ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه :آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﺗﺸﻞ ﻫﺎی ﺻﻨﻔ
ﺿﺮورﺗــ ﺑــﺮای رﻫﯿــﺎﺑ ﺑــﻪ ﮐﺎرآﻣــﺪی ﻣﻄﻠــﻮب
آﻧﻬﺎﺳﺖ! )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧ – (ﺣﺴﯿﻦ اﮐﺒﺮی
ﺑ ﺗﺮدﯾﺪ رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و اﻗﺘﺪارِﺧﻮد ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮاﻧﻨﺪ و

ﺧﻨﺜ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﺮان ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﯾ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺟﺪی و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺎری داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ و آﻧﻬﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺷﺪن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﺸﺎﻧ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎر آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﺳﻮد و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﮔﺮدد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای از رﺷﺪِ ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد

را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ! آﻧﺎه روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی در آراﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتِ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت
و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ؛ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻔ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﻮب و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﻮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .ﺑ ﺷ اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد؛ اﺣﺰاب ﭼﭗ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺮاﺑﺮ ﯾ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻋﺪه ی ﺟﻨ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در اﯾﻦ ﺟﻨ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺿﻤﻦ ﺗﺼﺮف
و در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮﻧ
اﯾﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ داﯾﺮه ای از اﻗﺪاﻣﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ را در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر از ﺑﺨﺶ اول ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﯾﺎدآورﺷﺪﯾﻢ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ:
ﺑﺨﺶ اول و دوم
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

آﺳـﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳـ ﺗﺸـﻞ ﻫـﺎی ﺻـﻨﻔ ﺿﺮورﺗـ ﺑـﺮای رﻫﯿـﺎﺑ ﺑـﻪ ﮐﺎرآﻣـﺪی ﻣﻄﻠـﻮب
آﻧﻬﺎﺳﺖ! )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧ(

ﺗﺒﻌﺎت ﺷﺎف ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﻠ در اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻨﻔ ﻃﺒﻘﺎﺗ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﯾﻦ اﻣﺎن را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ ﺟﻮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺸﺘﺮک از ﻧﺰدﯾ
ﮔﻔﺘﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺿﻤﻦ آﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ از اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن
ﺟﻮان ﻣﻦ ﺗﺎ اﻧﺪازهی زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ارزﯾﺎﺑ داﻣﻨﻪ و ﻋﻤﻖ و اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤ و ﮐﯿﻔ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﯾ دﻫﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻧﺰدﯾ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﺑ دارﻧﺪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ازآن ﺑﻤﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﮐﻢ اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ( .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻮ ﻣﻌﯿﺎر و ﺳﻨﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺷﺎف ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﻠ و اﺛﺮات آن در ﻃﻮل ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ان اﺷﺎره ﺷﺪ،
داوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺿﺮوری ﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻢ.
ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﻮی در ﮐﻼپ ﻫﺎووس اﯾﻦ ﺿﺮورت را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺒﺪاد زدﮔ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ی ﺳﺨﻨﻮﯾﺎن اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮ

ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﺒﻌﺎت آن ﺑﻪ درﺳﺘ ﺑﺮرﺳ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ در ﻣﻮاردی اﺷﺎراﺗ ﻣﯿﺸﻮد،
ﻧﺎﮐﺎﻓ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻤرود.

ﺑ ﺗﺮدﯾﺪ رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و اﻗﺘﺪارِﺧﻮد ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮاﻧﻨﺪ و
ﺧﻨﺜ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﺮان ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﯾ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺟﺪی و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺎری داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ و آﻧﻬﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺷﺪن ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﺸﺎﻧ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎر آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﺳﻮد و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﮔﺮدد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای از رﺷﺪِ ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ! آﻧﺎه روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی در آراﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتِ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت
و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ؛ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻔ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﻮب و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﻮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .ﺑ ﺷ اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد؛ اﺣﺰاب ﭼﭗ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﺑﻮد .ﺑﺮاﺑﺮ ﯾ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻋﺪه ی ﺟﻨ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در اﯾﻦ ﺟﻨ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺿﻤﻦ ﺗﺼﺮف
و در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮﻧ
اﯾﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ داﯾﺮه ای از اﻗﺪاﻣﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ را در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر از ﺑﺨﺶ اول ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﯾﺎدآورﺷﺪﯾﻢ.
ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾ از راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺬف اﻣﺎﻧﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﻔﺘﻤﺎﻧ ﮔﺮدد ،از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻫﺮﺣﺪی ﺑﯿﺎﻧﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﺑﺴﺘﻦ راﻫﻬﺎی
ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﮔﺎه ﻃﺒﻘﻪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺳـﺮﮐﻮب ﺷـﺪه ﺑـﺎ زور و ﯾـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ،ﻧﺴـﺒﺖ دادن ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﮐـﺎر و ﻣـﺪاﻓﻌﯿﻦ آﻧـﺎن ﺑـﻪ دﺷﻤـﻦ و ﯾـﺎ
ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ و اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺿﺪ اﻣﻨﯿﺘ وﮔﻤﺮاه
ﺳﺎزی اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ
ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺻﻨﻔ وﺑﺴﯿﺎری راهﻫﺎی دﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮش درازﻣﺪت و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺒﺮوی
ﮐﺎر ،ﻃﺮاﺣ و اﺟﺮا ﻣﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻮﻓﻖ آﻣﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی در
دوره ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
روﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰش ،ﻫﻤﻮاره ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درﺟﻪای از ﮐﯿﻔﯿﺖِ ﻫﻤﻮن ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺎه واﻗﻌ اش در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت دﯾﺮ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺗﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪدﻻﯾﻞ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﺑﺮﺧ ﻣﻮاﻧﻊ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﻮﻗﻒ و ﮔﺎه ﻋﻘﺐﮔﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎوری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮاﻧ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﺷﻮه ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ
ﮐﻮدﺗـﺎی ﻧﻨﯿـﻦ  1332را ﺷﺎﻫـﺪ ﺑـﻮده و در ﺷﻮﻓـﺎﯾ ﺟﻨﺒـﺶ ﮐـﺎرﮔﺮی آن دوران ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨـ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﯾـﺎ
ﮐﺎرﮔﺮاﻧ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺣﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺷﺎه و در ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردن ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی ﻧﻘﺸ ﺑ
ﺑﺪﯾﻞ اﯾﻔﺎﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺼﻮر ﻓﺮداﯾ روﺷﻦﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،دور از دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮانِ اﻣﺮوز در ﻓﻀﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼﺑ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ در وﺿﻌﯿﺘ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﺮ دوران دﯾﺮی در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ ازﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن

ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ازﺣﻘﻮق واﻗﻌ ﺧﻮد ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﺮادی ﺟﺪی
وارد ﻧﺒﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آن دوره ﺣﺘﺎ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه ﭼﺎﻧ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد،
وﻟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ ،از
ﺧـﻮد ﺑﯿـﺎﻧ و درﺧﻮدﻣﺎﻧـﺪﮔ ،ﻧﺎﺑـﺎوری و دﯾـﺮ ﺑـﺎوری ،ﻓﻘﺮِﻓﺮﻫﻨـ و رﺷـﺪ ﻧﺎﯾـﺎﻓﺘ و ﻋـﺪم آﺷﻨـﺎﯾ ﺑـﻪ
ﺣﻘﻮق ﮐﺎر در ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮِاﯾﺮانِ اﻣﺮوز )ﺟﺪای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ از آن ( ﺑﯿﺪاد ﻣﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻦﻫﻤﻪ
ﻓﻘﺮِ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎﺗﻮاﻧ در ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ ﺣﻖ زﻧﺪﮔ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺳﯿﺎﺳ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ)ﮐﻪ وﺳﻌﺖ
وﮔﺴـﺘﺮدﮔ ﺟﻤﻌﯿﺘـ آن درﻃـﻮل ﺣﯿـﺎﺗﺶ ﺑﺳـﺎﺑﻘﻪ اﺳـﺖ( ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن ﭼﻨﯿـﻦ وﺣﺸﺘﻨـﺎک داﻣـﻦ زده اﺳـﺖ؟
روزﮔﺎری ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﺎپ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑ را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،دﺳﺖ در دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﺴـﺎج اﺻـﻔﻬﺎن ﻋﻠﯿـﻪ ﯾﺎﻏﯿـﺎن اﺟﯿﺮﺷـﺪه ازﺟـﺎﻧﺐ دوﻟـﺖ ﻣﺮﮐـﺰی ﺑﺮزﻣـﺪ و ﺑـﺮ ﻫﻤﺒﺴـﺘ ﻧـﺎﺷ از اﯾـﻦ رزم
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﻟﯿﺪ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ آﮔﺎه و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی درراه
ﻣﺒـﺎرزه ﺻـﻨﻔ و ﮐﺴـﺐ ﺣﻘـﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﺑـﺮای ﺳـﺎﯾﺮ ﮐـﺎرﮔﺮان اﯾـﺮان ﺑـﻮد .اﻣـﺎ اﻣـﺮوز ﺑـﺎ ﮐﻤـﺎل ﺗـﺎﺳﻒ

ﺷﺮاﯾﻄ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻢﮔﺸﺘ ﻃﺒﻘﺎﺗ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮر ،ﻣﺎﻧﻊ از ﯾﺪﺳﺘ و
ﻫﻤﺒﺴﺘ آﻧﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﮔﺮدد .در دوران ﺧﯿﺰش ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ

اﺳﺘﺒﺪادﺷﺎﻫ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﮔﺮان و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﻔﺘﺮان و ﺣﻀﻮر ﭘﯿﯿﺮ و ﻣﺪاومﺷﺎن ،آن ﺑﯿﺪادﮔﺮی ﺷﺎﻫ ﺑﻪ زاﻧﻮ در آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻧﻔﺘ ،ﺷﺮﯾﺎن ﺣﯿﺎﺗ ﺣﻮﻣﺘ
ﺧﻮدﮐـﺎﻣﻪ ﭘـﺎره ﺷـﺪ؛ اﻣـﺎ دﯾـﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿـﺪ ﮐـﻪ ﻃـ دوره ای ﮐﻮﺗـﺎه ﺷﻬـﺪ ﺷﯿﺮﯾـﻦ ﭘﯿـﺮوزی را ﺑﺮدﻫـﺎن ﮐـﺎرﮔﺮان
ﺧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﻨﻄﻘـ ﺗﺮﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ی اﻗـﺪاﻣﺎت ﺳـﺮﮐﻮﺑﺮاﻧﻪی ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿ؛ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫـﺮ اﻣـﺎن ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از
ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن ﮐـﺎرﮔﺮان و ﻗﻄـﻊ ﺗـﺪاوم ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی آن ﺑـﺎ ﻃـﺮح ﺷـﺎف ﺑﯿـﻦ ﻧﺴﻞﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ آﮐﺎﻫﺎن اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺷﻞ ﻫﺎی آن اﯾﺠﺎد ﺷﺎف ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻫﺮﺗﺠﺮﺑﻪ ی زﯾﺴﺘﻪ ای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ و از راه ﻫﺎی ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﮐﻮﻧﻪ اﻣﺎن ﺗﻤﺎس و
راﺑﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﻤﻮم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ  ،ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺑﯿﻨ و ﭘﺮاﮔﻨﺪﮔ را
درﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﺸﺎن و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ!
ﺣﺬف ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾ اﻋﺪام و زﻧﺪان و ﭘﯿﺮدﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻣﻨﺘﻬ ﻣﮔﺮدﯾﺪ؛ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﺷﺎف ﮐﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ  .در ﺷﻞ دﻫ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ ازآن ﻣﺜﻞ ﺟﻨ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺎرﮔﺮان دﭼﺎر

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط در ﯾ ﻧﺴﻞ ﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﻣ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو )ﺑﺨﻮان اﺧﺮاج (ﯾ ﻧﺴﻞ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎرو ﮐﺮدن

ﻫﻤﻪی ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد ازﮐﻒ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﺶﻫﺎﯾ
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ داﺷﺖ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد.
ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﮐـﺎرِ ﻣـﻮﻗﺖ ﻋﻤﻼ دﺳـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑـﺮای ﻟﻐـﻮ ﻗـﺮار داد ﮐـﺎرﮔﺮان ﺣـﻖ ﻃﻠـﺐ ﭘـﺲ از درﯾـﺎﻓﺖ
ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﺶ ﺻﻨﻔ ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﻗﺘ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﭼﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺎﻻی ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار داده
ﺷﺪ.

ﺳـﺎﻧﺴﻮر و ﮔﺮﻓﺘـﻦ آزادی ﺑﯿـﺎن و اﻧـﺪﯾﺸﻪ از روﺷﻨﻔـﺮان ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ از اداﻣـﻪ ی ﮔﺴـﺘﺮش
ﻓﺮﻫﻨ ﻫﻤﺒﺴﺘ ﮔﺮدد.
ﺣﺬف اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎر در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺪاری ﺷﻨﯿﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾ
ذﻫﻨﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ رﺳﻮد آﮔﺎﻫ ﻃﺒﻘﺎﺗ اﻧﺠﺎﻣﺪ؛ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎ ﻣﻤﯿﺰی ﻫﺎی
آﺷﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
از اﻧﺘﺸـﺎر ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ ﻫﻨـﺮ داﺳـﺘﺎﻧ ، ﻧﻤـﺎﯾﺸ اﻋـﻢ از ﻧﻘـﺎﺷ – ﺗـﺎﺗﺮ و ﺳـﯿﻨﻤﺎ ،ﺷﻌـﺮ و ﻣﻮﺳـﯿﻘ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﺮ
ﻣﺒﺎرزات ﺗﺎرﯾﺨ ، ﻣﻠ و ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
از اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﯾﮋﮔ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ روﺣﯿﻪ ﻧﺸﺎط و ﺷﺎدی را ﺣﻔﻆ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ روﺣﯿﻪ
ﻫﻤﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮد ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ورزش ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﻤﻌ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ؛ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
ﺟﻌﻞ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﮔﺎﻫ ﮐﺎذب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻫﻨ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻓﺮﻫﻨ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .رواج ﯾﺎﻓﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺪﺑﯿﻨ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺴﺖ در ﺑﺮﺧ
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﺮﮐﻮب و ارﻋﺎب و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﺎت ﺳﺎزﺷﺎراﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺟﺎی درک اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻬﺒﻮد آن در روﺣﯿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺮس
زدﮔ داﻣﻦ زد.

اﯾﻨﻬﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای در ﺧﺪﻣﺖ دوری ﻧﺴﻞ ﻫﺎ از ﯾﺪﯾﺮ و ﺑﺮﯾﺪن آﻧﻬﺎ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻠ ﮐﻪ از
راه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب ﺑﺮای ﻫﻢﮐﻨﺸﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮدﻣﻨﺪ از ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﺮ دﯾﺮی ﻣﻤﻦ ﻣ ﮔﺮدد؛
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ی و ﻣﺒﺎرزات ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﯿﺶ از
ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و ﮐﺎﻓ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘ از دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺣﺖ درﺳﺘ ﭘﯿﺪا ﻧﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎف ﺑﯿﻦاﻟﻨﺴﻠ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ در درک واﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ؛ ﻣﺸﻼت ﺟﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ) ،ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻔﺘﻮﻫــﺎ در ﺑــﺎره اﻧــﻮاع ﺗﺸﻞﻫــﺎ و ﯾــﺎﺷﯿﻮهی ﻣﺒﺎرزاتِﮐــﺎرﮔﺮان و درک از ﺗﺸﻞﻫــﺎی ﺻــﻨﻔو ﻃﺒﻘــﺎﺗ،
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺒﻘﻪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﮔﺮو…( ﭘﯿﺶداوری ،ﻗﻀﺎوت و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾ) ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﺳﺖ( را در ﻧﯿﺮو ﻫﺎیﮐﺎر داﻣﻦ ﻣﯿﺰﻧﺪ و از اداﻣﻪی ﮔﻔﺘﻮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻫﻤﺰﺑﺎﻧ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه؛
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﺪ؛ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎ و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻫﺎ را ﻗﻮت ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎذب و دروﻏﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻫﻮﯾﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗ ﻣ ﻧﺸﺎﻧﺪ .
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪ راﺣﺘ در ﻣﻮاردﯾﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺤﺎد دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻨ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﻣ
آﯾﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﺪ و ﻣﺎﻧﻌ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻮی ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ذﻫﻨ از ﯾ
ﺳﻮ و ﺷﺎف ﻧﺎﺷ از ﻋﺪم درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی دﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد.
ﺑﺎﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻻزم و ﻋﺪم اﻣﺎن ﺗﺒﺎدل اﻓﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴﯿﺎری از
داﻧﺴﺘﻨ ﻫﺎی ﻻزﻣﻪی زﻧﺪﮔ در ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه ی اﻣﺮوز از ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن
آﮔﺎﻫﻫﺎی ﮐﺎذب در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮانِ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ اﻣﺎن رﺳﺎﻧﻪ ای در ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺷﻮد.

ﻫﻤﻪ ی اﻣﺎﻧﺎت در راﺳﺘﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻄﯿﻊ و ﺳﺎزﮔﺎر و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺮﮐﺎر و ﮐﻢ
درآﻣﺪ )از راه ارزان ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر( رﻗﻢ ﻣﺧﻮرد و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﺑﺮده
وار ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾ
اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪ از ﻫﻢ و اﯾﺠﺎد ﺷﺎف ﺣﺘ در ﯾ ﻧﺴﻞ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾ را ﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب راﺧﺖ ﺗﺮ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻬﺮ دﻟﯿﻠ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ،
اوﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﺎت و ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻨﺒﺶِ ﮐﺎرﮔﺮی ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد
 32و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ روی ﺳﻨﺪﯾﺎﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﭘﯿﺮدﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴ و اﻣﻨﯿﺘ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﺳﺎزی ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ در ﺳﺎل  1337و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﺬف ارﺗﺒﺎط ﺳﻨﺪﯾﺎﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧ ﺳﻨﺪﯾﺎﯾ .ﻗﺎﻧﻮﻧ
ﮐــﺮدن ﻣﻤﻨــﻮﻋﯿﺖ ﻓﻌــﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳــ ﺳــﻨﺪﯾﺎﻫﺎ و ﮐﻨﺘــﺮل آﻧﻬــﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺳﺎزﻣــﺎن اﻃﻼﻋــﺎت و اﻣﻨﯿــﺖ ﮐﺸــﻮر
)ﺳﺎواک( و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺪی ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺪهﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ درﺣﻮﻣﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﻪ ﻧﻈﺎم

ﺳﯿﺎﺳ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای راﺑﻄﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد ﺑﺎﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﺟﺎﯾﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪهای داﺷﺖ؛ ﻣﮐﻮﺷﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ
رواﺑﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﯿﭽﺎه ﺟﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﺎﯾ را ﻧﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت
در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺠﺎرب ﮐﺎرﮔﺮان را )آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺸﻞ ﻫﺎی آزاد
و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻗﺪام ﺷﺪ(ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﭙﺎرد.
راه ﻫﺎی ﺗﺮﻣﯿﻢ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ آﺳﯿﺐﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺑﺮون ﻃﺒﻘﺎﺗ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺸ ﺑﺮای
ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از درون ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﺘ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی درﻫﻤﻪی ﮐﺎرﮔﺮان در ﻫﺮ واﺣﺪ ﺧﺮد و
ﮐﻼن ﮐﺎرو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤ و ﯾﺎری روﺷﻨﻔﺮان ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧ ﮐﻪ
دل درﮔﺮوه رﻫﺎﯾ اﻧﺴﺎن از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر دارﻧﺪ را ﻃﻠﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺘﻬ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآورﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤ ﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨ و درﻣﻮاردی ﮐﻤ ﻫﺎ وﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری
آن ﺗﻮﺻــﯿﻪ ﻓﺮﻫﻨــ ژاﭘﻨﻫــﺎ اﯾــﻦ ﺟﺎ ﺧﻄــﺎب ﺑــﻪ ﻫــﻮاداران ﺟﻨﺒــﺶ ﮐــﺎرﮔﺮی ﺑــﻪ وﯾــﮋه ﻣﻬــﺎﺟﺮان دور از
وﻃﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﺪاق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »:ﺑﻪ ﺟﺎی دادن ﻣﺎﻫ ﺑﻪ آدم ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ او ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ﯾﺎد دﻫﯿﺪ« !
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻤ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺷﻮد  ،ﻫﯿﭻ ﺣﻘ را ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻼن آن اﯾﺠﺎد ﻧﻤ ﮐﻨﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺎور ﻫﺎی ﺧﻮد و ﻫﺮﻧﻮع واﺑﺴﺘ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺲ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
داﻧﺶ ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻖ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﺷﺎﻋﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﻧﻮع دﯾﺮی از ﮐﻤ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ از ﺳﻮی اﺣﺰاب و روﺷﻨﻔﺮان اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻤ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪی
ﺣﻤﺎﯾﺘ دارﻧﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻤ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در آوردن
ﮐﺎرﮔﺮان در ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ی ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ زا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای ،ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳ ﻣ ﻧﺮد  .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ و درک ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﺻـﺮﻓﺎ در ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺣـﺎﮐﻢ اﺳـﺖ ﮐـﺎرﮔﺮان را از داﺷﺘـﻦ ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ ﻧـﺎه ﺑـﻪ آﯾﻨـﺪه و ﭘﯿـﺮوی ازﻣﻨـﺎﻓﻊ

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻃﺒﻘﺎﺗ ﺑﺎزﻣﯿﺪارد .
ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن دﯾﺮ و ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ از اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺪی
ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و اﮔـﺮ ﺑﺮﭘـﺎﯾﻪی درﺳـﺘ اﺳـﺘﻮار ﺷـﻮد ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﻃﺒﻘـﻪی ﮐـﺎرﮔﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ اﻣـﺎ اﯾـﻦ
ﻫﻤﺎریﻫﺎ و دﺧﺎﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺲ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ
از ﻫﺮآﺳﯿﺒ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺳﺎزد.
آﻧﭽﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻨﻔ ‐ﻃﺒﻘﺎﺗ را از درون ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﺨﺸﺪ و درﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧ در راﺳﺘﺎی
اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارد ؛ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :
در آﻣﻮزش
ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻔ – ﻃﺒﻘﺎﺗ ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻣﻮزش ﺑﺮاﺑﺮ درﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﯾﺪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺎر آﻣﻮزش در ﺗﺸﯿﻼت و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮآن ﻟﺤﻈﻪای ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد .ﮐﺎرﮔﺮاﻧ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و دوﻟﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾ را ﭼﻪ در رواﺑﻂ ﻣﺘ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎر و ﭼﻪ در رواﺑﻂ ﻣﺘ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات دﯾﺮی ﭼﻮن اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺘ و ﮐﺸﻮری ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ،در واﻗﻊ از
ﺣﻘﻮقِ ﻣﺼﻮب و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهی ﺧﻮد ﺑ اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺸ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد
ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﺮا ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑ اﻃﻼع اﻧﺪ  .آﻣﻮزش
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﯿﻼت اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾ را ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻼت ﻣدﻫﺪ ﺗﺎ اﻋﻀﺎی ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﺸﺎن
در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪو ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
.

اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و روﺷﻨﻔﺮان ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺪون ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ از اﯾﻦ ﯾﺎری ﻓﺮﻫﻨ از درﯾﭽﻪ ی :
آﮔﺎه ﺳﺎزی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳ
ﺑﻪ داﻧﺶ اﻓﺰاﯾ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻮﻧ ﮐﺎرﺑﺴﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳ در ﻫﻤﺒﺴﺘ ﻫﺎی ﺻﻨﻔ– ﻃﺒﻘﺎﺗ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﻤﻌ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ
دراﯾﺠﺎد ﺣﺲ دﻟﺒﺴﺘ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻔ – ﻃﺒﻘﺎﺗ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی
در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟ آن ﻧﻬﺎد ﻫﺎ
در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از ﺣﻘﻮق ﻓﺮد در زﻧﺪﮔ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﺑ ﺗﺮدﯾﺪ آﺳﯿﺐزا اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮاﻧ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب داﻧﺶ و آﮔﺎﻫ ﻃﺒﻘﺎﺗ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻂ اﺳﺘﻘﻼل از ﯾﺎری
روﺷﻨﻔﺮان ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ وﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻘﻄﺎران ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﻨﺪ و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻋﻤﻞ
ﻣﺤ ﺑﺰﻧﻨﺪ  .از ﺗﺠﺎرب ﻧﺎﺷ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ داﻧﺶ ﺧﻮد درس ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻋﻢ از اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ
ﻣﻨﻔ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ درس ﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺑﺎره ی:

ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠ) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ– ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر وﺑﺮﺧ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧ( 
ت ﺳﺎزﻣﺎن
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ) ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ‐ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ‐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎ ِ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﮐﺎر (

در ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻫ درس آﻣﻮز از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨ
– ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ وﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس و آﺳﺎن در ﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎن
ﻫﺎی داﻧﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺷﻞ دﻫﺪ .
اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ در ﺗﺸﻞ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ دارای ﮐﻤﯿﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻔﯿﺪ

ﺗﺮ و اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ و در ﺗﺸﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ اﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی درون ﺗﺸﯿﻼﺗ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش ﻓﻌﻼ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ؛ آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻮن ﮔﺮوه

ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ در ﺷﺒﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﻣﺎن دﻫ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺸﻞ
ﻫﺎی ﺻﻨﻔ – ﻃﺒﻘﺎﺗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﺮﺗﺼﻤﯿﻢ از ﺑﺎﻻ و ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی آن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺗﺼﻤﯿﻤ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺷﻮد و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﻫﻤﺪﻟ ﺟﺪی
را در اﺟﺮا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷ ازﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ و ﻓﺮدی و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ ﺗﻤﺎﯾﻼتِ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ روش ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ
در ﻫﻤﻪی ﺳﻄﻮح در ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﯿﻼت ﺻﻨﻔ – ﻃﺒﻘﺎﺗ رواج ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﻮﮐﺮاﺳ

درون ﺳﺎزﻣﺎﻧ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻋﻀﺎ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ درﺷﯿﻮهی ﺧﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﺗﺸﻞ و
زودودن ﻓﺮدﮔﺮاﯾ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻣﻨﻔ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺰرگﺑﯿﻨ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻠﻤﺮو وﯾﮋه و اﻧﻮاع

ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﯿﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺗﺸﯿﻼت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﺟﺮاﯾ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ارزﯾﺎﺑ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮای

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورﯾﺎت در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺸﻞ ﺻﻨﻔ– ﻃﺒﻘﺎﺗ اﺳﺖ .ﺑﺪون ارزﯾﺎﺑ
دﻗﯿﻖ از ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ،ﻧﺎتو ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺗﺸﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﻨﻬﺎنﻣﺎﻧ اﯾﻦ
ﺿﻌﻒ ﻫﺎ ،ﺧﻮد را در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻼت دﯾﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﺗﺸﻞ ﻫﺎی ﺻﻨﻔ – ﻃﺒﻘﺎﺗ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﺗﺸﯿﻼت و ﺑﺮای اﻋﻀﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﯿﺰه ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﻮر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اﻣﻮر ﻣﺎﻟ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ و اﻃﻤﯿﻨـﺎنﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟ ﺑـﺮای ﯾـ ﺗﺸﯿﻼت ﺻـﻨﻔ – ﻃﺒﻘـﺎﺗ ﺑﺮﻗـﺮاری ﯾـ ﺳﯿﺴـﺘﻢ
درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ وﯾ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدِ آن در ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎﻟ ﺗﺸﯿﻼت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دو وﯾﮋﮔ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺎ دارد :اول اﯾﻨﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ

ﻋﻀﻮﯾﺖ ،اﻋﻀﺎ ﺗﺸﯿﻼت را از ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و دﻟﺒﺴﺘ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺎﺷ از اﯾﻦ ﻫﻤﯿﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘ ﭘﯿﺪا

ﻣﮐﻨﻨﺪ و دﯾﺮ آﻧﻪ ﺣﺲ ﺑ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺮ؛ اﺳﺘﻘﻼلِ ﺗﺸﯿﻼت را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾ ﺗﺸﯿﻼت ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﺑ ﻧﯿﺎزی را در اﻋﻀﺎی ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﻤﺪﻟ و ﻫﻤﯿﺎری ﻫﺎی درون ﺻﻨﻔ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪﻣﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﺪﻟ و ﻫﻤﯿﺎری ،ﺗﺸﯿﻼت ﺑﺮ روی اﻣﺎﻧﺎت اﻋﻀﺎی ﺣﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻣ ﮐﻨﺪ و از اﻃﺮق اﯾﺠﺎدﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟ و ﺟﺬب ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ،اﯾﻦ اﻣﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎی درونِﺗﺸﯿﻼت ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﺑﺎﻻ ﻣﺑﺮد .آﻟﻮدﮔ ﻫﺎی ﻣﺎﻟ و راﻧﺖﺟﻮﯾ از ﻫﺮ
ﻧﻬﺎدِدوﻟﺘ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘ ،ﺗﺸﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎزﺷﺎری ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ  .اﯾﻦ آﺳﯿﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎت را ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻼت ﺻﻨﻔ – ﻃﺒﻘﺎﺗ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺮان ﺧﻮاﻫﺪ زد.
در ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق اﻋﺘﺼﺎب و ﻫﻤﯿﺎری  ،اﯾﺠﺎد ﺗﺸﯿﻼت رﻓﺎﻫ ﭼﻮن
ﺗﻌﺎوﻧ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف و ﻣﺴﻦ و اﻋﺘﺒﺎر در ﮐﻨﺎر ﺳﻨﺪﯾﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘ
ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﻨﺎه ﻫﺎی ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﯿﻼﺗ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎن ﺷﺎف ﺑﯿﻦاﻟﻨﺴﻠ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ درون ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ راه
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﮔﺮان را از ﻧﺎه درﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﻫﺪاف آﻧ و آﺗ ﺑﺎز ﻣدارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻘﺶ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﻮﺟﻪ دارد! در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
وﯾﮋه از ﺳﻮی ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﻨﺪﯾﺎﻫﺎ و ﺗﺸﻞ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ و دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ را ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺗﺸﯿﻼﺗ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺑﻮروﮐﺮاﺳ ﺳﺎزﻣﺎﻧ اﻧﺪ ،ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺗﺸﯿﻼن ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ »ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣ« 
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ در درون ﺗﺸﻞ ﻫﺎی ﺻﻨﻔ– ﻃﺒﻘﺎﺗ را ﺑﻪ اﻣﺮی زاﺋﺪ و
ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﯾ ﺗﺸﯿﻼت ﻣﻮﻗﺘ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣ
ﺗﻮاﻧـﺪ در زﻧـﺪﮔ ﺣـﺎل و آﯾﻨـﺪه ی ﮐـﺎرﮔﺮان ﺗـﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷـﺪ  .آﻧﻬـﺎ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ی ﻧـﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺷـﺪه
ﮐﺎرﮔﺮان را درﯾ ﺗﺸﯿﻼت ﻋﺎﻣﻠ ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ زداﯾ و ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ درون ﺗﺸﯿﻼﺗ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﮐﺎرﺟﻤﻌ و ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﻤﻌ و ارزﯾﺎﺑ ﺟﻤﻌ از آن
در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﺗﺸﯿﻼت ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﺮی ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد و روزآﻣﺪ وﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺷﻮد .ﺑﺮﺧ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺗﻌﻬﺪات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﻨﯿﺘ از ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻮﻋ
اﺟﻼسﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻠﯿﺴ ،ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﺎ روزآﻣﺪ ﮐﺮدن ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﺮﻣﺠﻤﻊ آﻧﺮا ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮد  .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺷﺪﻧ اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز اﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻋﻀﺎی آن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﯿﺎت دﺑﯿﺮاﻧﺶ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎروا زﻧﺪاﻧ ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﺳﺖ ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن و درک ﻫﻤﺎﻧ
اﻋﻀﺎی آن ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔ و ﮐﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ  .ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸﻞﻫﺎی ﺻﻨﻔ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن دارﻧﺪ و ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻒ
ﺧﻮد اﯾﻦ درک و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﻌﻬﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻣﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدد و
ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺸﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮐﻨﻮﻧ ﺑﺎ ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
ﺷﻞ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎب ﻧﺮی و ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮاﯾ ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی درون
ﺗﺸﯿﻼت ﻧﺎدرﺳــﺖ و ﮔــﺎه ﺑﺎزدارﻧــﺪه ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد  .آﻧﭽــﻪ ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ اﯾﻨــﻪ ﻧﻬﺎدﺳــﺎزی ﺑــﻪ روان ﺳــﺎزی
ﮐﺎرﺗﺸﯿﻼﺗ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .
در رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻨﻔ – ﻃﺒﻘﺎﺗ
ﯾ از راه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﮔﺮدد ﯾ ﺗﺸﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎﯾ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺗﺸﻞﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﺴﻮ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻤ ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻄ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
اﺷﺘﺮاک ﻣﻨﺎﻓﻊ در آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺸﻞﻫﺎ و رواﺑﻂ آنﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﻠ ﺑﻪ
ﺳـﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای و ﺟﻬـﺎﻧ ﻧﯿـﺰ ﮔﺴـﺘﺮش ﯾﺎﺑـﺪ .از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺸـﻞ ﻫـﺎی ﺻـﻨﻔ– ﻃﺒﻘـﺎﺗ از ﺗﺠـﺎرب و
داﻧﺶ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ و از آن ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘ ﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﻪ ﻇﺮﯾﻒ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﺗﺸﻞ ﻫﺎی
ﻫﻤﺴﻮ و ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ اﻋﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺮدد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﻫﺎی ﻣﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ و ﻧﺰدﯾ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات رﻫﺒﺮی ﺗﺸﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺴـﺎﻧ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه اﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﺼﻮﺑـﺎت ﻣﺠـﺎﻣﻊ ﻋﻤـﻮﻣ و ﻫـﺮ ﯾـ از وﻇـﺎﯾﻔ ﮐـﻪ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ی
ﺗﺸﯿﻼت ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن در رﻫﺒﺮی ﺗﺸﯿﻼت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﻨﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎی وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺸﯿﻼت ﺑﻪ اﻋﻀﺎ در ﺧﺪﻣﺖ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟ آن و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺨﺸ
ﻧﺮی و ﺑ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﺎرﺗﺸﯿﻼت ﻣﻮﺟﺒﺎت آﺳﯿﺐ را درﺗﺸﻞ ﻫﺎی ﺻﻨﻔ– 
ﻃﺒﻘﺎﺗ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .
—————————–
ﻣﻨﺒﻊ :وﺑﻼگ ﮐﺎر در اﯾﺮان

