و
ﻗ
ﺘﯽ
ﺗ
ﮫ
ﺮ
ا
ن
د
و
ﭘ
ﺎ
ر
هﺷ
ﺪ
ﻣ
ﻬ
ﺮ
انﺟ
ﻨﮕ
ﻠﻰ
ﻣ
ﻘﺪ
م
/ﻫ
ﮋ
ﯾ
ﺮ
ﭘﻼﺳﭽﻰ

ﮔ
ﺰ
ا
رﺷـﻰ
ا
ز
ﺑ
ﺮ
ﮔـ
ﺰ
ا
رى
ا
و
ﻟ
ﯿﻦﻣ
ﺮ
اﺳـﻢر
و
ز
ﺟ
ﻬ
ﺎ
ﻧـﻰﮐ
ﺎ
ر
ﮔـ
ﺮ
ﺑ
ﻌـﺪ
ا
زﺳـ
ﻘ
ﻮط
ﭘ
ﻬ
ﻠـ
ﻮى

1
ﺻﺤ
ﻨ
ﻪ
اى
ا
زر
ا
ﻫ
ﭙ
ﯿ
ﻤ
ﺎ
ﯾﻰﮐ
ﺎ
ر
ﮔ
ﺮ
ان
ا
زﺧ
ﺎ
ﻧ
ﻪىﮐ
ﺎ
ر
ﮔ
ﺮ

ا
ز
ﻣ
ﺠ
ﻤ
ﻮ
ﻋ
ﻪىآ
ر
ﺷ
ﯿ
ﻮ
ﻫ
ﺎى
ﻗ
ﺪ
ﻏﻦ

ﯾﺎزده اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ ،ﮐﻤﱰ از ﺳﻪ ﻣﺎه از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﻣﯽﮔﺬرد.
ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ ،اﻧﺮژی رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺸﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد ﮐﺮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪای
ﴎﮐﻮب ﺷﻮد .آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اول ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺘﻪﺟﺎت و
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آزادی ﻧﴩﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘ�ﻋﺎت و ﻣﻬﻤﱰ از ﻫﻤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
روﺳﺘﺎﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ادارات و ﺣﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮا رﻓﻦﺘ از اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
دﻻﯾﻠﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐ�ن ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮان دارﻧﺪ در راه ﴎﮐﻮب و ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺸﺎﻧﺪن
ارادهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻘﻼب ﴏف ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻠﺘﻬﺐ و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ و ﮐﻤﱰ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ،اوﻟﯿﻦ
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ )ﯾﮏ ﻣﻪ( ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﯾﺎزده اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۵۸ﺑﻌﺪ از  ۲۵ﺳﺎل ﺧﻔﻘﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎﻫﯽ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﮏ ﻣﻪ ،ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ.
اﺣﺰاب ،ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ ،ﺗﺪارﮐﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺑﺰرگ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ را از ﭼﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﴍوع ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان در ﻣﻮرﺧﻪی  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۵۸اﻃﻼﻋﯿﻪای
ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﯽ آن از ﻤﺗﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ و دﻣﻮﮐﺮات ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ،در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ روز اول ﻣﺎه
ﻣﻪ )ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎزده اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ( در ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻮرﯾﺤﺎن ،ﯾﮑﯽ از
ﻓﺮﻋﯽﻫﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﯿﻬﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از »ﮐﺎﻧﻮن ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺸﱰک ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻫﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر و اﺧﺮاﺟﯽ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻠ�ن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﭘﯿﺸﮕﺎم ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎم ،ﺟﺒﻬﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ،اﻧﺠﻤﻦ رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن ،اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ
زﻧﺎن ،اﺗﺤﺎدﯾﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ «.ﺧﱪﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﯿﻬﺎن اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﴎدرﮔﻤﯽ ﺧﱪﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﯿﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ اﺣﺘ�ﻟﻦ ﻫ�ن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﱪی ﺗﻈﺎﻫﺮات اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان را ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪهی
ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﱪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺪﯾﺪاﻟﺤﻨﯽ در آﯾﻨﺪﮔﺎن ۱۲
اردﯾﺒﻬﺸﺖ از ﺳﻮی �ﺎﯾﻨﺪهی ﺷﻮرای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی آرﯾﺎ و »ﻧﺎﴏ« �ﺎﯾﻨﺪهی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ،ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻋﻀﻮ
ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﱪﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﯿﻬﺎن ﻧﺎم ﺣﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﺗﻈﺎﻫﺮات را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ دروغ �ﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی رادﯾﮑﺎل ﮐﻪ ﯾﺎ ﺷﻮراﻫﺎ
را ﺷﮑﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
�ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻨﱰل ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺧﱪﻧﮕﺎر ﮐﯿﻬﺎن
ِ
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﺒﻮد و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنِ
ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺻﺪارت ﺻﺎدق ﻗﻄﺐزاده از آن ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
�ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﻫﻮادار ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ آﺷﮑﺎرا در دﺳﺖ
ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﻦﺒ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣ�ﯾﺖﮐﻨﻨﺪه از آن ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽاﻧﺪ .ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را �ﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ داﻧﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪی آﺷﮑﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در رﻓﺮاﻧﺪوم ۱۲
ﻓﺮوردﯾﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻧﺎﻣﻪی اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ »آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ« در ﺧﺮداد  ۵۸ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه �ﺎدﯾﻦ
آن را در ﮐﻨﺎر ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ِ
ﻫﺪاﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺘﯿﻦدﻓﱰی ،ﻧﻮهی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق در رﻫﱪی ﺟﺒﻬﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ ،ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪه و
ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪهی اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ را ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ دوران ﭘﻬﻠﻮی ﻧﻈﯿﺮ ﺷﮑﺮاﻟﻠﻪ ﭘﺎکﻧﮋاد و ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻻن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب  ۵۷ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮرد ﺣ�ﯾﺖ اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در
ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﯾﮏ
ﻣﻪ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر در راه آزادی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﺨﺶ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖﺷﺪهی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان و اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن
وﺣﺪت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪی ﻣﻠﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﮔﺮوه ﺳﺘﺎره و ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﺗﺤﺎد ﻣﺒﺎرزه در راه آرﻣﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز ،ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻧﱪد ،ﮔﺮوه ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻨﺒﺶ
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮔﺮوه ﻧﱪد ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن آزادی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ در ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻮرﯾﺤﺎن آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﴍﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی آن ﺑﺎ ﺳﻮژهﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪﺷﺪه در
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﻗﴩﻫﺎی ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﺑﺰرگ در ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان را دﺷﻮار �ﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﯿﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻗﴩﻫﺎی ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻻت اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﯿﺶ رو ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﻤﻌﯽ را ﻣﺼﺎدره و آن را از ﻣﺤﺘﻮای راﺳﺘﯿﻨﺶ ﮐﻪ اﻋ�ل ارادهی
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻬﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﻃﺮح ﯾﮏ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻮازی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد از ﺷﺶ
ﻧﻘﻄﻪی ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺷﻮد و در ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﻓﻮزﯾﻪی ﺳﺎﺑﻖ( ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻃﺮﺣﯽ ﻫﻢ اﻧﺸﻘﺎق در ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻫﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ وام
ﮔﺮﻓﻦﺘ از ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﺎر ﭼﭗ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘ�ﻋﯽاش را در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻓﺮودﺳﺖ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻨﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﻪ دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺘﺒﺪاد
ﭘﻬﻠﻮی دوم ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺗﮑﺮﯾﻢ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﯾﺎﻣﻬﺮ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪهی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺗﻼش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای زدودن ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﻧﺘﻘﺎدی از ﯾﮏ ﻣﻪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
اﻧﻘﻼب ﺷﺎه و ﻣﻠﺖ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل روزﮐﺎرﮔﺮ از ﯾﺎزده اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر اﺳﻔﻨﺪ ،روز ﺗﻮﻟﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه آن را از ﺳﻨﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﺪا ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آن ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪاش ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۰۰ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد در ﻃﻮل ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺷﺶ ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن »ﻣﻨﻊ ﻣﺮام اﺷﱰاﮐﯽ« در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺎﻫﺮن ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺮام اﺷﱰاﮐﯽ از روز ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﻨﺖاﳌﺠﺎﻟﺲ
ﺑﺰمﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ روز ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ رﺿﺎﺷﺎه در دورهی ﭘﻬﻠﻮی دوم
اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دوﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ
ﻫ�ن ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺸﯿﻦ؛ ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﻟﻄﺎف ﻫ�ﯾﻮﻧﯽ و ﯾﺎدآوری وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻗﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻤﻠﮑﺖ .ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ،ﭘﺮوﻧﺪهی آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ۳۲ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻓﻀﺎﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﻋﻤﻠﻦ ﻫﯿﭻ ﺻﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﺻﺪای ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی دوﻟﺖﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪه �ﯽﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و زرد ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮد
و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪی اﻧﺤﻼل ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ و آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب ﺗﻮدهی اﯾﺮان را داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺣﺰب ﺗﻮدهی اﯾﺮان اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب  ۵۷ﻣﻮﺿﻊ دوﭘﻬﻠﻮﯾﯽ
اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺰب اﺑﺘﺪا راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را از ﻣﯿﺪان ﺳﭙﻪ ﺗﻬﺮان )ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﺸﻦ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ« اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫ�ن ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻧﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان را؛ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺬاری ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه
ﻣﻪ از ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ از ﺗﻈﺎﻫﺮات ﯾﮏ ﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺖ« در داﻧﺸﮑﺪهی ﺣﻨﯿﻒﻧﮋاد )داﻧﺸﮑﺪهی ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮج( ﻣﺮاﺳﻤﯽ را ﺑﺮﮔﺰار و ﺳﭙﺲ از
ﻫ�ن ﻣﺤﻞ راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠ�ن و
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺴﻠ�ن و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ »ﺟﻨﺒﺶ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠ�ن اﯾﺮان« )ﺟﺎﻣﺎ( ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺣ�ﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
***
ﯾﺎزده اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۵۸ﺑﻌﺪ از  ۲۵ﺳﺎل اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻮد .ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و آزادیﻫﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدهاش را اﺳﺘﯿﻔﺎ ﮐﻨﺪ .در
روﻧﺪ ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪی و دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ادارهی اﻣﻮر را در
ِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮار ﻫﻢ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ و
اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن را از ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎ زﻧﺪانﻫﺎ و ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﯽراﻧﺪ ،از ﺷﻮراﻫﺎ دم ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ از ﺷﻮراﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﴐورﺗﯽ ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﺼﺎدرهی
اوﻟﯿﻦ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻘﺮار رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در  ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۵۸ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻠﻦ �ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ
ﺗﺠﻤﻌﺎت و راﻫﭙﯿ�ﯾﯽﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻮد .ﻧﴩﯾﺎت و ارﮔﺎنﻫﺎی اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎ و
ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻧﴩﯾﺎت و اﺣﺰاب ،ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ،
ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ وﺟﻮد داﺷﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﭼﭗ را ﻗﺎدر
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﯾﮏ ﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻗﺪرت�ﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮاس ﺣﺎﮐ�ن ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻗﺪرت اﺟﺘ�ﻋﯽ را ﺑﻪ رﻗﯿﺐ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪای ﭼﻨﺪ
ﺗﺬﮐﺮ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ دو ﻣﻮرد از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد و ﮐﻨﱰﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋ�ل ﺷﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ:
»از دادن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻌﺎر ﻏﯿﺮ از ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺰب داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

دﺳﺘﻪﺟﺎت و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﴍﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از آوردن آرم ،ﭘﻼﮐﺎرد و ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ) «.اﻃﻼﻋﺎت  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (۱۳۵۸آﻧﻬﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ »دﺳﺘﻪﺟﺎت و
ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ« ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ از آوردن
»آرم ،ﭘﻼﮐﺎرد و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ« ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
***
ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﱰ در ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ از روحاﻟﻠﻪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﮐﺎﻇﻢ ﴍﯾﻌﺘﻤﺪاری آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .روحاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﻦﺘ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﺣﻖﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺒﺪا ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﮔﺮ
اﺳﺖ« در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻨﺎقﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﮕﺮ ﭼﭙﺎوﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر ﻣﺎل ﺷ�ﺳﺖ و ﺷ� ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﯾﺪ ...ﮔﻮش ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﮕﺬارﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﺮخﻫﺎ ﺑﻪ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷ� ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارﻧﺪ .اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷ� ارج ﻗﺎﺋﻞ
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷ� ﺣﻖ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﺷ� را ﺑﻪ ﺷ� رد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﺳﻼم ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮔﻨﺪﯾﺪهی اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌ�ر ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰد ...ﺷ� ﺑﺮادران ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷ� ﻋﺰﯾﺮان ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷ� ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﻤﻠﮑﺖ را اداره ﮐﻨﯿﺪ «.ﴍﯾﻌﺘﻤﺪاری ﻫﻢ در ﭘﯿﺎم ﺧﻮدش روی ﻟﺰوم ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .او ﻧﻮﺷﺖ:
»ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر در وﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دورهی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﺪ ...دﺳﺘﻮر ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺎرش ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﺳﺨ�اﻧﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻬﺸﺘﯽ و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽﺻﺪر ﺳﺨ�اﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻫﺎﻧﯽ
اﻟﺤﺴﻦ� ،ﺎﯾﻨﺪهی ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺘﻼﻓﺎت
و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ از ﻟﺤﻈﻪی ورود ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪ او را دوره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ �ﺎﯾﺶ �ﺎﯾﻨﺪهی ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ.
ﺗﮑﯿﻪی اﺻﻠﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﻫﺮاﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎرﮔﺮان از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان را از راه راﺳﺖ و ﴏاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺸﺘﯽ در
ﺳﺨﻨﺎناش ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺪهی ﺷﻮراﻫﺎ را ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮرژوازی و
دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﻣﺤﺘﻮای اﻧﻘﻼﺑﯽاش ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻣﯽ ﭘﻮک ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد» :رﻫﱪی اﻧﻘﻼب
و ﻫﻤﻪی ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری،
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزده و درآﻣﺪ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻮرای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در
آن ﺷﻮرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ،ﻣﻬﻨﺪس و ﻣﺪﯾﺮ و ﻫﻤﻪی دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻢﻟ
در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ راﺳﺘﯽ دﯾﺪاری ﻣﺸﻮرﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻮرا وﻗﺘﯽ ﺷﻮراﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﻮرت و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﮑﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﻒآراﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﮑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎ ،روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ اﯾ�ن
دارﯾﻢ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺷ� و اﯾ�ن ﺷ� ﺑﻪ رﻫﱪی ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ و ﺻﻤﯿ�ﻧﻪی اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻗﻠﺐ ﺷ� ﭼﻨﺎن اﯾ�ﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ راه اﻧﻘﻼب ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﯾ�ﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان در ﻗﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﯾﺪار
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.

ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻂ ﺿﺪﺷﻮراﯾﯽ را وزﯾﺮ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘ�ﻋﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .دارﯾﻮش
ﻓﺮوﻫﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪی ﮐﯿﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ
ﻤﺗﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ﻟﻐﻮ ﺷﻮد درﺑﺎرهی اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﯾﺮوز ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﮐﺎر
ﻧﮑﺮدن و ﭼﺮخﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد را از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز داﺷﻦﺘ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺮوز درﺳﺖ ﻋﮑﺲ آﻧﺴﺖ .ﻣﻦ
�ﯽﮔﻮﯾﻢ ﭼﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺿﺪاﻧﻘﻼب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪهی اﯾﺮان اﺧﻼل ﮐﻨﺪ ،ﺿﺪاﻧﻘﻼب اﺳﺖ...
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﻼن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ ...اﯾﻦ ﮐﺴﺎن �ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻌﻠﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ در ﺻﺪد ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺤﮏ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار
ﻣﺮدم در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻮدن ،ﻣﯿﺰان ﴍﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﻦﺘ آﯾﻨﺪهی اﯾﺮان دارﯾﻢ ﻧﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎد و ﮔﻔﺖوﺷﻨﻮدی
ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﻦﺘ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد ﻫﯿﭻ ﻫﺮاﺳﯽ از ﺷﻨﯿﺪن اﻧﺘﻘﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد
ﺷﻮد اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه ،اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،از ﺷﻮراﻫﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻋﺰﯾﺰ دﯾﺮوز ﻣﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﺷﺘﯿﻢ .ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر داﺷﺘﯿﻢ.
ﻣﺠﻠﺲﻫﺎی ﺷﻮرا داﺷﺘﯿﻢ و ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮرای دﯾﮕﺮ .اﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ آن ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﺷﻌﺎر ﺟﺎی ﻋﻤﻞ را
�ﯽﮔﯿﺮد ...ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻔﺮض در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﺎر ﮐﻤﱰی ﺷﻮد و ﮐﺎر ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﴏاﺣﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﺑﻬﱰ از ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ «.دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﮐﺎر در ﻟﻐﻮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﺠﺎﺑﯽاش را در ﻣﻘﺎم ﻧﻔﯽﮐﻨﻨﺪهی ﴐورت ﺷﻮراﻫﺎ داده
ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﻦ ،وزﯾﺮ ﮐﺎر ،دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ.
اﯾﻦ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻮراﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻓﺮوﻣﯽﮐﺎﺳﺘﻨﺪ .در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی »ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻮراﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ« ﮐﻪ ﺑﺎ درود و زﻧﺪهﺑﺎد ﺑﻪ »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ،ﺣﴬت آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﺰرگ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن« آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻫ�ن دو ﺳﻪ ﺧﻂ اول دو ﺑﺎر ﺑﻪ »ﺣﴬت آﯾﺖاﻟﻠﻪاﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،رﻫﱪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان« درود ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ...ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن
ﴍﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ادارهی اﻣﻮر ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﯿﻢ «.اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﴎﮐﻮب ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺒﺎرزان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﻣﺮوز ﻣﱰﻗﯽ و ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی »ﺣﺪاﮐﺮﺜی« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ در دوران ﺧﻮدش از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻃﺮحﺷﺪه در
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻤﯿﺘﻪی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﻣﻮرد
ﺷﻮراﻫﺎ.
ﭘﯿﺶ از آن اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و
ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر از ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﮐﻨﱰل ﺗﻮﻟﯿﺪ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و در
اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﯾﺎ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯿﻪی ﺣﺰب ﺗﻮده در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﻨﻮم ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺣﺰب

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﭘﺮﭼﻢ اﻧﻘﻼب را ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻫﻤﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت را دارد ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﻮد و
ﺣﻖ آن را دارد ﮐﻪ از راه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﴍﮐﺖ �ﺎﯾﺪ.
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﻖ دارد در ادارهی اﻣﻮر ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی و از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻮد و دﺳﺘﻤﺰد ﴍﮐﺖ ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ در ﻧﴩﯾﺎت واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻫﯿﭻ ﺧﱪی از »ﺷﻮراﻫﺎ« ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪای ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
»ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮراﻫﺎ« اﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯽ از »ﺷﻮراﻫﺎ« ﺑﺮده �ﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش را »ﺣﺰب ﻃﺮاز
ﻧﻮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اداﻣﻪی ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺷﻮراﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺪارس ،ﺷﻮراﻫﺎی
دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادارات ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦِ آن روزﻫﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﴎاﻧﺠﺎم ﻧﺎم ﻣﻤﻨﻮﻋﻪی »ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی« را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد و در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪی
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در دیﻣﺎه  ۱۳۵۸ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﴍﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺎرﮔﺮان در ادارهی
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮراﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ «.ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺧﻮاﻫﺎن ﴍﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺎرﮔﺮان در ادارهی آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﻮراﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،در ﻫ�ن دوران ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﻤﺗﺎﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اداره ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣﺰب ﺗﻮده در واﻗﻊ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﱰل ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ و
ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ادارهی آن »ﴍﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻋﻤﻠﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺣﺰاب ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺪاﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮیای ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﴎﮐﻮبﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮیِ زرد ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻮراﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻔﺎﺷﺎن ،ﺧﯿﺎطﻫﺎ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮزﻧﯽ.
ﺗﻈﺎﻫﺮاتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن »ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ« ﺑﻪ رﻏﻢ ﻤﺗﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد و
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ درود و ﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار آن ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم ،ارﮔﺎن
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدهی اﯾﺮان در ﺷ�رهی  ۹ﺧﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۱۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺻﻒ ﻃﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮود ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻓﴩده و راهﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد،
در ﻣﯿﺪان اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ )دروازه ﺷﻤﯿﺮان( ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮد« ﻧﴩﯾﻪی ﭘﯿﮑﺎر ،ارﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر در راه آزادی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ
اﻣﺎ از ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن روزﻫﺎ »ﻓﺎﻻﻧﮋ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در واﻗﻊ ﻫ�ن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﭼ�ﻗﺪاری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺧﱪ داده اﺳﺖ .ﭘﯿﮑﺎر در
ﺷ�رهی دوم ﺧﻮد ﮐﻪ روز  ۱۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :آﻧﻬﺎ ]ﺣﺰب ﺗﻮده[ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﺎﭘﻠﻮسﻣﺎﺑﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻧﺎزل ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﯿﺪان ﺳﭙﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﻣﯿﺪان ﻓﻮزﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ارﺑﺎﺑﯽ ﮐﻪ او در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ رود ﺣﺎﴐ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش وی
ﻧﯿﺴﺖ! و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪی راه ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ «.ﮔﺰارش ﻧﴩﯾﻪی ﭘﯿﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﯿﻬﺎن در ۱۲

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :درﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﺳﻪراه ژاﻟﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه  ۱۰۰ﻧﻔﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ]ﻫﺎ[ ﻣﯽدادﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻒ ﻃﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺮان از
راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ﮔﺮوﻫﯽ از اﯾﻦ ﻋﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﭘﺸﺖ ﴎ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺷﻌﺎر ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر اﻟﻠﻪاﮐﱪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﮐﻼﻧﱰی  ۹ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪهای از آنﻫﺎ روی
زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺣﺰب ﻓﻘﻂ ﺣﺰباﻟﻠﻪ  ...ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وارد
ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ورود اﯾﻦ ﻋﺪه ﺑﻪ
ﺻﻒ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ«.
***
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺮای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺣ�ﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﻬﺮان درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻗﻮا ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻧﻘﻼﺑﯽ آن روز را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻧﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .روزﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎل  ۵۸ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﻮل
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮراﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻮان آن را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﴎرﯾﺰ ﺷﻮد و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را از دوﮔﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﱪد.
ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺗﺠﻤﻊاش را از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻮرﯾﺤﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد.
روزﻧﺎﻣﻪی آﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻫ�ن ﺳﺎل ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ را اﯾﻨﻄﻮر ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ:
»ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ ،دﻋﻮت ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اول
ﻣﺎه ﻣﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﯾﮏ راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﴍﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺣﻀﻮری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ ...در
ﺻﻒ راﻫﭙﯿ�ﯾﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺷ�ری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺻﻒ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد«.
اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﻣﻮازی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎی ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
وﯾﮋﮔﯽ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺸﺎن داد .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻬﺎﺟ�ت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
راﻫﭙﯿ�ﯾﯽای ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺪان ﺳﭙﻪ )ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ دﻫﺪ اﻣﺎ در
ﻣﯿﺎﻧﻪی راه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﻨﺞ و درﮔﯿﺮی و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات ،ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ
آراﻣﺶ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
روزﻧﺎﻣﻪی آﯾﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺰارش ﺧﻮد از ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ درﺑﺎرهی اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻨﺞ و زد و ﺧﻮرد در راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ
ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر درﮔﯿﺮی در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻮار ﺻﻒ راﻫﭙﯿ�ﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺸﻨﺞ آﻣﺎده
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از واﮐﻨﺶ ،ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺘﺎﯾﺶ از اﺗﺤﺎد ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ .ﴎاﻧﺠﺎم
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﭼﻬﺎرراه ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻠﻮی راﻫﭙﯿ�ﯾﺎن را ﺳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ...در
اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻒ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اداﻣﻪ دادﻧﺪ و در ﭘﯽ

راﻫﭙﯿ�ﯾﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ«.
روزﻧﺎﻣﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻞﺗﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد داده اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»در ﭼﻬﺎرراه رازی /ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮری )ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ( ﮔﺮوﻫﯽ ﺣﺪود  ۵۰ﻧﻔﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ "ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻧﺎﺑﻮد اﺳﺖ" در ﺑﺮاﺑﺮ راﻫﭙﯿ�ﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮﻧﴪدی و ﺑﺮدﺑﺎری اﻓﺮاد اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺷﺪ .ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه اﺳﻼﻣﺒﻮل ﻋﺪهای ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ دوﺑﺎره در ﻣﻘﺎﺑﻞ راﻫﭙﯿ�ﯾﺎن
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ دادن ﺷﻌﺎر "اﺳﻼم ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ /ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺑﻮد اﺳﺖ" دوﺑﺎره ﻗﺼﺪ آن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ
راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ...راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ در ﭼﻬﺎرراه اﺳﻼﻣﺒﻮل دوﺑﺎره ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮ ﴎ راه راﻫﭙﯿ�ﯾﺎن
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻣﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺖ و راﻫﭙﯿ�ﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﺪان ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻮد ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﯿﺪان ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ ...اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ رﻫﻨﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻋﺪهای ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ راه را
ﺑﺮ راﻫﭙﯿ�ﯾﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﺪان ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﮔﯿﺮی ،در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻞ راﻫﭙﯿ�ﯾﺎن ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺴﯿﺎری از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﴩﯾﻪی ﮐﺎر )ارﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان( در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﻧﴩﯾﻪی ﭘﯿﮑﺎر )ارﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر در راه آزادی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ( در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،۵۸
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﻨﺞ و درﮔﯿﺮی و زد و ﺧﻮرد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .در ﺗﱪﯾﺰ،
آﺑﺎدان ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اﻫﻮاز و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺎﻻﻧﮋﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻮﺷﻪای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﴎﮐﻮب
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
درﮔﯿﺮیﻫﺎ و زد و ﺧﻮرد در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ و ﺣﺘﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .آﯾﻨﺪﮔﺎنِ  ۱۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ دو ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎ داده ﻣﯽﺷﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮده و ﭘﺲ از ﭘﺎره ﮐﺮدن
ﭘﻮﺳﱰﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی روی آﻧﻬﺎ ،ﺳﻌﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ داﺷﺘﻨﺪ ...ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن راﻫﭙﯿ�ﯾﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﻨﺪﺻﺪ
ﻧﻔﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﭘﻮﺳﱰﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺟﺸﻦ اول ﻣﺎه ﻣﻪ را از روی دﯾﻮارﻫﺎ ﭘﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ...ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی درود ﺑﺮ ﺷﻬﺪای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﺟﻬﺎن ﭼﯿﺖ و ﺗﱪﯾﮏ اول ﻣﺎه
ﺑﻮد ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ...راﻫﭙﯿ�ﯾﺎن ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﯿﭗ ﺷ�رهی  ۱۳۲۳۹ﺗﻬﺮان_ج ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ آﻣﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در
اﯾﻦ ﺟﯿﭗ ﮐﻪ آرام ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﻌﺎر ﺿﺪﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ روی ﮐﺎﭘﻮت ﺑﺎ رﯾﺘﻢ "ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮو ﮔﻤﺸﻮ" ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮاﯾﺶ دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ .رﻗﺼﻨﺪهی روی ﮐﺎﭘﻮت ،از ﻣﺘﻠﮏ ﮔﻔﻦﺘ ﺑﻪ دﺧﱰﻫﺎی
ﺑﯽﺣﺠﺎب ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎب �ﯽﮐﺮد .ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺒﻠﻦ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺮوسﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ!«
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ وﺿﻊ ﺗﻘﺮﯾﻦﺒ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻬﺎ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی رخ داد .در آﺑﺎدان ﭼ�ﻗﺪاران
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺳﺨ�اﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و  ۹ﻧﻔﺮ را زﺧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در
اﻫﻮاز  ۸ﮐﺎرﮔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﯿﻬﺎن در اﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ  ۲۵ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل دو ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ وﺧﯿﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻧﴩﯾﻪی ﮐﺎر در درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ۴۱ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ۱۵ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن زن و دﺧﱰ ﺑﻮدﻧﺪ.

ِ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ از ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﺎزده اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۵۸ﻧﺸﺎن
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ در ﻣﻘﺎﻃﻊ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﴎﮐﻮبﻫﺎی ﮔﺴﱰدهی ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ﻫﻢاﯾﻨﮏ ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و
ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻋﻠﻨﯽ را دارﻧﺪ .اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺑﺮ ﻣﻮازﻧﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺟﺪالﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ در
ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ  ۱ﻣﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده آﺷﮑﺎر ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺷﮑﺎف اﻧﺪاﺧﻦﺘ در ﺻﻒ ﺗﻈﺎﻫﺮات روز
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻊ رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪی ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻬﻢ ﺷﮑﺎف ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﻤﻦ  ،۵۷ﺗﻬﺮان و اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻠﻦ دو ﭘﺎره ﮐﺮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺎﻓﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺴﻠ�ﻧﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺖ .ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ
اﯾﺮان را در اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه ﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دو ﭘﺎره ﮐﺮد ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ از ﻣﻨﻄﻖ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﺷﯿﻮهی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻀﺎدی آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﺷﺘﻨﺪ و دارﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ درﺳﺖ آن ﺷﮑﺎف ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﱪدی در آﯾﻨﺪه .در ﯾﮏ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﮐ�ن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮ
ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮدﺷﺎن آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ اﻧﻘﯿﺎد درﺑﯿﺎورﻧﺪ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﺨﺒﻪﮔﺎن و ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻮی ﻋﻨﺎﴏ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮدای اﺣﯿﺎی
ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﺟﻤﻬﻮری را داﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻪ آن ﻣﺘﺤﺪانِ ﺑﺪﻓﺮﺟﺎم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ راه رﺷﺪ
ﻏﯿﺮﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﱪد از آن رو ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ دو ﺷﯿﻮهی ادارهی اﻣﺮ ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎد ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه
ﺷﺪ .در ﻫ�ن ﺑﻬﺎر  ۱۳۵۸ﻋﺪهای ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻮب و ﭼ�ق ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ و
آن را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآوردﻧﺪ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ در ﮐ�ل وﻗﺎﺣﺖ ﭼ�ﻗﺪاران ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ«
اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪی ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .ﻣﻀﺤﮏ آﻧﮑﻪ
ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ و ﺣﺴﯿﻦ ﮐ�ﻟﯽ دو ﻧﻔﺮ از رﻫﱪان آن ﭼ�ﻗﺪاران ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ در دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و اﺻﻼﺣﺎت و
اﻋﺘﺪال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﴎﮐﻮب و ﺗﻬﺪﯾﺴﺖﺳﺎزی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
روﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐ�ن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎهﺟﺎﻣﻪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در وزارت ﮐﺎ ِر دارﯾﻮش ﻓﺮوﻫﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺷﻮراﻫﺎ را »ﺟﻤﻊ« ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
وﻇﺎﯾﻒ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮدش را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐ�ن ﺟﺪﯾﺪ راﺳﻦ وارد ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮐﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮراﻫﺎ را اﺷﻐﺎل و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ از ﴎﮐﻮب ﮔﺴﱰده و ﴎاﴎی ﺑﻌﺪ از  ۳۰ﺧﺮداد  ۶۰از ﮐﺎر اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﻤﻪﻣﺨﻔﯽ روی آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ را رواﻧﻪی ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری را رواﻧﻪی
زﻧﺪان و ﻏﺮﺑﺖ .ﺷﻮراﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻤﺗﺎم اﯾﻨﻬﺎ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮدش را داﺷﺖ در ﺳﮑﻮت اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ

ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی زرد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻧﻈﺎره ﮐﺮد و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠ�ﻧﺎن ﻣﺒﺎرز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮراﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ ﺗﺮﮐﻤﻦ
روی ﺧﻮن �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ در »اﻣﺖ« ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺗﺎﺋﯿﺪ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﺷﻮراﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﺗﺮﮐﻤﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺷﻮراﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر روی آوردﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎ اداره ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻓﺎرس ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﻣﺴﻠﺢ را اﻋﺰام ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺟﻨﻮن ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﮕﺎه در ﺳﺎل  ،۶۲ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﴎاﴎی اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮدهی اﯾﺮان ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ از ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد را ﺑﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺑﺮﭼﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از  ۳۰ﺧﺮداد  ۶۰ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﭘﯿ�ن ﮐﻪ از اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﺷﻮراﻫﺎ ﺣ�ﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﻫﺮاس از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﮐﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼت »ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠ�ﻧﺎن ﻣﺒﺎرز« را ﻣﻨﺤﻞ
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﺶ رﻫﻨﻤﻮد داد در ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﻧﺪ.
***
در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ذﮐﺮ دو ﻣﻮرد درﺧﺼﻮص ﻣﺮاﺳﻢ روز ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﺎزده اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۵۸ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ
ﴎﮐﻮب ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻬﱰ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺧﻂ ﴎﮐﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﭼﻪ اﺻﻮلﮔﺮا و ﭼﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺐ و اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺴﺴﺘﯽ در آن
اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﯿﻪی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪی ﮐﯿﻬﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ۱۳۶۰
درﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب و راﻫﭙﯿ�ﯾﯽﻫﺎی روز ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﮏ ﻣﻪ .اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﻈﺎﻫﺮات روز ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎدرهی روز ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﻗﺪرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و  ...ﺗﺪارک دﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺗﻨﻬﺎ دو ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی »ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﭘﯿﺶ رود .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺳﺎل
 ۶۰ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﴍاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻗﻄﻌﻦ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ:
»ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﺒﺎرز ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪی دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺪود اﺟﺮای آزادیﻫﺎی اﺣﺰاب
و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ داد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮاﻓﻖ و
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐ�ﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﴎی و ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ اداﻣﻪ داده و ﺣﺘﯽ
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﺟﻨﮓ ﻫ�ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﴍﯾﻒ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ راﻫﭙﯿ�ﯾﯽﻫﺎی
ﺑﺪون ﻣﺠﻮز �ﻮده و در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﻬﺮان ﺗﺸﻨﺞ و ﺑﻠﻮا اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
اﻋ�ل ﺑﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﺠﺎت ﻣﺰﺑﻮر اﺧﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻗﺪاﻣﺎت �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﺧﻠﻠﯽ در اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺮای اﻃﻼﻋﯿﻪی دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ اﻧﻘﻼب وارد �ﻮده و ﺿﻤﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ ﺑﺨﺼﻮص از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ادﻋﺎی اﺣﱰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن را دارﻧﺪ اﻋﻼم
ﻣﯽدارﯾﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﯿﻪی دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﭙﺮد.
ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ روز  ۱۱اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از وزرات

ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ اﻧﻘﻼب ﻣﺠﻮز ﻻزم
را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﻣﺮدم ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ دوﻟﺖ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﻮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را در
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪی ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ
و آراﻣﺶ از ورود ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد و آزادیﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻔﻮظ ﻤﺑﺎﻧﺪ .واﻟﺴﻼم  -ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر«
و ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف دو ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی ﺗﻈﺎﻫﺮات ﯾﮏ ﻣﻪ در ﺗﻬﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮرای
ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ )ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺴﺘﻘﻞ( و ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ )ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( ﺻﺎدر ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﺷﻮرای ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ »ادارهی ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان«
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اوﻟﯿﻪی ﻃﺒﻘﻪی
ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب و اﺟﺘ�ﻋﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﭘﻠﯿﺲ در اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺮی ۴۰،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ آن
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ازدﯾﺎد ﴎﺳﺎمآور ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ راﯾﮕﺎن و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات و
ﺑﯿ�ریﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ،ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان«.
و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﺗﮑﺮار ﻫ�ن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﺪ
آﺧﺮ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و اﻧﺤﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻘﻠﯿﻞ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﻪ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ ازﺳﻨﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و اداﻣﻪی ﻫ�ن ﺳﻨﺖ ﻣﻨﺤﻮس ﭘﻬﻠﻮی در
ﻣﺼﺎدرهی روز ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﻧﯿﻢ ﮐﻪ روز ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان روزی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎدآور
ﺗﻼش و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎ در ﺑﻪ ﻤﺛﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ
ﺧﺎﻃﺮهی ﺷﻬﺎدت ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎ را در اذﻫﺎن زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪارد .ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ روز ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻪ ﯾﺎدآورﻋﻤﻞ ﻣﻀﺤﮏ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در اﻧﺘﺨﺎب  ۲۴اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﴍمآور دوﻟﺘﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

