ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﻬﺮام دزﮐﯽ

آﮔﺎﻫﯽ و ﭘﯿﮑﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺻﺤﻨﮥ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ درواﻗـﻊ
ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﭼﻮن در ﻫـﻢ آﻣﯿﺰﻧـﺪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﻤﻞ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﻋﻤﻞ ﺻـﺮف
و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺮی ﺻﺮف ﻧﯿﺴﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن دﺳـﺘﻤﺰد  ،ﻟﻐـﻮ اﺿـﺎﻓﻪ
ﮐﺎری و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ و ﺳﯿﻪروزی ﻫﺎﺳﺖ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎذﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐـﺖ و
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﺴﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزش اﻧﺴﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐـﺎﻻ
ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﺳﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺨـﺶ
ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرش را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎﻻی وﯾﮋهای ﮐﻪ
ارزشاﻓﺰاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔـﯽ ﺣﯿـﺎتﺑﺨـﺶ و ارزش
اﻓﺰاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ آن را ﻣﯽ ﺧﺮد ﺗﺎ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺠﺪد ﺳﻠﻄﻪاش را ﺑﺮ ﻃﺒﻘﮥ ﮐـﺎرﮔﺮ اﻓـﺰون و
اﻓﺰونﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽاش در ﮔﺮو ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدی اﺳﺖ،
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری را اﺟﺒﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ آﺳﺎنﺗﺮ از
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ را اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان رﺳﻤﯽ را اﺧـﺮاج و ﮐـﺎرﮔﺮان
ﻗﺮاردادی ،ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ اﻣﻀﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اش را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﺳﺘﻤﺰد ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣـﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﻓﺮدا را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻀـﻼﺗﯽ

دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺎ ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ ﮐـﻪ درون
ﻣﺎﯾﻪ و ﻫﺪﻓﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺿﺮورت آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﺑـﺎ ﮔﻮﺷـﺖ و ﭘﻮﺳـﺖ ﺧـﻮد
ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺖ راز و رﻣﺰ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ او را واداﺷﺘﻪ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﺷﻮد ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫـﯽ ﺟـﺰ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻧﺪارد .ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘـﮥ ﮐـﺎرﮔﺮ در ﻫـﺮ ﮔـﺎم از ﻣﺒـﺎرزهاش ﺑـﺮای ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن
دﺳﺘﻤﺰد ،ﻟﻐﻮ اﺿﺎﻓﻪﮐﺎری ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺧﺮاج ،رﺑﻂ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن در ﺟـﺎ زدن ﻣﺒـﺎرزات ﮐـﺎرﮔﺮان را در ﭘـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ
داﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻣﺎ ﺟﺪا از ﻫـﻢ و ﺑـﺪون ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و دارد ،ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزات ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺒﺮم ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻬﯿﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺟﺰوهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی
در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺧﺘﻨـﺎق ،آﮔـﺎﻫﯽ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑﺴـﯿﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ آن ﮐﻪ در دﻫﮥ ﭘﻨﺠﺎه ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻋﺮﺻـﻪ
ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺑﻮد ﮐـﻪ اوﻟـﯿﻦ زﻧـﮓ ﺧﻄـﺮ را
ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  57ﺣﻀﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﮥ ﻃﺒﻘـﮥ ﮐـﺎرﮔﺮ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﻃﺒﻘﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨـﺒﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﮐﻪ ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰش ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ واﺣﺪ در ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪم راﺑﻄﮥ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ،ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺣﺮف اول را در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده
زده ﺑﻮد و ﺣﺮف آﺧﺮ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻧﻔﺖ زد .ﺳﺮش ﺑﯽﮐﻼه ﻣﺎﻧﺪو در واﻗﻊ ﺟـﺎده ﺻـﺎف
ﮐﻦ ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺷﺪ.
ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺟﺰوهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﻢ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و از آن ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻧﮕـﺮشﻫـﺎی ﻏﯿﺮﮐـﺎرﮔﺮی

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺸـﺮو و
آﮔﺎه ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اراﺋﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری را رازﮔﺸـﺎﯾﯽ ﻧﻤـﯽ ﮐـﺮد .او
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺟﺴﺖ و ﺑﺨﺸـﯽ از دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی ﻧﻈـﺮیاش در
ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻃﺒﻘﮥ ﮐـﺎرﮔﺮ را ﺑـﻪ ﺳـﯿﻨﻪ ﻣـﯽزدﻧـﺪ و ﻫـﺮ ﮐـﺪام
»ﻣﻨﺠﯽ« ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﻣﺎﺋﻮ و  ،(...ﻫﻤﮕﯽ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﮔـﻞ
و ﮔﺸﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ( ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ و آﻧﭽـﻪ از زﯾـﺮ
ﺿﺮب ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺄت ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﮐـﺎرﮔﺮی ﺑـﻮد اﻧﺘﻈـﺎر
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ از ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻓﺮﻗﻪﻫـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﻋﻤﺪاً ﻣﻠﻐﻤﻪای از درک ﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد.
اﺻﻮﻻً ﻧﮕﺮش ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد وﻫﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ درک ﻣﺴـﺎﯾﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ روﺷـﻨﻔﮑﺮان و ﯾـﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿـﻮن ﺣﺮﻓـﻪای ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ و ﺻـﻼﺣﯿﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را دارﻧﺪ .ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﺎن ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﻮزۀ ﮐﺎرش ﻣﺒﺎرزات اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﮔﺮوﻫـﯽ و دﯾﮕـﺮ ﻣﺴـﺎﯾﻞ
ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮی از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻌﻀـﻼﺗﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺎ آن درﮔﯿـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻫـﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺪارد ،ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و از ﺑﻌـﺪ از اﻧﺘﺮﻧﺎﺳـﯿﻮﻧﺎل اول ،ﺟﻨـﺒﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻃﺒﻘـﮥ ﮐـﺎرﮔﺮ
ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ روش ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ از آﻣﻮزشﻫﺎی

ﮐﺎرﮔﺮی و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﯽﺑﻬﺮه اﺳﺖ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻃﺒﻘـﮥ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺒﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺧـﺎک
ﭘﺎﺷﯿﺪن در ﭼﺸﻢ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮐـﻪ ﻫـﺮ روز ﮐـﺎرﮔﺮ ﺑـﺎ آن درﮔﯿـﺮ ﺑـﻮد
ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح و اوﺻﺎف درﺑـﺎره ﺗﻀـﺎد ﺧﻠـﻖ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و درﺑﺎره ﻓﻼن ﻣﻨﺠﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﻧـﺎب« ﺑـﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ﻗﻠﻢﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
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ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان از ﻧﺒﻮد ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،اﺧﺮاج ،ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎر و  ...ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧـﺎص ﺧـﻮد را دﻧﺒـﺎل ﻣـﯽﮐـﺮد ﮐﺘـﺎبﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺟـﺬب ﮐـﺎرﮔﺮان
ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸـﺮو رد ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .ﻟـﺬا ﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان از ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﻋﻠﯿﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺎدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺮﺳـﺘﺎران ،ﺑـﻪ اﻧﺤـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻗﺒﯿـﻞ
ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻠﻮی ادارات دوﻟﺘﯽ ،راهﺑﻨﺪان و ...وﺟﻮد دارد ،اﻣﺮوزه ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ ﮐﻤﺒـﻮدش ﻧﻤﺎﯾـﺎن اﺳـﺖ
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮدن ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و دوﻟـﺖ ﺣـﺎﻣﯽ آﻧـﺎن ﺑـﺎ
ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و اﯾﺠﺎد ﺟﻮ ﺧﻔﻘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ و اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧـﺪ .اﻣـﺎ

 1در ﺳﺎل  58ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﻟﻪﺳﺎزی ﻓﺴﺎن در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  8/5ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج ﮐﻪ ﻋﻤﺪۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران آن ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را اداره ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ زور ﺣـﺎ ﻣﯿـﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﯾﺮ ﻫﺎی و ﻫﻮی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺒﺎرزۀ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد واز ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ آن ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﯾﺎل و ﮐﻮﭘﺎل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷـﺪ،
وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ روز ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن اﺧﺮاج و ﭘﺒﮑﺎرﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان آﺷﻨﺎﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ راﻫﺸـﺎن اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ راﻫـﯽ ﺟـﺰ ﻣﺒـﺎرزه و
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﻪ
آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،و درﻫﻤﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺿـﻤﻦ
ﭘﯿﮑﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺟﻼﯾﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در اداﻣﮥ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻧﮕﺮان ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪﻧﮥ ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮورت
ﻧﻘﺶ آﮔﺎﻫﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزات ﺑﻬﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ .ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻓﺮﻗـﻪﮔﺮاﯾـﯽ و
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع آﻣـﻮزش
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﻘﺶ آﮔﺎﻫﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ زﻋﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ در راه ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن و ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﮥ ﮐـﺎرﮔﺮ و
ﺿﺮورت آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾـﻦ ﺑﺤـﺚﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺠـﺮد و ﺟـﺪا از
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ آن ﻫﺮ روز دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺤﺚﻫـﺎی ﻣﻠﻤﻮﺳـﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺎرزات روزﻣﺮه ﮐـﺎر ﻋﻠﯿـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را اﻋـﺘﻼ ﺑﺨﺸـﺪ ﻋﻤـﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻼً درﺻﺪد ﻧﻔﯽ ﻧﻘﺪ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻏﯿﺮﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺟﺰء اﻟﺰاﻣـﺎت ﻣﺒـﺎرزه
ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎری ﻣﺒﺎرزۀ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷـﺮوع
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد روﯾﮑﺮد آن ﻫﺎ
در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻫﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻧﯿـﺮوی ﻣـﺎدی ﻋﻠﯿـﻪ ﮔـﺮاﯾﺶﻫـﺎی
ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﻧﻘـﺪﻫﺎ ﺻـﺮﻓﺎً در ﺳـﻄﺢ ﻣﺤﺎﻓـﻞ ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی درﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﺷﻮد ،ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﮑـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را ﺑـﺎرور
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺗﻮده ﮐـﺎرﮔﺮی در
ﻣﺒﺎرزات ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰد و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ روﯾﺎروی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد ،ﺧﻮد ﯾـﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐـﺎرﻣﺰدی؛ و از ﺳـﻮی
دﯾﮕﺮ ،در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﮕﺮشﻫﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان را از
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮف رﻓﺮﻣﯿﺴـﺖﻫـﺎ )ﻓﺮﻗـﻪای و
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺑﻮق و ﮐﺮﻧﺎ از آن ﯾﺎد ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﭼـﻪ ﻣﻀـﻤﻮن و
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دارد .ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﮐﻪ از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺨﻄﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﻣـﯽﺷـﻮد .اﺧـﺘﻼف ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺪ اﺧﺘﻼف ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری و ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات اﺳﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ،ﺣﺼﺎر و زﻧﺠﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺒـﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،وﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﻞ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
وﺟﻮد آورﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺼﺎر را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐـﺎذب ﺑـﻮرژوازی ﺑـﺮای ﺗﺤﻤﯿـﻖ ﮐـﺎرﮔﺮان و
واﻗﻌﯽ ﺟﻠﻮه دادن دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺧﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو و ﻣﺒـﺎرز
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﮥ ﺟﺰوهﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳـﺎده ﮐـﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎدهﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧـﻪ ﮐـﺮدن ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻋﻠﻤـﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮح ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﮥ دوﺳـﺘﯽ
ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ
را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺿﺮورت ﮐﺎریﺷﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﯾـﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ؛ ﺷـﺎﯾﺪ ﯾـﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﺧﻮد و زن و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دور از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻧﺘﺰاﻋﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻬﻢ و درک ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﻘﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ از ﻧﻘﺶ ﺗﺌﻮری در ﭘﯿﮑﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻢ در ﻣﺒﺎرزۀ روزﻣﺮۀ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ از ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی ﺻﺮف ﻓﺮاﺗـﺮ
ﻧﻤﯽروﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺌﻮری در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل در ﻣﺤﮏ ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻈﺮﯾﮥ »ﻧﺎب« ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﮔﺮﻫﯽ از ﮔﺮهﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﮐـﺎرﮔﺮان
ﻧﻤﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .اﻣﺮوز ﮐﺎرﮔﺮﺗﺸﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮرﯾـﮏ و ﻋﻠﻤـﯽ در ﻣـﻮرد ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﭼـﻮن ﮐﻤـﯽ
ﺣﻘﻮق ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری اﺟﺒﺎری ،ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و رﺑﻂ آن ﻫﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘـﮥ ﮐـﺎرﮔﺮ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﺮوان
ﮐﺎرﮔﺮی دارد و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﺮﺻﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری و ﭘﯿﮑﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﯾﺎری ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﯾﺎ ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن ﻃﺒﻘﮥ ﮐـﺎرﮔﺮ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺧﻮدﭘـﻮی درﮔﯿـﺮ ﻣﺒـﺎرزه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺸﮑﻞ ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﺤـﺪ و ﻣﻨﺴـﺠﻢ ﺑـﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ.

