
 
 

 ١٣٨٦ آارگر در سال ی از روز جهانی مختصریجمعبند
 

اول ماه مه امسال چه چيزهايی را نشان می داد؟
 

نانه آارگران به يآشور به مناسبت روز آارگر بر پا شد، با اعتراض خشمگ  آه امسال در نقاط مختلفی ها و تظاهرات گوناگونيیگرد هم آ

ه ي دولت سرمای، با اعتراض به فشارها و سرآوب هایكاري با اعتراض به فقر و فالآت و ب ناعادالنه آار،یوضع دستمزدها و قراردادها

 آارگران با خواسته ها و مبارزات یصحنه اعالم همبستگن مبارزات به ين حال، ايدر ع.  رقم خوردین آارگريه جنبش و فعاليداران عل
 . ل شدي تبد از جنبش طبقه آارگريیكال و چپ جنبش دانشجوي بخش رادیبانيز پشتيمعلمان آشور و ن

 اعمال یف جنبش آارگري تضعی را برایاديه دار فشار زي سرمای برگزار شد آه دولت حامیطي ها و تظاهرات امسال در شرايیگرد هم آ

حراست  چهره سرشناس و محبوب آارگران آردستان، اعزام گسترده افراد ین جنبش و مشخصا محمود صالحين اي فعالیريدستگ.  آردیم

 یه عكس از توده هاي، تهی بازرسی و پست های انتظامیروهايجاد رعب و وحشت، استقرار ني با هدف ایآارخانه ها به تجمعات آارگر

 ١١ن اقدامات را در روز ياوج ا.  بودیه جنبش آارگري از اقدامات دولت علی، بخشی آنان به قصد پرونده سازیآارگر و خانواده ها

 و یتيدند خواسته ها و مطالبات آارگران را محدود، و نارضايآوش" خانه آارگر"ك طرف به آمك گردانندگان ياز . ميبهشت شاهد بوديارد

ابان ي مختلف، گروه گروه به خیك هاي سرآوب را با ابزار و تاآتیروهايگر، نيو از طرف د. ده را مهار آننديخشم آارگران جان به لب رس

تظاهرات اول ماه مه در . چ وجه موفق نشدنديبه ه. اما موفق نشدند.  را خاموش آنندی جنبش آارگریطلب مقاومت و حق یفرستادند تا صدا

.  دادیريدستگ. مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفت. اد آرديش را فريدان آمد و شعارهاي به میجنبش آارگر. تهران و سنندج برگزار شد

 . دي پا پس نكشیول

 

ن يمبارزات ا. رون آمدين آزمون سر بلند بي و از ا بودی جنبش آارگری برایجه اول آزمون عزم و اراده مبارزات در دراول ماه مه امسال،

 !  توان آردیه به آن چه آارها آه نمي چقدر باالست و با تكی آارگری توده هایت نهفته مبارزاتيروز نشان داد آه ظرف

.  بود از آارگران معترض و مبارز در عملی بخش قابل توجهی و همراهیبش آارگرن جني اتحاد فعالیريصحنه شكل گاول ماه مه امسال، 

 . شدین اتحاد مبارزاتيت اين تظاهرات باعث تقويخواه در ايان و زنان و معلمان آگاه و آزادي از دانشجوی گروهیحضور و اعالم همبستگ

 آنها، ی رزمیش هايابزار سرآوب و نما.  هم بوداستثمار و ستمان و حافظان نظام ي حامیانگر ضعف و دردسرهاينمااول ماه مه امسال، 

ر آردن مبارزان را ي پراآنده آردن صفوف فشرده مردم و دستگیس به تظاهرات برايهجوم پل.  انداختیزحمتكشان مصمم را به وحشت نم

به آارگران و مخالفت آنان با سرآوب و  رهگذران نسبت یتوجه و همدل.  گذاشتی داد و ناآام میت پاسخ مي و قاطعیاريت با هوشيجمع

ن ماجرا هر چه زودتر تمام ي آردند آه ایفقط آرزو م. ژه ضد شورش را بسته بودي وی و واحدهای انتظامیروي نیضرب و شتم، دست و پا

 .ديايش ني پیشتري بیشود و دردسرها

       

 نقاط ضعف ما در اول ماه مه امسال چه بود؟    
 ی و بیم، اما حق آشي موقت آار شعار دادیه قراردادهايش دستمزد و علي افزایم و برايابان آمدي آارگر، همه ما به خیدر روز طبقه جهان

م در يما فراموش آرد. ميده گرفتيه دار است را نادي سرمایاست روز دولت حامي گذرد و سین روزها بغل گوشمان مي آه همیتي و جنایعدالت

ن يما فعال. ميي بگویزي چد، سرآوب و اخراج قرار دارندي آه در معرض استثمار شدین مهاجر افغانستانت از آارگران و زحمتكشايحما

ن تصور غلط يتا ا. مين مورد غفلت آرديا ناخواسته در ايم خواسته ي آارگر باشیرگذار بر توده هايشرو و تاثيد بخش آگاه و پي آه بایآارگر

م اما ي آنی حق طلبیم ادعاي توانیا ميآ.  ما را تنگ آرده اندی جایآم باشد آه مهاجران افغانستانن آارگران و مردم حايو مضر همچنان در ب



م ي از ما به فكر آن بودیم؟ بعضييچ نگوي شود، هیگر هستند لگدمال مي دی آه از آشور و ملتی زحمتكشانيی آه در برابر ما حقوق ابتدایوقت

م، يدفاع آن"  آاریسازمان جهان "یا آن بند مقاوله هاين يم آه از ايم، به فكر آن بوديينج خود بگوم و از ري مصاحبه آنی غربیآه با رسانه ها

 ین المللي بیت و همبستگيحما" خود "یم آه برايم، به فكر آن بودي برسانین المللي خود را به گوش مجامع بیم آه خواسته هايبه فكر آن بود

 صدها هزار زن و مرد و ی خواسته هایم، وليه بدهيا اعالمي خود در سراسر دنی" هایبقه اهم ط"ن آار خطاب به ي ایم و برايآسب آن

 )١. (ميده گرفتي را نادیآودك استثمار شده افغانستان

ن ي ما فعالیول. ر بوديابان مفتح، تعداد زنان آارگر چشمگي و خودجوش خیرقانونيژه در تظاهرات غي و به ویروديدر تجمع ورزشگاه ش

ژه زنان يط وي آه خواسته ها و شرايیمطرح آردن شعارها دهند، به فكر یل ميب به اتفاقمان را مردان تشكيت قري آه متاسفانه اآثریآارگر

 شود را برمال یط آار و در خانواده بر همه زنان اعمال مي آه در اجتماع، در محیژه اي وی ستم ها و فشارهایان آند و به طور آليآارگر را ب

 شعار دادند، يیماي راهپی آه از ابتدا تا انتهایانسالين همه آم نبودند زنان آارگر جوان و ميبا ا! ك شعاري یغ از حتيدر. مي نبودندو محكوم آ

ه يشه روحيدان، مثل هميانه ميحضور زنان در م. ت از تظاهرات دعوت آردندي را به عقب نشاندند و مردم رهگذر را به حمای انتظامیروين

ن همه آارگر ي سرآوبگر از مشاهده ایروهاين. ختين صحنه پر شور بودند برانگي آه ناظر ايیت مبارزه را در توده هايساس حقان و احیهمدل

 ین و تشكل هايا ما فعالي آین اوضاعيدر چن.  دادند بهت زده شده بودندی آردند و شعار می میشروي آارگران مرد پیزن آه بازو در بازو

 ی مین رفتار عقب مانده ايا با چني آ)٢( م؟يف آني اول ماه مه از خود رفع تكلی از زنان در قطعنامه هایا با ذآر نامم صرفي توانیمستقل م

در قطعنامه " خانه آارگر"بكار ي و فری دار و دسته حكومتی آه حتیم؟ آن هم در دوره و زمانه اي آنیشرو و آگاه معرفي پيیرويم خود را نيتوان

  .ط زنان آارگر اختصاص داده است؟يراك بند را به شياش 

.  استی سازید برنامه خصوصيع و تشديران قرار گرفته تسري در ایه داريت در دستور آار نظام سرماي آه به جدی اقتصادیاستهاي از سیكي

 ۴۴ اصل ی فوری اجرا آه بخواهد از اقتصاد حرف بزند، از ضرورتیه داريا هر اقتصاددان طرفدار سرماي و ین روزها هر مقام دولتيا

 آه یران آننده ايج وي و نتایاست اقتصادين سيا خود، ی در طرح شعارها و خواسته هاین آارگري ما فعالیول.  آندی صحبت میقانون اساس

 یادهاانگار نه انگار آه نه!  هستیانگار نه انگار خبر. مي را مسكوت گذاشتدست جامعه به دنبال داردي تهی طبقه آارگر و قشرهایبرا

 طرف معامله خود یاست را به دولتهاين سي، همی گرفته تا سازمان تجارت جهانی پول و بانك جهانین المللي از صندوق بی جهانیه داريسرما

 ر آردن فساد وي ناعادالنه تر، فقر و فالآت گسترده تر، و فراگیعتر، قراردادهاي وسی هایكارسازيا باعث بيكته آرده اند و در سراسر دنيد

 آنند ی اعالم مینها دارند به روشنيا. ميه آارگران بسته اي علی و انتظاميی مقامات قضایدهاي چشم و گوشمان را بر تهدیما حت. فحشا  شده اند

 را تحمل نخواهند آرد و با سرآوب جواب خواهند داد، چون ی سازی خصوصی و اجتماعیه عواقب اقتصادي علیآه اعتراضات آارگر

ار تكان دهنده تر از ي آه در راهست و بسیعيا ما با سكوت در مقابل فجايآ.  آندین حكم ميچن" ه دارانيآرامش سرما"و " هيت سرمايامن"

د جهش وار يم آه تشدي آنین فكر ميم؟ اصال به اي چپ نزده ای آارگران و زحمتكشان خواهد بود، خود را به آوچه علی فاجعه بار آنونیزندگ

زش ي و مبارزه طبقه آارگر خواهد گذاشت و احتمال چه عكس العمل ها و مقاومت ها و خیت زندگيفي بر آیري چه تاث،یكاريفقر و فالآت و ب

! شكشي آن مبارزات پیم؟ رهبري آماده آنی بر چنان مبارزاتیرگذاري تاثیم خود را براي توانی، می توجهین بيا با ايد خواهد آورد؟ آي را پديیها

ان يم آه در جرين توهم شده ايد دچار ايم؟ شاي، آماده و آگاه آنیشت امروزي در مبارزه به خاطر حفظ سطح معیگر را حتم طبقه آاري توانیا ميآ

 خواهند آمد، آارها را نظم خواهند داد و مناسبات آارگر ـ آارفرما را قانونمند یه گذاران و بانك ها و موسسات خارجي، سرمای سازیخصوص

ران يرا در عرصه ا"  آاریسازمان جهان" مثل ین المللي بی، دست نهادهای سازیم آه برنامه خصوصي فكر افتاده انيد به ايشا. خواهند آرد

سه "است يم به سي خواهیم و مين شده ايد به اصطالح واقع بيشا.  آندیكتر مي در عرصه آار را نزدیم روابط منطقي تنظیبازتر و دورنما

 ید به غلط، تناسب قوايشا. ميت بدهيرضا) ن آاريط و بهبود قوانيل شراي، تعدی آارگر ـ دولت ـ آارفرما در چانه زنیهمكار" (يیجانبه گرا

 . مي باور نداری جهش وار جنبش آارگریشرويبه امكان پوم ي آنی میابيش از حد به ضرر طبقه آارگر ارزي را بیمبارزه طبقات



 مبارزه یري ناپذيیم و از جداياست را مطرح آنيم ضرورت پرداختن آارگران به سيديز ما آوش ای اول ماه مه امسال، بخشیه هايانيدر ب

 یا بر آشتي در سراسر دنی سال مبارزه طبقه آارگر و طبقه بورژواز١٥٠ش از يم با رجوع به بيديآوش. ميي بگوی و مبارزه اقتصادیاسيس

. مي طبقه آارگر را برجسته آنی و نبرد انقالبی امروز، ضرورت تشكل انقالبیاي دنم دريديآوش. ميد بگذاري تاآی طبقاتیر بودن تضادهايناپذ
س و آلمان، اعتصاب ي انگلی در اعتصابات آارگرین نبرد انقالبيپرچم ا"م آه ي نوشت!مي غلط دادیت ما پاك بود، اما به آارگران نشانين

 طبقه یر بخشهاي و سایهند، و اعتصاب آارگران شرآت واحد اتوبوسران و یكا، آره جنوبي، آمریويك، بوليمعلمان نروژ، معدنكاران مكز

 رهبران و سازمان دهندگانش یم آه حتي آردی طبقه آارگر معرفی نمونه نبرد انقالبرا ی مبارزاتیعني) ٣." (ران در اهتزاز استيآارگر در ا

انبار و از ي ثمر،  زی انقالب در جوامع خود را بی و سازمانده تداركین، آه رهبرانش هرگونه تالش براينه فقط ا!  ندارنديین ادعايهم چن

ا دچار يو . مي نشانیات مي واقعیمان را به جايم و آرزوهاي آنیم دل خودمان را خوش ميا داري غلط، یابين ارزيبا ا!  آنندیمد افتاده قلمداد م

ان مبارزات اصالح ي مرز میعني. مي آنی می تلقیدر آن انقالب را به صرف شرآت آارگران ی هر مبارزه ایعني: مي شده ایميك اشتباه قدي

د از خودمان ي آه بای مهمترسئوال. مي آنی طبقه آارگر مخدوش می موارد بر حق و الزم هم هست را با نبرد انقالبیاري آه در بسیطلبانه ا

خواهانه و يستم، مبارزات آزاديكال ضد سي رادین جنبش ها طبقه آارگر را در بطی امروز نبرد انقالبیايم در دني توانیچرا نم: نستيم ايبكن

 رد؟ ي گی فورا چشممان را میستي مبارزات رفرمیم، وليص دهيان دارد تشخي جری آه در جوامع مختلفیزيبخش، و انقالبات قهرآميرهائ

بان ي پشتیروهاي و نین آارگرياتفاق فعالب به ياآثر قر. بود" تشكل مستقل حق مسلم ماست" مهم ما در اول ماه مه امسال ی از شعارهایكي

ما بارها گفته . مي نبرده ایقا پين شعار عمي از ما به مفهوم ای آمد آه بخشیاما به نظر م. د گذاشتندين خواسته بر حق تاآي بر ایجنبش آارگر

م آه يد از خودمان بپرسيبا. یه داري نظام سرماندهي نمایه دار و آارفرما و نهادهاي مستقل از دولت سرمایعنيم آه تشكل مستقل يم و نوشته ايا

ست و يه آشورها ني ما در بقی هایا تشكل مستقل حق مسلم هم طبقه ايآم؟ يران قبول داري تشكل آارگران در ایار را فقط براين معيا ايآ
ام دادن به هم ي آه به فكر پی چرا وقت به نام آارگر درست آرده است؟ پسی ضد آارگریران نهادهاي فقط در ایه داريا سرماي آد باشد؟ينبا

 یعني (ی مستقل آارگرید با آارگران و تشكل هاي سخنمان بایم آه روي آنیم فراموش مي افتی آنها میباني خود و جلب پشتی هایطبقه ا

 ی را فراموش میگر آاریت مستقل بودن تشكل هايم خصوصي رسینجا آه ميچرا ا. باشد) ی جهانیه داريمستقل از دولت ها و نظام سرما

ن يد به اي احقاق مطالبات خود چشم امید برايم؟ شاي دانیم" تشكل مستقل"را ) ILO" ( آاریسازمان جهان" مانند ید هم نهاديشا) ۴(م؟ يآن

 م؟يجور نهادها بسته ا

ن تالش از سطح ي ایول. ميظاهر شودان ي قبل در میافته تر و با برنامه تر از سال هايم متحدتر و سازمان يديدر اول ماه مه امسال، آوش

د يبا.  فراتر نرفتك ها و ابتكارها در صحنه عملي تاآتین چند شعار، حضور به موقع در محل تجمع و تظاهرات، و دست زدن به بعضييتع

 ی آه ميیدها و آارهاي و نبادهايط موجود، باي در مورد شرایا به اندازه آافيم آينكه پا به تظاهرات بگذاريم آه قبل از اي آنسئوالاز خودمان 

م ي توانستیم و مي داشتی احتماالت مختلف آمادگی تا چه اندازه برایم؟ به راستيتوان انجام داد، فكر و تبادل نظر و بحث و جدل آرده بود

 مراسم را در یارا اجازه برگزي را لغو آند و یرودي گرفت تجمع شیم ميتصم" خانه آارگر"اگر م؟ فرضا يريابتكار عمل را در دست بگ
م؟ اعالم مواضع و خواسته ها در روز اول ماه مه، ي آردی اول ماه مه را چگونه برگزار مم؟يم چكار آني خواستی دادند، مین لحظه نميآخر

 یان توده هاين مواضع و خواسته ها به صورت شعار و قطعنامه به ميبردن ا.  استی و نماد استقالل عمل در هر مبارزه ایشرط اصل

خانه "با قطعنامه مثال۫  ما به دست آارگران برسد و تفاوتش را ینكه قطعنامه هاي ایبرا.  استیهيفه بديك وظيابان آمده اند، ي آه به خیآارگر

ت هر تظاهرات، ي از شروط موفقیكي دهد آه ی تجربه نشان مدند؟ي ما را د یاصال آارگران قطعنامهم؟ ينند و بفهمند چه آرديبب" آارگر

 در مورد تظاهرات و ی رسانیگر، آگاهيشرط د.  تظاهرآنندگان استیكدست آردن و به حداآثر رساندن انرژيرچه آردن شعارها و كپاي

ن يبا ا. وندندي به صفوف تظاهرات بپا بخشا۫ي آنند، و یباني از مردم آوچه و بازار است تا از آن پشتیعتري وسی آن به بخشهایخواسته ها

 ی طرح خواسته های برایشتري شود و فرصت و فضا و زمان بیبگران در پراآنده آردن تظاهرات بسته تر مآارهاست آه دست سرآو

دان ها و يغ همزمان در مراآز تجمع رهگذران در مياز تبل. مين آارها نبودي ای برای جدیزي ما به فكر برنامه ریول. دي آیجنبش به وجود م



 افتاد باخبر ی از باتوم بدستان و خودروها سد شده بود تا مردم از آنچه اتفاق میواريات با د تظاهریجلو. مي اطراف غافل شدیابان هايخ

 به هنگام ین آگاه آارگريفعال. ميس فكر نكرده بودي پلیروهاي صف نی در آن سویغي مناسب تبلیك هاي ما از قبل به تاآتینشوند، ول

در  يیاما گو.  آردندیج مييدند و آارگران را تهي آشی زحمت میشروي پیدادند، برا یجان و تمام توان خود شعار مي، با شور و هيیمايراهپ
ن و معترض ي خشمگیل توده هاي از خيیفقط و فقط جز. ميز قائل نبودي خود نقش سازمانده و برنامه ریگر برايآن لحظات پر التهاب د

 .مسال بود ما در اول ماه مه این نقطه ضعف عملين مهمتريو ا. ميآارگر شده بود

 ی دارند و بعضیكيت استراتژين قوت ها و ضعف ها خصوصي از ایبعض. ستي بدون قوت و ضعف نیچ مبارزه ايدر هر صورت، ه

رند و ي گیشات نادرست سرچشمه ميدگاه ها و گراي از آنها از دیم آه بعضيد بدانيم بايي گوی از مشكالت و ضعف ها میژه وقتيبه و. یكيتاآت

، حاصل تالش ها و ین جوانب مثبت و منفينست آه آشكار شدن همه ايم ايد فراموش آني آه نباینكته ا.  هستندی و ناروشنیلدجه نابي نتیبعض

ت يش فعالي آارگر و افزایشتر توده هايحاصل به صحنه آمدن هر چه ب.  صورت گرفته استیر جنبش آارگري است آه در مسيی هایشرويپ

 ی های ها و ناتوانیشتر و رفع اشكاالت و جبران عقب ماندگي بیشروي پین بستر براين مهمتريا.  استیرن آگاه آارگيافته فعاليسازمان 

 ! از آن طبقه آارگر استفردا .امروز ماست

  عليه دولت سرمايه دار، پر توان پر خروش، رهبر زحمتکشان،کارگر قهرمان 
 )فعالين کارگری جمعی از(

com.kargaran_fa@yahoo

 

 

 

ن يهمچن. ن مراسم منتشر شده استي آه از ای تهران در گزارشات مختلف١٣٨٦بهشتي تظاهرات اول اردیست شعارهايد به لي ـ نگاه آن١

 یهم طبقه ا " خطاب بهیه اياني، و بیچند تشكل مستقل آارگر" ی همكاریشورا "ی آارگر از سوید به قطعنامه روز جهانيرجوع آن

.آن شورا یاز سو" ها

 . آن روزیگاه آمرنگ زن در قطعنامه هاي تظاهرات اول ماه مه و به جای زنان در شعارهای خالید به جاي ـ نگاه آن٢

 .ته برگزار آننده مراسم اول ماه مه در جنوب يه آميانيد به بي ـ نگاه آن٣

از مبارزات "  جهانی آارگریآارگران و تشكل ها "یباني جلب پشتیبرا" ریشورای همکا" آه از طرف یه ايانيد به بي ـ نگاه آن۴

 قدرتمند تحت تسلط یكاهاي، سندی مستقل آارگری از تشكل های ملغمه ا قاعدتا بايدهيانين بيمخاطب ا. ران صادر شده استيآارگران ا

.باشد" ار آیسازمان جهان" مانند یستيالي امپری و نهادهای غربی در آشورهایه داريسرما

 )خبریکارگری و های مختلف سايت: منبع( 
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	جمعبندی مختصری از روز جهانی كارگر در سال ١٣۸٦
	اول ماه مه امسال چه چیزهایی را نشان می داد؟
	نقاط ضعف ما در اول ماه مه امسال چه بود؟    

	در بیانیه های اول ماه مه امسال، بخشی از ما كوشیدیم ضرورت پرداختن كارگران به سیاست را مطرح كنیم و از جدایی ناپذیری مبارزه سیاسی و مبارزه اقتصادی بگوییم. كوشیدیم با رجوع به بیش از ١٥٠ سال مبارزه طبقه كارگر و طبقه بورژوازی در سراسر دنیا بر آشتی ناپذیر بودن تضادهای طبقاتی تاكید بگذاریم. كوشیدیم در دنیای امروز، ضرورت تشكل انقلابی و نبرد انقلابی طبقه كارگر را برجسته كنیم. نیت ما پاك بود، اما به كارگران نشانی غلط دادیم! نوشتیم كه "پرچم این نبرد انقلابی در اعتصابات كارگری انگلیس و آلمان، اعتصاب معلمان نروژ، معدنكاران مكزیك، بولیوی، آمریكا، كره جنوبی و هند، و اعتصاب كارگران شركت واحد اتوبوسرانی و سایر بخشهای طبقه كارگر در ایران در اهتزاز است." (٣) یعنی مبارزاتی را نمونه نبرد انقلابی طبقه كارگر معرفی كردیم كه حتی رهبران و سازمان دهندگانش هم چنین ادعایی ندارند! نه فقط این، كه رهبرانش هرگونه تلاش برای تدارك و سازماندهی انقلاب در جوامع خود را بی ثمر،  زیانبار و از مد افتاده قلمداد می كنند! با این ارزیابی غلط، یا داریم دل خودمان را خوش می كنیم و آرزوهایمان را به جای واقعیات می نشانیم. و یا دچار یك اشتباه قدیمی شده ایم: یعنی هر مبارزه ای را به صرف شركت كارگران در آن انقلابی تلقی می كنیم. یعنی مرز میان مبارزات اصلاح طلبانه ای كه در بسیاری موارد بر حق و لازم هم هست را با نبرد انقلابی طبقه كارگر مخدوش می كنیم. سئوال مهمتری كه باید از خودمان بكنیم اینست: چرا نمی توانیم در دنیای امروز نبرد انقلابی طبقه كارگر را در بطن جنبش های رادیكال ضد سیستم، مبارزات آزادیخواهانه و رهائیبخش، و انقلابات قهرآمیزی كه در جوامع مختلفی جریان دارد تشخیص دهیم، ولی مبارزات رفرمیستی فورا چشممان را می گیرد؟ 
	در اول ماه مه امسال، كوشیدیم متحدتر و سازمان یافته تر و با برنامه تر از سال های قبل در میدان ظاهر شویم. ولی این تلاش از سطح تعیین چند شعار، حضور به موقع در محل تجمع و تظاهرات، و دست زدن به بعضی تاكتیك ها و ابتكارها در صحنه عمل فراتر نرفت. باید از خودمان سئوال كنیم كه قبل از اینكه پا به تظاهرات بگذاریم آیا به اندازه كافی در مورد شرایط موجود، بایدها و نبایدها و كارهایی كه می توان انجام داد، فكر و تبادل نظر و بحث و جدل كرده بودیم؟ به راستی تا چه اندازه برای احتمالات مختلف آمادگی داشتیم و می توانستیم ابتكار عمل را در دست بگیریم؟ فرضا اگر "خانه كارگر" تصمیم می گرفت تجمع شیرودی را لغو كند و یا اجازه برگزاری مراسم را در آخرین لحظه نمی دادند، می خواستیم چكار كنیم؟ اول ماه مه را چگونه برگزار می كردیم؟ اعلام مواضع و خواسته ها در روز اول ماه مه، شرط اصلی و نماد استقلال عمل در هر مبارزه ای است. بردن این مواضع و خواسته ها به صورت شعار و قطعنامه به میان توده های كارگری كه به خیابان آمده اند، یك وظیفه بدیهی است. برای اینكه قطعنامه های ما به دست كارگران برسد و تفاوتش را مثلا۫ با قطعنامه "خانه كارگر" ببینند و بفهمند چه كردیم؟ اصلا كارگران قطعنامه ی ما را دیدند؟ تجربه نشان می دهد كه یكی از شروط موفقیت هر تظاهرات، یكپارچه كردن شعارها و یكدست كردن و به حداكثر رساندن انرژی تظاهركنندگان است. شرط دیگر، آگاهی رسانی در مورد تظاهرات و خواسته های آن به بخشهای وسیعتری از مردم كوچه و بازار است تا از آن پشتیبانی كنند، و یا بخشا۫ به صفوف تظاهرات بپیوندند. با این كارهاست كه دست سركوبگران در پراكنده كردن تظاهرات بسته تر می شود و فرصت و فضا و زمان بیشتری برای طرح خواسته های جنبش به وجود می آید. ولی ما به فكر برنامه ریزی جدی برای این كارها نبودیم. از تبلیغ همزمان در مراكز تجمع رهگذران در میدان ها و خیابان های اطراف غافل شدیم. جلوی تظاهرات با دیواری از باتوم بدستان و خودروها سد شده بود تا مردم از آنچه اتفاق می افتاد باخبر نشوند، ولی ما از قبل به تاكتیك های مناسب تبلیغی در آن سوی صف نیروهای پلیس فكر نكرده بودیم. فعالین آگاه كارگری به هنگام راهپیمایی، با شور و هیجان و تمام توان خود شعار می دادند، برای پیشروی زحمت می كشیدند و كارگران را تهییج می كردند. اما گویی در آن لحظات پر التهاب دیگر برای خود نقش سازمانده و برنامه ریز قائل نبودیم. فقط و فقط جزیی از خیل توده های خشمگین و معترض كارگر شده بودیم. و این مهمترین نقطه ضعف عملی ما در اول ماه مه امسال بود.
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