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سميبرالي لاي ی جنبش کارگری به سوی گامی همکاریشورا     

 
هشنبدو  ١٣٨٧مهر م هن بيست  محمد احسان                                                   

  
ا نيز، جهت ارتقاء و رشد جنبش کارگری جزء آمال و دغدغه تک تک فعالين صادق بوده و در همين راستاتحاد عمل در

اما ديری نپائيد و بزودی مشخص شد . شوقی در بين فعالين بوجود آمدروزهای اول شورو با تشکيل شورای همکاری در

بررسی صادقانه هر گام کوچک ، راهی که با نقد وداردعالين کارگری قرارکه راهی پر پيچ و خم مقابل روی تشکلها و ف

  .ميتوان آن را پيمود و در جهت ارتقاء و رشد جنبش کارگری تالش کرد

اساس پاسخ د عمل تشکلها و فعالين کارگری برجهت اتحا، درکميته های کارگری  فراخوان اتحادشورای همکاری با

، جهت رشد و ارتقاء جنبش کارگریاتحاد عملی در. ، شروع به فعاليت کردنبش کارگریجوزگوئی به مسائل مبرم و ر

اتحاد عملی که . ، پايان دهدی که بنا به شرايط پراکنده بودنداتحاد عملی که بتواند به خرده کاريها و اتالف نيروی فعالين

فعالين بتوانند به تشکلها وبلکه با تکيه به تجربيات ديگرعمل کنند آن فعالترد نه تنها تشکلهای شرکت کننده درکمک کن

  .آن شرايط گرفتارش بودند ، پاسخ داده و گامی به جلو بردارندمعضالتی که در

؟ آيا با تشکيل .ه ابتدائی ترين اهدافش رسيده استشروع کار شورا ميگذرد بايد ديد شورا بسال از٢اکنون که نزديک به 

؟ آيا با اين اتحاد عمل گامی در جهت پاسخ .گيری شده استکاريها و اتالف نيروی فعالين جلوخرده ز، اشورای همکاری

سيدن به مطالبات مبرم کارگران ؟ آيا شورای همکاری برای ربرم و روزجنبش کارگری برداشته شدگوئی به معظالت م

؟ چرائی که بايد در م اين سوالها منفی است چرا؟ مسلمَا جواب تماداشته استجهت حرکتی سازمان يافته گام بردر

  .عملکرد شورا آن را بررسی نمود

ديگر تشکلها يا . داشتنديته پيگيری و کميته هماهنگی حضور، دو تشکل اصلی يعنی کمدر شکل گيری شورای همکاری

، ورا از چندين گروه تشکيل شده بوددر ضمن به ظاهر ش. نداشته اندوده و يا حضوری فعال و ادامه داروابسته به آنها ب

بايد ياد . م ها به طور جداگانه نوشته می شدواقع چندين نام متعلق به هماهنگی بوده و تنها در روی کاغذ اين ناولی در

  .، شورای همکاری با فراخوان اتحاد کميته های کارگری شروع به فعاليت کردشدآور

 ، با کميته ی بوده و در يک جهت نيز عمل می نمودند و اخيرَا اعالم رسمی کرده انداما آنها عمًال با کميته هماهنگی يک

ی توانسته در شورای همکاری ، کميته هماهنگکمینظر، يعنی ازبه همين علت ساده .يکی هستندهماهنگی ادغام شده و

  .غالب داشته باشد تأثير

، بعنوان طلبانه وفرقه ای کميته هماهنگی، برخوردهای انحصار٨۵ اول ماه مهاولين عملکرد شورای همکاری درپس از

ملکرد از شورا دانشجويان برابری طلب با نقد اين ع روند رو به رشد شورای همکاری مطرح شد و، درمعضل اصلی

موارد شورا و شفاف اينچنين برخوردهايی که دراما متأسفانه کميته پيگيری به جای نقد روشن . کناره گيری نمودند

  .خوردها را نقد کرده وگوشزد نمايدنشستهای شورا، اين برطريق نماينده خود در، به اين اکتفا نمود که اززيادی نيز بوده
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ديگر جزئی از عملکرد اصلی شده ومکرر تکرارطلبانه کميته هماهنگی بطورنحصارحاليکه برخوردهای فرقه ای و ادر

جهتی که ی تاثير گذارده وآنان شورا را درنکه در روند اصلی حرکت شورای همکارآنها در شورا محسوب ميشود آنچنا

مسير تيجه اش اين بوده به جای حرکت درعملکردی که ن. می دهند فرقه و سکت خودشان است سمت و سومنافع

يری و هماهنگی در يگعمًال کميته پديگر، امروزبه شورای همکاریا و فعالين ديگرگسترش اتحاد عمل وپيوستن تشکله

سوی کميته پيگيری پيشنهادهايی عملی از: ردهای شورای همکاری اشاره می کنمبرخوبه چند مورد از. شورا مانده است

اما .  به شورای همکاری برده شد***، ايجاد صندوق اعتصاب**، تشکيل کميته اعتصاب*مانند لغو قراردادهای موقت

ملی در سوی شورای همکاری برداشته نشد بلکه به نوعی سعی شد به عنوان عا آنها ازجهتهيچگاه نه تنها قدمی در

، کمپين حمايت از در چند ماه گذشته: وع برخوردها اشاره کوتاهی می کنمبه يکی از اين ن. مقابل اين حرکتها عمل شود

ضاء کميته پيگيری حول اين کمپين فعال اع پيگيری اعالم شد و در پی آن نيزکارگران اعتصابی هفت تپه از سوی کميته

برای تمام تشکلها و فعالين کارگری خواست  چند اطالعيه و دعوتنامه رسمی از، طیکميته پيگيری با اعالم کمپين .ندشد

. از اين کمپين اعالم حمايت نمودندمتعاقب آن چند تشکل  .، کميته پيگيری را همراهی کنندبرنامه ريزی و پيشبرد کمپين

ارتباط با اين کمپين هيچ ، دراعضاء اصلی آن محسوب ميشودکی ازاما شورای همکاری که کميته پيگيری بعنوان ي

 در جهت منافع اگر اين حرکت کميته پيگيری. اين کمپين حمايت نکردندازشته و حتی بصورت يک نوشته نيزگامی برندا

ملزم بودند اين حرکت ، ن يک تشکل کارگری قلمداد می کنندخود را به عنوادرجه اول آنها که ، درجنبش کارگری نبوده

گی می کنند چنين جامعه ايکه آنان زند، انگار که اصال درين حرکتی از سوی آنان صورت نگرفتاما چن. را نقد کنند

تحاد عمل گام برداشته و حاليکه کميته پيگيری در شورای همکاری با کميته هماهنگی در جهت ا، درحرکتی مطرح نشده

الب است اشاره کنم ، در ج. ی در جهت جنبش کارگری انجام دهند، کاران می خواهند همراه کميته پيگيریبه ظاهر آن

، کميته پيگيری همراه برگزاری آنی همکاری گلگشتی برگزار شد که درکارگران هفت تپه ازسوی شوراحمايت از

رد کمپين و اهداف آن در شت و در همين گلگشت نيز اعضاء کميته پيگيری در موکميته هماهنگی فعاالنه شرکت دا

سوی آنان در مورد کمپين حمايت اما هيچ عکس العملی از. اين کمپين شدندحمايت ازخواستار، گفتگو کرده وجمعحضور

اين حرکت مهر تشکل آنان بری نداشت وفرقه آنها هم خوانچون با منافع گروه و. ، ديده نشدکارگران اعتصابی هفت تپهاز

  .نخورده بود

 بهتر ، نزديکی و همکاری با کانون دفاع از کارگران يا کرده اند تحت لوای شورای همکاریعکس اخيرًا آنها سعیبر

رفرميسم جامعه ليبراليسم را نمايندگی می کنند و حامی پروپا قرص ، زرافشان که در، ثقفیبگويم با آقايان رئيس دانا

 اين هيچ مقطعی نه تنها دغدغه شان جنبش کارگری نبوده حتی در جهت نزديکی باآقايانی که در .، داشته باشندهستند

تالش  .ان نيست و مسئله من نيز نمی باشدالبته در اين نوشته جای نقد ليبراليسم و اين آقاي .جنبش نيز قدمی برنداشته اند

را به سينه می تی است که اينهمه سنگ طبقه کارگرمورد جريانا، درن فعالين کارگریمن در اين نوشته روشن شدن اذها

وجود جرياناتی که فقط می خواهند از .طبقه کارگرهستند، طرفداران پينه بسته اند تا ثابت نمايندبه دنبال دستزنند و

  .تهای بورژوازی تالش ديگری ندارندياسکارگران در جهت منافع خود سود ببرند وجزء دنباله رو کردن کارگران به س

. ار طلبانه کميته هماهنگی می باشدانحص ، برخوردهای فرقه ای وره شد که معضل اصلی شورای همکاریباالتر اشادر

برخوردهايی که با انديشه و عمل طبقه کارگرکامًال بيگانه بوده و مختص به طبقه ای است که تنها سود خود را می بيند 
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واسته و يا از روی نا آگاهی اينکه بگوئيم کميته هماهنگی ناخ. رابطه ای می بردهرارزشش سودی است که درورو معيا

يقًا از انديشه و اينگونه عملکرد دق. ، برخوردی سطحی و غلط کرده ايمفرقه ای استبرخوردهای انحصارطلبانه ودچار

که گی فعال در شورای همکاری همان اکثريت در کميته هماهنگی است کميته هماهن. آنان نشأت ميگيردتفکرات حاکم بر

، هويت خود را در ضديت با جنبش چپ تاکنونی تعريف کرده و در همان بدو تأسيستحت نظرات جناب آقای حکيمی از

چند از ره. اين جريانات بوده استداشتن کارگران از کوشا بوده و تمام تالششان برحذرتخريب جريانات چپ هميشه

وشن و شفافی با ، مرزبندی رو خطوط اصلی نگرشنظر تفکرتشکل مستقلی محسوب ميشوند اما ازحکيمی جدا شده و

، طبيعی است به چنين جرياناتی. ، همان انديشه های حکيمی استعمل نشان دادند راستای فکری آنهاحکيمی نداشته ودر

  .نزديکی با ليبراليسم گام بردارنددر جهت ، ديکی هرچه بيشتر با کميته پيگيریجای نز

چند  به نوعی به آن گرفتاريم گامی هرکدامجهت رفع معضلی که هراين نوشته سعی کردم در، درشوم میآخر ياد آوردر

 .سطح جنبش کارگری باشد و درست درکوچک بردارم به اين اميد که سر آغاز برخوردهای انديشه بشکل اصولی

  

 محمد احسان

   ١٣٨٧ مهر ٢٨

  کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های آزاد کارگری٧بولتن 

  سالم دمکرات 

 

 

 

 

 
  
بايد آن را .  لغوقراردادهای موقت ، مطالبه ای است که اکثر کارگران با آن درگيرند ودراين شرايط يکی از معظالت آنها محسوب ميشود -*

  .در سطح جامعه طرح نمود و سعی کرد اعتراض کارگران را در جهت لغو آن سازماندهی نمود 

اين در .اعتراض بسر می برندجامعه در اعتصاب وهر گوشه ای ازرگران در، کاکه خبر اعتصاب کارگران را نشنويم روزی نيست -**

ستند شرايط کميته اعتصابی که بتواند بطور متمرکز در اطالع رسانی از اين اعتصابها و مرتبط کردن بخش های مختلفی که در اعتصاب ه

  .ن رابطه و در جهت موفقيت کارگران انجام دهد ، ضروری است ايکه می تواند درکار ديگرهزارکارگران ووانتقال تجربياتشان به ديگر

. مالی است، نياز ادامه اعتصاب و رسيدن به موفقيت، برایين نياز هر کارگر اعتصابی خصوصًا مشخص است که ضروری تر-***

 اعتصابی در اين شرايط ضروری انجهت رساندن کمک ديگر کارگران به کارگر، درايجادش فعال باشندصندوق اعتصابی که کارگران در

  .است

 


