ﺧطﺎب ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﯾران
ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ دو ھﻔﺗﮕﯽ ﺧود ﻧزدﯾﮏ ﻣﯾﺷود .ھر ﭼﮫ از ﻋﻣر آن ﻣﯾﮕذرد ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی آن ارﺗﻔﺎع ﮐﻣﺗری ﺧواھﻧد داﺷت و
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھم وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗر ﺑﮫ آن ﺣﻣﻠﮫ ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﺟﻧﺑش ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺧﺎص ﺧود را داراﺳت ،ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺄ
در ﺟﮭت ﻣﺛﺑت و ﺑﻌﺿﺄ ﺑﺷﮑل ﻣﻧﻔﯽ ﺑر آن ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺧواھﻧد ﮔذاﺷت.
ازﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﺛﺑت آن اﯾن ﮐﮫ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ھدف ﮔرﻓﺗﮫ و از ھﻣﯾن ﺟﮭت ﻧﯾز رھﺑری آن
ﺗوﺳط ﺟﻧﺎﺣﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﺑرده ﻧﻣﯾﺷود ،درﺳت ﺑر ﻋﮑس ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ درﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ آن ﺷرﯾﮑﻧد .ﺧﺻوﺻﯾت ﻣﮭم دﯾﮕر
آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺦ اﺳﺗﺑداد را ﺧواھد ﺷﮑﺳت و رژﯾم را ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﻋﻘب ﺧواھد راﻧد.
ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣرﮐت در وھﻠﮥ ﻧﺧﺳت از ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ،ﻋدم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻧﺑود رھﺑری اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻧﺞ ﻣﯾﺑرد .ﻧﯾروھﺎی ﻣﻌﻠوم اﻟﺣﺎل
اﭘوزﯾﺳﯾون ﺧﺎرج از ﮐﺷور ھﻧوز ھﯾﭻ ﻧﺷده و در اوان ﺣرﮐت ﺷروع ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺿد اﻧﻘﻼب ﺑودن ﺧود و ﺣﺗﯽ ﻻس زدن ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی
ﺑﺳﯾﺎر ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐرده اﻧد.
ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر و اﺳﺎﺳﯽ ﺗر اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮐر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﭘردازد .ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻری ﮐﮫ ﻣﺎ در آن ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﯾم
ھﯾﭻ ﺟﻧﺑﺷﯽ ﺑدون رھﺑری طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر ﺟﻧﺑﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻧﺧواھد ﮔرﻓت .اﻵن زﻣﺎﻧﯽ ﺳت ﮐﮫ طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﺣﺎد
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﯾﯽ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﮫ زﯾر ﭘرﭼم اوﺳت .طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر ﻣﯾﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت را ﻏﻧﯾﻣت ﺷﻣرده و ھر
ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر اﻗدام ﺑﮫ:
١ـ ﺗﺷﮑﯾل ﺷوراھﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و واﺣد ھﺎی ﺧود ﮐﻧد.
٢ـ ھﻣﯾن ﺷوراھﺎ را ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑرای ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺷﮭری و ﺳراﺳری ﺧود ﮐﻧد.
٣ـ در اﻋﺗراﺿﺎت ﺑطور ﻓﻌﺎل ،ﺑﺎ ﺻف ﻣﺳﺗﻘل و ﺷﻌﺎرھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود ﺷرﮐت ﮐﻧد و ﻣﺗرﺳد ﻟﺣظﮥ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻗﯾﺎم و ﺿرﺑﮥ
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد.
۴ـ از طرﯾﻖ ﺷوراھﺎی ﺳراﺳری ﺧود ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﻋﺗراﺿﺎت را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد و ﮐﻠﯾﮫ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن را ﺑﮫ زﯾر ﭘرﭼم
ﺧود ﺟﻣﻊ ﮐرده و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ھدﻓﮭﺎی ﺟﻧﺑش را ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺟﻠو ﺳوق دھد.
۵ـ ھﻣﯾن ﺷوراھﺎ ﺑﺎﯾد درﻓردای ﭘﯾروزی ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
در ﺿﻣن طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺑﺎﯾد ھم از ﻧﯾروھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ﺧﺎﺻﯽ از ﺣﮑوﻣت ،ﻧوع ﺟدﯾدی از
اﺳﻼم ،ﻧوع ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﻠطﻧت ﯾﺎ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﺳوق دھﻧد دوری ﮐﻧﻧد و ھم از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﻋده ھﺎی ﺳر ﺧرﻣن داده و ﺑطور ﻣﺛﺎل
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را در ھﻣﯾن ﻓردای ﺟﻧﺑش وﻋده ﻣﯾدھﻧد ﺑر ﺧذر ﺑﺎﺷﻧد .
در ھر ﺗظﺎھراﺗﯽ ﺑﮫ ھر ﺷﮑل ﻣﻣﮑن و ﺑرای دﻓﺎع از ﺧود ﺣﺗﻣﺄ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﻠﺢ ﺷرﮐت ﮐرد .اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﺎ ﺗظﺎھرات وﺳﯾﻊ
ھﻣﮕﺎم و ھﻣﺂھﻧﮓ ﮐرد.
ﭘﯾش ﺑﺳوی ﮔﺳﺗرش ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗراﻋﺗراﺿﺎت و ﺗﺿﻣﯾن رھﺑری طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر ﺑر آﻧﮭﺎ
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