در اول ﻣﺎﻣﻪ اﻣﺴﺎل ،هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ
و ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﺑﺴﻴﺞ ﮐﻨﻨﺪﻩ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻓﺮهﺎد ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ

در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار دارﯾﻢ .در اﯾﻦ روزهﺎ
ﻣﻘﺎﻻت،ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎﯼ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﯼ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اهﻤﻴﺖ و
ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ روز اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯼ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ روزهﺎ ﭼﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ ذهﻨﯽ و ﻣﺒﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل و ﭘﻴﺸﺮو
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؟
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺁن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪهﻨﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﻬﺎ ،ﭘﻴﺸﺮوﯾﻬﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻴﺮو ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،
ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺎﻣﻴﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزهﺎﯼ اﯾﺮان در
اﯾﺠﺎد ﭼﺘﺮﯼ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﻴﻬﺎﯼ رژﯾﻢ از
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ داﺧﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮازن ﻗﻮا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ؟ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ؟ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﻌﺎرهﺎﺋﯽ در اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﻇﺎهﺮ ﺷﻮﯾﻢ.
واﻗﻌﻴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻴﻞ ﺑﻮرژوازﯼ در
ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﮔﺮوهﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎرﯼ و ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ
ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ داد؛
ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮐﺸﻮرهﺎ ﺁﻣﺎر ﭘﻠﻴﺲ از ﺷﻤﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در رژﻩ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻣﻴﺰان ﺁن واﮐﻨﺶ
هﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﻴﺰد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ روز ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﻬﺮ ﺷﻴﮑﺎﮐﻮ در روزهﺎﯼ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎﻩ ﻣﻪ،
ﺑﺨﺼﻮص روز ﭼﻬﺎرم ﻣﻪ ﺳﺎل  ١٨٨۶ﻣﻴﻼدﯼ در "هﺎﯼ ﻣﺎرﮐﺖ" ﺑﺮاﯼ
ﮐﺎهﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺁن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮرﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﻴﺪاﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﻃﺮح ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﻣﺤﻮرﯼ
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ.

در اﯾﻦ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از هﺮ روز دﯾﮕﺮ ﺳﺎل ،ﺧﻮاﺳﺖ هﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﮔﺮﯼ از
ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﯾﻦ روز ﯾﮑﯽ از
ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎﯼ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ و ﭘﻴﺸﺮوان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اﯾﺮان ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
ﺑﻴﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ روز اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ روز ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺣﺪت و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
روز ﻧﻤﺎﯾﺶ درﺟﻪ و ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﺑﯽ ،و ﻗﺪرت ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺎ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ
ﺷﻌﺎرهﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ و وزﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
درﺟﻪ ﭘﻴﺸﺮوﯾﻬﺎ ،ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺎ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن و
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯾﻬﺎ و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺁن ﺣﺘﯽ از ﺑﺮدن ﻧﺎم اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ
وﺣﺸﺖ دارد و ﮐﺎﺑﻮس اﯾﻦ روز هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﺤﯽ ﺑﺮ ﺳﺮش در ﭘﺮواز داﺋﻤﯽ
اﺳﺖ و از ﺧﻮد هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ اﺋﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺒﺎرزات
ﮐﺎرﮔﺮان را ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف ﺁﺧﺮ را
ﻣﯽ زﻧﺪ.
از اﯾﻨﺮو ﺑﺮاﯼ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﯽ) ﻧﻤﺎﯾﺶ
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،درﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﺑﯽ و ﻗﺪرت ﺑﺴﻴﺞ ( ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎرهﺎﺋﯽ را ﺳﺮ
داد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺳﻌﻴﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﮑﺸﺪ.
• ﺁزادﯼ و اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﻬﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ،و ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب.
• ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ دﺳﺘﻤﺰدهﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮان.
• ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎرﯼ ﻣﻌﺎدل دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎﻣﻞ.
• ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎﯼ ﻣﻌﻮﻗﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ دﺳﺘﻤﺰدهﺎ.
• ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮاردادهﺎﯼ ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻔﻴﺪ
اﻣﻀﺎء.
• ﺁزادﯼ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﭘﻴﺸﺮوان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ از زﻧﺪان.

• هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ و ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن.
• ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﯾﺮان.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺁن ﺷﻌﺎرهﺎﺋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺞ ﮐﻨﻨﺪﻩ وﺳﻴﻌﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ در روز اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻧﺪﻩ و ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد اول ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ،روز هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان.

