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كيك، پالن ي برداشت یريگيته پيآم  

 
   ١٣٨٧شهريورشنبه دوم                                                                                   *فرزانه دارابی/امان جليليان

  
 ی آه در گذشته هنگام برگزاریندگينش نمايط دشوار گزي با گذار از شرای آزاد آارگریجاد تشكل هاي ایريگيته پيآم

واهمه از آن چه   یتواند، با اقتدار و ب یده آه مي از تكامل رسی خود با آن روبرو بود، اآنون به مرحله ایمجامع عموم

 قداست و یه بر اصل نفيرند، ضمن تكيخود را از سربگ یها تي فعالیگر را واداشته تا با انشعابات آوچكتريتشكالت د

 دفاع و پوشش اطالع ی براین سراسرين مدعا اعالم طرح آمپينقطه قوت ا. ت خود، راهش را ادامه دهديمرجوع

ته در حال ين آميگان اندي نمایشكر هفت تپه است آه هم اآنون توسط اعضاء و شوراي نی آارگران اعتصابیرسان

 ته،ين آميدانند بدون صحه گذاشتن براقدامات ا یم آه حق خودی ازتشكالتیاريبس. تر آن است سترده هرچه گیبرگزار

  .رفتندي پذی، تاسین اقدامات علنيام ازيرمستقيقراردهند، به طورغ خود یها تيراس فعالن دست رادري ازایمراسم

 یجاد فضاي در چند سال گذشته طرح و ایر آزاد آارگیها جاد تشكلي جهت ایريگيته پي عمده دست آورد آمیبه طور آل

همانگونه آه در جامعه . ت آندي تثبیرئوس مطالبات آارگرين خواسته را دربوده و توانسته ا"  آزادیها تشكل " یگفتمان

ه و قرچك ي ارومیها خانهيشكر هفت تپه تا آوره پزر تا نيران تاي ایم از آارگران صنعتي امروز شاهد آن هستیآارگر

  .آنند ی مین مطالبه مشروع پافشاري هم اآنون بر انيورام

  ٢ك، پالن ي برداشت یريگيته پيآم
  

 یمه براي بیها  و عدم پوششیت قراردادن آارگران قراردادي با موضوعیريگيته پي آمیرياگر چه آغاز شكل گ

هزار  ك به پنجي نزدیآور عز جمي آن نین حدود بود و اقدام عملي در ایزيا چيپنج نفر   و  ستي آمتر از بیآارگاهها

ز اگر چه بعد از انجام ين....  وILO سازمان جهان آار -راني ای اسالمیامضاء و ارسال آن به وزارت آار جمهور

 یريگيته پيات خود از آميد و نظريته اندك اندك حول عقاين آمي بوجود آورنده ایها في طین مرحله از فاز عملياول

 به -پ هم شده بودي حفظ پرنسی الاقل برا- داشتندیگري آه به حق حضور دی احترامفاصله گرفتند و هر آدام ضمن

جاد يد بر امر اي اما، با تاآیريگيته پيآم. آرد، سوق داده شدند ی آه از نگاه آن روز اقتضاء میتر یاتيسمت امور ح

وستن اعضاء يم بخشد و با پات خود را تداويش داشت توانست حي آه در پيیها  مستقل از دولت ضمن چالشیها تشكل

 ینه و تئوريشيد، اما فاقد پيچرب یدار م داني میها ني عمل آنها بر جا سنگيید و فاقد چهره و تازه آار آه بعضًا توانايجد

 با فاصله گرفتن یريگيته پيهمان طور آه اشاره شد، آم.  خود را فرآهم آوردیط بقايروشنفکرانه تر بودند، ادامه شرا

ط ين شرايال بود، اما اي و سی محفليی در فضای دست اش آوتاه شد و ناچار مدتیاخواسته از فاز روشنفكر و نیاجبار

 خاص آه يیسم حاصل از فضايچنان آه توانست با گذر از آمند سكتار.  رغم نخوردیريگيته پيچندان به ضرر آم

ورود .  فراهم آورد یتر قيوند عميها پ آارخانه در داخل یش از آن در رنج هستند، با مراآز آارگريگر هم آمابيمحافل د

ندگان ي نمایب شورايترآ) ١( -. ماند یها دور نم نيت آنها چندان قطور هم نبود از چشم جا سنگينه فعاليشي آه پیآارگران
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 و صبغه یات جنبش آارگري پر شد آه بعضًا با ادبی از بدنه فعاالن آارگریندگانيجاد شده با نماي و خالء ایريگيته پيآم

د آلمات  مشاهده شد، آاربریريگيته پير آمي اخیها هياطالعای آه دريكی از به گونه. دان آشنا نبوداش چن ن سالهيچند

ن را دچار يآمده بود آه مخاطب" وريمردم غ"  مثل یشد، آلمه  ی مشاهده نمیات آارگريادبمحجور آه سابق براين در

  . آردیشتر مي بیفرافكن

 یشورا(یم محسني و بالخص خانم مریريگيته پيس دانا خطاب به آميئبرز ريوان سخنان دآتر فرت ی نمونه میبرا

 به یرضا ثقفي علین راستا آقايدر هم. باشد ی می آارگر- ی پر تضاد روشنفكری از فضایاشاره آرد آه حاآ) یهمكار

  .ر آردي تكف رایريگيته پي اعضاء آمیميافت و محسن حكي راه ILOنگار به  عنوان روزنامه

  ٣ پالن ١٠٠ برداشت یريگيته پيآم

 قدر عورت ما یتا تنها دست آورد آشتار، جلپاره ب".... گفت  ی باد آه میاد و خاطره آن بزرگ مرد بامداد شاعر، گرامي

آرد و هم از  یز ميزده پره  شتابیها ليد هم از تحليندگان آه باي نمایاما دست آورد اعضاء و شورا." باشد

 یها جنبش. ل شديرو قدرتمند تبديگي پیك خواست اجتماعيگذشت، سرانجام به  ی به سالمت میاپي پیها یكانت خانه

گر مطالبات خود يجاد تشكل مستقل از دولت را فراتر از ديش از گذشته اي پ-"، زنانيی، دانشجویآارگر" -یاجتماع

 آزاد یها جاد تشكليا " یتواند از عنوان آل ی هم اآنون اگر هم بخواهد، نمیريگيته پي آه آمیا به گونه. اعالم نمودند

 یته آه از طرف برخير نام آمييداست آه طرح تغيناگفته پ. رديده شده فاصله بگيآه نافش بر آن اساس بر" یآارگر

ن خواست محدود آننده يان آه يو گو ا. دي را مخدوش نمایريگيته پي آمیت غابي تواند ماهیاعضاء زمزمه شده ، تنها م

. ؟...ت خود را ادامه دهد؟ي فعالیگريآند تا تحت عنوان د ی می باشد و آن را وادار به پوست اندازیته ميت آميدامنه فعال

 Mass Society" يیا  رمهیا جامعه " یافته همواره از باال به سوي آه جوامع توسعه نیطي، در شرایابي خواست تشكل

 است آه نظام سلطه اش یگمان جواز ورود جامعه ما به جهان یشاعبه است آه ب یل و بي اصیاقدام. شوند یسوق داده م

  .آند ی معنا می اصول حقوق بشر و دموآراسیت خود را بر مبنايمشروع

 يیها تشكل.  استی آزاداجتماعیها  تشكلیريگ  شكلیشتر بستر سازي در گرو تداوم هر چه بیتوسعه دموآراس

همان قدر ) یدمكراس( از واژه یافكار سنت.  را به چالش بكشاننديیا ك جامعه رمهيادر باشند انسداد  آه قیقدرتمند

گران سبقت ين واژه از دي از ایه قرائت خاصي آه جهت ارایستند آساني، آم نیت چپ سنتيشوند، آه ذهن یمرعوب م

 توهم همواره معذب هستند و از به كي یزوفرني از شی از احزاب چپ به شكل سنتیبه طور نمونه برخ. رنديبگ

 ی مشروع خود به حساب می جهت سلطه بخشیه داريد سرمايت آن را تمهيا در نهاي. ن واژه مرتد ابا دارندي ایريآارگ

 مطلق جدا از ید روز افزون معرفت و به معناي با تولی جهانیه دارير است آه سرمايت انكار ناپذين واقعيا. آورند

ها  شبه خود را در همه عرصه.... يیا  رسانهیك و ابزارهاي آآادمیها  و احاطه بر حوزه-بد/ ب خو–یقضاوت اخالق

 آنها را یهر چند فروپاش. ستيتار هم چندان قابل دفاع ني توتالیها  دولتيیت اجتماعيرينه و مديشياما پ. ر آرده استيتكث

ن رو ي حق تشكل، از ایه آزاديك بر پايامع دموآرات جويی شعار برپا-مي بر حق بدانیه داريبه حساب توطئه دول سرما

ن ييت خود را از سطوح پايك مشروعير قابل انكار جوامع دموآراتي و غیهي بدید، چون به شكلينما یدارانه م جانب

ن ضرورت ي ایاي خود گويیا ك جامعه رمهيش شرط خروج از يپ.  آنندی خودجوش اخذ میها ن تشكلي همیعنياجتماع 

ات رو به زوال خود را امكان ي آزاد حیها ها و تشكل تيبا سرآوب اقل"  وحدت آلمه "ی آه تنها بر مبنايیا عهجام. است
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  . نخواهد بودی آارگریها  آزاد بالخص تشكلیها  تشكلیآند، قادر به برداشتن اهرم فشار از رو یر ميپذ

  ) اني پاینما (٤ پالن ٠٠٠٠ برداشت یريگيته پيآم

 هم منبعث یط اجتماعي سنجاق شده و شرايیا له بمب هستهي به فتيیا  اوضاع منطقهیك سوي آه یوبناآط آشين شرايدر چن

شتر از گذشته يده، بيمرغ رسيقت سي سال به حقی آه رفته رفته پس از گذر حود سیتر است، دولت مرآز یاز آن انفجار

 یتي امنیروهايت دستان گشوده نيان دارد آه نهاني خود اذعان دارد و اطمیدي طبقه توحی جامعه بیاي رویبه ناآارآمد

 با قد و يیروهايد آه نينما ی میعيار طبين خالء بسيدر ا. آند یتر م  گشادهی سرآوب و ربودن فعاالن آارگریرا برا

ن چند ساله ي مستقل آه در ای آارگریها ا نه، تشكلي شوند آه به حق یز وارد معرآه ميگر ناگري از جنس دیا قواره

ن يدر چن.... ت مستقل آنها وانهاده خواهد شديا بعضًا موجودي. ده شوندياند، بلع ت خود را به ثبت رساندهيد سند موجودخو

ك و چند يت دمكراتي نتوانند موجودی آزاد آارگریها جاد تشكلي ایريگيته پي مستقل از جمله آمیها  اگر تشكلیطيشرا

 روبرو خواهند شد آه یتر فرا چنگ آورند، بدون شك با امواج سهمناآ  گستردهیها  ورود به حوزهی خود را برایفيط

 يیا  برهوت اجتماع رمهیره مطالبات و اعتراضات آارگريا زود داير ي بس دشوار است و دیجستن از برابر آنها آار

. وب نخواهند بود مطلی قادر به سازماندهیوه آنوني به شيیها ن تشكليته ها و چنيگر آميما را در بر خواهد گرفت و د

  .... استیك جامعه رمه اي تنها دستاورد یه ثابت آرد آه موج غارت و آشتار همگانيتار همسايم توتاليتجربه سقوط رژ

فرزانه دارابی /امان جليليان  

  ١٣٨٧مرداد ٣١

 
 

  .کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری می باشند"نويسندگان از اعضای  *

 


