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مع سوم بعد از مجی هماهنگتهيکم  

 
  ١٣٨٧م مهرشششنبه                                                                                                           یفي شرايور 

     
 تشکل در جنبش ني کارکرد ای اساسنامه و چگونگراموني پی هماهنگتهي کمی مباحث درونی سال گذشته، وقتاواخر

با . دينام"  بدرد نخورتياکثر" را تهي کمني خود در انيمنتقد" یلغو کار مزد"  موسوم به اني جرافت،ي شدت یکارگر

  . کردیبررس  موضوع راني توان ای مت،ي اکثرني اتي گذرا به فعالینگاه

 سوم در ی مجمع عموملي جمع، تشکني کار اني ادعا وجود دارد، اما بارزترني ای اثبات نادرستی برایادي زی هانمونه

 مجمع مذکور توانست به مناقشات بي ترتنيبد.  بودی هماهنگتهي کمدي جدی اساسنامه بي و تصوی سال جاریابتدا

 آگاهگرانه تي فعالی دهد و راه را برااني طبقه کارگر، پااني تشکل در مني بر سر برنامه و عملکرد اري و نفس گیطوالن

 اساسنامه مصوب، اضافه کردن عبارت یژگي ونيمهمتر. و هدفمند اعضا، حول مطالبات روز کارگران هموار کند

 ی هماهنگتهيط خود کارگران را در کم ساختن تشکل توسکردي واژه، رونيا.  استی کارگری تشکل هاجاديبه ا" کمک"

 است یاناتي نقطه مقابل جردگاهي دنيا.  راستا فرا خواندني در ای را به کار جدی کارگرشروي پني تر کرد وفعالتحکممس

 تشکل ني اتي سر کارگران، تشکل خود ساخته درست کنند و سپس از آنان بخواهند که به عضوی خواهند از باالیکه م

  .نديايها در ب

 آنها در ی واقعندهي و نمالي تشکاني که بتواند بدون دخالت دولت و کارفرمای تشکل،ی کارگری تشکل هاجادي ادي تردیب

 متعدد، کارگران لياما به دال.  طبقه کارگر استی مبرم و ضرورازي داران بر سر مطالباتشان باشد، نهيکشاکش با سرما

 ی صنف،ی فصل،ی پروژه ا،ی خدمات،یدي مختلف تولی ودر بخش هاتند هسی متفاوتستي کار و زطي شرای دارارانيدر ا

 ی بردارشهي توان کلی نم،ی ساختن تشکل کارگری برانيبنابرا.  دارندی متفاوتیشاغل بوده ومشکالت و خواسته ها....و

 خود، ینيع تي توانند با توجه به وضعی کار هستند که مطي در محشروي پني کارگران و فعالنيا.  کردیچيو نسخه پ

  . کنندجادي ادي با،ی و با چه ساز و کاری بدهند که چه تشکلصيتشخ

 نيبه ا.  برساندبي و به تصوني تدونانه،ي واقع بیا  توانست اساسنامهط،ي شراني بر متن ای هماهنگتهي کمی عموممجمع

 تشکل توانستند با آرامش و متانت ني اني متعاقب آن فعال داد واني گذشته پای پر تنش و جنجالی مجمع به فضابيترت

 تي سای راه انداز،ی فعال و دفاع از مطالبات و اعتراضات کارگرتدخال.  خود را ادامه دهندني روتی کارها،یشتريب

 تشکل ني مثبت کارکرد ایاز نمودها" یجنبش کارگر" هي پربار کردن آن و انتشار نشری و تالش برای هماهنگتهيکم

محمد  ینوشته " راني در ای قرن مبارزه طبقاتکي" دوره انتشار کتاب با ارزش ني ای کارهاني از مهمتریکي. است

  . استی ضرور،ی هر کارگر آگاهی است که مطالعه آن برانيحس

رگران  دفاع از مطالبات کای برایادي زتي قابلی هماهنگتهيکم" تياکثر" موضوع است که ني ایاي ذکر شد گوآنچه

 آن با گفتمان ینيگزي و جای گفتمان کارگرتي تشکل، تقوني ایمي و دای کار اساسکي رسد یاما بنظر م. دارد

 م،ي را در قالب مفاهزيروشنفکر همه چ ست؟ي چی کدام است وگفتمان روشنفکریگفتمان کارگر.  استیروشنفکر
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 یها دهي او هستند که از چهارچوب افکار و اديي مورد قبول و تای تا زمانرامونشي پیها انسان. نديب یعبارات و واژه ها م

 ی و همه را به باد ناسزا مزند ی را باال مها ني آدمها از اصول مورد نظر او، آستني ایدر صورت تخط. او خارج نشوند

 ني از ایکي  فهمند بهی که زبانش را نمیدر آخر هم از دست مردم. ستي نشي حرفهای برايی که چرا گوش شنوارديگ

 خودش را به آب و آتش اي ماند و یگر م  نظارهیا  و در گوشهکشد ی از اعتقاداتش دست ماي:  رسدی مجهي نتیدو راه ب

  . نجات دهدبتيمص  تواند همه مردم را ازی زند تا اثبات کند که او میم

 بدست آوردن کار هم مبارزه ی برادياو بناچار با.  کندی اما، روزش را با دغدغه امرار معاش آغاز می کارگرگفتمان

 کشمکش کي آشفته بازار بر سر کار برود، وارد نياگر در ا.  شوندیاش تلف م  صورت خود و خانوادهني اريکند، در غ

 افتادن همکارش از ارتفاع، اعتصاب و ن،ييدستمزد پا ،قرارداد موقت، حقوق معوقه:  تر شده استی جدیطبقات

 مي را با رنگ، نژاد، ملت، مذهب و افکار متفاوت شان تقسرامونشي پیها کارگر، انسان. ستني بهتر زیاض برااعتر

 ی باشند و آنها می مشترک می و درد هابي مصای هستند که دارايی های اطرافش، هم طبقه ای او آدمهایبرا.  کندینم

  . تالش کنندشاني به خواسته هادني رسی برا،ی و همدلی با همدردتوانند

 یها  تشکلجادي کمک به ای برای هماهنگتهيکم" تي محور مهم فعالکي تواند ی م،ی داشتن دغدغه کارگرضرورت

)  کردري گني تشکل را زمني ماه اني چندن،يا ازشيکه پ( ی گفتمان روشنفکرتواند ی است که می راهنيا. باشد" یکارگر

  . آن شودناعث سرپا ماند و بی گفتمان کارگرتي وموجب تقوفيرا تضع
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  اد تشکل های کارگریيج ابههماهنگی برای کمک ته ميک


