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 گپی خودمانی در ضرورت تشکل
                                                     

 نه بحث تازه ای است و نه مخـتص بـه             سازماندهی  بحث تشکل و    همان طور که آگاهید،    !دوستان  
ضرورت تشکل به حدی جدی و واقعی و نمایان است کـه امـروزه بیشـتر از هـر                   . طبقه ای خاص  
ان مربوطه در جهت ارائه تئـوری        کارشناس  تمام توان برای در اختیار گرفتنِ       سرمایه با  کسی صاحبان 

 برنامه ریزی در سمت و سوی تولید، سود بیشتر، و نحوۀ اعمال نفوذ بر طبقۀ کارگر و طرح و                    برای
  هایی که بتوانند در هر زمان و مکان با برخورد سنجیده در برابر اعتراضات کارگری               هپیش بینی نقش  

  کـه بـا      را به کـار بـرده انـد        حافظ منافع سرمایه در تمامی مراحل بحرانی باشند، تمامی تالش خود          
توان مندی و از هر راهی در جهت تضعیف، به انحراف کشاندن، و سرکوب اعتراضات کارگری در                 

ی ا تمـام  با همدیگر هم پیمان شده و در این راست        ) در این مورد صداقت کامل دارند     ( !کمال صداقت 
 خـود    به شرطی کـه طبقـۀ کـارگر دارای انسـجام واقعـی و الزم               موانع را حل شده فرض کرده اند،      

بقـۀ کـارگر بـه       ط ر کجای این توازن قدرت قـرار دارد؟       بله، اما در طرف دیگر طبقۀ کارگر د       . نگردد
ری کـا چه تدابیری را اندیشیده و چه راه خود  یک طبقۀ واحد، عینی، با پایگاه اجتماعی خاص   مثابه

برای ادامۀ زندگی خود دارد؟ چگونه باید از این وضعیت خالصی 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    

     کانـال و تشـکل و بـا چـه اهـدافی              خواست های خود داشته باشد و در کـدام         و الزم جهت احقاق   
د؟ طبیعتـاً جـواب   طبقۀ علیه کارٍ مزدی سازماندهی کنـ  به تنی واحد به نام        را  فردی  های توان مندی 
 تشـکالت    جـواب عبـارت اسـت از       بلـه، .  سیار راحت تر از جویدن یک آدامس اسـت        این سوال ب  

 در سطح کشور،     و تشکالت سراسری و اتحادیه های کارگری مستقل        کارگری در سطح کارخانه ها    
د نـ ی مشخص دور هم جمع نمای      کار را با اهداف مشخص و دور نمائ        ند نیروی ن بتوا هایی که تشکل  

کارهای مشترک کارگری و با برنامـۀ علمـی و عملـی           ف واحد با بیان دیدگاه ها، و راه       و در این ظر   
 از تمـایالت     طبقۀ کارگر جدا   .چاره اندیشی کنند  در جهت طرح مبانی چگونگی مبارزۀ طبقۀ کارگر         

ا با برنامـۀ مشـترک و همگـانی          خواست های فردی باید این توان مندی را احساس کرده ت           فردی و 
چـرا کـه خالقـان       ،وان مندی احتیاج به اثبات نـدارد      این ت . ند در مقابل نظام سرمایه قد علم کند       بتوا

نعمات جامعه این را بارها در اعتراضات، اعتصابات در سراسر دنیا به نمایش گذاشته و ایـن انـدک                   
صـه هـای مختلفـی      حاصل دسترنج مبارزات بـی وقفـه دوسـتان کارگرمـان در تمـامی عر              تحوالت  

از ( بار متفـاوت     یک بار دیگر اما این        باید خود را باور کنیم و       ! دوستان کارگر  .مبارزاتی بوده است  



با پرچم واقعی خودمان، با شعار واحد، و سازماندهی رهبران و فعالین            ) حیث تشکل و سازماندهی     
 در مانی از تمـامی مباحثـات حزبـی و سـاز     در جهت ایجاد تشکالت کارگری جـدا    جنبش کارگری 

رزه ای علنـی   هم صدا و هم گام فریاد برآوریم تا در جریان مبا       مان جهت احقاق حقوق پایمال شده    
 و محنـت    ی به دور از رنـج      دنیای  ساختن  را برای  ی خود و واقعی بتوانیم ظرفیت ها و توان مندی ها        

صف بندی های کارگری موجود کاری واحـد را           از تمامی     زده و با دور اندیشی واقعی، جدا       محک
یـن امـر     و ا  با همت و حضـور خودمـان امکـان دارد         ایجاد تشکل های کارگری فقط      . سازمان دهیم 

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                    

ت امـا   سراسری نیروی عظیم خود را به نمایش گذاشته و با پروسه ای نه شاید ساده و در کوتاه مد                  
کارگر و ایمان به این که دنیای پر از رفاه و آسایش شایستۀ             با درایت به روحیۀ اجتماعی بودن طبقۀ        

 و ضرورت های زندگی کنونی تغییری به وجود آوریـم و            امی انسان ها است هم برای منافع آنی       تم
ارت و رنـج و     هم با برنامه ریزی های بلند مدت خود یک بار برای همیشه به این دنیای پـر از حقـ                   

 توحش مالکیت بر تمامی انسان ها تحمیل شده پایـان داده و  ار که توسط صاحبان زر و زور و    استثم
آن چه که شایستۀ یک زندگی انسانی است براساس رسالت و وظیفۀ طبقۀ کارگر به مثابۀ تنها طبقـۀ                   

ندۀ روشن و دنیای شایستۀ      پس با اتحاد و آگاهی و ایمان به آی         .انقالبی به انسان ها بازگرداننده شود     
 ایجاد یک اتحادیۀ سراسـری  طبقۀ واحد در تشکل های کارگری و برای       انسانی در جهت ایجاد یک      

        . علیـه نظـام سـرمایه داری را سـازماندهی کنـیم            اجتماعی طبقـۀ کـارگر     جنبش   ،کارگری و مستقل  
  .بی شک آینده از آن ماست

 
 

 شکل کارگریاز سایت کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد ت
com.komiteyehamahangi.www  

komiteye_hamahangi@yahoo.com 


