
  چـرا زحمتکـــشان؟

  »نگرش«هيئت نگارندگان 

 ـــــــــــــــــــ

 ي باشـد کـه در راسـتا    ياسـ ي س -ي نظـر  يهـا   شـه ي طرح اند  ي برا يگاهيکوشد جا   يه م ين نشر يآمده، ا » نگرش«   همانگونه که در سرسخن     
  .باشدک ودفاع از منافع زحتمکشان ي دمکراتيي، نوگراي، دمکراسي عدالتخواهانه، آزادييگرا جامعه

 بـه  يميک قـد يدئولوژيـ  ا يها  شهيا استفاده از کل   ين حرفها کهنه نشده است؟ آ     يا ا يد شما بر زحمتکشان است؟ آ     يچرا تأک : پرسند  ي   از ما م  
  زند؟ يران لطمه نمي در اي و دمکراسيروند آزاد

تـر اسـت کـه در     دهي و نو بودن، پسـند ي کهنگيال بج ين دل يبهم. ستندي تابع ُمد روز ن    يل اجتماع يها آنست که مسا     ن پرسش ي   پاسخ ما به ا   
  . بودن آنها سخن گفته شود»نابه روز«ا يبودن ) آکتوئل (»به روز«مورد 
 و ينرو نفـ ياز.  موجودنديني عيها تي بصورت واقعيا قشر اجتماع  يا آن گروه، طبقه     ين  يا آن فرد، ا   ين  ي خارج از ذهن ا    يل اجتماع ي   مسا

ده يـ  ناديران بـرا يـ خ معاصـر ا يک در تـار يـ ردمکراتي غيهـا  ميـ  رژيها ش ز تالين سبب نيبد. کاهد يشان نم  بودنيزان واقعيانکار آنها از م 
 يخت کـه در اوج ادعـا  ي فروري درست زمان  يم پهلو يرژ.  نه تنها از حدت آنها نکاسته، بلکه بدان افزوده است          ي اجتماع يها  گرفتن مسأله 

 بـه بـن بسـت مطلـق         يا  درسـت زمـان     . م ج يرژ.  بود يو حل مشکالت بزرگ اجتماع    » بزرگ تمدن    دروازه«ک شدن به    ي بر نزد  يخود مبن 
  .ت ارائه کرده استي به بشري»دي جديالگو«و » دهيها شأن و منزلت بخش انسان« هستند که به يجاد نظامي ايده که دولتمردانش مدعيرس
 قـرار گرفتـه و در حـال    يتوجه ي صاحبان قدرت مورد بي از سويم فقاهتي و هم در رژيم سلطنتي که هم در رژ    يل اجتماع ي از مسا  يکي   

اد يـ ت مطلق با صفت زحمتکش ين اکثريما از ا. ران استيت مطلق مردم ا يت نابهنجار اکثر  ي برخوردار است، وضع   يحاضر از حدت خاص   
د يـ امعـه تعلـق دارنـد و در رونـد تول           ج ياني م ي فرودست و قشرها   يها  نجا منظور آن بخش از مردم کشور ماست که به طبقه          يدر ا  .ميکن  يم

ن اسـاس کشـاورزان، کـارگران در    يـ بـر ا . کننـد  ين مـ ي خود را تـأم   ي زندگ يا فکر ي يدي کار خود اعم از کار       يروي با اتکاء به ن    ياجتماع
 پـا،  کننـدگان خـرده   توليدها، مهندسان و پژوهشگران، هنرمندان،     از کارمندان، آموزگاران، استادان دانشگاه     يميمفهوم عام خود، گروه عظ    

  .نديآ ي و مدرن در شمار زحمتکشان بحساب مي خدمات اعم از سنتيها  از شاغالن در بخشيگروه
 آن يهـا  وهيـ ، خـود از م ينش ثـروت اجتمـاع  يد و آفـر يـ رغم سهم درجه اول در رونـد تول ي عليم اجتماعين گروه عظيابخش بزرگی از     
مـردم  % ۲۰کنند و     مردم زير خط فقر زندگی می     % ۶۰ ي رسم يطبق آمارها . شود  يز بدتر م   روزبرو شان  يت زندگ يفي ک يبهره بوده و حت     يب

  .نهند سر گرسنه بر بالين می
 سـرکوبگرانه   يهـا   اسـت ي و س  يجـه انباشـت مشـکالت اجتمـاع       يدر نت . شود  ي محدود نم  يران تنها به گستره ماد    يت زحمتکشان ا  ي   محروم
 يهـا   و نبـود تشـکل  يپراکندگ. برند ي رنج مي ژرفي معنويها تيران از محرومير، زحمتکشان اي سال اخ۸۰ ي ط يکتاتوري د يها  حکومت

موجب نـازل  ... ان، اجتماعات، تشکل، مطبوعات و يشه، ب ي اند ي مانند آزاد  ين حقوق شهروند  يتر  يي، نبود ابتدا  يت بد آموزش  يفي، ک يصنف
 از جمله در عدم وقـوف زحمتکشـان بـه           ي اجتماع ين سطح نازل آگاه   يا. ت خود شده است   يران در کل  ي زحمتکشان ا  يماندن سطح آگاه  

 بجـان آمـده بودنـد، بـه         يم پهلـو  يـ  در دوران رژ   يط زنـدگ  ين جامعه مـا کـه از شـرا        ي نبود که محروم   يتصادف. ابدي يحقوق خود بازتاب م   
  . آوردندي  رو-ف به قدرت و اوباشان معطوماليانان بزرگ، ي حکومت بازاريعني �زتر يتر و زحمتکش ست ي بمراتب ارتجاعيويآلترنات

   
  



 ٢

  :شود که ي  از آنچه گفته شد، آشکار م
 بهبـود  . بسـته يدئولوژيک ايه ي جامعه است، نه نگرش از زاوي و اقتصاديت اجتماعيل زحمتکشان حاصل دقت در وضع ي اوال طرح مسا    

هن دوسـتانه  يل مي زحمتکشان دلنرو دفاع از حقوقي از.معه استن جايل دهنده اي تشکيت اجزاي بهبود وضعيک جامعه در گرويت  يوضع
  .داردو ملی 

 يرويـ شمند و ن  ي هر اند  ي است که موضوع فکر    يعياند و طب    يل اجتماع ين مسا يزحمتکشان در حال حاضر جزو حادتر     ل  ينکه مسا ي دوم ا    
  .    داردي اخالقدوستانهنوع ل ي زحمتکشان دلدفاع از حقوقنرو ي از. انساندوستانه باشنديها شي با گراياجتماع

هايی چون  مفهوم. توجه بود يران بيت مطلق مردم اي نسبت به سرنوشت اکثري سخن گفت، ولي و آزاد يتوان از دمکراس    ينکه نم ي   سوم ا 
 و  ياد متعـادل اعـم از مـ       ي از زندگ  ل دهنده جامعه ما   يت افراد تشک  يافت که اکثر  يد  نخواه تحقق   ي در کشور ما هنگام    ي و آزاد  يدمکراس
  .ک دارديخواهانه و دمکراتيل آزادي زحمتکشان دلدفاع از حقوقنرو ياز.  برخوردار باشنديمعنو

  .کنيم گوييم و دفاع مي    بنا به اين داليل ما از منافع و حقوق زحمتکشان سخن مي
 بـه   ين برخـورد  يچـرا کـه چنـ     . سـت ين» ياسـ يسـم س  يرمانت«ه  يـ د است که برخـورد مـا بـا مقولـه زحمتکشـان از زاو              يان الزم به تأک   يدر پا    
ش يپـ بگواهی تجربه،   د، که   ي از آنان خواهد انجام    يا گروه ي زحمتکشان   يژه برا ي و يل شدن رسالت  ير قا يت نظ ي دور از واقع   يها  يريگ  جهينت

 ياسي و س  يجتماع ا يها   زحمتکشان، تفاوت خواست   يبا توجه به تنوع خاستگاه اجتماع     . ان خواهد رساند  يز به منافع زحمتکشان ز    ياز هر چ  
در نرو بحث ما بر سر حقوق و منافع عام زحمتکشـان            ياز. ژه زحمتکشان دم زد   يتوان از رسالت و     يار ناهمگون آنان، نم   ي بس يو سطح آگاه  

  . است، نه رسالت آنانچارچوب منافع ملی 
    

          


