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؟ جهانی- نبرد طبقاتی يا نمادجشن کارگری :اول ماه مه  
 

١٣٨٨ فروردين ٣١  شنبهدو                                                                            ی کارگرني از فعالیجمع                
  

  

 پردازند ی میك ساله جنبش آارگري تجارب ی به بررسی فعاالن آارگر،نست آه هر سال در آستانه اول ماهيرسم ا

نك جنبش ما با آن روبروست و راه و روش ي آه ایتي موقعیول.  آنندیم مي را ترسی مبارزات در سال آتیو دورنما

 ی ما را بر آن م،ل شدهي مراسم اول ماه مه تبدین جنبش در مورد برگزارين اي آه به بحث روز فعالی گوناگونیاه

ك ي ین راه و روش ها نه فقط مربوط به برگزاري ا،چرا آه به نظر ما. مين مورد مطرح آني را در ایدارد آه نكات

  . استیوت در قبال آل جنبش آارگر متفایاست ها و راه و روش هاي بلكه بازتاب س،نيمراسم مع

 یران در صدد آغاز تهاجميه دار در اي است آه نظام و دولت سرماین دوره ايم؟ اي بری به سر میتيما در چه موقع

ن مساله يا. ان طبقه آارگرندين ميم مردم و در اي عظی توده هایط زندگيشت و شرايش بر سطح معيگسترده تر از پ

ه ي سرمایاي دنیق بحران ساختاريط تعمي هار در شرایه دارين تهاجم سرمايا. ستي نی ـ رفاهی صرفا اقتصادیا

كال توده ها ي مقاومت و مبارزه رادینه هاي زم، در بطن خودینينچني ایبحران ها. ردي گی انجام میستيالي امپریدار

 یاسي سیا در چنگال نظامم.  زنندی را دامن می و اجتماعیاسي سیر تنش هاي پرورانند و آتش مهار ناپذیرا م

هات يك و با توجيدئولوژي و ای و فرهنگیاسي سرآوب سیريم آه استثمار و غارت و فساد را به بكارگيگرفتار

 از سرآوب یازمند ابعاد گسترده تري ن، بحران زدهیه داريد سرمايشبرد تهاجم جديپ.  بردیش مي به پی و فقهیشرع

ده تدارك ي مقابله با مقاومت مردم جان به لب رسیحاآمان دارند برا. دم است مریه توده هايك عليدئولوژي ـ ایاسيس

 شده ی طراحی شهری مقابله با شورش هایج برايف تازه بسي و وظای و نظامی انتظامیروهاي نیمانورها. نندي بیم

 توده یمبارزات یه و همبستگيت روحي تقو،نيي از پای از شروط هرگونه مقاومت و مبارزه جدیكي ،در مقابل. است

 در یشرو و انقالبي پیدئولوژي و ایاسي سیق نشر آگاهي از طریابيها و بسط شكل ها و سطوح مختلف سازمان

ش در يش از پي بیدي آه با تاآیفين اوضاع و وظاي مجرد از ای واقعه ا، مراسم اول ماه مهیبرگزار. جامعه است

ك جشن ي یست آه به برگزاريك سنت نياول ماه مه فقط . ستي دهد نیمقابل فعاالن جنبش طبقه آارگر قرار م

ك ابراز وجود يدگان در ي گرد هم آمدن آارگران و زحمتكشان و ستمدی است برایاول ماه مه فرصت. ميمحدودش آن

 ،اول ماه مه. ستين ني اول ماه مه جز ایفلسفه وجود.  استی مراسم اول ماه مه ضروریت برايفين آيا. یمبارزات

 شالق زدن آارگران ، هایري دستگ،دهايتهد. ستيشان ني آارگر و خانواده هایادي خوران تعداد زینيريروز ش

ن آوردن سطح توقع خود و ييپا. رنديبگ“ جشن” خواسته اند یست آه مين ني ایبرگزار آننده مراسم اول ماه مه برا

 ،بين ترتين توده ها و به ايع تري آوردن وساباني به خیمناسب برا“ كيتاآت”ك يان ي ب،آارگران از مراسم اول ماه مه

 آارگران و محدود آردن دامنه ی مبارزاتین آوردن آگاهيي پاین در واقع به معنيا. ستيم نيخلع سالح آردن رژ

  .  مبارزه طبقه آارگر استی و اجتماعیاسير سيتاث

   بخش ،ن آاريگر حرآت آنند تا با اع آاري وسی خواهند از سطح توده هایم“ كيتاآت”ن ينست آه طرفداران ايجالب ا



 در ی آنند؛ اما خود به روشنینند همراهي بی آه آنان تدارك می بتوانند با مراسمی از آارگران به راحتیبزرگ

 به سر يیما در روزها.  از آارگران قرار گرفته اندیارينتر از مقاومت و اعتراض خودجوش امروز بسيي پایسطح

اصالح ” با شعار ی به درست،ش استي در امسال در پیع و فالآتيص فجاي از آارگران با تشخیم آه بخشي بریم

 يیچ معناي ه، از آارگرانی آه شمار روز افزونيیند؛ روزهاي آیدان ميبه م“ ! مصرف با اخراج آارگرانیالگو

 آنان یرط ادامه زندگ رود آه به شیابند و مقاومت و اعتراض مي یش نمي خوی زندگیجز مقاومت و اعتراض برا

 تواند به صحنه یم“ خانه آارگر” آزار دار و دسته مرتجع ی بی جشن های برگزاری حت،ن اوضاعيدر ا. ل شوديتبد

 جشن و یم صرفا به دنبال برگزاري توانیآن وقت چگونه م. ل شوديكار و گرسنه تبديبروز اعتراضات آارگران ب

 را هم داشته ی پاسخ گفتن به انتظارات جنبش آارگریم و ادعاين باش خوردن و آواز خواندینيريك گفتن و شيتبر

ر مبارزات ادامه دار ير هفت تپه آه درگي نظیشان در مراآزي امسال آارگران و خانواده ها، مثالیا برايآ. ميباش

بات آوچك  و طرح شعارها و مطالیش قدرت مبارزاتي ابراز وجود و نمای براید اول ماه مه را به فرصتي نبا،است

 و ، مراسم اول ماه مهیاست ها و شعارهاين سيي آارگر در تعیا شرآت دادن توده هايل آنند؟ آيو بزرگ خود تبد

 یشتري به شمار بیستيونالي و انترناسی طبقاتیاسي سیج و انتقال آگاهيغ و تروي تبلی براین روزها به فرصتيل ايتبد

   ناممكن است؟ی آار،از آارگران

فه را ين وظي اگر ا،ن دورهيدر ا. مي در جامعه گفتیشرو و انقالبي پیدئولوژي و ایاسي سی آگاهاز ضرورت نشر

 ی پایم جاي توانی نم،ميدا نكنين امر را پي انجام هر چه گسترده تر ایم و راه ها و روش هايريمحكم در دست نگ

د اساسا در محل ين آار بايا. مياوريده به دست بي آارگر و ستمدی جلب و جذب و متشكل آردن توده های برایمحكم

 و ،جيغ و تروير تبليت و تاثياهم. رگذار باشدي تاثی،د به شكل جمعيبا. رديابان انجام گي و در محله و خ،آار و آموزش

ست آه يخود نيب. شتر شده استي بین اوضاع بحراني در ا، از آنيی گسترده به مثابه جزی و اطالع رسانیافشاگر

هر چند در . ت ها و وبالگ ها را به اجراء گذاشته استينگ سايلترياست گسترش فيم سي رژ،نترنتيطه ايمثال در ح

 مخالف حكومت ها وجود یاست هاي انتقال نظرها و سی تازه برایز و نقب زدن هاي گریشه راه هاي هم،طهين حيا

 یآنترل و سد آردن آانال ها ی برایشتري حاآمه ستمگر امكانات بیئت هاي اما آماآان ه، شودیدارد و باز م

غ و ينه تبلي به دنبال راه و روش ها و ابتكار عمل ها در زمی،د به طور جدين بايبنابرا. ار دارندي در اختیارتباط

م و ي مستقیسازمانده.  باشدیشرفته و امكانات تحت آنترل دولت ها متكي پی بود آه آمتر به فن آوریميج مستقيترو

. ابدي بی پخش ماهواره ایت ها و وبالگ ها و برنامه هاي را نسبت به سایگاه اصليد جايا ب،فين وظاين ايياز پا

مراسم اول ماه مه امسال و فعاليت های حول و حوش آن می تواند عرصه ای باشد برای محک زدن توان و ابتکار 
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