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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 !!!وشر کدام کرد،ي کدام رو؛ی کارگرني تشکل ها و فعالی همکاریشورا
  

  ١٣٨٧ آذر دهمجهشنبه دو                                                                                                 ی محسنميمر
 

 
ی کارگری می گذرد، جلسه ای که اولين نشست نمايندگان گروه های کارگری به دعوت اتحاد کميته هاسال ازحدود دو

  .امضا کردند اساس متن کوتاهی نيزاينبرعملی بردارند و هايی مشترک وها توافق کردند گامآن نمايندگان اين تشکلدر

، "کميته ی پيگيری ايجاد   تشکل های آزاد کارگری"، "کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"

و هم چنين " اتحاد کميته های کارگری"، "جمعی از فعالين کارگری"، )آوای کار"(انجمن فرهنگی، حمايتی کارگران"

جمله جريان هايی بودند که پای اين بيانيه ی " زاديخواه و برابری طلب دانشگاه های تهرانگروهی از دانشجويان آ"

طی اين مدت آوای کار و گروه دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب از اتحاد عمل مذکور . مشترک را امضا کردند

گروه های تشکيل دهنده ی شورای . و نيز اتحاد کميته های کارگری به کميته ی هماهنگی پيوست. کناره گيری کردند

کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، کميته ی پيگيری : همکاری در حال حاضر عبارتند از

کميته ی . ايجاد تشکل های آزاد کارگری، شورای زنان، کميته ی دفاع از محمود صالحی و جمعی از فعالين کارگری

محمود صالحی از زندان فعاليت خود را کم رنگ کرده و با لغو حکم تعليق وی دفاع از محمود صالحی با آزادی 

  .احتماًال به کار اين کميته پايان داده خواهد شد

در .  در استاديوم شيرودی به اجرا گذاشت١٣٨۶شورای همکاری اولين پروژه ی عملی خود را در اول ماه مه سال 

رکت واحد با ايجاد صف مستقل در اين مراسم ظاهر شده و با اين مراسم شورای همکاری به همراه سنديکای ش

تشکل مستقل حق مسلم ماست، زندگی شايسته حق مسلم ماست، محمود صالحی آزاد بايد گردد، کارگر : شعارهای

  .توجه کارگران حاضر در استاديوم را به شعارهای مذکور جلب کردند... زندانی آزاد بايد گردد و

مايندگان تشکل های مذکور فقط دو اطالعيه ی مشترک در مورد دستمزد و کمپين بين المللی در قبل از اين پروژه، ن

  .صادر کرده بودند) ٨۵ بهمن ٢۶(٢٠٠۶ فوريه ١۵حمايت از کارگران ايران در

دستگيری وی، اولين گام صدمين روزدرتير٢٧اعتصاب غذای لحی به منظورمحمود صا دفاع ازۀفراخوان کميت

پنج تشکل موجود، از. برداشتند٨۶کارگربرگزاری مراسم روزکميته های موجود پس ازکه برخی از عملی بودمشترک

  .اين اعتصاب غذا حمايت کردندتراضی شرکت نکرده ولی سه گروه ازاين  شيوه ی عمل اعدو تشکل در

ود صالحی فراخوانی بين المللی محماسانلو واعتراض به دستگيری منصوردر) ٨۶مرداد سال ١٨(٢٠٠٧ اگوست ٨

  .اين آکسيون اعتراضی شرکت کردنددرداده شد، که تشکل های مذکورتشاران

نمايندگان گروه های فعال در شورای همکاری، ابتدا بر سر ايجاد يک سايت مشترک و انتشار بولتن به توافق رسيدند، 

 ی راه باز ماند، زيرا هماهنگی و اشتراکات ضروری برای اما پس از انتشار دو شماره از بولتن، اين بولتن از ادامه

شورای همکاری به انتشار اطالعيه های آن زمان تاکنون گروه های فعال دراز. تشار چنين ارگانی وجود نداشتان

مشترک بسنده کرده و آخرين پروژه ی عملی اين مجموعه برگزاری مراسم همبستگی با کارگران هفت تپه به مناسبت 
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  . بود١٣٣٨گرد اعتصاب و کشتار کارگران کوره پزخانه های تهران در سال سال

چه، . شورای همکاری رو به جنبش ارائه گرددساله دريده است که تجربه ی اتحاد عمل دواکنون زمان آن رس

به نمی اما در جمع بندی اين تجر. هر چيز بررسی مسائلی متعلق به همه ی جنبش استتجربيات اين اتحاد، قبل از

لی که به مفهوم اين اتحاد عمل به طوربه مقوله ی اتحاد عمل ميان گروه های کارگری پرداخت، بدون اين ک شود

مثًال چگونه می توان به . جمع بندی نمی تواند جدا از وضعيت عمومی جنبش کارگری باشدچنين اين هم. پرداخته شود

اتحاد پرداخت، بدون اين که به پارامتر پيشبرد امرمانعی، درعدم شفافيت مواضع تشکل های موجود به عنوان 

ضای ميليتاريزه ی شده ی امروز گرفتن فنظربدون در. شفافيت پرداخته شودسرکوب به عنوان عامل اصلی اين عدم 

  رفت؟نظر گعدم پيش بردن مسائل جنبش درحوه ی عملکرد ما را، علت اصلی درتوان صرفًا نسطح جامعه، آيا ميدر

ما که تجربه ی تلخ جدا شدن ها و انشعاب های سال های گذشته را داشتيم، همه ی همَّ مان اين بود، مکانيسمی تعريف 

جنبش کارگری را تقويت شيم و اگر نمی توانيم همبستگی درکنيم که ضمن باالترين ميزان همکاری، انشعاب نداشته با

و اين جمع بندی از نقد حرکت های چند سال گذشته و تجربه ی دوری و کنيم، حداقل به پراکندگی موجود دامن نزنيم 

مدتی آن اتحاد هايی به هم نزديک شده، ولی پس ازنزديکی های مان بيرون آمده بود، که هر بار در اتحاد عده و گروه 

ن به های فراوادست دادن انرژی يک ائتالف پس از، ازرين حالت گروهی با کناره گيری ازبهتدر هم شکسته و در

جهت حفظ  چنين امری، بيشترين تالش خود راابتدا با وقوف بههمه ی نمايندگان ازاين رواز. نقطه ی اول بازگشته بود

تواند ميان ما همکاری مي اين بود که چه سطح ازشويمقبل نمی توانستيم متصورآن چه از.بردنداين اتحاد به کار

 مختلف به هایميزان تمايل گروهکلی به سطح عمومی جنبش وقوله به طوربديهی است اين م و صورت گيرد

  .مسلم پيشاپيش نمی توانستيم در مورد ميزان هماهنگی و همکاری حکم قطعی بدهيمبه طورو. همکاری، بستگی دارد

د ضد رويکرمسيری حرکت کنيم که راديکاليسم واست دری مان مشخص بود و آن اين که قرارجهت حرکت برا

ما . کليت آن بودميت داشت، ارتقاء جنبش کارگری درمشخصات اصلی آن است و آن چه برای مان اهسرمايه داری از

راه سربرداشتن موانع موجود ازلی گام کوچکی جهت رفع پراکندگی وخواستيم با پيش گرفتن سياست اتحاد عممي

هم شيوه ای برای جلوگيری از گری را ارتقاء دهد وپيشروی جنبش کارگری برداريم، راه حلی که هم جنبش کار

  .انشعابات در آينده باشد

از همان ابتدا دو درک در اين رابطه ميان ما وجود داشت، برخی شورای همکاری را ساختاری به مثابه ی تنه ی 

ر يکديگر دفاع می واحدی که همه ی اجزاء آن در هم پيوسته و تنيده شده است می ديدند و از ادغام اين تشکل ها د

. برخی از استقالل اين تشکل ها دفاع کرده و در عين حال تقويت همکاری ميان اين گروه ها را مد نظر داشتند. کردند

به دليل درستی اين نحوه ی همکاری بود که وقتی . در نهايت اتحاد با به رسميت شناختن استقالل تشکل ها پيش رفت

بولتن به توافق برسيم، اين اتحاد در هم نشکسته و منجر به فروپاشی و جدايی نشد، نتوانستيم بر سر سايت و انتشار 

  .بلکه سطح همکاری را به پله ای پايين تر تقليل داده و به دادن برخی اطالعيه های مشترک اکتفا کرديم

ی گذشته در جنبش هامع بندی نزديکی و دوری ها طی سالها، البته حاصل جمسير استقالل نسبی گروهاين حرکت در

چنان چه برخی از ما اتحاد را گسترده تر ديده و . اما درک مشترکی از مقوله ی اتحاد عمل ميان ما وجود نداشت. بود

  ۀن ابتدا ظرفيت همکاری ميان مجموعهمادوستان ازبرخی از. به آن می نگريستندبرخی به عنوان مقوله ای محدود تر
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ما از جمله من، ولی بعضی از. ندان خوشبين نبودندو نسبت به داشتن سايت و بولتن، چما را محدودتر ارزيابی کرده 

اين دوستان می کرديم، گذشت زمان درستی نظرداشتن سايت و بولتن حمايت همکاری خوشبين بوده و ازبه اين حد از

دسته بندی توان حول سه محوررا مي ما ۀمسير همکاری دو سالمن اشکاالت به وجود آمده دربه نظر. را اثبات کرد

جنبش کارگری توسط دريگر به رسميت نشناختن جريان های د-٢ نبود درک مشترک از مقوله ی اتحاد عمل -١: کرد

   . سازمان يابی طبقه ی کارگرۀ ديدگاهی ميان ما نسبت به مقول تضاد-٣گروه های درون شورای همکاری بعضی از

از مقوله ی اتحاد عملنداشتن درک مشترک  -١  
در ميان ما درک مشترکی از مقوله ی اتحاد عمل وجود نداشت، برخی از جريان های درون شورای همکاری، اين 

گاهی اوقات بحث ها تا بدان جا پيش می رفت که . اتحاد عمل را ابزاری در خدمت اهداف سياسی خود می ديدند

  . اسی می شدندبرخی از نمايندگان خواهان عمل بی واسطه ی سي

آن چه نزد برخی از گرايشات جنبش کارگری، در دفاع از موضع گيری سياسی طبقه ی کارگر، مستفاد می شود، نه 

اين . سياسی شدن طبقه ی کارگر، بلکه کوبيدن ُمهر گرايش سياسی خاص به اين يا آن بخش جنبش کارگری است

رگران را تحت الشعاع منافع گروهی خود قرار داده و نگرش، با شدت گرفتن التهابات سياسی، وحدت طبقاتی کا

" طبقه"اين نوع نگاه به کليت طبقه ی کارگر به عنوان . کارگران را در مسلخ منافع سياسی خويش قربانی خواهد کرد

ما خواهان . لطمه می زند و اين نوع نگرش نتيجه ی ديگری جز تکه تکه کردن طبقه ی کارگر در بر نخواهد داشت

 زدايی از طبقه ی کارگر نيستيم و مسلم است که اين طبقه طی حرکت در مسير مبارزه ی طبقاتی خود، ناگذير سياست

از موضع گيری و حرکات سياسی است، بنابراين ما نه تنها خواهان عدم دخالت سياسی طبقه ی کارگر در حيات 

 آگاهی طبقاتی آن می دانيم و هيچ نيرويی که سياسی جامعه نيستيم، بلکه سياسی شدن طبقه ی کارگر را تبلور شعور و

همان گونه که احزاب بورژوايی فعاليت سياسی . بهراسدسياسی شدن طبقه ی کارگرکفش نداشته باشد نبايد ازيگی درر

به طور مسلم اين حق طبقه ی کارگر است که مانند ساير طبقات ارگان سياسی داشته باشد، اما بايد ميان دفاع . می کنند

  .ز تحزب طبقه ی کارگر با بهره برداری سياسی از جنبش کارگری به نفع اين يا آن جريان سياسی تفاوت قائل شدا

 ۀابزاری برای نفی سلطچيزهرن يا آن گروه سياسی نيست، قبل ازبرنامه ی اي نبش کارگری وسيله ای برای پيشبردج

  . نبش به فکر ارتقای آن بودبايد به جای بهره برداری سياسی از اين ج. طبقاتی است

مطالبات اقتصادی کارگران، ديدگاه سازش طبقاتی را که ويژگی  دفاع ازۀها به بهاننديکاليستسگونه که برخی ازهمان

 ۀديکال جنبش کارگری نيز به بهانطيف راها درکنند، برخی از جريانيغ ميگرايش سياسی خاص ايشان است، را تبل

  .  گروه سياسی خويش می بينندۀله ی ابزاری برای پيشبرد برنام کارگر، جنبش کارگری را به منزۀحزب طبقدفاع از

در حال حاضر بخشی از . ويژگی سياست شورای همکاری بايد گسترش اتحاد عمل کارگری باشد، نه اتحادی سياسی

شورای همکاری بايد گسترش اتحاد سياست . مبارزه ی کارگران گسترش اتحاد در ميان هم طبقه ای های خويش است

عمل کارگری، به معنای تقويت اتحاد کارگران در مقابل سياست های حاکم سرمايه داران باشد که با هدف به دست 

آوردن سود حداکثری خود، جلوگيری از اتحاد کارگران را دنبال می کند که اين به طور مسلم از کانال نزديکی و 

  .االن و پيشروان جنبش کارگری می گذرداتحاد هر چه بيشتر ميان فع

.بنابراين شورای همکاری اتحاد عملی است کارگری و نه ائتالف يا اتحادی سياسی  
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گروه های درون شورای همکاریدر جنبش کارگری توسط برخی ازهای ديگربه رسميت نشناختن جريان -٢  

همکاری می باشد، بنابراين شورای همکاری با غلبه بر پراکندگی در جنبش کارگری دليل وجودی تشکيل شورای 

هدف همبستگی ميان بخش های مختلف جنبش کارگری به پای اتحاد عمل ميان کميته های کارگری موجود رفته 

است، اما گاه در جلسات شورا با اين بحث ها مواجه  می شديم که، ما تنها اتحاد عمل کارگری هستيم و بنابراين هر 

هدف تشکيل شورای همکاری، . د در جنبش کارگری اعتقاد دارد بايد به اين اتحاد عمل بپيونددجريانی که به اتحا

ارتقاء جنبش کارگری از طريق اتحاد ميان فعاالن کارگری و نزديکی ميان جريانات کارگری می باشد، بنابراين 

بال می کند، جريانی را در چگونه ممکن است شورای همکاری که اتحاد ميان بخش های مختلف جنبش کارگری را دن

از دو حالت خارج نيست؛ يا کسانی به وحدت " مقوله ی اتحاد"جنبش کارگری مقابل خود قرار داده، با اين تفسير که 

. در جنبش کارگری اعتقاد دارند بايد به ما بپيوندند و يا اين جريان ها به وحدت در جنبش کارگری اعتقادی ندارند

ما بايد در پی ايجاد ظرفی باشيم که همه ی اجزاء و عناصر جنبش را .  از سکتاريسم نيستچنين بحثی جز جلوه هايی

ما می توانيم هم گام با هم حرکت کنيم . در بر گيرد و همه ی پيشروان جنبش کارگری در اين ظرف جا داشته باشند

ما می . خويش را ناديده بگيريمبدون اين که الزم باشد اصول و پرنسيب خود را زير پا بگذاريم و تعلقات سياسی 

توانيم ضمن حفظ گرايش سياسی خود، با تقويت انسجام و همبستگی ميان خويش گام های مهمی جهت رفع پراکندگی 

در جنبش کارگری برداريم و اگر پراکندگی را يکی از مهم ترين معضل های سال های گذشته ی جنبش کارگری 

نيست، بلکه وحدت در " اتحاد در کلمه"اما اتحاد ما . حاد را بيشتر در می يابيمبدانيم که چنين است، آن گاه اهميت ات

عمل ضمن حمل تمايزات فکری و عقيدتی است و تمايزات فکری نه تنها منفی نيست، بلکه در چالش ميان ديدگاه های 

 ما بوده و اين آن تمايزات فکری و عقيدتی می تواند سرچشمه ی گفت و گو بين. مختلف است که ما رشد می کنيم

بنابراين اتحاد ما، اتحاد عمل ميان جريان هايی است که راديکال عمل . چيزی است که می تواند جنبش را به جلو برد

يعنی اتحاد ميان بخش های مختلف جنبش کارگری که " اعتقادات راديکالی دارند"می کنند و نه ميان جريان هايی که 

، واژه ای نيست که مفهوم مطلق داشته باشد و هر فرد يا "راديکال" اما اين در مجموع راديکال حرکت می کنند،

اين نوع نگاه نه تنها طيف راديکال را تقويت . بداند... گروهی خود را راديکال تعريف کرده و بقيه را رفرميست، و

ن لحاظ شورای بدي. نمی کند، بلکه با دسته بندی های کاذب مانع تقويت همبستگی در جنبش کارگری می شود

همکاری جمع افراد و يا گروه هايی نيست که اعتقادات راديکالی دارند و بايد حصاری اطراف خود بکشند تا با 

ه با به کارگيری ها که تمام تالش خود را مصروف آن می دارند کالبته حساب آن. آلوده نشوند" کالغير رادي"ديگران 

الن يا زود فعابی ترديد دير. ان بپردازند جداستاين يا آن جريته وبه تخريب اين يا آن کميبرچسب های مذکور

های تفرقه چنين روش صفوف ما ندارد، خواهند ايستاد وانشقاق ميانها که نتيجه ای جزروشمقابل اين گونه کارگری در

  .جنبش کارگری خواهند زدودافکنانه ای را از

سميت بشناسيم، نه خود را در ميان آن ها مستحيل می کنيم و نه در مقابل آن های مختلف کارگری را به رما بايد جريان

ها می ايستيم، بلکه هدف ما از نزديکی به جريان های ديگر همکاری دموکراتيک به منظور پيشبرد امر سازمان يابی 

ما گرايشات متفاوتی . نيممقابل گسترش اتحاد عمل ببيرا به عنوان مانعی دران است، ما نبايد جريان های ديگرکارگر

همکاری با ياسی ما، به عنوان مانعی ذهنی درساين رابطه گاه عامل تعلق خاطرکنيم، درهم فعاليت ميکناره درهستيم ک
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صورت برای لطمه نزدن به منافع طبقاتی کارگران، نه تمايزات سياسی، بلکه بر اشتراکات اينکند، درديگران عمل مي

  .بايد پای فشرد

اين پيوند ارگانيک با طبقه ی کارگر است که وحدت را . گرايشات متفاوت نظری و سياسی نبايد مانع اتحاد ما شود

بيهوده نيست آن جا که فعاالن کارگری پيوندی . سرلوحه ی عمل قرار داده و تمايزات سياسی را به حاشيه می راند

در . ه است به انسجام و گام های عملی مشترک لطمه بزندارگانيک با طبقه ی کارگر دارند، تمايزات سياسی نتوانست

هر . واقع آگاهی طبقاتی کارگران مانع شدت يافتن اختالفات شده و روحيه ی همکاری به تمايز سياسی چربيده است

جا که ارتباط فعاالن کارگری با بدنه ی طبقه ی کارگر وسيع تر، عميق تر و گسترده تر بوده، ما شاهد تقويت 

و هر قدر اين ارتباط ضعيف تر و گسسته تر شده اختالفات شدت گرفته و . گی ميان فعاالن کارگری بوده ايمهمبست

اولويت اصلی فعاالن، غلبه ی تعلق خاطر سياسی و تشکيالتی آنان نسبت به منافع طبقه ی کارگر و جنبش کارگری 

ما . دن به پراکندگی در جنبش کارگری استامری که قبل از هر چيز به ضرر طبقه ی کارگر و دامن ز. گشته است

غلبه و ترجيح منافع فرقه ای و . بايد با همگامی و اقدامات مشترک عملی بر اين نوع انحرافات فرقه ای فائق آييم

موضوعی که هر پيشرو صديق پرولتاريا و . گروهی، نتيجه ای جز دامن زدن به پراکندگی در جنبش کارگری ندارد

قاتی کارگران نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت بوده و به نوبه ی خود بايد با اين انحراف در جنبش که آگاه به منافع طب

ما بايد تمايزات گرايشات سياسی يکديگر را به رسميت . نتيجه ای جز پراکنده کردن کارگران ندارد، مقابله کند

امری که از . ترک و عملی را با هم برداريمشناخته، و ضمن بيشترين فاصله در عقيده و نظر، حداکثر گام های مش

 در جهت آن گامی عملی و ممکن را برداشت و پروژه ی ٨۶ابتدا شورای همکاری با برگزاری مراسم اول ماه مه 

  . شروعی برای پيشبرد چنين اهدافی بود٨۶اول ماه مه 

تضاد ديدگاهی ميان ما نسبت به مقوله ی سازمان يابی طبقه ی کارگر -٣  

گاه ساعت . له ی سازمان يابی توده ای طبقه ی کارگر، بيشترين اختالف و تشتت را در ميان ما به وجود می آوردمقو

سازمان . در اين مورد بين ما نه تمايز، بلکه تضاد ديدگاه وجود داشت. ها بحث می کرديم ولی به نتيجه نمی رسيديم

اما در ميان برخی از ما حداقل توافق بر سر اين ... يه، شورا وسنديکا، اتحاد: يابی طبقه ی کارگر اشکال مختلفی دارد

مفاهيم وجود نداشت، از اين رو اين عرصه از فعاليت در شورای همکاری، عرصه ای است که نمی توان ديدگاه 

د مثًال چگونه ممکن است در مور. هايی را که حداقلی از اشتراکات ميان آن ها وجود نداشته باشد، در آن جمع کرد

نامه نوشتن به : در يک مقاله گفت. مسائل مبارزاتی کارگران درون يک کارخانه دو توصيه ی همزمان متضاد نمود

مسائل تشکل يابی : در حالی که در مقاله ای ديگر اين نوشته شود که. نهادهای بين المللی يک عمل ضد کارگری است

ان در مسير مبارزاتی خود تصميم می گيرند از کدام و مبارزاتی طبقه ی کارگر امر خود کارگران است و کارگر

اهرم ها برای پيشبرد امر مبارزه استفاده کنند و هيچ کدام از مفاهيم  برشمرده ی باال را مطلق نکرده و انتخاب آزادانه 

ده ی اين اتفاقی بود که در شورای همکاری افتاد و در کتابچه ی تهيه ی ش. ی آن را به عهده ی کارگران می داند

 يکی از نمايندگان در مقاله ی خود، درخواست کارگران از نهادهايی ٨٧شورای همکاری به مناسبت اول ماه مه 

بنابراين دو گروه که در مورد سازمان يابی توده . چون سازمان جهانی کار را يک عمل ضد کارگری تلقی کرده بود

ز اشتراکات را داشته باشند، نمی توان همزمان دو توصيه ای طبقه ی کارگر پای عملی واحد می روند، بايد حداقلی ا
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بنابراين همکاری دو گروه که در مورد . ی متضاد را در يک کتابچه انتشار داده و آن را در ميان کارگران پخش کرد

نند و اصرار دارند به امر سازماندهی مبارزات کارگری مثًال در يک واحد توليدی سازمان يابی متضاد فکر می ک

ازاين رو اتحاد عمل در اين مورد مشخص بستگی به حداقل اشتراکات ديدگاهی دارد . مشخص بپردازند، ممکن نيست

 ی متضاد نگرش به و گروه هايی می توانند در مورد سازمان يابی توده ای پای اتحاد عمل بروند که از دو نحله

سازمان يابی توده ای برخوردار نباشند، مثًال نگرشی که اکنون سطح سازماندهی سنديکايی و تشکيل سنديکا از جانب 

کارگران را راست و رفرميستی می داند و از کارگران می خواهد به پای تشکيل سنديکا که نهادی است در چارچوب 

د با ديدگاهی که تشکيل اين نوع تشکل ها را امر خود کارگران می داند، در نظام سرمايه داری است نرود، نمی توان

از اين رو جريان هايی که در اين مورد اشتراک دارند می . يک محيط کارگری مشخص به امر سازماندهی ببردازد

ت کننده در توانند پای سازماندهی توده ای کارگران، فی المثل در يک واحد توليدی مشخص بروند و هر گروه شرک

بنابراين هر گروه شرکت کننده در اتحاد عمل . شورای همکاری نبايد مانع همکاری دو گروه با اشتراکات فوق بشود

شورای همکاری، می تواند با گروه ديگر بر سر مسئله ی مشخص پای اتحاد و عمل واحد برود، بدون اين که در 

از اين رو برای پيشبرد امر اتحاد عمل در . مکاری جلوگيری کندحوزه ی اختيارات گروه های ديگر باشد که از اين ه

اين مورد بايد آن چه به درستی يکی از نمايندگان تشکل ها پيشنهاد داد و راهی برای عبور از اين مرحله را به ما 

ورد مسائل ما بايد يک اتحاد عمل سراسری داشته باشيم، اما در م: " نشان داد، سرلوحه ی فعاليت مشترک قرار داد

  ".مشخص، گروه هايی که نزديکی های فکری بيشتری دارند می توانند با هم کار کنند و به فعاليت مشترک بپردازند

آن چه امروز نزد ما نبايد کم اهميت تلقی شود، بها دادن به اين اتحاد عمل به مثابه ی اتحادی در ميان فعالين کارگری 

در اهميت اين اتحاد همين بس که خانه . تی طبقه ی کارگر حاصل شده است سال تجربه ی مبارزا٢۵است که پس از 

ی کارگر در اول ماه مه سال جاری مجبور شد مراسم روز کارگر را با نفراتی دست چين شده و گزينشی در 

ين ورزشگاه خيرالعمل در گوشه ای دور افتاده ای از شهر تهران در حفاظت کامل نيروهای امنيتی برگزار کند و ا

خانه . برای تشکيالتی که بيش از هر زمان نياز به مشروعيت در سطح بين المللی دارد يک شکست محسوب می شود

ی کارگر پس از سال ها که ُپِز به خيابان آوردن کارگران را می داد و اين را نشانه ای از مشروعيت خود می 

ش را به لقايش بخشيده و نيروهای مورد خطاب دانست، مجبور شد عطای نشان دادن پايگاه به اصطالح کارگری ا

  .خود را از تأثير نيروهای مستقل کارگری مصون بدارد

ده اند، نام فعال جنبش کررا يکسره تخطئه ای همکاری، آنابتدای تشکيل شوراين که، کسانی که ازو سخن آخر

هيچ کوششی برای از اد به کار گرفته اند و ازخود نهاده، اما تمام هّم خود را جهت متالشی کردن اين اتحکارگری بر

نمی کنند، بايد بدانند اين اتحاد تالش حداقل بيست و پنج گذارايجاد تفرقه در جنبش کارگری، فروبين بردن اين اتحاد و 

ه تمام همبستگی فعاالنی است کاراده وشورای همکاری تبلور.  خود داردۀعاالن کارگری را به عنوان پشتوانساله ی ف

افراد اين مجموعه پاسخ من به عنوان يکی از. ده اندکرميان طبقه ی کارگرسترش اتحاد درتالش خود را مصروف گ

  ". هاون نکوبيدعاالن کارگری گسستنی نيست، آب دراتحاد ميان ما فاين پيوند و: "شيوه هايی اين استبه چنين 
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