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وقتی تھران دو پاره شد 
مهران جنگلى مقدم/ هژیر پالسچى 

گزارشــى از برگــزارى اولین مراســم روز 
جهانــى کارگــر بعــد از ســقوط پهلــوى 

صحنه اى از راهپیمایى کارگران از خانه ى کارگر 



 گذرد.می ۵۷از سه ماه از انقالب بهمن  یازده اردیبهشت هزار و سیصد  پنجاه و هشت، کمرت

ای جانبهه قرار است به زودی و به شکل همهتبخشی را در جامعه آزاد کرده که البانرژی رهایی ،سقوط سلطنت

جات و های قانونی دستهتهای اول بعد از انقالب، فعالیت بدون محدودیهای سیاسی ماهرسکوب شود. آزادی

ها، تشکیل شوراهای مردمی در کارخانههمه عات و مهمرت از احزاب سیاسی، آزادی نرشعقاید و تشکیل اجت�

 یقتدار دولت مرکزی، مجموعهرفنت از ا تالش برای فرا ها وحتا برخی از پادگانو  ارات، ادهاروستاها، دانشگاه

اند که حاک�ن جدید را متقاعد کرده است تا هر چه توان دارند در راه رسکوب و به انقیاد کشاندن دالیلی

 سیاسی ناشی از انقالب رصف کنند. یاراده

معارص و کمرت از سه ماه بعد از وقوع انقالب ماه بهمن، اولین نظیری در تاریخ در چنین فضای ملتهب و بی

شاهی و ممنوعیت رضامدسال خفقان مح ۲۵، بعد از ۵۸مه) مصادف با یازده اردیبهشت  روز جهانی کارگر (یک

 .رسدمی فرا ،برگزاری مستقل مراسم یک مه

ها را از چند ر تهران و شهرستانی تجمعی بزرگ دهای سیاسی چپ، تدارکات برگزار ها و جریاناحزاب، گروه

ای اطالعیه ۵۸اردیبهشت  ۱۰ یهای فدایی خلق ایران در مورخهاند. سازمان چریکپیش رشوع کرده هفته

خواهد که برای می و نیروهای مرتقی و دموکرات کند و طی آن از متامی کارگران و زحمتکشانترش میمن

در مراسمی که روز اول ماه و پشتیبانی از کارگران بیکار، مه  شورای ه�هنگی برگزاری اول ماههمبستگی با 

بوریحان، یکی از ابان اواقع در خی کارگر یصبح) در محل خانه ۹شنبه یازده اردیبهشت ساعت مه (سه

 کنند.رشکت  ،شودبرگزار می های منشعب از خیابان انقالبفرعی



کانون ه�هنگی «از است متشکل ی کیهان مهی روزنابه نوشتهشورای ه�هنگی برگزاری اول ماه مه 

چند سندیکای کارگری، سندیکای مشرتک صنعت نفت، هیات موسس سندیکاهای کارگری ایران متشکل از 

آموزان های فدایی خلق ایران، انجمن دانشکانون مستقل معل�ن، سازمان چریککارگران بیکار و اخراجی، 

کراتیک ملی ایران، جمعیت زنان مبارز، انجمن رهایی زنان، اتحاد ملی و دم یپیشگام، دانشجویان پیشگام، جبهه

ی کیهان البته اشتباه خربنگار روزنامه» .رانقالبی زنان مبارز و چندین گروه و سازمان دیگ یزنان، اتحادیه

ی کیهان شده است احت�لن ه�ن چیزی است که موجب کند. آنچه موجب رسدرگمی خربنگار روزنامهمی

ی های فدایی خلق ایران را برگزارکنندهشود تلویزیون در پوشش خربی تظاهرات اول ماه مه سازمان چریکمی

 ۱۲خربی که به شکل شدیدالحنی در آیندگان  ی کارگر حرکت کرده است.تظاهراتی بخواند که از مقابل خانه

که هر دو عضو  ،ی کارگران بیکاراینده�» نارص«سازی آریا و ی خانهی شورای کارخانهاردیبهشت از سوی �اینده

ی کیهان نام حامیان این خربنگار روزنامه .شودتکذیب می ،انداری اول ماه مه بودهشورای ه�هنگی برگز 

 تظاهرات را به عنوان اعضای شورای ه�هنگی نوشته است.

فتند. شورای ه�هنگی گدروغ �ی کارگرانی که اخبار مربوط به ترکیب شورای ه�هنگی را تکذیب کردند

برگزاری اول ماه مه برآمده از کارگرانی بود که در شوراهای کارگری و سندیکاهای کارگری رادیکال که یا شوراها 

شدند و با رسنگونی نظم سلطانی به مثابه را شکل داده بودند یا در حال شکل دادن به آنها بودند، متشکل می

ای که از دید خربنگار کیهان ی کارگر را نیز در دست گرفته بودند. مسئله�ایندگان واقعی کارگران کنرتل خانه

کرد این بود که زاده از آن سواستفاده میقابل فهم نبود و تلویزیوِن ضدکمونیسِت تحت صدارت صادق قطب

، به های انقالبی کمونیستکارگران عضو یا هوادار سازمان ،ها و سندیکاهاا�ایندگان منتخب اغلب این شور 

 های فدایی خلق ایران و البته سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.ویژه سازمان چریک

در دست شورای ه�هنگی برگزاری اول ماه مه آشکارا  حامی تظاهراتهژمونی نیروهای سیاسی  با این وجود

نهادهای چنین ها و همسازمان ،آن کننده ازنب متامی نیروهای ح�یتریهای فدایی است و تقچریک

 سازمانتوان یک دموکراتیک ملی ایران را �ی ی. با آن که جبههاندهای کمونیستیدموکراتیک نزدیک به سازمان

 ۱۲دانست اما مرزبندی آشکار این سازمان سیاسی با سیاست حاکم که از جمله در رفراندوم  ارکسیستیم

مورد تاکید قرار گرفته بود،  ۵۸در خرداد  »خمینیالله آیت«به  جبههاین  یفروردین روشن شده بود و در نامه

، عالوه بر این به رغم جایگاه �ادین مارکسیستی قرار داده بود های چِپ ها و سازمانکنار گروهآن را در 

دهنده و ی دموکراتیک ملی، نیروی اصلی سازمانی محمد مصدق در رهربی جبههدفرتی، نوهالله متینهدایت

نژاد و نیز فعاالن جبهه را برخی زندانیان سیاسی مارکسیست دوران پهلوی نظیر شکرالله پاکی این برندهپیش

به ایران  ۵۷مارکسیست کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در خارج از کشور که با انقالب 

 دادند.بازگشته بودند، تشکیل می

ای قرار گرفت که توانسته بودند در احزاب کمونیستیها و چنین مورد ح�یت اغلب سازماناین تظاهرات هم

ترین حامیان تظاهرات یک های پر التهاب بعد از انقالب به تشکیالت خود انسجامی بدهند. از جمله مهمماه

ین نیروی برآمده از بخش تری کارگر یعنی اصلیسازمان پیکار در راه آزادی طبقهی کارگر مه از مقابل خانه

و نیز سازمان  ندبودهای ایران ی کمونیستو اتحادیهی سازمان مجاهدین خلق ایران شدهنیستلنی-مارکسیست

ی ملی خاورمیانه، گروه ستاره و سازمان اتحاد کمونیستی های جبههوحدت کمونیستی که پیش از این به نام



ی نربد، گروه طرفدار جنبش ی کارگر، کارگران مبارز، کمیتهاتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کرد.فعالیت می

هایی بودند که ی کارگر دیگر سازمانی کارگر و رزمندگان آزادی طبقهای رهایی طبقهی کارگر، گروه نربد بر طبقه

 کنند.اعالم کردند در تظاهراتی که از خیابان ابوریحان آغاز خواهد شد، رشکت می

شده در گی سیاسی برانگیختهو پیوندهای آن با سوژهو کارگری  های سیاسیسازمان ها وچنین ترکیبی از گروه

سایر  بینی برگزاری تظاهراتی بزرگ در تهران وهای تهیدست شهری و روستایی، پیشکارگر و قرش  یطبقه

 ساخت.شهرهای ایران را دشوار �ی

سیاسی  توانست بر معادالت اجت�عی وی از کارگران و قرشهای تهیدست میپیام سیاسی چنین تجمع عظیم

 یباید چنین تجمعی را مصادره و آن را از محتوای راستینش که اع�ل ارادهیش رو تاثیر بگذارد. بنابراین میپ

و گیرد عمل را به دست می . به همین منظور حزب جمهوری اسالمی ابتکارندکردمیتهی  ،طبقه کارگر است

بنا بود از شش رات حزب جمهوری اسالمی تظاهدهد. ت موازی را در دستور کار قرار میطرح یک تظاهرا

روشن است که با چنین ی سابق) به هم بپیوندد. ی تهران آغاز شود و در میدان امام حسین (فوزیهنقطه

وام  توانست باطرحی هم انشقاق در صفوف کارگران ایجاد خواهد شد وهم جریان مذهبی حاکم خواهد 

های اجت�عی فرودست اش را در بین گروهایگاه اجت�عیچپ منتقد حکومت، پ گرفنت از بخشی از گفتار

 تقویت کند.

استبداد سنت برگزاری مراسم یک ماه مه دولتی پیش از این تاریخ هم وجود داشت. طی بیست و پنج سال 

هر، با حضور ها در تکریم روز کارگر با پیام شاهنشاه آریامنهایی در تهران و شهرستاپهلوی دوم، همواره مراسم

هایی که بیش از هر چیز شد. مراسمدولتی برگزار می یشدهها و شعارهای از پیش تعیینکارگران و با برنامه

طلبانه و انتقادی از یک مه و ستایش از دستاوردهای حکومت برای زدودن محتوای برابری تالش یدهندهنشان

به  وزکارگر از یازده اردیبهشتبا انتقال ر انقالب شاه و ملت بود. پیش از این سیستم پهلوی تالش کرده بود 

بیست و چهار اسفند، روز تولد رضا شاه آن را از سنت جهانی مبارزات کارگری جدا کند. جالب آن که برگزاری 

شاه به مدت رضاگردد در طول سلطنت میباز ۱۳۰۰اش به سال ز جهانی کارگر در ایران که سابقهمراسم رو 

ید. با در مجلس به تصویب رس» اشرتاکی مراممنع «مجاز اعالم شد که قانون زمانی و تنها  شش سال ممنوع بود

املجالس اکی از روز کارگر به عنوان زینتترویج مرام اشرت  برایشد بدون نگرانی می ناین قانون ظاهر  بتصوی

پهلوی دوم  یدر دورهکارگر در سالروز تولد رضاشاه  مراسم روز برگزاری نابراینکرد. بهای حکومتی استفاده بزم

ادامه نیافت و بعد از چند سال دوباره یک مه به عنوان روز کارگر در ایران اعالم رسمی شد. البته با حفظ 

مملکت. پیش از  یه�ن محتوای پیشین؛ تجلیل از الطاف ه�یونی و یادآوری وظایف کارگران در قبال توسعه

بسته شده بود و در فضاهای رسمی  ۳۲مرداد  ۲۸با کودتای آخرین مراسم مستقل روز کارگر  یاین، پرونده

ها ها و کارگاههای ملوکانه در کارخانهساخته که مجری برنامهیچ صدایی جز صدای سندیکاهای دولتعملن ه

رو بود های قانونی روبهفعالیت همین سندیکاهای دولتی و زرد هم همواره با محدودیت شد.بودند شنیده �ی

ها ی انحالل پیش رفتند و اعضای آنها مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند. دلیل محدودیتآنها تا آستانه و برخی از

ی ایران را داشتند در این ی عضویت در حزب تودهاین بود که برخی از کارگران سندیکالیستی که سابقه

 سندیکاها فعال بودند.



موضع دوپهلویی  ۵۷سم روز جهانی کارگر بعد از انقالب ی ایران اما در مقابل برگزاری اولین مراحزب توده

ی برگزاری کمیته«اتخاذ کرد. این حزب ابتدا راهپی�یی مستقلی را از میدان سپه تهران (توپخانه) تحت عنوان 

. با این اعالم کرد» خانجات تهران و حومهسندیکاهای مستقل و شوراهای کارگران کار  جشن اول ماه مه منتخب

میدان امام حسین اعالم شده بود، یعنی ه�ن میدانی که مرکز تجمع کسانی بود که به د نهایی آنها وجود مقص

 آمدند.فراخوان حزب جمهوری اسالمی به خیابان می

که نه هژمونی حزب جمهوری اسالمی را بپذیرد و نه هژمونی سازمان مجاهدین خلق ایران اما برای این

برای برگذاری مراسم اول ماه  های فدایی خلق ایران را؛مان چریکیژه ساز های چپ و کمونیست، به وسازمان

به «مه از تهران بیرون رفت. یک روز پیش از تظاهرات یک مه سازمان مجاهدین خلق ایران اعالم کرد که 

 ازی کشاورزی کرج) مراسمی را برگزار و سپس نژاد (دانشکدهی حنیفدانشکده در» هان چیتهمراه کارگران ج

نیروهای وابسته به مجاهدین خلق نظیر انجمن دانشجویان مسل�ن و راهپی�یی خواهد کرد. ه�ن محل 

جنبش «جنبش معلمین مسل�ن و نیز نیروهایی که در آن مقطع به این سازمان نزدیک شده بودند از جمله 

 (جاما) نیز از این فراخوان ح�یت کردند. »انقالبی مردم مسل�ن ایران

*** 

کارگر به  یین بود. طبقههنشاهی حامل یک انتظار تاریخی معسال استبداد شا ۲۵بعد از  ۵۸ده اردیبهشت یاز 

در اش را استیفا کند. افتادههای عقبرده بود تا حقوق بنیادین و آزادیمیانجی انقالب بهمن فرصتی را خلق ک

ی امور را در شکل گرفته و اداره هقانید و راهای کارگری، دانشجویی، کارمندیشو  روند رسنگونی نظم سلطانی

ای نداشت تا فرصتی مناسب که هم چاره در حال استقرار و حاکمیِت  های بسیاری در اختیار داشتندبخش

از شوراها دم بزند. اما نه از شوراهایی که به  ،راندمیعقب ها ها و گورستانالبیون را از کف خیابان تا زندانانق

 یق امکان برابری بودند بلکه از شوراهای اسالمی. بنابر چنین رضورتی تدارکات مصادرهصورت بالقوه محل تحق

 شدن بود. انجامحال  کارگر بعد از انقالب در اولین روز

توانست مانع عملن �یهنوز ، حاکمیت جدید ۵۸روردین ف ۱۲با وجود استقرار رسمی جمهوری اسالمی در 

ها و مزاحمتهای احزاب مخالف با وجود خالف شود. نرشیات و ارگانهای مهای گروهتجمعات و راهپی�یی

رسانی، های میدانی، سازماندهی، اطالعشدند. امکان فعالیتدفاتر نرشیات و احزاب، منترش می ها بهحمله

را قادر  کمونیست و چپها و احزاب ها بود که سازمانوجود داشت و از جمله همین امکان تبلیغ و ترویج

های چپ تبدیل کارگر و سازمان ی�ایی طبقهقدرت یه بود تا در پیوند با کارگران، یک مه را به عرصهساخت

 کنند.

ی ند. حزب جمهور نقدرت اجت�عی را به رقیب واگذار ک یهراس حاک�ن تازه استقرار یافته این بود که عرصه

ای چند ل از برگزاری مراسم طی اطالعیهقبنیروهای وابسته به قدرت، سیاسی  حل تجمیعاسالمی به عنوان م

تواند مقدار حساسیت ها میکند که ذکر دو مورد از آنکارگر یادآوری می رابطه با راهپی�یی روز تذکر را در

 موجود و کنرتلی که باید بر روی تظاهرات اع�ل شود را نشان دهد:

 خودداری کنید. ،شودداده میایی که توسط مسئولین حزب گونه شعار غیر از شعارهاز دادن هر «



کارگر رشکت نداشتند از آوردن آرم، پالکارد و شعارهای  هایی که در ستاد برگزاری مراسم روزجات و گروهدسته

و  جاتدسته«دانستند آنها البته می )۱۳۵۸اردیبهشت  ۱۰طالعات (ا »مخصوص به خویش خودداری کنند.

دادند که از آوردن ند رفت اما به این ترتیب به حزب توده پیغام میبه خیابان ابوریحان خواه» های دیگرگروه

 خودداری کند.» آرم، پالکارد و شعارهای مخصوص به خویش«

*** 

الله هایی از روحقرائت پیامبا بعد از قربانی کردن یک شرت در میدان امام حسین کارگر  مراسم حکومتی روز

تعالی مبدا کارگری و کارگر حق«با گفنت این که  خمینی اللهوحر شود. آغاز میخمینی و کاظم رشیعتمداری 

ها نیست. دیگر فشارها نیست. دیگر چپاولی نیست. دیگر اختناق«: گویددر بخشی از این پیام می »است

خواهند های کسانی که مین را مستقیم دارید... گوش به حرفامروز کشور مال ش�ست و ش� مسئولیت آ 

برای ش� ارج قائل  ای ندارند. اسالم عزیز است کهها به ش� عالقهها به راه بیفتد ندهید، آنخنگذارند این چر 

هد کرد. بگذارید اسالم تحقق پیدا کند، بگذارید است و برای ش� حق قائل است و حقوق ش� را به ش� رد خوا

تید. ش� عزیران ما هستید. ش� باید این ... ش� برادران ما هسبریزد استبداد و استع�ر فرو یهای گندیدهریشه

رشیعتمداری هم در پیام خودش روی لزوم مطیع بودن کارگران تاکید کرد. او نوشت:  ».مملکت را اداره کنید

ی سازندگی هر کس به سهم خود باید در این کارگرهای ما باید بدانند کشور در وضعی است که در این دوره«

» پیغمرب ما در خصوص کارگر این است که کارگر در کارش باید خیلی دقت کند. سازندگی رشکت کند... دستور

طور هانی سخ�انی کردند و همین صدربهشتی و ابوالحسن بنیحسینی مراسم محمد  سخ�انان اصلی سپس

ات ی سازمان آزادیبخش فلسطین که تنها چند روز پیش وارد تهران شده بود و در جریان اختالفالحسن، �اینده

 ی ورود نیروهای وابسته به قدرت جدید او را دوره کرده بودندها قرار نداشت، به ویژه که از لحظهو کشمکش

 .ی جنبش فلسطین در این مراسم به قدرت خود بیفزایندخواستند با �ایش �ایندهو حاال می

ست که ا ییهااز وسوسه بر هراساندن کارگران محمد بهشتی در میدان امام حسیناصلی سخنان سید یتکیه

بهشتی در  کند.بدون تبعیض، منحرف می یکارگران را از راه راست و رصاط مستقیم اسالم به سوی جامعه

شوراها را که در تقابل با مالکیت خصوصی و مدیریت انحصاری بورژوازی و  یکند ایدهاش تالش میسخنان

رهربی انقالب « ی آن تنها فرمی پوک باقی بگذارد:و به جا اش خالی کندانقالبی گیرد از محتوایدولت قرار می

گذاری، صلی مربوط به تولید، توزیع، قیمتمسایل ا یها معتقد هستند که کارگران باید در همهگروه یو همه

ریزی شده که کارگر در می بر این پایه طرحرسیدگی به بازده و درآمد سهیم باشند. شورای مدیریت کارگاه اسال 

اندرکاران اقتصاد سامل دست یشورا در مقابل دیگران نایستد بلکه کارگر، تکنیسین، مهندس و مدیر و همهآن 

ده از فکر در این شورا به راستی دیداری مشورتی داشته باشند. شورا وقتی شوراست که محل مشورت و استفا

شوراهای موسسات تولیدی صدق  ایآرائی در برابر فکر یکدیگر. این نه تنها بر یکدیگر باشد نه محل صف

طور باشد. ما ای�ن ها، روستاها، شهرها و حتی مجلس ملی هم باید اینکند بلکه در مورد شوراهای بخشمی

امام خمینی در قلب ش� چنان ای�نی نسبت  یداریم که آگاهی ش� و ای�ن ش� به رهربی قاطعانه و صمی�نه

گران در قلب کارگران پایدار های توطئهین ای�نی هرگز امکان نفوذ وسوسهنبه راه انقالب بوجود آورده که با چ

 ».نخواهد ماند



برد. داریوش ت، داریوش فروهر نیز پیش میوقمشورایی را وزیر کار و امور اجت�عی دولت همین خط ضد

د کوشیده است شو رگزار شده بود ضمن اینکه مدعی میکیهان ب یکارگری که در موسسه فروهر در مراسم روز

 کردن و کار دیروز که کم کار« گوید:ها و شوراها چنین میاعتصاب یمتام قوانین ضدکارگری لغو شود درباره

ود، امروز درست عکس آنست. من داشنت یک حرکت انقالبی ب های اقتصاد را از حرکت بازنکردن و چرخ

ایران اخالل کند، ضدانقالب است...  یی آیندهای ضدانقالب است، اما هر کس در سازندگگویم چه اندیشه�ی

که در فالن کارخانه چه  دهندبینم گزارش میام میسف است در جایگاهی که قرار گرفتهبرای من باعث تا

ران تعلق توانند به انقالب ملت ایست از کار بکشند... این کسان �یشود برای اینکه کارگران دکوششی می

کنم محک خدمتگزار نیستم. اما یک بار دیگر تکرار میای وجه در صدد تبلیغ اندیشهداشته باشند. من به هیچ

شنودی و ران داریم نه میزان انتقاد و گفتای یمردم در این روزها بودن، میزان رشکتی است که در ساخنت آینده

دارد. باید که انتقاد کنیم. اشتباه نشود هیچ هراسی از شنیدن انتقاد وجود نچگونگی ساخنت می یکه درباره

چگونه بسازید، از شوراها  شود اما انتقاد سازنده، انتقادی که در پی آن پیشنهادی باشد که چگونه عمل کنید و

یم. شورای عالی کار داشتیم. گویند. برادران و خواهران عزیز دیروز ما شورای عالی اقتصاد داشتسخن می

وده است؟ پس شعار جای عمل را دیگر. اما حاصل آن چه بهای شورا داشتیم و صدها گونه شورای مجلس

ود و کار بخوابد باز به رصاحت گیرد کار کمرتی شیم میگیرد... شورایی که بفرض در یک کارگاه تصم�ی

در لغو داریوش فروهر در ادامه به نقش خودش به عنوان وزیر کار » .گویم نبودنش بهرت از بودنش استمی

رضورت شوراها داده  یکنندهاش را در مقام نفیکند تا به این ترتیب پاسخ ایجابیکید میقوانین ضدکارگری تا

 کار، دولت و کارفرما. من، وزیر :باشد

این اما تنها مقامات و نیروهای وابسته به قدرت حاکم نبودند که نقش شوراها را به نقش سندیکایی 

اول ماه مه منتخب سندیکاهای مستقل و شوراهای  ی برگزاری جشنکمیته«ی کاستند. در قطعنامهفرومی

جمهوری اسالمی ایران، همبستگی کارگران و «باد به که با درود و زنده »کارگران کارخانجات تهران و حومه

الله العظمی طالقانی مجاهد بزرگ انقالب اسالمی ایران و همبستگی کارگران و زحمتکشان ایران، حرضت آیت

العظمی خمینی، رهرب اللهحرضت آیت«شده بود و در ه�ن دو سه خط اول دو بار به  آغاز» زحمتکشان جهان

ما خواهان آزادی فعالیت سندیکایی هستیم... ما خواهان «خوانیم: میدرود فرستاده بود، » انقالب اسالمی ایران

ی د در نتیجهها هرچناین خواسته» ی امور موسسات صنعتی و کشاورزی هستیم.رشکت کارگران در اداره

به نظر » حداکرثی«نزدیک به چهار دهه رسکوب کارگران و مبارزان جنبش کارگری امروز مرتقی و حتا به تعبیری 

شده در رسد اما در دوران خودش از چنین ماهیتی برخودار نیست. برای رمزگشایی از این مطالبات طرحمی

مروری داشته باشیم به موضع این حزب در مورد ی وابسته به حزب توده باید ی تظاهرات کمیتهقطعنامه

 شوراها.

های آخر سلطنت پهلوی، در حالی که اغلب مسئوالن حکومتی و پیش از آن اما باید توجه داشت که در ماه

ها و موسسات صنعتی ها و مراکز کار از کشور گریخته بودند در بسیاری از کارخانهمدیران و مالکان کارخانه

تشکیل و کنرتل تولید را در دست گرفتند. این شوراها برآمده از خود کارگران بودند و در  شوراهای کارگری

ها و موسسات صنعتی. در اغلب مواقع متکی به مجمع عمومی متامی یا اکرثیت کارگران شاغل در کارخانه

دهم حزب ی حزب توده در گزارشی به پلنوم شانز بهمن هیات اجراییه ۲۲چنین رشایطی چند روز پس از 



ی کارگر قهرمان ایران که در پیشاپیش جنبش انقالبی، پرچم انقالب را بر دوش کشید و به طبقه«نویسد: می

های صنفی دموکراتیک خود متشکل شود و ی امکانات را دارد که در سازمانپیش برد و به پیروزی رسانید، همه

در تنظیم نظام اقتصادی کشور رشکت �اید.  های دموکراتیک صنفی خودحق آن را دارد که از راه سازمان

ی تولید و ی امور موسسات صنعتی و کشاورزی و از آن جمله در تنظیم برنامهی کارگر حق دارد در ادارهطبقه

ها در نرشیات وابسته تا هفته »برقراری تناسب عادالنه میان سود و دستمزد رشکت عملی و فعال داشته باشد.

کند ای که ادعا میکمیتهی اول ماه مه نیست، چنان که در قطعنامه» شوراها«ی از به حزب توده هیچ خرب 

حزب طراز «شود. چندین ماه بعد حزبی که خودش را برده �ی» شوراها«هم نامی از است » منتخب شوراها«

شوراهای  شوراهای مدارس،ی نادیده گرفنت شوراهای دانشجویی، خواند ضمن ادامهمی» ی کارگرنوین طبقه

آن روزها در  های خونینِ از آنها حادترین کشمکش و شوراهای کارکنان ادارات که برای برچیدن برخی دهقانی

ی ی انتخاباتی کمیتهآورد و در بیانیهرا به میان می» شوراهای کارگری«ی جریان است، رسانجام نام ممنوعه

ی تامین رشکت موثر کارگران در اداره«نویسد: می ۱۳۵۸ماه مرکزی برای انتخابات ریاست جمهوری در دی

باید توجه داشت بسیاری از  »ها و امور خدمات از طریق شوراهای تولیدی و خدماتی.ها، کارگاهکارخانه

ی آنها از طریق ها و امور خدمات که حزب توده خواهان رشکت موثر کارگران در ادارهها، کارگاهکارخانه

شدند ی است، در ه�ن دوران به طور واقعی متامن توسط شوراهای کارگری اداره میشوراهای تولیدی و خدمات

بازگردانند و  و مدیران دولتی خواست کنرتل تولید را به دولتی حزب توده در واقع از کارگران میو برنامه

ن مانند حزب به این ترتیب بود که حزب توده عمل داشته باشند.» رشکت موثر« ی آنخودشان تنها در اداره

شت و البته با این تفاوت که هنوز ی کارگر نداجمهوری اسالمی و احزاب نزدیک به دولت موقت جایی در خانه

های مرداد باقی مانده بودند و در سال ۲۸های بعد از کودتای ای متکی بود که از رسکوببه نیروی کارگری

ب در بخشی از رد فعال شوند. این سندیکاها اغلپایانی سلطنت پهلوی توانستند در سندیکاهای کارگرِی ز 

ماندند که کارگران شاغل در آنها مراکز متمرکز و پر تعداد کارگری نداشتند و به همین  نیروهای کارگری فعال

 ها و بافندگان سوزنی.گیری شوراها در آنها پدید نیامده بود؛ از جمله کفاشان، خیاطدلیل امکان شکل

ی برگزاری جشن اول ماه مه منتخب سندیکاهای مستقل و شوراهای کارگران یتهکم«کنندگان تظاهرات

ی حکومتی که تالش داشت مستقر شود و کنندهبه رغم متامی این مواضع تقویت» کارخانجات تهران و حومه

رگان مردم، ا گذار آن، هرگز به میدان امام حسین نرسیدند.این همه درود و سالم به جمهوری اسالمی و بنیان

اردیبهشت منترش شده بود، در این مورد نوشت:  ۱۳خود که پنجشنبه  ۹ی ی ایران در ش�رهمرکزی حزب توده

ها بسته بود، خواست به میدان امام حسین برود، از آنجا که ترافیک فرشده و راهصف طویل کارگران، که می«

ی کارگر ، ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقهی پیکارنرشیه »سینا (دروازه شمیران) تجمع کرددر میدان ابن

شدند و در واقع ه�ن خوانده می» فاالنژ«اما از مسدود شدن مسیر این تظاهرات توسط کسانی که آن روزها 

یافتند خرب داده است. پیکار در نیروهای لباس شخصی چ�قداری بودند که توسط مراکز قدرت سازمان می

آنها [حزب توده] تالش کردند با شعارهای «نویسد: اردیبهشت منترش شده می ۱۷ز ی دوم خود که رو ش�ره

مابانه و با شعارهای نازل سیاسی از میدان سپه حرکت کرده و در میدان فوزیه به تجمع حزب مذهبی چاپلوس

ه پذیرش وی که اربابی که او در صدد است به دنبالش رود حارض بجمهوری اسالمی بپیوندند. ولی غافل از این

حزب توده فریبکارانه به دنبال خود  هایی کهی راه جلوی حرکت تودهنیست! و به این ترتیب بود که در نیمه

 ۱۲کیهان در  یروزنامهی پیکار توسط گزارش نرشیه »جانب مدعیان عدالت اسالمی گرفته شد.کشید از می



که شعارهایی علیه  نفری در حالی ۱۰۰له یک گروه راه ژاسه ،درخیابان بهارستان« :تائید شده است اردیبهشت

ی کارگران شدند. بعد از دقایقی چند که صف طویل کارگران از یدادند مانع راهپی�می ]ها[کمونیست

بر بزنند و پشت رس کارگران گرفتند از سمت راست کارگران میانراهپی�یی بازماند گروهی از این عده تصمیم 

ها روی ای از آننیز توقف کردند و عده ۹کالنرتی  دادند جلویاکرب میکه شعار الله الیشعار بدهند. اینها در ح

الله ... می دادند سعی کردند وارد که شعار حزب فقط حزب پی�یی شدند. در حالیهزمین نشستند و مانع را

از ورود این عده به  هایشان را زنجیر کرده بودند مانعکه دست صفوف کارگران شوند. اما کارگران در حالی

 ».صف خود شدند

*** 

و  های کمونیستیتوسط کارگران با ح�یت سازمانتشکیل شورایی برای ه�هنگی برگزاری اول ماه مه 

صد هزار نفری کارگران در تهران درست زمانی که حزب جمهوری اسالمی ومتحدانش سازماندهی تظاهرات چند

ی آن روز را نه تنها در سطح انقالب یهای جامعهاز مهمرتین شکافیکی  ،اندقوا به خیابان آمده یبا همه

که حول  یشکاف ثابت کرد ۵۸روزکارگر سال  دهد.اجت�عی نشان می یهای سیاسی بلکه در سطح بدنهگروه

شد توان آن را دارد که به بندی میکارگر صورت یحقوق بنیادین طبقه البته ائلی مانند شوراهای کارگری ومس

 های سلطنت و جمهوری فراتر بربد.قابل نیروهای سیاسی را از دوگانهابان رسریز شود و تخی

آغاز کرد.  ابوریحانکارگر واقع در خیابان  یاش را از مقابل خانهه�هنگی برگزاری اول ماه مه تجمعشورای 

 دهد:ینطور گزارش میرا اکارگر  یاردیبهشت ه�ن سال تظاهرات مقابل خانه ۱۲آیندگان در تاریخ  یروزنامه

به مناسبت اول ماه مه جمعیتی که چندصد هزار نفر تخمین زده شد، دعوت شورای ه�هنگی برگزاری اول «

ایران رشکت کردند. عالوه بر  کارگر یی عظیم به پشتیبانی از طبقهیمه را پذیرفتند و در یک راهپی� ماه

جویان نیز در این تظاهرات حضوری چشمگیر داشتند... در آموزان و دانشهای سیاسی، دانشگروه ،کارگران

 ».کردند و بعد صف زنان کارگر بودبا ش�ری چشمگیر پیشاپیش حرکت میصف راهپی�یان، کارگران بیکار 

کوشید تا حرکت مستقل ندهی راهپی�یی موازی نبود که میشده فقط با سازماتازه مستقر  سیاسیاما نیروی 

ند بلکه این میلیشیای حزب جمهوری اسالمی بود که در قامت یک نیروی فشار خیابانی کارگران را متوقف ک

همین تهاج�ت موجب شد  هپی�یی مستقل کارگران نشان داد.ویژگی ضدانقالبی نیروی حاکم را با حمله به را

د اما در سپه (توپخانه) تغییر جهت دهفردوسی برسد به سمت میدان ای که بنا بود به میدان راهپی�یی

کنندگان را به رشکت ،کنندگان تظاهراتبرای جلوگیری از تشنج و درگیری و در حالی که هدایت ی راهمیانه

 کردند در تقاطع خیابان فردوسی با جمهوری متوقف شود.آرامش دعوت می

در راهپی�یی  و زد و خورد ایجاد تشنج یکارگر درباره یآیندگان در گزارش خود از تظاهرات خانه یروزنامه

های مخالف با گروه« نویسد:ها میبسیاری از شهرستاندرگیری در طور تهران و همین کارگر در یخانه

اجم زمینه را برای تشنج آماده کردند و گاه با تهی در جوار صف راهپی�یان حرکت میشعارهای ضدکمونیست

راندند. رسانجام ی در ستایش از اتحاد بر زبان مییشعارها ،ساختند. در این حال جمعیت با پرهیز از واکنشمی

ادامه داد... در  پی�یان را سد کردند اما جمعیت با نظم کامل به راه خودخالفان در چهارراه حافظ جلوی راهم

ای همچنان به دادن شعارهای اسالمی و ضدکمونیستی ادامه دادند و در پی های پراکندهانتهای صف گروه



 ».ه شدندراهپی�یان روان

نویسد: اردیبهشت می ۱۲تری در این مورد داده است. این روزنامه در تاریخ ی اطالعات گزارش مفصلروزنامه

دادند "کمونیست نفر در حالی که شعار می ۵۰در چهارراه رازی/ خیابان جمهوری (شاه سابق) گروهی حدود «

ی و بردباری افراد انتظامات راهپی�یی مانع از نابود است" در برابر راهپی�یان قرار گرفتند، ولی خونرسد

ای حدود دویست نفر دوباره در مقابل راهپی�یان هرگونه برخوردی شد. نرسیده به چهارراه اسالمبول عده

که مانع  دوباره قصد آن کردند نابود است" ظاهر شدند و با دادن شعار "اسالم پیروز است/ کمونیست

ی ادامه یافت اما در چهارراه اسالمبول دوباره گروه مخالف بر رس راه راهپی�یان راهپی�یی شوند... راهپی�ی

ود عوض کردند ظاهر شد و مسیر آنها را بست و راهپی�یان به ناچار مسیر خود را که به سوی میدان فردوسی ب

ر راه را د پانصد نفای حدو رهنی ناگهان عدهانه به حرکت درآمدند... اما در مقابل بانک و به طرف میدان توپخ

تند، به تصمیم سبر راهپی�یان بستند و برای جلوگیری از حرکت آنها به سوی میدان توپخانه بر کف خیابان نش

 »شورای ه�هنگی و برای اجتناب از هرگونه درگیری، در همین محل راهپی�یان کف خیابان نشستند.

های فدایی خلق ایران) در تاریخ ر (ارگان سازمان چریککا یها و همینطور نرشیهبه گزارش بسیاری از روزنامه

، ۵۸ت اردیبهش ۲۴کارگر) در تاریخ  یارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقهپیکار ( یاردیبهشت  و نرشیه ۱۳

به وجود آمده بود. در تربیز، تشنج و درگیری و زد و خورد ها از سوی نیروهای اسالمی در بسیاری از شهرستان

هایشان را که بعدها در رسکوب ای از تواناییرهای دیگر فاالنژهای اسالمی گوشهان، کرمانشاه، اهواز و شهآباد

 نشان دادند. ،ها و مجاهدین به کار گرفته شدمخالفان و کشتار مارکسیست یجانبههمه

رها تا چند روز بعد شب و حتا در برخی شهها تا پاسی از نیمهها و زد و خورد در تهران و شهرستاندرگیری

هنگام متفرق شدن جمعیت پس از خواندن قطعنامه «دهد: اردیبهشت گزارش می ۱۲آیندگاِن ادامه یافت. 

شد حمله برده و پس از پاره کردن بوس که از طریق آنها شعارها داده میهایی از افراد مهاجم به دو مینیگروه

یب داشتند... پس از پایان راهپی�یی یک گروه چندصد پوسرتها و شعارهای کاغذی روی آنها، سعی در تخر

ر حرکت کردند. این گروه در مسیر خود پوسرتهای مربوط گی کار نفری از طریق خیابان جمهوری به طرف خانه

ی کارگر رسیدند... چند نفر از کردند و هنگامی که روبروی خانهبه جشن اول ماه مه را از روی دیوارها پاره می

ی جهان چیت و تربیک اول ماه ی کارگر باال رفته و پالکاردهایی که حاوی درود بر شهدای کارخانههدیوار خان

تهران_ج به میان آنها آمد. چند نفر در  ۱۳۲۳۹ی شدند، جیپ ش�رهبود پاره کردند... راهپی�یان که پراکنده می

آنها روی کاپوت با ریتم "کمونیست  دادند و یکی ازکرد شعار ضدکمونیستی میاین جیپ که آرام حرکت می

ی روی کاپوت، از متلک گفنت به دخرتهای زدند. رقصندهرقصید و بقیه برایش دست میبرو گمشو" می

 »لی بودند!کرد. کارگری که در کنار خیابان بود گفت: اینها قبلن طرفدار بروسحجاب هم اجتناب �یبی

های شدیدتری رخ داد. در آبادان چ�قداران ال بود منتها درگیریها هم وضع تقرینب به همین منو در شهرستان

نفر را زخمی کردند. در  ۹کرد به صفوف کارگران هجوم بردند و در حالی که هاشمی رفسنجانی سخ�انی می

ها در کرمانشاه اتفاق ساله زخمی شدند. یکی از شدیدترین درگیری ۱۵کارگر از جمله یک نوجوان  ۸اهواز 

نفر زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده بود و  ۲۵ها به گزارش کیهان در این درگیریافتاد. 

 نفر از آنان زن و دخرت بودند. ۱۵نفر زخمی شدند که  ۴۱های کرمانشاه ی کار در درگیریی نرشیهبه نوشته



نشان  ۵۸یازده اردیبهشت ر داز جمله   بعد از رسنگونی نظام سلطانیهای چپ در مقاطع مختلِف سازمان

کارگر و  ییابی مجدد در بین طبقهاینک توان سازماناهی، همشاهنش یهای گسرتدهه بعد از رسکوبدادند ک

اتژیک از سوی برخی توانست در نبود برخی خطاهای هولناک اسرت تی علنی را دارند. امکانی که میکار تشکیال 

ها در از آن یهای خونین آینده تاثیر بگذارد. خطاهایی که بخشو جدالنیروها  یها، بر موازنهاز این سازمان

آشکار شده و توانسته بود در شکاف انداخنت در صف تظاهرات روز  مه، توسط حزب توده ۱برگزاری اولین 

 ی حزب جمهوری اسالمی را در قبال کارگران تقویت کند.ر واقع شود و موضع ریاکارانهکارگر موث

پاره کرد به  ها را کاملن دوتهران و اغلب شهرستان ،۵۷کارگر بعد از بهمن  قی که در اولین روزشکاف عمیفهم 

شکافی که ها و مسل�نان طرفدار خمینی اشتباهی فاحش است. عنوان شکافی ایدئولوژیک میان کمونیست

وط به دو شکل از منطق پاره کرد شکافی بود مرب ایران را در اولین ماه مه بعد از رسنگونی نظام سلطنتی دو

ناپذیر داشتند و دارند و خواهند داشت. ی سازماندهی امر جمعی که با هم تضادی آشتیحکمرانی و شیوه

درست به همین دلیل است که فهم درست آن شکاف نه تنها مربوط به امروز، بلکه مربوط به آینده است، 

ی کارگرانی مجتمع شده بودند که قدرت سیاسی را مربوط به نربدی در آینده. در یک سوی این شکاف مجموعه

حاک�ن جدید مجبور بودند برای حکمرانی بر ها و موسسات صنعتی در اختیار گرفته بودند و در کارخانه

قلمرو خودشان آنها را تحت انقیاد دربیاورند و در سوی دیگر این شکاف نیروهایی جمع شده بودند که 

ان و هدایت جامعه از سوی عنارص برگزیده بودند، چه آنهایی که سودای احیای گخواستار تثبیت حکمرانی نخبه

خواستند راه رشد خالفت اسالمی تحت لوای جمهوری را داشتند و چه آن متحداِن بدفرجام که می

 داری را طی کنند.غیررسمایه

ی امر جمعی در مقابل رهی اداتحول اساسی این دو شیوههر این نربد از آن رو به آینده مربوط است که در 

ناپذیر آنان به شکل خونینی پوشانده ها که ایستادند و تضاد آشتیهم خواهند ایستاد، درست مانند آن سال

ی کارگر هجوم بردند و خواندند با چوب و چ�ق به خانهای که خود را کارگر میعده ۱۳۵۸شد. در ه�ن بهار 

» ی کارگر جمهوری اسالمیخانه«در ک�ل وقاحت چ�قداران به نام  آن را به اشغال خود درآوردند. چندی بعد

ی کارگری حزب جمهوری اسالمی آشکار شد. مضحک آنکه اعالم موجودیت کردند و وابستگی آنان به شاخه

های سازندگی و اصالحات و ها بعد در دولتعلی ربیعی و حسین ک�لی دو نفر از رهربان آن چ�قداران سال

 ی کارگر را بر عهده گرفتند.سازی طبقهعنوان وزیر کار مسئولیت اصلی رسکوب و تهدیست اعتدال به

های بعد به اشکال گوناگونی ادامه یافت. یکی از اولین ی کارگر آغاز شد در سالروندی که با اشغال خانه

داریوش فروهر  گانی بودند که در وزارت کارِ جامهسیاهوابسته به حاک�ن جدید نظامی های شبهگروه

کنند. دولت موقت که نتوانست » جمع«های تهران و حومه بروند و شوراها را سازماندهی شدند تا به کارخانه

وظایف ضدانقالبی خودش را به انجام برساند نیروهای وابسته به حاک�ن جدید راسن وارد شدند. آنها هرکجایی 

های سیاسی داشتند تحت عضای شوراها که ربطی به سازمانکه توانستند شوراها را اشغال و استحاله کردند. ا

از کار اخراج شدند و  ۶۰خرداد  ۳۰تعقیب قرار گرفتند و اغلب آنها پیش از رسکوب گسرتده و رسارسی بعد از 

ی ها کنند و بسیاری را روانهی گورستانمخفی روی آوردند تا بعدها بسیاری از آنها را روانهبرخی به زندگی نیمه

ندان و غربت. شوراها تبدیل شدند به شوراهای اسالمی و نیروهای همبسته البته متام اینها را تائید کردند. ز 

حزب توده که سندیکاها و فعالین سندیکایی خودش را داشت در سکوت اجرای طرح تبدیل شوراها به 



های دهقانی خلق ترکمن سندیکاهای زرد حکومتی را نظاره کرد و جنبش مسل�نان مبارز در حالی که شورا

مطلب مفصلی در تائید » امت«شد در روی خون �ایندگان واقعی شوراها به شوراهای اسالمی تبدیل می

نوشت. نیروهای نظم جدید هر کجا هم که نتوانستند  ی خلق ترکمن و البته متامی شوراهااسالمی کردن شوراها

شد تعطیل کردند و به خون کشیدند، به شوراها اداره میها را که اغلب توسط به کشتار روی آوردند. دانشگاه

کردستان و روستاهای فارس ارتش و سپاه مسلح را اعزام کردند و کشتند و کشتند تا با خون و جنون مستقر 

سندیکاها یا آنچه از سندیکاها  ی ایران،زمان با بازداشت رسارسی اعضای حزب توده، هم۶۲شوند. آنگاه در سال 

الله پی�ن که از اسالمی کردن شوراها ح�یت حبیب ۶۰خرداد  ۳۰ده بود را به متامی برچیدند و بعد از باقی مان

را منحل » جنبش مسل�نان مبارز«مدت خود به مجاهدین کل تشکیالت کرده بود، در هراس از نزدیکی کوتاه

 وند.در حزب جمهوری اسالمی عضو ش اعالم کرد و به اعضای تشکیالتش رهنمود داد

*** 

تواند خط ممتد می ۵۸کارگر در یازده اردیبهشت  در انتهای این نوشتار ذکر دو مورد درخصوص مراسم روز

بهرت  ،که از ابتدای پیروزی انقالب تا امروز ادامه داشته است ،کارگر را توسط جمهوری اسالمی یرسکوب طبقه

ستی در آن طلب و اعتدالی نه تنها گساصالحگرا و چه نشان دهد. خط رسکوبی که در هیچ دولتی چه اصول

 .ه استتر هم شدایجاد نشد بلکه تهاجمی

 ۱۳۶۰ اردیبهشت سال ۱۰کیهان در تاریخ  یشورای امنیت کشور به نقل از روزنامه یاولین مورد اطالعیه

این . مهیعنی دو سال بعد از اولین مراسم یک  ،است های روز کارگردرمورد فعالیت احزاب و راهپی�یی

جهانی  روز یبرای مصادره میکارگر که حزب جمهوری اسال  گوید که چطور تظاهرات روزاطالعیه به ما می

سال توانست  تنها دو یها و ... تدارک دید به فاصلهها و کارگاهدر کارخانه گرفتهعلیه شوراهای قدرتو کارگر 

پیش رود. ممنوعیتی که اگر در سال » قانونیکسب مجوز « یبه سمت ممنوعیت هر تجمع مستقلی به بهانه

اقتصادی،  یشد امروز هم قطعن به اسم جنگ طبقاتی و به اسم توسعهرشایط جنگی توجیه می یبه بهانه ۶۰

 :پذیر استتوجیه

های احزاب اسالمی مبنی بر حدود اجرای آزادیدادستان کل انقالب  یهموطنان عزیز و مبارز صدور اطالعیه«

ها داد که بخواهند در چهارچوب نظام گر فرصت مناسبی به احزاب و جمعیتای سیاسی بار دیهو گروه

افق و های مو د توجه و استقبال بسیاری از گروهجمهوری اسالمی و قانون اساسی فعالیت کنند. این فرصت مور 

امه داده و حتی اد شکنیمتعددی ک�کان به خودرسی و قانونهای ها و سازمانمخالف قرار گرفت. ولی گروه

های در روزهای اخیر شاهد بودند اقدام به راهپی�ییط جنگ ه�نطور که ملت رشیف یبدون توجه به رشا

بدون مجوز �وده و در سطح شهرها و تهران تشنج و بلوا ایجاد کردند. دولت ضمن محکوم کردن اینگونه 

ند کوچکرتین خللی در اجرای توال اقدامات �یبیکند که این قردانندگان دستجات مزبور اخطار میاع�ل به گ

دادستانی کل انقالب وارد �وده و ضمن  یاجرای اطالعیه یهای دولت جمهوری اسالمی ایران در زمینهسیاست

رتام به قانون را دارند اعالم هایی که بعضا ادعای احشکنی بخصوص از جانب گروهبرخورد با هرگونه قانون

 دادستانی انقالب مسببین حوادث اخیر را به دست قانون خواهیم سپرد. یا اطالعیهداریم مطابق بمی

های مختلفی از وزرات جهانی کارگر گروه ماه به مناسبت روزاردیبهشت ۱۱خواهران انقالبی روز برادران و 



ز الزم الب مجو شده توسط دادستانی کل انقاند که بر مبنای ضوابط اعالمکشور درخواست برگزاری مراسم کرده

های قضایی و قوای انتظامی را در رود که دولت، دستگاهمردم هوشیار بپاخاسته انتظار می اند. ازرا کسب کرده

حفظ نظم  و قانون یخواست و فرمان امام یاری کنند. تا با استقرار قاطعانه اجرای قانون و حفظ آرامش بنا بر

شورای  -والسالم  های قانونی نیز محفوظ مباند.آزادیشگیری شود و و آرامش از ورود هرگونه تشنج و ناامنی پی

 »امنیت کشور

یعنی شورای در تهران ی تظاهرات یک مه ست که از طرف دو جریان سازماندها ییهاو مورد بعدی قطعنامه

تظاهرات حکومتی) صادر شده  و حزب جمهوری اسالمی (سازمانده �هنگی (سازمانده تظاهرات مستقل)ه

 ست.ا

» ها و تاسیسات کارگری به دست خود کارگرانی سالناداره«در کنار تاکید بر شورای ه�هنگی  یقطعنامه

 یطبقه یدهه هنوز محقق نشده و بخشی از مطالبات اولیه ست که با وجود گذشت چهارا مشتمل بر مواردی

و  ی و عدم دخالت نیروهای نظامیارگر قانونی بودن حق اعتصاب و اجت�عات ک«کارگر است. مواردی مانند: 

فزایش آن تعیین حداقل حقوق برابر با مخارج زندگی و ا ،ساعت کار در هفته ۴۰،پلیس در امور کارگری

مصونیت در مقابل خطرات و  تامین مسکن، بیمه، بهداشت رایگان و ،هاآور قیمتمتناسب با ازدیاد رسسام

 ».بر کار مساوی برای زنان و مردانحقوق مساوی در برا ،های ناشی از کاربی�ری

حزب جمهوری اسالمی که هرچند در مواردی تکرار ه�ن مطالبات همیشگی کارگران است اما بند  یو قطعنامه

جهانی کارگر  تالش برای تقلیل روز ،حزب جمهوری اسالمی یطلبانهقطعنامه ماهیت ارتجاعی و انحالل آخر این

ه�ن سنت منحوس پهلوی در  یکارگر در سطح جهان و ادامه یرزاتی طبقهبه گرامیداشتی منقطع ازسنت مبا

کارگر در ایران روزی انتخاب شود که یادآور  ما خواستار آنیم که روز« دهد:روز کارگر را نشان می یمصادره

نیز تالش و مجاهدت خواهران و برادران کارگر ما در به مثر رساندن انقالب عظیم اسالمی ملت ما باشد و 

ین این روز با کمک و پیشنهاد خواهران و برادران عیما را در اذهان زنده نگهدارد. تشهادت کارگران  یخاطره

 »کارگر ما خواهد بود.

کارگر بود هر  اسفند برای گرامیداشت روز ۲۴این پیشنهاد که یادآورعمل مضحک محمدرضا پهلوی در انتخاب 

 آور دولتی تقلیل پیدا کرد.کارگر هر سال به یک مراسم رشم روز مراسمنشد اما به جای آن، برگزاری  چند عملی
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