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ﮔﭙﯽ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ در ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﻞ
دوﺳﺘﺎن ! ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯿﺪ ،ﺑﺤﺚ ﺗﺸﮑﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﺎزه ای اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺨـﺘﺺ ﺑـﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ای ﺧﺎص .ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺟﺪی و واﻗﻌﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻫـﺮ
ﮐﺴﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦِ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﺌـﻮری
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ،و ﻧﺤﻮۀ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻃﺮح و
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻨﺠﯿﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﺗﻮان ﻣﻨﺪی و از ﻫﺮ راﻫﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ،ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﺪن ،و ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در
ﮐﻤﺎل ﺻﺪاﻗﺖ! )در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ( ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪه و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﻣﻮاﻧﻊ را ﺣﻞ ﺷﺪه ﻓﺮض ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐـﻪ ﻃﺒﻘـﮥ ﮐـﺎرﮔﺮ دارای اﻧﺴـﺠﺎم واﻗﻌـﯽ و ﻻزم ﺧـﻮد
ﻧﮕﺮدد .ﺑﻠﻪ ،اﻣﺎ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﺗﻮازن ﻗﺪرت ﻗـﺮار دارد؟ ﻃﺒﻘـﮥ ﮐـﺎرﮔﺮ ﺑـﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮥ واﺣﺪ ،ﻋﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی را اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﭼﻪ راﻫﮑـﺎری
ﺑﺮای اداﻣﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دارد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،و ﺑـﻪ ﮐـﺪام دﻋـﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺸـﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﻮان ﻣﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪ ای ﻫﺎﯾﺶ ﻃﺮﺣـﯽ واﺣـﺪ
و ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐـﺪام ﮐﺎﻧـﺎل و ﺗﺸـﮑﻞ و ﺑـﺎ ﭼـﻪ اﻫـﺪاﻓﯽ
ﺗﻮان ﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﺗﻨﯽ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺒﻘﮥ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرٍ ﻣﺰدی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨـﺪ؟ ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎً ﺟـﻮاب
اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ از ﺟﻮﯾﺪن ﯾﮏ آداﻣﺲ اﺳـﺖ .ﺑﻠـﻪ ،ﺟـﻮاب ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺗﺸـﮑﻼت
ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻼت ﺳﺮاﺳﺮی و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر،
ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ و دور ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﺸﺨﺺ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
و در اﯾﻦ ﻇﺮف واﺣﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ،و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ ﻋﻠﻤـﯽ و ﻋﻤﻠـﯽ
در ﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺪا از ﺗﻤـﺎﯾﻼت
ﻓﺮدی و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮان ﻣﻨﺪی را اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ ﻣﺸـﺘﺮک و ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮان ﻣﻨﺪی اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧـﺪارد ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺧﺎﻟﻘـﺎن
ﻧﻌﻤﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ را ﺑﺎرﻫﺎ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾـﻦ اﻧـﺪک
ﺗﺤﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﻣﺒﺎرزات ﺑـﯽ وﻗﻔـﻪ دوﺳـﺘﺎن ﮐﺎرﮔﺮﻣـﺎن در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .دوﺳﺘﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ! ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت ) از

ﺣﯿﺚ ﺗﺸﮑﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ( ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ واﻗﻌﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺑﺎ ﺷﻌﺎر واﺣﺪ ،و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ رﻫﺒﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮی ﺟـﺪا از ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜـﺎت ﺣﺰﺑـﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ در
ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه ﻣﺎن ﻫﻢ ﺻﺪا و ﻫﻢ ﮔﺎم ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﻢ ﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ای ﻋﻠﻨـﯽ
و واﻗﻌﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮان ﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دور از رﻧـﺞ و ﻣﺤﻨـﺖ
ﻣﺤﮏ زده و ﺑﺎ دور اﻧﺪﯾﺸﯽ واﻗﻌﯽ ،ﺟﺪا از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎری واﺣـﺪ را
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯿﻢ .اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺣﻀـﻮر ﺧﻮدﻣـﺎن اﻣﮑـﺎن دارد و اﯾـﻦ اﻣـﺮ
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ درک واﻗﻌﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪ ای ﻫﺎی ﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺪل و ﻫـﻢ ﺻـﺪاو
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺗﺸﮑﻞ واﻗﻌﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺘﻮان در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺼـﻤﯿﻤﯽ واﺣـﺪ و
ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ای ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎده و در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻣـﺎ
ﺑﺎ دراﯾﺖ ﺑﻪ روﺣﯿﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﺮ از رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ و ﺿﺮورت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾـﻢ و
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﭘـﺮ از ﺣﻘـﺎرت و رﻧـﺞ و
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن زر و زور و ﺗﻮﺣﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﭘﺎﯾـﺎن داده و
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس رﺳﺎﻟﺖ و وﻇﯿﻔﮥ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘـﮥ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد و آﮔﺎﻫﯽ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﯾﻨﺪۀ روﺷﻦ و دﻧﯿﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻃﺒﻘﮥ واﺣﺪ در ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﺮاﺳـﺮی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘـﮥ ﮐـﺎرﮔﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﻧﻈـﺎم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨـﯿﻢ.
ﺑﯽ ﺷﮏ آﯾﻨﺪه از آن ﻣﺎﺳﺖ.
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