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ان در انجمن%هاى صنفى (سنديكاهـا وحمتكش ايـرگر و ز ميليون نفر كـار٦ تـا ٥تشكل 
ى انقالب، تأمـيـنان است. تثبيت پيـروزت تأخير ناپذير انـقـالب ايـراتحاديه%ها) ضـرور

 كنونى=حلهگر از فعاليت سياسى در مركار =ى طبقهخورداران و برگرفاهى كاراست%هاى رخو
ان، از جمله در گرو چنين تشكلى است.انقالبى اير =ل جامعهتحو

يع در امر تحكيم استقالل سياسى و كسبفت سرمند پيشران امروز نيازانقالبى اير �جامعه
اتيك و خلقى در شئونياليستى، دمكـراستقالل اقتصادى است. هدف,هاى انقالب ضدامپر

يع,تر بايد تحقق پذيرد.چه سرهنگى هرى، نظامى و فرگى اقتصادى، سياسى، ادارندمختل: ز
ياليسما عليه تهاجم امپـرى رسـازمت جدى، مؤثر و كار مقـاو�انقالب بايد قادر گردد كه جبهـه

جود آورد.يكا و ضدانقالب داخلى به وآمر
نى انقالبى در تناسب تشكل,هاى طبقاتىازنيل به هدف,هاى فوق از جمله در گرو ايجاد تو

ياليسم بـهك شكست قطعى امـپـرند اعتاليى انقالب، تـدارگشت,ناپذير ساختـن روبه سود بـاز
ى نهايى بر آن است.يكا و ضدانقالب داخلى و تأمين پيروزياليسم آمرگى امپركردسر

گركار � اساسى در اين كار تشكل صنفى و سياسى طبقه�احت گفت كه حلقهان بصرمى,تو
يخى خويش درقعيت و نقش تارت طبقه,اى آگاه بر موان به صوران ايرگرچه زودتر كاراست. هر

ند،مان,هاى منسجم طبقاتى خود شومان,هاى صنفى و سياسى تشكل يابند و مالك سازساز
اهد بود.يع,تر و اطمينان,بخش,تر خونيل به هدف,هاى ياد شده سهل,تر، سر

�ند تشكل صنفى و سياسى طـبـقـهيع رونى انقالب، تسـركنـو �حلهان در مرايـر �ب تودهحز
شاست كه اين تشكل،ان كواير �ب تودهخود تلقى مى,كند. حز � اساسى و عمده�ظيفها وگر ركار

آيد.ه به فعل درچه زودتر از قواقعى كلمه، هربه معنى و

* * *

ان درگر ايركار �اتيك و خلقى در كشور ما، طبقهياليستى، دمكرى انقالب ضدامپردر پيروز
 خود در�قفـهم و بدون وات مداوان، با مبارزى در ايرگـرهفتاد سال گذشته، از آغاز جنبش كـار
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يم كودتايىه عليه رژنده داشته است. در مبارزنى سهم ارزى انقالب كنوك پيروزتكوين و تدار
ى انقالبنهايى پيروز �حلهان نقش اساسى داشتند. در مرگرن گذشته، كاربع قرشاه مخلوع در ر

ا ايفا كرد و با تلفيق اعتصاباتبتى رى ضرگر نقش نيروكار � امام خمينى، طبقه�ى قاطعانههبربه ر
سلطنتى و �تجاع دست,نشانـدها به ار نهايـى ر�بهنى خلق ضرات ميليـوعظيم سياسى با تظاهـر

ل,اند، كه حتى دشمنـانارد ساخت. اين,ها حقايق آشكار و مورد قبـوياليسم حامـى آن وامپر
ند.اف دارگر نيز بدان اعتر كار�طبقه

يمى جامعه از بقـايـاى رژى انقالب، در پاكسـازان پس از پيـروزان در دورگر ايـركار �طبقـه
حمتكشان وى جامعه به سود استقالل و منافـع زسازياليسم، در نودست,نشانده و تسلط امپر

يكا و ضدانقالبياليسم آمر امپر�حانهابر تالش,هاى مذبواضع انقالب در برهمچنين تضمين مو
ى ر ابه عهده داشته باشد. اما ايفاى چنين نـقـشـىاتب مهمتـرانست نقش بمـرداخلى مى,تـو

تخوردار باشد و حداقـل قـدرگر از تشكل صنفى و سيـاسـى بـر كار�م آن بود كه طبـقـهمستلـز
سيع صنفى (سنديكاها و اتحاديه,ها) و چه تشكـل درمان,هاى و ساز�مينها، چه در زمانى رساز
ب سياسى خود، در اختيار داشته باشد.حز

�ت طبقهان طاغـوتى امكان,پذير بود و تحقق مى,يـافـت كـه در دورامر اخير البته در صـور
خوردار مى,بودند.ادى فعاليت برمان,هاى صنفى و سياسى آن الاقل از حداقل آزگر و سازكار

مان,هاى اصيل صنفى و سياسى آن، سنديكاهاان و سازگر ايركار �ليكن چنانكه مى,دانيم، طبقه
ين ويم كودتا مورد شديدتران تسلط رژان، در تمام دور اير�ب تودهو اتحاديه,هاى حقيقى و حز

يم ننگين شاه مخلوع، با استفـاده ازفتند. رژار گـرنين پليسى قرين پيگردهاى خـوخصمانه,تر
 آن، از هيچ پيگردى�مان امنيت دست,پروردهيكا و كمك سيا و سازياليسم آمرصيه,هاى امپرتو

ى نكرد.ار داشتند، خوددارين توده,اى,ها در پيشاپيش آن قرتران، كه مبارزگر اير كار�عليه طبقه
من سنديكايى و اتحاديه,اى مورد تعقيبار فعالين مؤان هزارت هزن تسلط طاغوبع قردر ر

فتند.ار گرو پيگرد پليسى قر
گاه,ها وا در تبعيـدالنى عمـر ران سال,هاى طواير �ب تـودهفعالين اتحاديه,ها و اعضـاء حـز

يم كودتا با دخالت پليسى در سنديكاهاندان,ها نگاه داشته شده، حتى سر به نيست شدند. رژز
مان,هاى صنفى و سياسـىانست در جهت بى,اعتبار ساختن سـازى تا توگـرو اتحاديه,هاى كار

ان اقدام كرد.گركار
لتى بهاب قالبى دوا با تشكيل احزاب سياسى ريم شاه مخلوع همانطور كه فعاليت احزرژ

ا با ايجاد سنـديـكـاهـا وگر ركار �آورد، همانطور هم فعاليـت صـنـفـى طـبـقـهه درت مسـخـرصور
ار و ناچيز ساخت.ان خوگرغين در نظر كارمان,هاى درواك,زده و سازلتى و ساواتحاديه,هاى دو

سيـعه در قشر وگر، به ويـژ كار�مان,هاى صنفى طـبـقـه اخير بى,اعتبار ساختـن سـاز�هشيـو
چك در شهر جدا شدهليد كوى و توت از كار در كشاورزانى كه در سال,هاى تسلط طاغوگركار

ا شامل مى,شود، مؤثر افتاد، اينانان رگريت عظيمى از كـارو به صنايع جلب مى,شدند و اكثر
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ا در دخالت,هاىم نگاه داشته شده بودند، بجاى آنكه عيب و نقص ركه از آگاهى طبقاتى محرو
ان از ايجاد سنديـكـا وگـرم نگاه داشتن كـارمان,هاى صنفـى و مـحـرويم در كار سـازپليسـى رژ

اساى تحميل شده به خـود رضع سخت و طاقت,فـراتحاديه,هاى اصيل مشاهده كنند، گنـاه و
گرداندند. همين امر باعثمان,ها رو برمان,هاى صنفى دانسته، از تشكل در اين سازجه سازمتو

اقعىات انقالبى امكان ايجاد سنديكاها و اتحاديه,هـاى وشد كه هنگامى كه در اثر اوج مبارز
 خود فقـدان�مان,ها استقبال شايانى نكردند. بنـوبـهان از تشكل در اين سـازگرايجاد شد، كـار

يم ننگين شاه مخلوعمن سنديكايى و اتحاديه,اى نيز، كه در سال,هاى تسلط رژ مؤ�يدهكادر ورز
فته بودند، مانع از آن گرديد كه سنديكاها و اتحاديه,هـاىار گربشدت تحت پيگرد پليسى قـر

مان,هاىان از داشتن سازگر اير كار�ند و طبقهات انقالبى احياء شويان اوج مبارزاقعى در جرو
ياناها در جره ايجاد شـورخوردار گردد. بعـالوان برسيع توده,اى صنفى در سطح كشـور ايـرو

جود آورد، كها بـه وى بود، اين تصور رى پيدايش آنان ضـرورانقالب، كه البته از جهات ديـگـر
مان,هاى صنفىظاي: سازاها همان وت ندارد و شورگويا تشكيل سنديكا و اتحاديه ديگر ضرور

اهند كرد.ا ايفا خور
ىات انقالبى و چه پس از پيروزيان اوج مبارزيان باعث شد كه چه در جر اين جر�عهمجمو

 مساعدى�مينهادث عقب بماند و از زگر از سير حوكار �انقالب، تشكل صنفى و سياسى طبقـه
م به عمل نيايد. بدين لحاظ الز�جود آورده، استفادهاى چنين تشكلى به وى انقالب بركه پيروز

ى انقالب و با آنكه از نظر اجتماعىجود گذشت بيش از  يك سال از پيروزاست كه مى,بينيم با و
جود دارد، معذالـك،گر وكـار �اى تشكل صنفى و سياسى طبـقـه مساعدى بـر�مينهو سياسـى ز

گر كار�مى از جانب طبقهخى استثنائات، سنديكاها و اتحاديه,ها هنوز با اقبال عموغم برعلى,ر
گر، كه امر مهم حياتى انقـالبكار �خوردار نيست و امر مهم تشكل صنفى و سياسى طبـقـهبر

يكا و ضدانقالب داخلى به تحققياليسم آمرابر تهاجم امپرشت تثبيت انقالب در برنواست و سر
اه نيافتاده است.آن بستگى دارد، هنوز به طور كامل به ر

گركار �سيع متشكل صنفى و سياسى طبقات انقالبى، منجمله طبقهمان,هاى وجاى ساز
ان، تا همين امروز شور و شوق انقالبى اين طبقات پر مى,كند. اما بايد دانستا در انقالب ايرر

كه انقالب تنها با شور و شوق انقالبى قابل دفاع نيست. توده,هايى كه شور و شوق انقـالبـى
ت ايننهايى، قدر �ا در نتيجهيرند، زسيع طبقاتى خود متشكل شومان,هاى وند، بايد در سازدار

يكا و ضدانقالب داخلىياليسم آمرطئه,هاى امپرابر توا در براند انقالب رتشكل است كه مى,تو
ظ نگاه دارد.محفو

�هان با محاصرخى نيست. هم اكنون انقالب ايـرطئه,ها، چنانكه مى,دانيـم، شـواما اين تو
اجه است. ضدانقالب هريكا مـوياليسم آمراقتصادى و تهديد به تهاجم نظامى از جانب امـپـر

جه از كار انداختنى,ها در مقياس كشور متوابكاربلند مى,كند. خرشه,اى از كشور سرروز در گو
مى، به قصد ايجـاديختن اقتصاد ملى، ايجاد اختالل در معيشت عمـوهـم رليد داخلى و درتو
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تجاع است.ياليسم و ارى از آن به سود امپره,گيرضايت و بهرعدم ر
ابر حمالت دامنـه,داراند در برايط، فقط تشكل,هاى طبقاتى است، كـه مـى,تـودر اين شر

 ميليـون٦ تا ٥تش گى كند. بدون تشكـل اريكا و ضدانقالب داخلى ايـسـتـادياليسم آمـرامپر
ستاييـان درسياسى در شهر و تجمع انقـالبـى رو مان,هاى صنفـى ـگر در ساز كار�ى طبقـهنفر

�طئهمان داد و توا از انقالب سازى رفقيت,آميزساز و موان دفاع كارانجمن,هاى دهقانى نمى,تو
ا عقيم گذاشت.يكا و ضدانقالب داخلى رياليسم آمرامپر

شد،هاى در حال رگر (سنديكاها و اتحاديه,هـا) در كـشـوركار �مان,هاى صنفى طبـقـهساز
تياليسم از خارج و ضدانقالب داخلـى بـه صـورابر تجاوز امپـران، كه در برنظير كشور مـا ايـر

ند. درگركار �مان,هاى طبقاتى طبقهند، سازار دارگ مالكى از داخل قرابسته و بزرى ومايه,دارسر
ى و مجتمع,هاى دهقانى تنها دفاعگرسنديكاها و اتحاديه,هاى كار �ظيفهها، وايط اين كشورشر

ان و دهقانان به معنى اخص كلمه نيست، بلكه همچـنـيـن مـقـابـلـه بـاگراز منافع صنفـى كـار
ياليسم و تجاوز آشكار و پنهانى آن نيز هست.امپر

ان درگرفت، تشكـل كـارستى چنين نتـيـجـه گـران بدربه لحاظ مطالب يـاد شـده، مـى,تـو
ت تأخير,ناپذير دفاع از انقالب و دستاوردهاىانجمن,هاى صنفى (سنديكاها و اتحاديه,ها) ضرور

آن است.
شا باشد،يع,تر تشكل طبقاتى خود كـوچه سـرگر نه فقط خود بايد در تحقق هـركار �طبقه

ى دهند و مشكالتاه يارا در اين رگر ر كار�من و صديق به انقالب بايد طبقههاى مؤبلكه تمام نيرو
ند.ان بردارشت ساز در انقالب ايرنوسر �ا از پيش پاى اين طبقهتشكل ر

ى از تشكلگيراى جلوشش,هايى كه بران از تالش,ها و كوت اخير نمى,توتباط با ضروردر ار
هايى كه با تكيه بـران در انجمن,هاى صنفى به عمل مى,آيد، اظهار تأس: نـكـرد. نـيـروگركار

ا در سنديكاها و اتحاديه,ها تخطئهان رگراها، دانسته يا ندانسته امر تشكل صنفى كارجود شورو
ابر تهاجـم حفظ انقالب در بـر� عمده�ا، كه وثيقـهگر ركار �ت تشكل طبقـه ضرورًمى,كنند، عمـال

يكا و ضدانقالب داخلى است، نفى مى,كنند.ياليسم آمرامپر
اابر شورار دادن سنديكا در بران,اند. قرى در انقالب ايرا هر دو نهادى ضرورسنديكا و شور

مان صنفىان سازيان انقالب است. سنديكا به عنوى، به زو بالعكس، نفى يكى و تأييد ديگـر
ت بران نظـارا به عنوان به خاطر حفظ انقالب ضـرور اسـت و شـورگراى تشكل طبقاتـى كـاربر

ليد اجتماعىى از اخالل ضدانقالب در تـوگيراى جلوليدى و خدمات برسسات تويت مؤمدير
م است.الز

ند و نه دو قطب مخـالـ:.ان مكمل يكديـگـرنى انقالب ايـر كنـو�ا در لحظـهسنديكا و شـور
اهاىان شورفدارا تقويت مى,كند. آن عده از طرايى رت شورگر نظار كار�تشكل سنديكايى طبقه

ى ازگيرند و هدفشان جلويگ به كفش ندارا مى,طلبند — اگر رى — كه حذف سنديكا رگركار
ان در سنديكاها و اتحاديه,ها صميمـانـه وگران نيست، بايد از تجمع كـارگرتشكل طبقاتى كـار
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ى كنند.صادقانه جانبدار
 به اهميت تشـكـلًحمتكشان است كه عميـقـاان و زگر خود كار�قبل از همه اين به عـهـده

مان,هاى صنفىيع در ايجاد سازمان تسرند و همزطبقاتى خود در سنديكاها و اتحاديه,ها پى ببر
كـت دراى شرا نيز بـرايى رسسه، نهادهاى شـورگاه و مؤه، كـارخانه و ادارتوده,اى در سطح كـار

ار دهند.ليد و خدمات اجتماعى مورد استفاده قريت توت و مديرنظار
اناى دفاع از انقالب ايرايى، هر دو نهادهاى انقالبى ضرور برنهادهاى سنديكايى و شور

�حمتكشان,اند. طبقهادى و حقوق زان بر مبناى دفاع از استقالل ملى، آزاير �ى جامعهسازو  نو
ايى به كار مى,گيرد، تاا در تشكل طبقاتى و شورساز رى اين سالح,هاى كاران هر دوگر ايركار
ا دريخى خود رنى انقالب خالى نگذارد و نقش تـار كنو�حلها در مر خود ر�جستهاند جاى بربتو

يكا و ضدانقالب داخلى وياليسم آمرگى امپركردياليسم، به سرطئه,هاى امپرعقيم گذاشتن تو
فقيت ايفا كند.ستى و با مونيل به هدف,هاى خلقى انقالب بدر

* * *

ان تنها از جـهـت حـفـظ انـقـالب و تـحـقـق هـدف%هـاىگر ايـركـار =تشكـل صـنـفـى طـبـقـه
ان همچنين از نظرگر ايركار =ياليستى و خلقى ضرور نيست. تشكل صنفى طبقهضدامپر

ى وحمتكشان كار يدى و فكر ز=گر و كليهكار =گى طبقهايط كار و زندتغيير اساسى در شر
ى حياتى است.حشيانه امرهايى آنان از استثمار ور

ا درگر ر كار�ه طبقهان، بويژ اير� جامعه� شاه مخلوع همه�يم دست,نشانده سال تسلط رژ٢٥
ت وف با غاران از يك طـران ايرگـرحشيانه و مضاع: نگاه داشـتـه بـود. كـارايط استثـمـار وشر

�اجه بودند، كه به همهى مومايه,هاى انحصـارياليستى و سرل امپراستثمار شديد از جانـب دو
ات,هاى نظامىكرابسته، بوران ومايه,دارخنه كرده بودند. از جانب ديگر سرشئون اقتصاد كشور ر

ار دادهت قرين استثمار و غـارحمانه,ترين و بى,رير شديدترا زان رگرى كـاربار پهلولتى و درو دو
بودند.

ن گذشته از تحصيلبع قرگر در مدت ركار �ظلم و استثمار مضاع: باعث گرديد كه طبقه
انين سال گذشته نه تنها قو٢٥م بماند. در گى خود محروندايط كار و زهر نوع بهبودى در شر

ا گذاشته نشد، بلكه درضع و به اجران وگر كار و تأمين اجتماعى به سود كـار�مينهه,اى در زتاز
ضع و تصويب شده بود،ان وگرخود كار �هيم كودتا، بر اثر مبارزانينى هم كه قبل از تسلط رژقو

ان به عمل آمد.گريان كارسيعى به زات وتغيير
ضعاهنماى اصلى وى ريم پهلو رژ� ساله٢٥ان تسلط ظلم و استثمار مضاع: در تمام دور

ان و چـهگرنج كارت دستر استثمار و غار�مينهمينه,ها بود، چـه در ز ز�ى در همهگركارانين ضدقو
جود كار و بيمه و چه دزدى آشكار از دستمزد وانين مول همان قوم داشتن آنان از شمومحرو
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ما بود.فرلت و كاردو �م داشتن آنان از انجام تعهداتى كه به عهدهان و محروگرحق بيمه,هاى كار
ى بهسيع,ترن، در حالى كه توده,هاى بسيار وبع قرنتيجه آن است كه پس از گذشت يك ر

گ صنعتى در مملكت ايجاد گرديدهاحدهاى بزرليد صنعتى و خدمات جلب شده و و تو�هداير
گىندايط كار و زآمده است، معذالك شرجامعه در �ين طبقهالعده,ترت كثيرگر به صوركار �و طبقه

 ساعته تا هميـن٨سطايى باقى مانده است. روز كار ضع قرون و در همان وًگر عمال كار�طبقه
است,هـاى ساعته، كـه از خـو٤٠ كار �سد به هفـتـهى نيست، چـه رامروز در سطح كشور مـجـر

گاه,هايى كه كمتران كارگرى، ساختمانى و خدمات و كاران كشاورزگران است. كارگرنى كارقانو
 نزديك به١٣٢٥ند، تا همين امروز، با اينكه از تصويب قانون كار در سال گر داراز ده نفر كار

مند.ل قانون كار محرو سال مى,گذرد، از شمو٣٥
 ساعت و١٤ تا ١٢انـه ان روزگرگاه,ها، گذشته از آن كه از گـارخانه,ها و كـاردر سطح كـار

مافر كار�ا اجير و بردهگر رله,نامه,هايى كه كارائم و مقاوبيشتر كار كشيده مى,شود و هنوز هم جر
گاه,هاى سال نيز در كار١٥ير ان دختر و پسر زك و جويان دارد. ميليون,ها كودمى,سازد، جر

ليافت دستمزدهاى بسيار نازند و با درى و خدمات اشتغال دارگاه,هاى پيشه,ورقالى,بافى، كار
ند.ضعى استثمار مى,شوين وبه شديدتر

نـد و از آنـان بـا پـرداخـتهاى شاق و حتـى شـبـانـه بـه كـار گـمـارده مـى,شـونـان در كـارز
گاه,هاىمايان حتى در كارفره,كشى مى,شود. كاردستمزدهاى كمتر از نص: دستمزد مردان بهر

سد بـهگر اقدام نكـرده,انـد، تـا چـه رنان كـاراى زك برگاه و مهـد كـودارخـوگ به ايجاد شـيـربـزر
چك.گاه,هاى كوكار

هافق داشته باشد. تـازگى توند ز�ينهجه در حدى نيست كه با هـزان بهيچوگـردستمزد كار
ار مى گيرد. هـنـوز درمايان قـرفـرت كارهمين دستمزد ناچيز به اشـكـال مـخـتـلـ: مـورد غـار

ان جنس مى,دهند. پرداخت دستمزد كه بـايـد هـرگران بجاى دستمزد به كـارگاه,هاى ايـركار
ه هم پرداخت نمى,گـردد.ت گيرد، ماه,ها به تأخير انداخته مى,شـود و بـاالخـرپانزده روز صور

امل مهم فقرقابل تصور باالست و اين امر از عوگاه,ها بحد غيرخانه,ها و كارنرخ استثمار در كار
خانه,هاان كارگرى و فقر نسبى در سطح كار دستى و پيشه,ورِگاه,هاى كاران در كارگرمطلق كار

سسات نوين صنعتى است.و مؤ
قابل تحمـلاقعى كلمه غـيـران به معنـى وگرش كاراد، و آموزضع مسكن، بهداشـت، سـوو

م,اند. قشرگى مى,كنند و از بهداشت محروندله,ها زگر در بيغوباقى مانده است. ميليون,ها كار
جهى نشده است.ين توان كمترگرفه,اى كارادند. به تخصص,هاى حران بى,سوگرعظيمى از كار

اد و تخصص فنى نگاه داشته شده ولى از سو در سطح نازًان عمالگر ايركار �بدين جهت طبقه
 آگاهى,هاى اجتماعـى و فـنـى و�مينـهان در زگرگى كـارامل مهم عقب,مـانـداين امر خود از عـو

سياسى است.
ل بهداشتى وعايت اصـوگر به داليل عدم رخانه,ها صدها كارگاه,ها و كـاره در كارهمه روز
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سىاجه,اند. بازرقت موگى دائم و موافتادفنى و ايمنى كار، با خطر از دست دادن جان، از كار
عايـتتأمين و بيمه,هاى اجتمـاعـى ر �مينهان در زگرجى ندارد. حقوق كـارجود خار وًكار عمـال
انگرايج جامعه صنعتى نيست. جالب اينكه كارى حوجه پاسخگوجود بهيچوانين مونشده و قو

م,اندمان محروت بر اين سازا پرداخت مى,كنند، از حق نظاربا اينكه از دستمزد خود حقوق بيمه ر
فته شده درت از آنان گرل، كه در سال,هاى تسلط طاغويال پوم نيست صدها ميليارد رو معلو

كجا خرج شده است.
قابل تحمل است.اقعى كلمه، دردناك و غيرگر، به معناى وكار �ضع طبقهدر يك كالم، و

انگـرضع به سود كـارل كيفى در اين وى انقالب، نياز به تغييـر و تـحـوايط پس از پيـروزدر شر
قى و انقالبى كار و تأمين اجتماعـى بـه سـودانين متـر آن تنظيم و تصويب قـو�مـهاست، كه الز

ى از انحاء بالتى است، كه بنحـومان,هاى مملكتى و دو ساز�ات جدى در همـهان و تغييرگركار
ند.ان سر و كار دارگركار

ت و با كمكگر به چه صوركار �ضع طبقهاى تغيير در والت ضرور برال مى,شود كه: تحوسؤ
ت گيرد؟اند صورگان,هايى مى,توچه ار

مان طبقاتى متشكل نباشد، هيچ تغييرگر خود مالك ساز كار�پاسخ اين است كه: تا طبقه
ان پس ازان بحـق در دوران ايرگرى كه كـارات ضرورفت. تغييـراهد گرت نخـوضع آن صوردر و

مان,هاى صنفىان در سازگرم آن است كه كاراستار آن هستند، قبل از همه مستلزانقالب خو
ا، كه از نظر هدف,هاى انقالب نيز ضـرور اسـت، درت اين تشكـل رخود متشكل باشند و قـدر

ايط كاربهبود شر �مينهاست,هاى صنفى و اجتماعى خود، چه در ز تحقق خو�انهعين حال پشتو
ى از حق اعتصاب، تظاهر وخورداراتيك در برادى,هاى دمكرى از آزخوردارگى و چه در برندو ز

ار دهند.ى قرگراجتماعات كار
ضوح نشان مى,دهد كـهى انقالب خود بـوهمين گذشت يك سال و اندى پـس از پـيـروز

ى برهبرانى، رى و گرهايى از بيكارگى، رندايط كار و زگر در بهبود شـركار �است,هاى طبقهخو
اتيك بـطـورادى,هاى دمكـرى از آزخوردارقى كار و تأمين اجـتـمـاعـى و بـرانين مـتـرتدوين قـو

انگر جمعى خود كار�هم مبارزاست,ها مستلزشد. تحقق اين خو عمل نمى,پو�خود,به,خودى جامه
ف «درل معروفشان به قوخوردار نباشند، حـران تا از تشكل صنفى و طبقاتى بـرگراست و كار

ه اصلى در اينكه تقاضـاهـاىاحت اظهار داشت كه گـران با صـررو» ندارد. بدين لحاظ مى,تـو
آورده نمى,شود، همان عدم تشكل صنفىگى برندايط كار و ز بهبود شر�مينهان در زگربحق كار

نى و چه به لحاظضعيت نابسامان كنـوت خروج از وو طبقاتى آنان است، چه به لحاظ ضـرور
مان,هـاىيع,تر به ايجاد سـازچه سـران هرگـرضع خاتمه يابـد و كـارت,هاى انقالب، ايـن وضرور

يانكت مؤثر در جر شر�ا وثيقهند و تشكل صنفى خـود رتوده,اى سنديكايى و اتحاديه,اى رو آور
ار دهند.اتيك و خلقى ما قرياليستى دمكرانقالب، به سود هدف,هاى انقالب ضدامپر

ى انقالب كه محدوديت,هاى فعالـيـت پس از پيـروز�حلـهان در مرگر ايركـار �ه طبقهباالخـر
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مند فعاليتيم دست نشانده از ميان برداشته شده، نيـازنى رژنگوكت سراب سياسى به براحز
اندان مى,توگر ايركار �اه اين فعاليت است كه طبقهاقعى كلمه است. تنها از رسياسى به معناى و

اقع شود و در جهت تحكيم انقـالب بـه سـود هـدف,هـاىشت كشور و جامعـه مـؤثـر ونـودر سر
طبقاتى خود آگاهانه گام بردارد....

بى حزكزهاى كميته مرستى در شعارفتن كليه جهات ياد شده است كه به دربا در نظر گر
ت به عمل آمده است:ان دعوان ايرگرل ماه مه، از كارى اوگران، به مناسبت جشن كار اير�توده

ب سياسى خـود،مان هاى صنفى (سنديكا ـ اتحـاديـه) و حـزان! در سازان ايـرگركار
ان، متشكل شويد!ب توده ايرحز

اهند داد وان، پاسخ مثبت خـو اير�ب تودهب خود، حزان به حزان ايرگريقين است كه كـار
اهند كرد.يع خوا تسرخود ر �تشكل صنفى و سياسى طبقه


