی نظری مجلهوان ی نوین(، عن)زمانه سایت نویه دی

ش ی نوین با ما پیزمانه: »شدخوانده میبند آن چنین جیعو تر مشهود بوداول ماه مه  بامرتبط و هنوز  ش یاتر

نای به مع اغلب سمیالیسوس دهد،ینشان م شیو اتر یناویاسکاندجنبش در  یطور که تجربههمان «رود.می

 ینوین یهو زمان نوین یهادهیکردند، و با ا نیرو در آن مستقرکه آن را ساختند و  ی، با کسانآهنبا راه دقیق کلمه

از  ،یرسم التیتعط گریبرخالف د ،اول ماه مه [39]شد. وارد هاستانهرروستاها و شبه که به ارمغان آوردند، 

 الداشت، به هر حگرامی نمیرا ی زیچ چیهی خاطرهآن زمان،  یجنبش کارگر ینییآ یاهمناسبت رتشیجمله ب

در  اگوکیش یهاتسیآن را با آنارش مند بودعالقه م،یدیطور که دکه، همان یستینفوذ آنارش یخارج از محدوده

 جز خاطرات یزیکه چ یاخالف گذشتهکه بر نده،یآی دربارهنبود جز  یزیچاول ماه مه د. سازمرتبط  1996سال 

 «(گذشته بروبیم بساط»شود تصادفی نبود که در سرود انترناسیونال خوانده می) به ارمغان نداشت ایپرولتاربرای بد 

 یرا رو دیدج میاورشل لکهنه پاداش پس از مرگ، ب ،یسنت دینبرخالف « جنبش»کرد. یم تقدیمرا  ییرها آینده 

 .دادپاداش می نیزم نیا

داد، کاماًل  گسترشخاص خود را به سرعت  ییو نمادگرا یرسازیروز اول ماه مه، که تصو ینگارنقش

هم فرا  ریو ناگز بودخوب این آینده چه خواهد آورد اصالً معلوم نبود، فقط  ندهیآ کهنیا [39].بودمحور ندهیآ

 یزیمناسبت را به چ نیا نده،یآ سوی بهراه  کی کمدستروز اول ماه مه،  تیموفق یبختانه براخوش .رسیدمی

بود، و  معمولنا اریدر اروپا بس 1991در سال  یانتخابات یموکراسدهنوز کرد.  لیفراتر از تظاهرات و جشنواره تبد
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اول ماه مه  یشعارها گریروز و دکار در هشت ساعت  ه مطالبه برایب یبه آسان یهمگان یحق را یمطالبه

از اول ماه مه در  ریناپذییجدا یبه بخش، تا زمانی که اجرا شد، یرای ه اگرچه مطالبهکنیشد. جالب ا افزوده

 یاسیس یحتوام یالمللنیب جزء رسماً، هرگز ه بودشد لیتبد گرید یو جاها ایتالیا ،یناویاسکاند ک،یبلژ ش،یاتر

هر جا که وجود،  نینداد. با ا لیتشکی صلح، و بعدها مطالبه کار در روز، هشت ساعت یمطالبه مانندآن را 

 آن افزود. تیبر اهم یادیشد و تا حد زبدل مناسبت  نیاز ا ریناپذییجدا یبخشبه ، پذیر بودامکان

 ک،یژدر بل تیکه با موفق ،یهمگان یحق را یبرا یاعتصابات عموم به دیتهد ای یسازمانده یهیواقع، رو در

اول ماه  کار در نیاز توقف نماد یکمک کرد، ناش هاهیاحزاب و اتحاد انسجامو به  افتی گسترش شیسوئد و اتر

 گرید یاز سو [41].کردندآغاز  1991مه اول ماه در  یکیبلژ انیچمعدنرا  از این دست اعتصاب نخستینمه بود. 

 یعنی سوئد کارگران به شعار اول ماه مه روز بزرگ   نیاز ا یگرید یاز هر جنبه شیب یکارگر یهاهیاتحاد

 فقط ،ایتالیاکارگران مانند کارگران، ه بود که یمواقع [41]توجه داشتند. «باالتر هایتر و مزدکوتاه یهاساعت»

نبش، از ج رگبز یهاشرفتیکردند. پمیواگذار  گرانیرا به د یدموکراس یکردند و حتمیموضوع تمرکز  نیبر ا

 نبود. یمحدود اقتصاد یبر منافع شخص یمبتن ،یدموکراس ازمؤثر آن  پشتیبانیجمله 

 شرفتیپ یانه تنها بر دموکراسیداشت.  ینقش اساس یستیالیسوس یکارگر یهادر جنبش یدموکراس البته

طرف  را در یککارل مارکس که  لوحیبا  اول ماه مه در آلمان نخستین . بود ناپذیرییبلکه از آن جدا یآن ضرور

 ش  یاتردر  1991 هاول ماه متصور  [42]داشته شد. یداد، گرامینشان مدر طرف دیگر را  یآزاد یو مجسمه

ی کیرمانت ریاز آن جزا یکیبه  ایدر یدر آن سو ورا در دست دارد  سرمایهکتاب  که دهدیمارکس را نشان م

 ؛آمدیشمار مهب ییآشناتصویر برای افراد آن دوره  ی اترانهیمد تیشخص کی یهاینقاش در که کنداشاره می

 یپرتوها وطلوع جزیره پشت آن  باشد، ندهیآنماد  ترینقدرتمندو  نیماندگارترقرار بود که  ،اول ماه مه دیخورش

ول ا یادبودهایها و از نشان یاریکه در بس یبرادر ،یبرابر ،یکرد: آزادیانقالب فرانسه را حمل م یآن شعارها

 ها را به مقصدیاند تا ناوگان کشتکه احتمااًل آماده اندکردهاحاطه  یکارگران رامارکس  [43]شد.یم افتیماه مه 

 یروزانه کار. میو مستق یهمگان ی: حق رابودآنها نوشته شده  هاینبادبابر  و کنند تیهدا، بادا باد، هر چه رهیجز

 اول ماه مه بود. یسنت اصل نیاز کارگران. ا تیهشت ساعته و حما

 یشعارها نیب بیعج یستیزهم قیاز طر ــ سه سال ایدر عرض دو  ــ گیریچشمسنت با سرعت  آن

 یناگهان ییشکوفا [44]شکل گرفت. عادیمبارزان و کارگران ی ختهیغالباً خودانگ ریو تفس ستیالیرهبران سوس

که هر روز رشد  یزمان ،شکل گرفت زیانگشگفت در همان چند سال اولِ  یاتوده یها و احزاب کارگرجنبش

 یبرا ینیتضم طبقه ابراز وجود خودِ یی،هاجنبش نیچن وجودِ خودِکه  یآورد، زمانمیرا به ارمغان  مشهودی
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 یاشانهن طبقه کارگر  به روی  دیجد یایدن یهادروازه شدن گشوده ،نی. فراتر از ادیرسیبه نظر م ندهیدر آ یروزیپ

 .رسیده نظر میب عالوقوبیقر یروزیاز پ

م و منظ بایستمی ،یدر جنبش کارگر گرید یزهایچ یلیبا خهمراه و اول مه،  دیحال، هزاره فرا نرس نیا با

 یهایروزیبعد از مبارزات و پ یهادر سال یروزیو پ دیام یِ میقد ییشکوفا حدودیتا  هر چندشد، یم نهینهاد

در  باًیتقر و هیانقالب روس لیاوا وارانه و شیفتهنگرندهیمه آ اول یآن را در روزها میتوانیبزرگ به آن بازگشت. م

 هشت ساعتیعنی اول مه  یهیاول یمطالبه همان هنگام که م،ینیبب 1921 – 1919 یهااروپا در سال یهمه جا

 یاهدر فرانسه در سال خلقمه جبهه  اول یآن را در روزها میتوانیاز کشورها محقق شد. م یاریدر بسکار در روز 

حال،  نیا ا. بمینی، بببودند از اشغال آزاد شده سمیکه پس از شکست فاش ارهق نیا یو در کشورها ،1936و  1935

معمول  1914 از سال پیش یکماول مه  ،داشتند یستیالیسوس یاتوده یکارگر یهاجنبش ی کهیدر اکثر کشورها

 .شد

 یطور که مورخکرد. همان دایخود را پ ینییآ یجنبهاین روز  شدن اول مه معمول یدوره نیدر ا که،آن بیعج

. شدتلقی نمی بزرگ یدگرگوناتاق انتظار  ساندیگر اول مه بهه این روند زمانی رخ داد ککرده است،  انیب ییایتالیا

معمواًل نیز  هاتیالوهو  [45]شد، بدل« خاص خود است تیعبادات و الوه ازمندیکه ن یجمع ینییآ»به  اول مه

بیش  صفوف ای تیکه به جمعشدند یکی گرفته میگشاد  یهاو لباس مواج یآن دسته از زنان جوان با موهاا ب

 ایبهار،  ایبود،  یاو آزاد ای. آدهندینشان مراه به سوی خورشید در حال طلوع را  زنان و مردان از پیش مبهمِ 

از نظر  د؟یتواند بگویم یچه کس ؟هانیا یاز همه کمی ای گونشبا انگشتان گلم دهدیسپ ای د،یام ای ،یجوان

 یهایژگیو ای، بود جیرا اریکه بس یگیفر کاله یحت رایندارد، ز یجز جوان یجهان یژگیو چیاو ه ،ینگارنقش

طور که همان مبیابی ییهاگل قیروز را از طراین  فاتیتشرقدمت  میتوانیم د.ندشینم هافتی شهیهم ،یآزاد یسنت

از  رخس خکیم سان،بدین. افتندی تیرسم سده، اما در اواخر همان آغاز در این مراسم حضور داشتنداز  میدیکه د

 رطو به گرایی آننماد. به دست آورد ایتالیهابسبورگ و ا یهانیخود را در سرزم یرسم گاهیجا 1911حدود سال 

 ذوقی از فلورانس شرح داده شد و نام آن را به خود گرفتخوشو نگار  و پرنقش ی قطع بزرگِروزنامهخاص در 

 منتشراول  یماه مه تا جنگ جهان یدر روزها ای که، روزنامه(II Garofano Rosso) میخک سرخ)

 زنبق ر،یفسادناپذ ونیانقالب اندوه و غم رغمبهو  [46]شد. یرسم 1911ـ1912 هایسال در میخک سرخ .شد(می

 [ 41]شد. لآن روز بد تداولم یاز نمادها یکیبه  کهنیتا ا کرداول مه کارگران  درشروع به نفوذ  یاسیرسیتماماً غ

 یعنی ــ یهم قانوناین روز که  یبود، در حال دهینرس انیمه به پا اول ی، دوران بزرگ روزهاهمه نیبا ا

به  همماه اول که  یماند. هنگام یباق یررسمیو هم غ ــ ندکشاب ابانیرا به خمردم بزرگ  یهاتوده توانستیم
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 جیسکه ب ییجاآنمتفاوت بود. و از  زوماًها لآنسرشت ، شد لیاز باال تحم ،بدتر از آن ،ای ،شد بدل لیتعطروز 

 هاستیالیاگر سوس ی، حتمقاومت کنند یقانونیب در مقابل توانستندیبود، نم این روزذات  یعموم یاتوده

 یعدادکه هر اول ماه مه ت کردندیافتخار م سم،یفاش اهیس یدر روزها ولو ،یدل آلبانز انای( پیبعد یهاستی)کمون

تر بارباتو دک یجا که هنوز صخرهنهما ،فرستادندمیشهر  نیا یگذرگاه کوهستان برگرد به بروبیخود را  یاز رفقا

بود  این محلها را مورد خطاب قرار داده بود. در آن 1993در سال که  سمیالیسوس یمحل رهبرشود، یشناخته م

 انیرا که پس از پا یخانوادگ کینپیک کیافراد حاضر در تظاهرات و یک  1941در سال  انویکه راهزن جول

، روز اول ماه مه به طور 1945از سال  ژهیو، و بهبه بعد 1914از سال  [49]شده بود قتل عام کرد. برگزار سمیفاش

 یهانسبتاً نادر جهان سوم که جنبش یهادر آن بخش فقط. یرسم ادیبه احتمال ز ایشد  یرقانونیغیا  یاهندیفزا

داد، استمرار  ییشکوفا امکانرشد کردند که به اول ماه مه  یطیشرا در یستیالیسوس یررسمیگسترده و غ یکارگر

 وجود دارد. تریمیسنت قد یواقع

اول ماه مه  هکلموجود،  نیخود را از دست نداده است. با ا یمیقد یهایژگیماه مه البته در همه جا و اول

و  یوروش ریمانند اتحاد جماههبودند مرتبط نباشد،  دیجد یکه زمان یمیقد یهامیکه با سقوط رژ ییدر جا یحت

تا  کندیم یگذشته را تداع ،یکارگر یهادر جنبش یاکثر مردم، حت یادعا کرد که برا توانینم ،یشرق یاروپا

 یپرولتر ییکرده است. امروزه آن جوامع کوچک روستا رییکه اول ماه مه را به وجود آورد تغ یا. جامعهحال را

برگزار  یمضیافتی عمو. سپس میزد گشتما در روستا »دارند چقدر مهم هستند؟  ادیبه  یمیقد یهاییایتالیکه ا

در  یچه اتفاق [49].«آمده بود دیایب خواستیمهم که  یگریجا بودند و هر کس دحزب آن یضااع یشد. همه

 ،خوردهداغ لعنت یا زیبرخ»خود را در  توانستندیهنوز م 1991 یکه در دهه بودافتاده  یکسان یبرا یجهان صنعت

 1921مه  هروز اول ما 1991در سال  ییایتالیا ریپ یبانو کی ؟بشناسندسرود انترناسیونال  «یفقر و بندگ یایدن

رچم پم، ه بودکه تازه در کارخانه شروع به کار کرد ایدوازده ساله یکارگر نساجمن، » آورد:را چنین به یاد می

چه ا هر هآنهستند.  انیها و آقاروند، همه خانمیکه سر کار م یکسانکردم: امروزه اول ماه مه را حمل می

روی پیشبه  مانیا نده،یاعتماد به آ ، سرشار ازاول ماه مه یهاروح آن موعظه [51]«آورند.یبخواهند به دست م

 یابزار آزاد همهها ها و روزنامهها، کتابکالسخودت را آموزش بده! مدارس و »چه شده است؟  شرفتیعقل و پ

 یایرو [51]«.دیکنمیشد که عدالت را برقرار  دیخواه یقدر قوگاه آن: آندیهستند! در چشمه علم و هنر بنوش

 شده است؟ هما چ ریسرسبز و دلپذ نیدر سرزم اورشلیمساختن  یجمع

 یسوفران یآگه کیبه نقل از  ــ یروز ست،ین روز تعطیل کیاز  شیب یزیحال، اگر اول ماه مه چ نیبا ا و

ی است لیتعطباز هم روز  د،یکار کن دیستیمجبور ن دارید چرا کهن یخاص بخشقرص آرامبه مصرف  یازیکه ن ــ
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در  چرا که این تعطیلی [52]نباشد، «هامیتقو یخارج از همه یلیتعطروز » نِ یعبارت غرورآفر گر،ید شاید. خاص

کردن کار ،هیژانو اولدسامبر و  25به جز  ،یگریاز هر روز د شیوارد شده است. در واقع، ب هامیتقو یاروپا به همه

 نییاز پااین روز تعطیل است. اما  فاصله گرفته اریخود بس یمذهب یرقبا ریاز ساو [ 53]،شودکنار گذاشته می

را در سراسر  شانآن، خود قیکه از طر دادندشکل  ینامکارگران گم خودِ روز تعطیل را  نی. اجامعه سر برآورد

بار به اختیار خود سالی یک ودادند  صیتشخواحد  یطبقه کیبه عنوان  تیمل یزبان و حت ،یخطوط شغل

طور که ان. همندنزمیبه کارکردن سر باز  یو اقتصاد یاسیس ،یاجبار اخالق د و ازند کار نکننگیرتصمیم می

از  نکه دشمنانمااست از کار،  کشیدندست ،ماه مه التیتعط معنای نیا»کرد:  انیب 1993آدلر در سال  کتوریو

 [ 54]«.است یکنند انقالبیاحساس مها آناست که  یزیچ نیترسند. ایآن م

از یک سو به این دلیل مهم است که مند است. عالقه صدمین سالگرد اول ماه مهبه متعددی  لیبه دال مورخ

 شنام تیحکه  یمتشکل از مردان و زنان یکارگر یهاچرا مارکس در جنبش کهاین حیتوضگشایی است برای راه

بقه ط کی نبه عنواخود  یطبقه و سازمانده کی مثابهاز خود به یآگاه یاو را برا فراخوانبودند، اما  دهیرا نشن

تفکر و  یخیقدرت تار که مهم است به این دلیل ،از سوی دیگر. تا این حد تاثیرگذار استدادند، می صیتشخ

 ،گنگ فرد  کیعنوان به انی کهکه مردان و زن سازدیرا روشن م راهیو  دهد،یمردم را نشان م هایتوده احساس

ه مورخ از ما، چ یاریبس یهمه، برا ازتر بگذارند. اما مهم خیاثر خود را بر تار توانندیهستند، م قدرتیناتوان و ب

 لسوفیف ،ارنست بلوخاست که  یزیچ گرناینما رایدهنده است، زتکان قاً یسالگرد عم نیصدماین ، غیرمورخ ای

بهتر  یاهندیبه آ دیام :([55] بودبه آن پرداخته  مفصالً می)و در دو جلد حج دینام اصل امیدآن را  ،یآلمان

، ه باشدبه خاطر نداشت 0991را در سال  این اصل یگریکس د چیاگر ه .بهتر ییایدر دن

 .کنددوش مورخان سنگینی مییادآوری آن بر 
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Ursprünge und Wirkungen (Karlsruhe, 1925) 

 (.91ـ91گذارد )صص. المللی که در چندین تظاهرات نخستین آشکار شد تأکید میبر قدرت عجیب این احساس بین

[32.] Pietro Gori را سرود که با موسیقی «( رانعید پاک شیرین کارگ)»سرود معروف اول ماه مه خود  ،شاعر آنارشیست

 شد. پرده در اول ماه خوانده می، به عنوان بخشی از یک نمایش تک1996وردی، در  Nabuccoهمسرایان در 

F. Andreucci and T. Detti (eds), Il moimmento operaio italiano. Dizionario biografico 

(Rome, 1976), vol. 2, p. 526. See. E. J. Hobsbawm, Worlds of Labour (London, 1984), 
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[33]. Jules Destrèe and Emile Vandervelde, Le Socialisme en Belgique (Paris, 1983), 

pp. 417-18. Giovanoli, Die Maifeierbewegung, pp. 114-15, 

 کند.به عنصر مذهبی در این زبان اشاره می

[34]. See Hobsbawm, Worlds of Labour, ch. 3, ‘Religion and the Rise of Socialism’. 

دادن به آگاهی این تلقی که اول ماه مه تنها تعطیالتی است که منحصراً به کارگران مرتبط است و پیامد بعدی آن در شکل [.35]

 «:هاستهاست. فقط مال آناین روز مال آن»از همان ابتدا موردتوجه قرار گرفته بود.  ،طبقاتی

J. Diner-Denes, ‘Der esrste Mai’, Der Kampf (Vienna), 1 May 1908.  

Dinner-Denes کند.چنین به فتح فضای عمومی توسط کارگران در این روز اشاره میهم 

[36]. Hobsbawm, Worlds of Labour, p. 73 and more generally ch. 5, ‘The 

Transformation of Labour Rituals’. 

[37]. Antonioli and Ginex, Repertorio, p. 23. 

[38]. Greussing, Die Roten am Land, pp.18-21. 

 شود:ترین تحلیل از نمادگرایی اول ماه در اثر زیر یافته میجالب [.39]

Gio-Vanna Ginex, ‘L’immagine del Primo Maggio in Italia (1890-1945)’, in Comune 

di Milano, Per I cent’anni, pp. 37-41, and the same, ‘Images on May Day Single Issue 

Newspapers (1891-1924): Their Function and Meanings’ in A. Panaccione (ed.), May 

Day Celeberation (Vince, 1998), pp. 13-25. 

ر تر در اثر زیگیری همگانی ــ پیشنه فقط برای رای ی اعتصاب عمومی ــگیری ایدهشکلنقش اول ماه مه در طرح و  [.41]

 مطرح شده است:
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Giovanoli, Die Maifeierbewegung. 

[41]. Upp. Till kamp, p. 12. 

[42]. Panaccione, The Memory, p. 223. 

[43]. Ibid, p. 363. 

[44]. E. J. Hobsbawm, ‘100 Years of May Day’, Liber, 8 June 1990 (distributed with 

Times Literary Supplement), pp. 10-11. 

[45]. Ginex, ‘L’immagine’, p. 40. 

 ظهور میخک سرخ در ایتالیا در اثر زیر کامالً پی گرفته شده است: [.46]

Fondazione Giangicomo Feltrinelli, Ogni anno  

فهرست نشده  Repertorioرسد در است که به نظر می Feltrinelliی ای از موضوعات منفرد در کتابخانه)که شامل مجموعه

رسد شعری باشد در یک مقاله مربوط به نظر می« رسمی»ها به عنوان یک امر تصاویر زیادی دارد. نخستین ارجاع به گلاست( و 

 شوند. بنگرید به:ناپدید نمی 1911ها تا (، گرچه سایر گل94)ص.  1999به 

Il Garofanco Rosso’s ibid, p. 105, and Repertorio, p. 130. 

 :ها بنگرید بهبرای گل سرخ در مراسم سوئدی

Upp. Till kamp, pp. 21-3. 
ی . اما خود او قدمت استفادهDommanget, Histore du Premier Mai, pp. 361-3کم بر اساس دست [.41]

( یعنی زمانی که تداعی سیاسی با 115ـ6رساند )صص. می 1991ی ها در اوایل دههی اتریشیرا به یک نوشته زنبقسیاسی از 
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 بنگرید به:اند مللی از آن برای نمادپردازی استفاده کردهالفروشد و در سطح بینمی ها رادختری کوچک این گل
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در اول ] است. به تصویر درآمدهاثر فرانکو رزی  Salvatore Giulianoاین رویداد به نحو گویایی در فیلم درخشان  [.49]

جوسپه  در جاده سان یآلبانز یدل انایشهر پ یلومتریدر سه ک نسترا،یدر پورتال دال ج ریصدها دهقان عمدتاً فق1941ماه مه سال 
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 یسوارکار به سو یعده ا نیچناطراف و هم یهاآنان آتش گشوده شد. بعداً مشخص شد که از تپه یبود به رو تیمعج یبرا

سالوادور  نا بر اظهارات. بشدند یوهفت نفر زخم ستینفر، از جمله چهار کودک کشته و ب ازدهیتهاجم  نیاند. در اکرده کیآنان شل

به  ،یعلن ینامه کیدر  یبود. و ریگرا در انتخابات اخچپ یروهایطلب، هدف او مجازات نییو جدا یرهبر گروه شورش انویجول

نند و کشته ک کیشل تیسر جمع یمردانش به باال خواستیها را بر عهده گرفت و ادعا کرد که او فقط مقتل تیمسئول ییتنها

 ـ م.[ است ها اشتباه بودهشدن آدم
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سهمی است درخشان در تاریخ هنر ایدئولوژی  ،داش کردنها مصادره، که فاشیستهای کارگراننمایشگاه پرچم این بروشورِ
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