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"ی همکاریشورا"و " یريگي پتهيکم" یمجمع عمو    

 
هشنبدو  ١٣٨٧مهر م هن بيست   دنراب ز دانايب                                                 

  
در محلی " کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری" مهرماه، دوازدهمين مجمع عمومی ٢٦در روز جمعه گذشته 

ر اکثريت البته در چنين اوضاعی صرف اينکه اين مجمع با حضو. از شهرستان کرج به صورت حضوری تشکيل شد

اعضا آن بوقوع پيوست، خود دستاورد مهمی است، اما به جرأت می توان گفت که تصميمات اتخاذ شده در اين مجمع، 

 .آن را به عنوان نقطه ی عطفی در تاريخ اولين تشکل فعاالن کارگری در دوران جديد مبارزه طبقاتی ثبت خواهد کرد

شفاف سازی موقعيت سياسی اين تشکل در طيف کنونی فعاالن يکی از مهمترين مسائل مورد بحث در اين نشست 

کارگری بود که سخنرانان در مورد اين واقعيت که دولت های مختلف و متنوع جمهوری اسالمی بارها ثابت کرده اند که 

فاوت بوده، حامی سرمايه داران و کارفرمايان می باشند و در مقابل خواسته ها و منافع طبقه کارگر ايران، نه تنها بی ت

بلکه فعاالنه از منافع سود جويانه ی کارفرمايان حمايت کرده و مستمرًا به سرکوب مبارزات کارگران پرداخته اند، تأکيد 

سه جانبه "وجود ندارد که بتوان از سياست " طرف سومی" کرده و متذکر گشتند که در مقابله کارگران و سرمايه داران 

و بر همين مبنی يکی . سخنی ميان آورد ILO ه از طريق نهادهای بين المللی ای چون، چه در سطح داخلی، و چ"گرايی

موضع خود را در قبال اين سياست نادرست که جنبش طبقه کارگر را به ..." کميته پيگيری"از سخنرانان پيشنهاد داد تا 

ز تصميم گيری نهايی در اين مورد را مجمع دوازدهم نيز با ديدی تأييد آمي. بيراهه کشانده و خواهد کشاند، مشخص سازد

 .در دستور کار مجمع سيزدهم قرار داد

اما آنچه در اين مجمع به وضوح ديده می شد، اتفاق نظر اعضای آن در تحليل از شرايط سياسی فعاالن کارگری و طيف 

گذشته باعث گشته طبق چنين تحليلی، رشد و توسعه مبارزات کارگری در چند سال . بندی ميان تشکالت موجود بود

و با . است تا فعاالن کارگری بر مبنای ديدگاه و راه حل های انتخابی شان به دو گروه رفرميسم و راديکال تقسيم شوند

تجزيه و انشعابات در سطح اين فعاالن، رفته رفته نهادهای مجزايی که نمايانگر چنين تفاوتی در استراتژی و تاکتيک 

منسجم گشته اند و گو " کانون مدافعان حقوق کارگر" جناح رفرميست در تشکيالتی به نام اخيرًا. باشند شکل گرفته اند

اينکه تعدادی از فعاالن صادق کارگری نيز در اين تشکيالت حضور دارند، اما با در نظر گرفتن مفاد اساسنامه ی بغايت 

کننده اين تشکيالت در دست سوسيال ليبرال ها قرار گرفته ارتجاعی آن و اين واقعيت که کنترل موقعيت های تعيين 

در سطح داخل و خارج  "سه جانبه گرايی"است، اميدی به تغيير موضع ايشان از رفرميسم و سنديکاليسم و طرفداری از 

يز هنوز اما در طرف مقابل ن. از کشور و تبليغ تکيه ی رهبران کارگری به نهادهای سرمايه داری و امپرياليستی، نيست

طيف راديکال، به علت عدم خط کشی قاطع با چنين نظراتی و تزلزل در طرد کامل استفاده از ابزارهای سرمايه داری 

 .و کارفرمايی، نتوانسته است تشکالتی منسجم، چه از زاويه نظری و چه از لحاظ عملی بوجود آورد

کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل "موجود در با در نظر گرفتن موارد فوق و با رجوع به تمايالت بسيار قوی 
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در فعاليت های کارگری، از طرف ..." کانون مدافعان "به خط مشی رفرميستی و همکاری تنگاتنگ با " های کارگری

در اين ارتباط . مورد بررسی قرار گرفت" شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری"سخنرانان، پيشنهاد خروج از 

در مدت زمان تعيين ..." کميته هماهنگی "ريب به اتفاق شرکت کنندگان در مجمع عمومی معتقد بودند که اگر اکثريت ق

. می بايست از چنين ائتالفی خارج گردد..." کميته پيگيری"شده ای به اصالح نظرات و روش کاری خود اقدام نورزد، 

و . مورد تأييد قرار نگرفت" خروج فوری" يک رأی، اما بر خالف نظر برخی از پيشنهاد دهندگان، تنها با اکثريت

. برای اصالح روش کاری و تصريح نظرات شان گشت..." کميته هماهنگی "مجمع خواستار تعيين ضرب العجلی برای 

 درصد اعضا، به شورای نمايندگان دوره ی دوازدهم اين اختيار داده شد تا در ٨٠در رأی گيری دوم، با اکثريت 

را ..." شورای همکاری"از ..." کميته پيگيری"به اصالح خود، خروج ..." کميته هماهنگی"م تمايل صورت رويت عد

توصيه شد تا در جهت اطالع رسانی و شفاف سازی نسبت ..." کميته پيگيری "همچنين به اعضای . عملی و اعالم نمايد

ه طرح مشخص مشکالت و تخلفات ، در سطح عمومی جنبش، اقدام ب..." شورای همکاری"به معضالت موجود در 

 .کنند "اتحاد عمل"در پيشبرد سياست ..." کميته هماهنگی"

به اتفاق آرا " عدم نگرش به باال و تکيه بر اتحاد توده ی کارگران"تصميمات مهم ديگری نيز در راستای پيشبرد سياست 

 کنونی جنبش کارگری به آنها اشاره گرفته شد که در آينده و ادامه ی پيشبرد اطالع رسانی و شفاف سازی معضالت

  .م کرديخواه

  

 

 بينا داراب زند

١٣٨٧ رمه٢٩  


