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 گزارشی از برگزاری مراسم اول ماه مه در آبشار خور در جاده کرج

 
  شش وماه هشتادبهشت ياردم هشت                                                                              نشريه دانشجوئی بذر

 
 

بار ديگر پذيرای خانواده های زيادی از کارگران، ) کرج(ديروز ، جمعه ، در آستانه اول ماه مه، جاده چالوس 

ز بهاری، جاده بسيار زيبای منتهی به آبشار خورهمه را به وجد آورده در اين رو. معلمان و همچنين دانشجويان بود

 . ی در کنار جاده پارک بودند دستگاه اتوبوس و تعداد زيادی ماشين شخص٣٠بيش از . بود

در ساعات آغازين صبح که آفتاب چتر خود را بر زمين گسترده بود و صدای آب آوای  دلنشينی را زمزمه می کرد؛ 

عده ای چادرها را . همه در تکاپو بودند. دانشجويان سرود خوانان به جمع پيوستند. سته دسته سر رسيدندخانواده ها د

بر آنها  تبريک اول ماه مه، آزادی محمود صالحی و  تعدادی مشغول نصب پارچه هايی بودند که. بر پا کردند

 از نصب آنها نگذشته بود که توسط هنوز چند دقيقه ای. خواسته ها و حقوق اقتصادی کارگران نقش بسته بود

تعدادی پوستر طراحی شده  که بر آن تبريک . مامورينی که گفته می شد از حراست سايپا هستند همه بر چيده شد

زادی زنان و مخالفت با استبداد آکارگران و معلمان و دانشجويان و شعارهايی مبنی بر اتحاد ميان  اول ماه مه، و

بنا به گفته عده ای از دوستان . وشته شده بود در گوشه و کنار مراسم بچشم می خوردداخلی و دخالت خارجی ن

چند تن از کارگران پوسترها را .    طراحی و نصب اين پوستر حرکت بسيار جالبی بود و استقبال خوبی  از آن شد

 اول ماه مه و تاريخچه و با خود بردند تا بنا به گفته خودشان به همکاران و دوستان خود نشان دهند و در مورد

 .اهميت آن صحبت کنند

. ی بيش از دو هزار نفر گرد آمدندتجمعي. ساعت به ساعت بر تعداد جمعيت اضافه شد و  منطقه را فرا گرفت

خانواده ها مشغول تدارک غذا و همچنين . کودکان از هوای خوب و فضای باز به وجد آمدند و مشغول بازی شدند

ی و دانشجويی نيز در تدارک اجرای برنامه ها فعالين مختلف کارگر.  تازه کردن ديدارها بودندپيدا کردن دوستان و

البته در اين ميان بايد به وجود چند مامور  لباس شخصی نيز اشاره کرد که در . و بحث و تبادل نظر با يکديگر بودند

 . ميان جمعيت در حال پرسه زدن بودند

. بعد از ان عده ای با دکتر زرافشان مشغول بحث و گفتگو شدند.  سرود خواندند دانشجويان جمع شده و ١١ساعت 

NGO  وضعيت کودکان کودکان کار و خيابان نيز مشغول اجرای برنامه برای کودکان و سخنرانی در مورد 

 . نها بودآخيابانی و مشکالت 

. مطالب خود به مناسبت اول ماه مه بودندفعالين جنبشهای مختلف در اين ساعت مشغول پخش بيانيه ها، تراکت ها و 

از بيانيه فعالين نشريه بذر استقبال قابل توجهی شد و علت آن محتوای سياسی آن بود که به مسايل مختلفی همچون 

نکته جالب  اين بود که بسياری از . خلی اشاره کرده بودراه سوم و خطر حمله نظامی امپرياليسم و توطئه های دا

فرصتی هم شد که در رابطه با نقاط ضعف و . و کارگری در اين مراسم، اين نشريه را می شناختندفعالين سياسی 

 . قوت آن در جمع هائی صحبت شود



 

البته اين مسئله بيشتر شامل مردان خانواده بود و . بعد ازظهر تعدادی از خانواده ها مشغول رقص و پايکوبی شدند

اين ميان نيز برنامه ای تدارک ديده شد که تعدادی از فعالين جنبش کارگری در . تقريبا زنی ديده نمی شد که برقصد

ايی نيز مبنی بر آزادی محمود صالحی، فعال کارگری که در مورد مسايل و مشکالت کارگران صحبت کنند؛ امضاه

 . در آستانه اول ماه مه دستگير شده بود جمع  آوری شد

 بودند که سال گذشته پراکندگی و اختالفات ميان فعالين کارگری بيشتر تعدادی از شرکت کننده در اين مراسم معتقد

عده ای هم معتقد بودند که . بود اما امسال بدليل همکاريهای که صورت گرفت برنامه  بهتر و منسجم تر پيش رفت

 گرفت و جرا شد، پارسال بحث و گفتگوی بيشتری صورتپارسال بهتر بود و همه برنامه های در نظر گرفته شده ا

البته نبايد فشارهای عوامل رژيم را برای محدود . در مورد مشکالت کارگران و اوضاع سياسی بيشتر صحبت شد

عده ای هم ضمن اينکه از اتحاد ميان گرايشات مختلف دفاع می کردند اما . کردن مراسم امسال از نظر دور داشت

ياستی قرار دارد و اتحاد ما بايد چه نمادی را در جامعه له اصلی اين است که در پس اين اتحاد چه سمی گفتند مسئ

 . نمايندگی کند و مبارزات کارگران به کدام سمت بايد تکامل يابد

 بعدازظهر با آرزوی پيروزی و ديدار در مراسم های ديگر اول ماه مه و با آرزوی هر ۴سرانجام مراسم  در ساعت 

 . ا شکوه تر برگزار کردن آنها به پايان رسيدچه بهتر و ب

  

  نشريه دانشجوئی بذر
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