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 آميته پيگيری و شورای همكاری

 
  و ششماه هشتادل مرداد وا                                                                                                  ناحسا -محمد 

   
  و  ايجاد تشكل مستقل آارگران ی برای آميته پيگير ، با اعالم موجوديتی سالها خفقان و سرآوب جنبش آارگربعد از

. دميده شدیفعاالن جنبش آارگر در یاميد تازه ا ، دولت ايران   ILO ر آایاعتراض به مماشات سازمان جهان با  

 آارگران ی، سنديكایه فعاليت آرد بعد از آميته پيگيرب  شروع ی مستقل آارگری با هدف ايجاد تشكل هایآميته پيگير

 ايجاد اين تشكل یشدن راه براآه ميتوان گفت هموار ايجاد شد ی آارگریاتحاد آميته ها وی، آميته هماهنگشرآت واحد

.دبو یش آميته پيگيرها ، آغاز گر  

؟د تشكل های آارگری بود رسيده استز گذشت چند سال آميته پيگيری به هدف اوليه خود آه ايجااما بايد ديد بعد ا  

اری دست آورد عملكرد و فعالين می گويند اين آميته ها به بن بست رسيده اند ؟ آيا شورای همك آيا آنچنانكه بعضی از

يت آميته  موفق  ذهنی عدم يكی از موانع به آنم   سعی می نوشته اين در ؟عملی اين آميته ها بوده استضرورت آار

با نگاهی نقادانه در جهت جمعبندی ريشه ای از  هرچند آوچك باشد تا فعالين ديگرتا گامی. پيگيری مروری آوتاه آنم

.تا بتوان گامهائی استوارتر در جهت رشد و اعتالی جنبش آارگری برداشت. عملكرد آميته تالش آنند   

 توده ای هميشه رنج برده و  آارگر از نداشتن تشكلهای آارگری به راحتی ميتوان ديد آه طبقه با بررسی تاريخ جنبش

 طعیامق تاريخ جنبش آارگری به استثناء.  ايجاد اين تشكلها تالش آرده استجهتپيدا آردن آوچكترين روزنه ای دربا

ای توده ای ه عقب نشينی شده ، فاقد تشكل هبسرآوب پليسی مجبور  و جامعه حاآم بودهآوتاه آه بحرانهای سياسی در

 وجود  عدم  اين مبارزات و و پراآنده بودن ان اوج گيری اعتراضات آارگر  با  اين سالها در. ادامه آار بوده است و 

فعالين   و جنبش آارگری قرار گرفتهروزدستورجاد تشكل های توده ای آارگران در، ضرورت ايسازمانهای آارگری

حاصلش ايجاد چند آميته و دست تالش صادقانۀ اين فعالين . گرفتنداين جهت بكارسعی و تالششان را درآارگری تمام 

مبارزات جاری طبقه آارگر آه متاسفانه نه تنها در. يته ها و فعالين آارگری بوده استشورای همكاری بين اين آمآخر

، عنی ايجاد تشكل های مستقل آارگریخود نيز ي  هدف اوليه ند بلكه در رسيدن به داشته باش نتوانسته اند تاثير بسزائی

.نتوانسته اند گامی به جلو بردارند  

  
  تشكل های توده ای آارگران
برای آنكه بتواند  به اين سئوال است آه طبقه آارگر، پاسخ گفتن درستفعال آارگریابتدائی ترين مسئله پيش روی هر

روشن است آه همۀ  ؟ به خوبی نهد را پشت سر  بايد چه پروسه ایمبارزه بگذارد طبقه مستقل پا به ميدان  بعنوان يك

تا زمانيكه توده های وسيع طبقه آارگر به هويت طبقاتی شان آگاه  قدرت طبقه آارگر در اتحاد و يكپارچگی آن است و

.نگردند ايجاد يك وحدت وسيع طبقاتی امكان ندارد  

مبارزات به   اين   و قوت بخشيدن به  و تداوم رسيدن به مطالباتشان د برای مبارزات جاری خو در توده های آارگر
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متنوعی نيز   تشكل ها شكل های  آه ممكن است اين ضرورت تشكل پی برده و با ايجاد تشكل های گوناگون توده ای 

ز شكستها و و با درس گيری ا ش را تجربه می آند آارگر منفرد بودن درآمده و وحدت با هم سرنوشتانداشته باشد از

يك امكان ديگر را ، زندان و هزار و ی صف آرائی آرده آه نيروهای مسلحپيروزيهايش می آموزد آه مقابلش طبقه ا

،  ديگر هم طبقه ای هايش گره خوردهمی آموزد آه او نيز عضوی از يك طبقه است و سرنوشتش با. در اختيار دارد

. و يكپارچگی آن استاتحاددرآه تمام قدرت طبقه آارگر می آموزد  

تكی به تشكلی است آه هر  و پيروزی مبارزه اش م می آموزد برای رسيدن به آوچكترين مطالبه ای بايد مبارزه آند

 دارد و   بسياری اين پروسه ، پروسه ای است آه پيچ خم های. آن تشكل گرد آمده باشندشتانش درهم سرنوچه بيشتر

حال راهی است آه ، بهراين راه طوالنی باشد يا آوتاه. ايد بگذردمام اين پيچ و خم ها بتمی بايد ازبناگزيرطبقه آارگر

.طبقه آارگر پيش رو دارد   

اين ده ای آارگران است و متاسفانه در به تشكل های تو و پيروزی در مبارزات جاری اش متكیپيشروی طبقه آارگر

خود آارگران شد ايجاد تشكل های توده ای امرابتدا بايد ياد آور. واحدی بين فعالين آارگری نيسترابطه درك درست و

به دست خود آارگران همانگونه آه در  و محيطهای آار بلكه در. ند ابتدا به ساآن به وجود نمی آياست و اين تشكل ها

داوم و ت  و برای   و بنا به ضرورت مبارزه باال اشاره شد آارگران در مبارزات جاری برای رسيدن به مطالبات خود

روشن است  آارگر به خوبی برای پيشروان طبقه . شكل های خود را ايجاد خواهند آرد، تقوت بخشيدن به اين مبارزه

دارد می بايد تشكلی را سازمان دهد آه بتواند بخش بيشتری از هم آن قرارطبقه ، بنا به شرايطی آه دربخشی ازآه هر

ش ببينند تشكلی آه توده های وسيعی از آارگران از طريق آن آموز. ده و فعال نمايد سرنوشتانش را در آن سازمان دا

گرفتن هيچ تفاوتی و صرفا بر مبنای نظرآارگران بدون درشكلها توده های وسيعی ازدر اين ت. و آگاه شده و رشد يابند

ن چون تنی واحد عمل خواهند در آموقعيت مادی و اقتصادی شان ، يعنی هم سرنوشت بودنشان در آن متشكل شده و 

 تشكل های توده ای  خصۀاولين مش. خواهند آرد تشكل هايشان دفاع  نيز از همبستگی خود و اتحاد  با نيروی  آرد و

تجربه عملكرد تشكل های فرمايشی را ديده اند آارگران در. دن آن از دولت و آارفرما می باشدمستقل بوآارگران، در

ايد با نيروی  و سرمايه دار ايجاد شود، بلكه ب ل های واقعی آارگری نمی تواند با جلب نظر دولتوبخوبی ميدانند تشك

تنها نيروی خود . رمايه داری را مجبور به رسميت شناختن تشكل های مستقل آارگری آنند ، سهمبستگی و متحد خود

.نرا به سرمايه داری تحميل می آندآارگران و مبارزۀ متحدانه شان است آه به تشكلهايشان رسميت بخشيده و آ  

  
  آميته پيگيری

جهتما در گويندو مييشات متفاوت آارگری قلمداد آرده بر گيرنده گرا، آنرا ظرفی درفعالين آميته پيگيریبخشی از   

سعی انند وچند آه عمال آميته رابه عنوان يك تشكل توده ای آارگران ميدهر. كنيم تشكل های آارگری فعاليت ميايجاد

آميته پيگيری  -١، آنچنان آه در اساسنامه ماده ته بعنوان يك تشكل توده ای هستندتعريف ماهيت و خصوصيت آميدر

، نمايندگان منتخب ارگران بوده آه متشكل از آارگراناز ابزارهای مبارزه آ يكی" خود را چنين تعريف آرده است 

در واقعيت امر از آنجا آه اين تشكل "  و فعالين آارگری می باشد در مجامع عمومی در بخش های مختلف آارگری

ه ، در تناقض در برگيرندۀ بخشی از فعالين آارگری است و جدا از محيط آار و مبارزات جاری آارگران شكل گرفت
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، آميته اساسنامهرآه د هر چند . آنجا رانده و از اينجا مانده اندگرفته و بقولی از ا تشكل های توده ای آارگران قرارب

تشكل های آزاد آارگری   و پيگيری روند ايجاد  پيشبرد امر سازماندهی " -٢اهداف خود را چنين بيان می آند ماده 

عمال با گذشت تقريبا دو سال ، فعالين آميته در پيشبرد اين هدف " آارفرمايان  و لتی و مقامات دو بدون دخالت نهاد 

مورد تشكل های  لط و ديدگاه مغشوش اين فعالين دردرك غآه خود اين امر نشان از. نتوانسته اند گامی عملی بردارند

گيرند شكل ميمحيط های آارخارج ازدرگيرندۀ فعالين آارگری بوده وبرهمچنين تشكل هايی آه درتوده ای آارگران و

ده ای نشدن اين تشكل نسبت داده  به تو،آميته را، علت عدم حضور تودۀ آارگران درعملدرك غلطی آه در .باشد، مي

آارگران  راه اصولی ايجاد تشكلهای توده ایقانون گرائی راجنبش خودبخودی وتا آنجا پيش ميرود آه غرق شدن درو

نهايت شرآت در يك و در اطالعيه  را آم رنگ آرده تا حد نوشتن يك  و وظايف فعالين آارگری  نقش . ميكند قلمداد

 وظايف جهت تعريفيته پيگيری به درستی آمده است دراساسنامه آم١٢ماده همانگونه آه در. كنديآآسيون خالصه م

ارگری وتبليغ جهت پيوستن آنها به آميته پيگيری وتالش فعالين آبرقراری ارتباط با ساير"واحد ارتباطات و تبليغات 

"برای اتحاد عمل ضروری با سايرتشكلها   

.بايد خود را تعريف آننداين اساس نيزفعالين آارگری تشكيل شده و برته پيگيری آه ازتشكل هايی مانند آمي  

ر به شكل روتين فعالی آه دخالت در مبارزات جاری طبقه آارگ. گيرندۀ وظايف فعالين آارگری باشدبرتعريفی آه در

زات در جهت پيشبرد و سازماندهی ، جزئی از وظايفش محسوب شده وبا دخالت فعال در اين مبارو مستمر و روزانه

 و آار آارگران، سعی در  با حضور در محيط زيست.  آارگران سعی و آوشش می آند اش به وسيله تشكل های خود

آارگر و جلب مبارزات بخش های مختلف طبقه با داشتن نقشی فعال درن پيشروان طبقه به يكديگر آرده ومرتبط آرد

جهت منافع پايه ای و اساسی آارگران آوشش می آند ومنافع آل طبقه را سر لوحه ريكديگر دحمايت اين بخش ها از

،سعی در آگاه آردن هم زنجيرانش هر روزه وآموزش اصول مبانی علمیفعالی آه از طريق آار. ر ميدهد آارش قرا

.می آند  

  
  شورای همكاری

ين مسائل و معظالت مبرمترسرو فعالين آارگری برجهت اتحاد عمل تشكلها اخوان اتحاد آميته های آارگری دربه فر

 دانشجويان  از  و بخشی ، آميته هماهنگی، آميته پيگيریآارگری اد تشكل سراسری يا فراگيرايج و جنبش آارگری 

اتحاد آميته های آارگری پيشنهاد شده بود، شورای همكاری  دعوتنامه آه درهمانطور  و  دادند  مثبت پاسخ ........ و

در پی عدم  ،نيزبه آن اشاره شده اين شورا، همانگونه آه درفراخوان. فعالين آارگری آغازبه فعاليت آرد و ها تشكل   

شده خود و پاسخ گويی به علت عدم موفقيت و معظالت پيش رويشان رسيدن به هدف تعريف ا درموفقيت اين تشكل ه

.، شكل گرفتمچنين ايجاد تشكل سراسری آارگرانو ه  

، همان درك غلط و مغشوش است آه با مورد تشكل توده ای آارگراندرك رايج در شورای همكاری نيز درمتاسفانه 

آننده در  تشكل های شرآت  پيش روی   به معظالت  تنها ، نه ل فعالين و تشكل توده ای آارگرانمخدوش آردن تشك

اما طرح ايجاد تشكل سراسری و فراگيرو . نمود همان معظالت خواهدی نمی دهد بلكه شورا را نيز دچارشورا پاسخ

همان درك غلط و مغشوش در مورد تشكل های ، نه تنها حاآی ازبرای ايجاد آندادن فراخوان برای همكاری واتحاد 
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آارگری است بلكه در مواردی نيز توهم زا می باشد آه بايد از زوايای مختلف نقد و بررسی شود آه در اين نوشته 

در بهترين شكل اين شورا . در مورد شورای همكاری اآتفا می آنم  در اينجا فقط به اشاره ای آوتاه . ستجای آن ني

مقاطعی جهت اتحاد عمل ، تنها می تواند در، با اين ترآيب آه هم اآنون داردجنبش آارگریگذاری درتاثيرئی وآار آ

.آندغيره عمل  اين تشكل ها ، بر سر مسائل مشخص مانند برگزاری مراسم و  

  
  تشكل فعالين

آن متشكل شده اند ميبايد با تفكيك فعالين آارگری درايجاد شده و بخشی ازخارج از محيط آاراين تشكل از آنجا آه در

اساسی آل طبقه پيش روی خود دادن منافع پايه ای و، وقرارايی از تشكل های توده ای آارگرانوظايف چنين تشكل ه

جاری آارگران  و ارائه راه آارهای عملی ، نقش فعالی را در مبارزات  با تهيه. شن و شفاف عمل نمايند، با افقی رو

به يكديگر سعی و   و مرتبط آردن پيشروان اين بخش هات وحدت بخش های مختلف طبقه آارگرجهداشته باشند و در

 تهيه  ر نمونهبطو. موانع است بكوشندازپر  و ، آه راهی پر پيچطبقه آارگر راه جهت رفع موانع سرتالش آنند و در

د مبارزات جاری اش دست يابد بولتنی آه هر آارگری با مراجعه به آن ، بتواند به راه آار های عملی در جهت پيشبر

های مبارزات جاری آارگران شكل دادن به خواستها و شعاربولتنی آه در. جهت رشد و آموزشش از آن سود بردو در

.عال داشته باشدنقشی ف   
  

احسان -محمد   
 

  کميته پيگيری برای ايجاد تشکل کارگری:منبع


