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ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﻧﺸﺮﯾﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺬر ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اول ﻣﺎه ﻣﮫ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ

رھﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در رھﺎﯾﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ!
اول ﻣﺎه ﻣﮫ در راه اﺳﺖ .روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ .آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺗﻮی داﻧﺸﺠﻮ ﭼﻨﯿﻦ روزی اھﻤﯿﺖ دارد؟ اﺻﻼً ﭼﻨﯿﻦ
روزی را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ و اﯾﻦ روز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ؟
ﭼﺮا ﺑﺮای ﺑﻘﯿﮫ ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺸﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﮕﺎھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﻨﺪ .ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ از ﭼﮫ
طﺒﻘﮫ ای وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ .آﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﻓﮭﻤﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ روز و اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اھﻤﯿﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺗﻮده ھﺎ و ﻗﺸﺮھﺎی
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ طﺒﻘﮫ رھﺎ ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﮫ طﺒﻘﺎت اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺳﺮﭘﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ راﺑﻄﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺧﺼﻤﺎﻧﮫ و آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ .رھﺎﯾﯽ از
ﺷﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﻋﻮاﻗﺐ اش ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ
ﻓﻘﻂ ﻣﻼک ﻧﯿﺴﺖ وآﮔﺎه ﺷﺪن ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ در ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺮای ھﻤﮫ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺧﻮد
آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎرب ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ،اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ 1917و اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺷﮑﺴﺖ ھﺎ و ﻋﻘﺐ ﮔﺮدھﺎی اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت اﻣﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ از دﯾﺪﮔﺎه و آﮔﺎھﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دارﯾﺴﺖ .ﭼﻮن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻠﻢ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ در ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو ﮐﻨﺪ ،ﺗﻀﺎدھﺎی آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و راھﮑﺎر ﺟﻠﻮ ﮔﺬارد.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ھﺮاﺳﻨﺎک اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﺮای ﺗﻮده زﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ﺑﻮرژوازی.
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﺟﮭﺎﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن در ﻣﺮﮐﺰ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ .طﺒﻘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری روز ﺑﮫ روز ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻧﺠﯿﺮ ھﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎرش ﻣﺤﮑﻢ و
ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭘﻨﺠﮫ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﻓﺮو ﻣﯽ
رود .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺎدی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ھﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ در ﭼﺎرﮔﻮﺷﮫ ﺟﮭﺎن را ﭘﺮ
رﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ از ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻮچ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺳﻮاد ﻧﺪارﻧﺪ،
زﺑﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﻓﺮوش اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺷﺪﯾﺪاً اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ
در ﮐﻨﺎر ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﻠﻖ؛ ﻣﺤﺮوم از داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن؛ ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و دﺳﺘﻤﺰد ھﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺎﻻﯾﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .رواﺑﻂ ﮐﺎﻻﯾﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را از ﺟﻤﻠﮫ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ طﺒﻘﮫ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان طﺒﻘﮫ ای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اوﺳﺖ .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ .اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن .ﯾﻌﻨﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد ،زﯾﺮا ﮐﮫ ﻣﻨﻔﻌﺖ اش در ﻋﻮض ﮐﺮدن اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ طﺒﻘﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد و
رھﺎﯾﯽ اش ﺑﺎ رھﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن طﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ در دورﻧﻤﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﻗﺮار دارد .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ طﺒﻘﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺎدی ﺑﺮای رھﺒﺮی اﯾﻦ طﺒﻘﮫ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ دوﻟﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،آﮔﺎھﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ در ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ طﺒﻘﮫ دارﻧﺪ.
در ھﺮ ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺘﮭﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻟﺰوﻣﺎ ً ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﺪه ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻮد .ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﮭﻢ و ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﮫ ای در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭼﮫ ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻘﻄﮫ ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﻮد
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﻋﻤﺪه ای ﮐﮫ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﮫ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ،
اﺧﺘﻼف در ﻗﻄﺐ ھﺎی ﻗﺪرت طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻢ و ﭼﻨﺪ ﭘﺎره ﺷﺪن آﻧﮭﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺟﺪی ﺑﻮدن ﻣﺮدم
ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ اداﻣﮫ ﻣﺒﺎرزات و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ رژﯾﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ در
ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ ﻣﺴﺄﻟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرز ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ طﺒﻘﺎت ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﻀﻮر
طﺒﻘﺎت ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ھﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﮭﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻠﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ و ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ داﻣﻦ ﻣﯽ زد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد .در ﭘﯽ
ھﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺷﻘﮫ ﺷﺪن آﻧﮭﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺮﻓﮭﺎ ،اھﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎﯾﺸﺎن
در اﺳﺎس ﯾﮑﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻣﺮدم ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و طﺒﻘﺎت ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ھﻤﭽﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﻣﺴﺄﻟﮫ زﻧﺎن ھﯿﭽﮕﺎه در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪ .ﭼﻮن دﻏﺪﻏﮫ ﻣﺪﻋﯿﺎن رھﺒﺮی
ﺟﻨﺒﺶ ،اﯾﻦ ﻧﺒﻮد .اﺻﻼً ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﻢ در ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﻄﺮﺳﺎز ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻮاﻧﻊ ذھﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؟ درﮐﮭﺎی ﻏﻠﻄﯽ ﮐﮫ در ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ و ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺪه ای از آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺟﻨﺒﺶ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﺻﻼَ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺪارد و ﺷﺮﮐﺖ و ھﻤﺮاھﯽ
در آن اﺻﻼً ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .ﮔﺮوھﯽ ھﻢ ﮐﮫ از آﻧﻮر ﺑﺎم اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ طﺮﻓﺪار ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﻣﻮﺳﻮی
ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻮن ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن ﻓﻀﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻋﺪه ای ھﻢ ﮐﮫ ﮐﻼً آﻧﻘﺪر از ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺮت ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ رﺑﻄﯽ دارد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺷﻮراھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ .از ھﻤﮫ اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﺷﺘﺒﺎه ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﮔﯿﺠﯽ و ﻋﺪم درک ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ اوﺿﺎع ﺷﺴﺘﮫ رﻓﺘﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان آﯾﯿﻢ؟ آن اوﺿﺎع ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺷﻮد؟ اﯾﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع
ﻓﺮاھﻢ ﻧﺒﻮد؟ آﯾﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ اوﺿﺎع ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮده ھﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ زن و ﻣﺮد در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ
وارد ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺧﺘﻼﻓﺎت دروﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اوﺿﺎع اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮدم در اداﻣﮫ ﻣﺒﺎرزات در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﻂ و راه ﺧﻮد را
از رھﺒﺮان ﺳﺒﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﻮر ﺑﺎرز زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آن
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ و ﮐﻢ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ اوﺿﺎع آن ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺟﮭﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آوردن ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رھﺒﺮی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﻨﺒﺶ اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎن .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﻮد ﺗﺎ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ
ﻣﺮدم ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﻮد .ﻣﺮدم رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎم را در ﻣﻘﺎطﻌﯽ ھﺪف ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ،روز  6دی ﻣﺎه )ﻋﺎﺷﻮرا( اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﺑﻮد و ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮدی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد را دارد .در
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮﻏﻠﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮدﺑﺨﻮدی
ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﮫ اﻧﺪ و آن را ذاﺗﺎ ً ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻋﻨﺼﺮ آﮔﺎھﯽ در ﺗﻔﮑﺮ ﺷﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﮕﺮ آﮔﺎھﯽ ،ﺧﻮد ﺑﺨﻮدی ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ذاﺗﺎ ً آﮔﺎه اﺳﺖ؟ اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ھﯿﭻ ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎری ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد .ﭼﻮن ھﻤﮫ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﺑﺨﻮدی آﮔﺎھﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﮫ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﺳﺘﻢ را
ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺮا ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮﻓﻖ از ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ واﻗﻌﯽ و رھﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺤﺪود ﺻﻨﻔﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ رھﺎﯾﯽ ،ھﺮﮔﺰ .ﮐﺎرﮔﺮان و طﺒﻘﮫ
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﮔﺎھﯽ ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﻨﺪ و رھﺒﺮی طﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﮭﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دارد.
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﯿﺎﯾﺪ و رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ رھﺒﺮی ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺮدن آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎطﺮ ﺑﺮد .ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ از

ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آﮔﺎھﯽ درون طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻣﯿﺎن
ﭼﺮخ دﻧﺪه ھﺎ ،ﭘﺸﺖ ﭘﺪال و ﻓﺮﻣﺎن ،در ﮐﻮره ﭘﺰ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،در دود و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺎدن و  ...اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد و ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﮔﺎھﯽ از ﺑﯿﺮون ﺑﮫ درون طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ رﺧﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﮭﻢ از طﺮﯾﻖ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﭘﯿﺸﺮوان اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﻦ
طﺒﻘﮫ .ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺴﺖ .زﯾﺮا دم دﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﺳﺘﻤﺰد و ﮐﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر )در
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ( ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ
رود .ﻣﺒﺎرزه اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺘﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و اﻧﻘﻼب ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن دھﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ
ﺑﺸﺮﯾﺖ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮدش ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺪاﻓﻊ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی
اﺳﺘﺜﻤﺎری ،ﺗﻤﺎﯾﺰات طﺒﻘﺎﺗﯽ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﮫ و اﯾﺪه ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﺻﻮرت دھﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺑﺮدن آﮔﺎھﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ھﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﮐﺎرﮔﺮان ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
اﯾﺮان ﻣﻮﯾّﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮوان و ﮐﺎدر ھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﻤﻮاره از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده
اﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﮭﺪ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎھﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﮭﻢ درھﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و رادﯾﮑﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ھﻤﮫ رواﺑﻂ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ در
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﮭﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه اﯾﻢ .از ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ اﺟﺒﺎر در ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ،از رواﺑﻂ
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﺿﺪ زن از ﺧﺎﻧﮫ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎ ھﻤﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺟﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺟﮭﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﮭﺎ
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای اﻋﻼم ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ھﻤﮫ ﺗﻮده ھﺎ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺣﻀﻮری ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ رژﯾﻢ
ﺑﮫ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺳﺮﮐﻮب ھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮای ارﻋﺎب ﻣﺮدم دﺳﺖ زده و ﺳﻌﯽ در ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن ﻣﺒﺎرزات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺮدم دارد و در زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻘﻄﮫ ﺿﻌﻒ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ روز اول ﻣﺎ ﻣﮫ را در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮫ
ﺻﺤﻨﮫ اﻋﺘﺮاض ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ رژﯾﻢ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮر ھﻤﭽﻮن اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ و
ﮐﺎرﮔﺮان ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮐﺎرﮔﺮان و اﺧﺮاج آﻧﮭﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﺿﺪ ﺧﻮد ﺑﺪل ﺷﺪ و از ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرز و ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ھﻢ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺴﯿﺎری در ﺷﮭﺮ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ روز ﺑﺎ طﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺎﯾﮫ ای ﭼﻮن ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از
دوﻟﺖ ،ﻟﻐﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ زن ،آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﻣﺠﺎزات آﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن
ﮐﺸﺘﺎرھﺎ و ﺗﺠﺎوزھﺎ در طﻮل ﺣﯿﺎت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺬف ﺗﻤﺎم ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺻﺤﻦ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ادارات و ھﻤﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق ھﻤﮫ ﻣﻠﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در ھﻤﮫ ﺟﺎی ﮐﺸﻮر ،اﺣﻘﺎق
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان در ھﻤﮫ زﻣﯿﻨﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﯿﻤﮫ ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ،دﺳﺘﻤﺰدھﺎ و ...ﺣﻀﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.

زﻧﺪه ﺑﺎد اول ﻣﺎه ﻣﮫ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ!
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