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 مه ماه  اول  
مه روز جهانی کارگر است. این روز هم یک روز مبارزه است و هم یک روز جشن که کارگران برای مسایل مهم ماه  اول 
 . آورند تجلیل بعمل م ارزش های جنبش کارگری را از و  پیمانی نموده راه

 

ی    : عکس .برلی 
 

ی  Shutterstock              لوندیسلند،  : عکس .لندن Shutterstock              کهول،  رسگ   : عکس .برلی 
 

  Shutterstockکهول،  رسگ

 

 

پردازند. این روز در بسیاری از کشورها تعطیل عموم  هزاران انسان در جهان به راه پیمانی م  سال در اول ماه مه ر ه
 از آن برخورداریم نهفته است. ی طوالنی برای حقوقی که امروز ما باشد. در عقب این روز تعطیل، مبارزه م

 

 اول ماه مه   ی پیشینه 

 

ی بسیاری ساخته شد. کاالها به مقدار زیاد  هاکارخانه  در بسیاری کشورها نوزدهم،  سده به عنوان بخشی از انقالب صنعتی 
 بسیار طوالنی کردند. یک روز کاری ها به شهرها نقل مکان متولید م شدند. مردم برای کار در کارخانه

ً
تر بود از  معموال

ایط کار در بسیاری جاها خوب نبود. رسانجام کارگرانآن  اقدام به تشکیل   چه که ما به آن عادت داریم و به ویژه  رسی
 . مبارزه نمایند حقوق خود بدست آوردن تا برای  کردند های کارگری  اتحادیه 

 
 Shutterstockایورت هیستوریکل،  : . عکس۱۹۱۲نیویورک                                                 Flickrمنبع: 

ی الملیل کارگران در پاریس، تصمیم گرفته شد که روز کاری باید  ۱۸۸۹در سال   ی   ۸در یک کنگره بی  ساعت باشد. همچنی 
 به جنبش  نحوه  این که  تصمیم گرفته شد که اول ماه مه روز کارگر باشد. 

 
تجلیل و برگزاری از روزکارگر چگونه باشد، بستگ

 کارگری هر کشور خواهد داشت. 

 

 اول ماه مه در نروژ 
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ی بار اول ماه مه را به عنوان  ۱۸۹0در سال   این  از روز جهانی مبارزه جشن گرفت. عید و ، جنبش کارگری در نروژ برای اولی 
ترتیب داده شد.  پیمانی راه   ،و در پایتخت که آن زمان کریستیانیا نامیده م شد  رفتتجلیل صورت گروز در چندین شهر 

ین پیمانی راه افراد زیادی در   کت کردند و مهمتی های  ساعته بود  ۸ی روزکاری مسئله مطالبه رسی که در این  . روی پوستی
 احت". ساعت استی   ۸ساعت آزادی و  ۸ساعت کار،  ۸: "شد، نوشته بود پیمانی حمل م راه

 

ین مطالبه سال   ی کارگران بود. بعها موضع هشت ساعت کاری مهمتی
 
های جنبش  ها و ایده خواستهگر بیان روز  این ، دا

 . گردید   زمان هر کارگری در 

 پیمانی اول ماه مه راه

 
  Wikimedia میدیامنبع: ویگ 

 

ند جشن م مختلف  ساز و کار ها این روز را با  احزاب سیایس و برخی سازمان  . جشن اول ماه مه صبح زود با اجتماعات و  گت 

انی های عموم آغاز ماغلب صبحانه  د پیمانی اول ماه مه صورت م راهها و شود. سپس سختی پیمانی  راه . کسانی که در گت 
کت م کنند  انجمن تعلق دارند. عالوه بر  مٔوسسه یا که نشان م دهد به کدام    کنند ل محم پرچمبا خود اول مه رسی

  ، در راهها پرچم
های پیمانی ی حمل م  بتی که منعکس کننده مسائل روز جامعه    های نوشته است شعار در آن  گردد کهنت 

ی همیشه در اول ماه مه مهم بوده اند.   و  موسیقی گروه .  باشد م  ترانه نت 

 

 جهانی  
 

 یک روز همبستگ

 

برای جنبش کارگری در نروژ و کارگران در رسارس جهان، اول ماه مه یک جشن بسیار مهم و یک روز مهم سیایس است. از  
روز مبارزه و یک نماد قدرت و وحدت جنبش  جشن جهانی و همداشت از اول ماه مه هم یک همان لحظه اول، بزرگ

 کارگری بوده است. 

ی نقش  وحدت و هویت و تروی    ج مسائل مهم پرداخته است در قسمت تحکیم شعارها و ان اندازه که به  به هم این روز  نت 
 با کارگران در رسارس جهان استنشان دادن  امروز اول ماه مه یک روز مهم برای  ایفا نموده است. 

 
 .  همبستگ
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     Flickrمنبع: 

 
. منبع: ابو زینه،   اول مه به عرنی

     Flickrمنبع:                                                                Shutterstockپوستی

     

 


