ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ دﻏـﺪﻏﻪ ﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﺮوان ﮐـﺎرﮔﺮی در ﺑـﺎره
“ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟” )ﻗﺴﻤﺖ دوم(
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗ از ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان
ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ درﺳﺘ در ﺷﻌﺎر ﮐﺎر ،ﻧﺎن ،آزادی ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﯾ

ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘ ﻫﺮ ﯾ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﻪ دﻗﺖ ﯾﺎدآور ﻣﺷﻮد.

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوان ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﺎره “ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟”
)ﻗﺴﻤﺖ دوم(

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﮔﻔﺘﯿـﻢ :از ﻧﻈـﺮ ﻣـﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺖ ﻫـﺎ ﻫـﺮ اﻗـﺪاﻣ ﮐـﻪ ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﺷﺮاﯾـﻂ ﺳﯿﺎﺳـ_ اﻗﺘﺼـﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ اﻗﺪام ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،اﻋﻢ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ،اﯾﺠﺎد ﺗﺸﯿﻼت،

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﺣﺮﮐﺎت اﻋﺘﺮاﺿ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺎز رﺻﺪﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﺎﮐﺎﻣ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی و ﺧﻼق و ﭘﻮﯾﺎﯾ ﺷﺠﺎﻋﺖ آﻣﯿﺰ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺷﺮاﯾﻂ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﺸﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﯾﻨﻪ از اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﮐﺎﻣ و ﺷﺴﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺮوزی در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﮔﺎﻫ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ راه را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃ ﮐﺮد و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺪل ﻣﯿﺸﻮد ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺷﺪ ﮐﻪ از اداﻣﻪ راه ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
ذوق زده ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﯿﻢ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺟﺎی ﭘﺎ
را ﺳﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺘﺎب زدﮔ دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺷﺮط اوﻟﯿﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣ ﻗﺮار داد.
زﯾﺮا راه دﺷﻮار ﺻﺒﻮری و روش درﺧﻮر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزدارد.
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﺮای ﭼﻪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧ؟ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘ از ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎﯾ ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،زﻣﺎن آن دﺳﺘﺎورد اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و
ﺣﯿﺎﺗ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ آن زﻧﺪﮔ از

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ.
دﺳﺘﻪ اول :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﯿﺎﺗ
دﺳﺘﻪ دوم :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘ ﯾﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮﻧﻮﺳﺘ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺴﺘﺮ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﺼﻮل دو دﺳﺘﺎورد دﯾﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .اﯾﻨﻪ ﻣﺎ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات اﻗﺘﺼﺎدی‐ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻤﺮار دﺳﺘﺎورد ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل آﻧﻬﺎ
ﺧﻮن ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮشِ ﻣﺒﻨﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔ و اﺳﺘﻤﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭼﻨﺎن زﯾﺴﺘﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﻞﻫﺎ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻫﻤﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی اش ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد و ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺴﺘﻪ اش ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﺗﺪاوم ﺗﺎرﯾﺨ
در درون ﺧـﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺗـﺎرﯾﺨ را ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞ ﻫـﺎ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺗـﺎرﯾﺨ ﻣـﻮﺛﺮی،
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺴﺘ ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﺳﺘﻪ اول:
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اش ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺞ و آزردﮔ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آب و ﻏﺬا و ﻣﺴﻦ و ﭘﻮﺷﺎک و
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻫﺎی ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺑﻮدن و زﻧﺪﮔ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
اﯾﻦ دو ﻧﯿﺎز ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻃ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﺗﻔﺮ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ و ﺣﯿﺎﺗ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗ ﺑﺎ اﻟﻮﯾﺖ و اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ در
ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗ از ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ درﺳﺘ در
ﺷﻌﺎر ﮐﺎر ،ﻧﺎن ،آزادی ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘ ﻫﺮ ﯾ از ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﻪ دﻗﺖ ﯾﺎدآور ﻣﺷﻮد .ﮐﺎر را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺳﻮدﻣﻨﺪ و
دارای اﻣﻨﯿﺖ ،ﻧﺎن را ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوری ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻﯾ آن و آزادی را ﻧﯿﺎز ﺣﯿﺎﺗ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل
اراده ﺟﻤﻌـ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯿـﺎﺑ ﮐـﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﺸـﺎن در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﮐـﺎر و ﻧـﺎن ﻣﺧﻮاﻫـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﻄـﺎﻟﺒﻪ اﻣـﺮوز
ﻋﺮﺻﻪ ﭘﯿﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﺤ از
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮد وﯾﮋﮔ اﻋﺘﺮاﺿﺎت آن واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ،از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺮود و ﺑﺮﺧ وارد
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﺳﺘﻪ دوم ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺎزی وﺿﻌﯿﺘ را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﺸﺘﺰار
ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﮐﺎر ،ﻧﺎن ،آزادی ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﺎوب و اﺧﺘﻼف ﻓﺎز در
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻃﺮح ﺷﻌﺎر “ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺎزی” ﺷﻮد اﻣﺎ و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وﺳﯿﻌ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﯿﺰد و
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿ درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﺣﺪ از ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از
ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮐﺎر دﺳﺖ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ اداره ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﺰار و ﯾﺎ ﻫﺮ
واﺣﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد؛ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ و ﭘﻮﯾﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮی ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮا دﺳﺖ زﻧﺪ.
دﺳﺘﻪ دوم:
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ و ﯾﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ اش ﭘﺲ از دﺳﺘﻪ اول ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ و ﻓﺮاﻫﻢ آوری اش ﻧﯿﺎز
دارد در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺮح ﻣ ﺷﻮد .ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوزه درﮔﯿﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻋﻤﻼ در درﺟﻪ
و ﻣﯿﺰاﻧ از ﺗﻮاﻧﺎﯾ و ﻗﺪرت ﻃﺒﻘﺎﺗ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺣﺘ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮﯾﺶ را از
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﯿﺮد ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻋﺎﻟ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی
ﮐﺎرﮔﺮی در ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺨﺘ و آﺑﺪﯾﺪﮔ ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺠﺎوز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ اش ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻃﺒﻌﺎ اﮔﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﺎزﻣﺎﻧ و ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن
ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺮدﻫﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻋﺎﻟ ﮐﺎرﮔﺮی را از ﺑﺎﻻ و
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت رﻓﺮﻣﯿﺴﺘ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦدﺳﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﯿﻘ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ
و ﺑﺮای اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق
ﺑﺎﺷﺪ؛ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ و آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ را در ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ آﻣﻮزشﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺸﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ
و در ﮐﻨﺎر آن اﺣﺰاب ﮐﺎرﮔﺮی آن را ﺗﺪارک ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻬﺎﻧ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘ ﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻋﺼﺮ ﺧﻮد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار ﻣ
ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾ از ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻃﺮح اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت رﺳﯿﺪﻧﺪ از ﻃﺮح آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮ ﮐﻤ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ درک ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ

ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ از راه ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﻼل در آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان از ﺳﻮﯾ درﺻﺪ ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ
ﺳﺎزد و از ﺳﻮی دﯾﺮ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﮔﺮدد و ﺑﺮﻋﺲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺿﺮوری در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻻزم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﻨﺪ
آﻧﺎه در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺗﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﻮا ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺿﻤﻦ آﻧﻪ
درﺻﺪ ﺷﺴﺖ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺎﻻ ﻣﺑﺮد ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف و ﯾﺎ ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺮان را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ ﮔﺮدد.
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در واﻗﻊ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری در ﭼﻮﻧ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ  .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮه و وﺳﻌﺘ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .اﻣﺮزه در ﺑﺮﺧ ازﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻫﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﻞ ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳ از راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺰارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﺮﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺷﻮد؛ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾ را ﺳﺮ داده و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎﺟ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دو دﺳﺘﻪ اول را ﻣ ﻃﻠﺒﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻃﺮح
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آﻣﺎدﮔ ﻻزم را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و در
ﭘ آن اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻮﻋ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳ ﺧﻮد را دارد .و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ را ﺗﻨﻬﺎ راه رﻓﻊ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن از ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﯿﻦ آرﻣﺎن ﺧﻮاﻫ را ﻧﺪارد و ﺳﺮ
دادن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾ ﻧﻪ از درون زﻧﺪﮔ واﻗﻌ ﺑﻞ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ آرﻣﺎﻧﺨﻮاﻫﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﻌﯿﻨ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑ ﺳﯿﺎﺳ
دﺳﺖ زﻧﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ آن ﻣﯿﺰان از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﮐﻪ در
دﺳﺘﻪ ﻫﺎی اول و دوم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻔﺎﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﺟﺪی و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨــﺪه در ﺳــﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧــﻮﯾﺶ و دﯾــﺮ زﺣﻤﺘﺸــﺎن ﺑﺎﺷﻨــﺪ .اﯾــﻦ ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﺳــﺮﻧﻮﺷﺖ را اﻣﺎﻧــﺎت و ﺷﺮاﯾــﻂ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ از ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻫﻤﻪ ﺷﺌﻮﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ
از اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻫـﺎ و ﺷﻮراﻫـﺎی ﮐـﺎرﮔﺮی ﺗـﺎ ﺣﻀـﻮر در ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﯾ از ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋ؛ ﺣﻀـﻮر
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧ و ﺗﺎ اﻧﻘﻼب و دﮔﺮﮔﻮﻧ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ.
اداﻣﻪ دارد ……

