
  1 

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  های خانه آارگر اول مه و مراسم  

  
  شش وماه هشتادبهشت ياردم هشت                                                                                    ناصر اصغری  
 

  
" چند نكته پيرامون اول ماه می امسال"تحت عنوان " روزبه فقيهی، اختصاصی وبالگ آارگر "ای با امضای نوشته

آنم، اما پرداختن به   برخورد می"روزبه فقيهی " بار است با اسم سايت اينترنتی درج گرديده آه گرچه اوليندر چند

  . است و پرداختن به يك خط سياسی مشخص آرده، الزم و تبليغ ايشان مطرحموضوعاتی آه

فراخوان به شرآت آارگران در مراسم دولتی و " به دو نكته بسيار مهم، ،اين نوشته با اشاره به اول ماه مه

 جامعه آسانی آه صحنه سياسی. پردازد می" پرهيز از راديكاليسم در مبارزات معلمان"و " راديكاليزه آردن آن

است آه گاها خجوالنه و گاها عريان " راه توده" دنبال آرده باشند، ميدانند آه اين خط  راايران در چند سال اخير

" راه توده "است، و امروز" راه توده" چه اين نوشته خط شناسم و اگر من روزبه فقيهی را نمی .ابراز وجود می آند

 اين نوشته جدا از اينكه .ای هستند دم اين نيست آه بگويم ايشان توده قصنژاد ندارد، اما ابدا فرق چندانی با احمدی

   .آند را تبليغ میسياست  اين چه آسی است، دارد شا نويسنده

  دردر پاراگراف دوم.  بياوريمراات  نقل قول مربوط به اين اظهارنظر دوبرای رعايت انصاف بگذاريد اينجا

مراسمی است آه اما مراسمی آه نبايد از آن غفلت آرد، : "گويد  میديبهشت ار١١باره روز آارگر در در  اش نوشته

ل آن به اما در دو سال گذشته آنتر. شود برداری حاآميت برگزار می ی آارگر به منظور بهره هر ساله توسط خانه

دهای مستقل و ی آارگران حاضر در مراسم درآمده است و آارگران با بلند آردن پالآار طور آامل در اختيار توده

اين مراسم در سال گذشته به طوری بود آه . اند  مطالبات بر حق خود را مطرح آردهوردن فرياد برابری طلبیآبر

به نظر نگارنده اين . ی آارگران از پيشروان آارگری تاآيد آردند وتر بودن تودهبرخی از فعالين آارگری بر جل

ت راديكاليزه آردن مطالبات و  انگاشته شود و بايد تدابيری در جهمراسم از سوی پيشروان آارگری نبايد آم اهميت

 ارديبهشت، آه معلمان اعالم آرده اند برای ١٢ر باره ، دتر  و دو پاراگراف پائين."دهی به مراسم انديشيده شود جهت

عالين آارگری اين ضرورت وجود دارد آه ف... : "افزايد  میپيگيری مطالباتشان در اين روز اعتراض خواهند آرد،

و دانشجويان در تجمعات آتی معلمان حضور پيدا آنند و زمينه را برای پيوند خوردن مبارزات معلمان با آارگران 

البته به نظر نگارنده در صورت حضور در اجتماعات معلمان به هيچ وجه نبايد در صدد راديكال آردن . ايجاد آنند

  ."ی تدافعی در بين معلمان شودجو بر آمد زيرا ممكن است باعث ايجاد حالت

  
  مراسم خانه آارگر

ن آن خارج شده و گويد آه در چند سال گذشته آنترل مراسم دولتی از دست برگزار آنندگا روزبه فقيهی درست می

   . ايم بوده های مستقل باشكوهی نيز عين حال شاهد برگزاری مراسماما در. عليه سران رژيم داده شدشعارهای تندی بر

  معنا نيستين داين ابدا ب. شدندرت ميليتانتتحريم شدند، مراسم مستقل طرف آارگران راندازه آه مراسم دولتی ازبه ه
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انتظار . ستندهوراهای اسالمی آنند، از عوامل خانه آارگر و ش آسانی آه در مراسم دولتی شرآت می همه آه

ت آه اگر آارگری شرآت آرد چه؟ جواب ما بعنوان سئوال اين اس. در اين مراسم شرآت نكنندرود آه آارگران  می

رود اول مه با شكوهتر از سالهای گذشته برگزار آند، اين است آه  مخالفين جمهوری اسالمی و اپوزيسيونی آه می

هر جا آه هستند . آرد" راديكاليزه"هايش را  شود مراسم رای مقابله با جمهوری اسالمی نمی ب.آارگران شرآت نكنند

 دولتی است؛ مرگ بر مبايد بهشان گفت اين مراس.  بهم زد همانند هر مراسم ديگرشانشان را روز آارگراسمبايد مر

 اگر مجبورمان .عوامل يك رژيم جنايتكارند. محجوب فرقی با رفسنجانی و احمدی نژاد ندارد! جمهوری اسالمی

اگر مجبورمان . آنيم ر سرشان خراب میشان را ب رويم و مراسم  و زورمان برسد، عمدا به آنجا مینكرده باشند

 جز شرآت در اينباشد ای نداشته   آارگری شايد چاره.آردند و نان شب آودآانمان را گرو گرفتند، قابل درك است

اين رژيم .  آسی به ايشان خرده نميگيرد. ايشان مجبور به اينكار شده است. اينجا ديگر مسئله فرق ميكند.مناسكها

قابل درك .  برای شرآت انسانهای زيادی در مراسمهايش، نان شب آودآانشان را گرو ميگيردجنايتكاری است آه

  .اند را گروگان گرفتهدستمزدهايمان . دولت دستشان است؛ زندان و اسلحه دارند. است

فراخوان رو به بيرون برای شرآت در اين مراسم تسويه حساب جناحهای رژيم با همديگر، همسوئی با يك جناح 

فراخوان برای شرآت در اين . رژيم است آه دستش از به خاك و خون آشيدن اعتراضات آارگری خونين است

ای رونق بخشيدن به بساط خانه  فقط بره شود آهگفت تاآردن آنها هم پزی است " راديكاليزه"مراسم و بعد هم چاشنی 

خواهد بگويد آه قصدش راديكال آردن و سمت و سو  ه می دهندنها فراخوان داده نشده است؛ بلكه فراخوا آارگری

از راديكال شدن مبارزات معلمان . دهد راگراف بعدی پوچی خود را نشان میاين اما در دو پا. دادن به آن است

خواهد آه شعار راديكال  آنند، می ر همه اعتراضات شرآت میدانشجويان راديكالی آه درسد و از آارگران و ت می

  .ندهند

ه هيچ آسی، حتی فراخوان دهند. شود، وضعيت داغان و بحرانی رژيم است فاآتور ديگری آه از آارگران پنهان می

ر اين مراسم شعارهای  د.ها، غيردولتی است آند آه مراسم خانه آارگری اپوزيسيون پرورژيمی هم ادعا نمی

برای محجوب و جلودارزاده و صادقی . شود سر داده می" است) جمهوری اسالمی(ای حق مسلم ما  انرژی هسته"

 استفاده رژيم از .و و و. شود های ديگر رژيم علم می رفسنجانی در مقابل جناح. بساط رأی جمع آوری پهن ميشود

اين آن چيزی است آه به . نهای گريبانگيرش يك نعمت آسمانی استمراسم پررونق برای سرپوش گذاشتن به بحرا

 ديگر .ها را هم در آورده است ترين خودی ينی اين دولت، ديگر حتی صدای خودی آفر بحران. شود مخاطب گفته نمی

 شعارها در ميان صدها  اگر خانه آارگری. نالند نژاد می  هم از سياستهای دولت احمدیای و رفسنجانی حتی خامنه

 ندهند، ديگر معلوم -است شان به رژيم  ايراد حداآثر آه– "خصوصی سازی" دو شعار هم بر عليه ،پرورژيمی

  ؟! آسی بايد ادعای تشكل آارگری بودنشان را بخردنيست چرا

  
  نقش مخرب گرايشات رفرميست

ال گذشته در مراسم دولتی  به نقش مخرب گرايشات رفرميست، آه در يكی دو س هم شدهاينجا الزم است آه تلگرافی

  ها تعدادی از آارگران را به مراسم دولتی بردند و ابدا قصد خارج آردن  سنديكاليست. ای بكنم اند، اشاره شرآت آرده

  نباشد، رژيم  سر به تن اين  خواهند    می آه  معترضی  آارگران اما .  را نداشتند ها خانه آارگری  از دست  مراسم
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اين آارگران بودند آه مناسكهای رژيم را . شود قانون اساسی و غيره سرشان نمی ٢٦ قانونگرائی و رجوع به اصل 

  . ، نه فراخوان دهندگان به آارگران برای شرآت در اين مراسمبر سرشان خراب آردند

 دادن آارگران مشغول سازمان بخصوص در آردستان، درست زمانی آه ،گرايش آنارآوسنديكاليست هم

آردند، برای سخنرانی در مراسم   و مراسم مستقل خود را برگزار میای بودند ظيم و توده ع خيابانیهای راهپيمائی

 و گرايش  اين گرايش حاضر نبود آه با آارگران راديكال.فرستاد های در بسته می تی سخنران به سالندول

اينجا بر عكس تهران،  . اتحاد عمل آند اما عمال آارگران را به پيوستن به صف خانه آارگر تشويق آردسوسياليستی

  .بر عليه از آنترل خارج آردن مراسم توسط آارگران، مقاومت هم آردند

  

  اعتراض معلمان و پرهيز از راديكاليزه شدن آن
باالخره معلوم . پردازد و به آن سرپوش ميگذارد های رژيم نمی باالتر اشاره آردم آه اين سياست عمدا به بحران

خواهد آه اگر برای راديكاليزه آردن اعتراض  ؟ از آارگران و دانشجويان می!ال آردنيست آی بايد اعتراض راديك

  !پيوندند، نپيوندند معلمان به صفوفشان می

ای، در مقابله با بدحجابی، اعتراضات  ای رژيم در برخورد به مسئله هستهه امروز معلمان با مشاهده بحران

 و چنان به بيماری اند  غيره، چنان يورشی به رژيم آوردهئی وروزافزون و هر روزه آارگران، اعتراضات دانشجو

هشدار رفسنجانی هم در  حتی باعث آه  هستندمشكالت خود و سرنگونی رژيمآنند و خواهان حل  اعتنائی می آن بی

اين از  .آشد را می" پرهيز از راديكاليزم"شود آه سوت  درست در چنين شرايطی مبصری پيدا می. شدنماز جمعه 

  .ير ضرب در آوردن عمدی رژيم جنايتكاری است آه تنها با سرآوب و قتل عام سر پا مانده استز

تواند به هيچيك از  اين رژيم نمی. تواند با اين نوع هشدارها عقب بنشيند اند، نمی اعتراضی را آه معلمان شروع آرده

، رژيم حمله خود را ان عقب بنشينندليزمش اگر حتی يك قدم هم از راديكا معلمان.مطالبه معلمان جواب مثبت بدهد

 . اما اين راديكاليزم نيروی بيشتری را برای حمايت از اعتراضات آارگران بسيج خواهد آرد.شروع خواهد آرد

  *. درصد اين جامعه در آمين اين رژيم نشسته است٩٠چرا آه 

  

  ناصر اصغری

 


