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شياخلد و اختالفات ی هماهنگتهي در مورد کمینکات  
 

 ماه هشتاد و ششاسفند م ششبيست                                                                             ی خدریعل
   

هماهنگی با بيش از سه هزار امضا چاپ شد  من يکی از اولين کسانی بودم که وقتی اطالعيه اعالم موجوديت کميته

پيگيری و (بهر حال از آنجا که هر دو کميته : "انتظاراتم را چنين نوشتم طی يک اطالعيه علنا از آن دفاع کردم و

مسير حرکت  کارگر جواب بدهند مغتنم هستند و هر دو درصدد هستند به يک نياز واقعی و مبرم طبقه  در) هماهنگی

اختالف در پرتو منافع کل طبقه بطور  در اين مسير مهم اين است که مسايل مورد. خود دچار تغييراتی خواهند شد

طبقه کارگر در مسير خود برای ايجاد تشکلهای مستقل از دولت و  بطور کلی. علنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد

حرکتهای کنونی فعالين کارگری قدمهای آغازين است و به همين . طوالنی در پيش دارد رايشات بورژوائی راهیگ

در ) ١".(قرار گيرد مهم و حساس ميباشد و بايستی با سنجيدگی و با احساس مسئوليت طبقاتی مورد ارزيابی جهت

" لغو کار مزدی"مواضع عجيب و غريب  زاطالعيه اعالم موجوديت، که هنوز روی سايت کميته هماهنگی هست، ا

کميته هماهنگی در ادامه فعاليتهای جريان لغو کار مزدی نبود که  به اين دليل ساده که تشکيل. کوچکترين نشانی نبود

فعاليتهای  کميته هماهنگی در ادامه مبارزات و. متکی است و بر سر آنها به ديگران فحاشی ميکند بر کلمات و عبارات

صالحی نقش اصلی را در  گری و بويژه يک حرکت اصيل کارگری در اول ماه مه سقز بود که محمودوسيع کار

شدن مراسم برگزار نشده اول ماه مه سقز به يک  سازمان دهی آن داشت و هزاران امضای مدافع آن هم نتيجه تبديل

خارج کشور از طريق در اين عرصه فعالين کارگری در . شد موضوع مهم جنبش کارگری در ايران و جهان

ئی ايفا کردند  اتحاديه های کارگری بين المللی در يک شرايط مشخص سياسی نقش برجسته بکارگيری ظرفيتهای معين

ديگر برای فعالين جنبش  االن. اينها جريانات و کسانی هستند که هميشه از فعالين لغو کار مزدی فحش خورده اند و

تهی کردن کلمات و عبارات از " لغو کار مزدی" مهمترين خاصيتهای فعالينکارگری هم روشن شده است که يکی از 

را جنبش می نامند در صورتيکه مدعی هستند که همه چيز از موقعی  بعنوان مثال اينان جريان خود. معانی است

يکی  ريم کهدار را به خاطر بياو آن ادعای خنده. ای از گلوی محسن حکيمی بيرون آمده است شروع شده است که جمله

  .بود در کرج ايراد کرده از فعالين لغو کار مزدی تشکيل کميته هماهنگی را به يک سخنرانی نسبت داد که او

  اول ماه مه سقز
آزاد کارگری به ايران رفت که آنا بيوندی  های هيئتی از طرف کنفدراسيون اتحاديه) ٨٣فروردين  (٢٠٠٤در آوريل 

محمود صالحی با اين هيئت ديدار کرد و از بی حقوقيهای تحميل شده به . بود مراه آنيکی از مسولين اين کنفدراسيون ه

حکيمی در اين مالقات  محسن. ی مثالهای عينی صحبت کرد ی اين طبقه با ارائه ايران و مبارزات قهرمانانه کارگران

  .نقش مترجم محمود را داشت

مراسم اول ماه مه را برگزار کند که مدتها  هانش تالش کردبدنبال اين ديدار محمود صالحی به سقزبرگشت و با همرا

 ٥١امنيتی و مسلح رژيم به جمعيتی حمله کردند که عازم محل مراسم بود و  ماموران. برای آن تدارک ديده شده بود
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ع شهر سقز شرو اعتراضات و مبارزاتی فوری برای آزادی دستگير شدگان از داخل زندان و. دستگير شدند نفرشان را

از دستگيری آزاد شدند و هفت نفر بقيه   نفر از دستگير شدگان يک روز بعد٤٤در نتيجه . گرديد و سريعا جهانی شد

ئی   خستگی ناپذير و گسترده  روز چنان مبارزه١٢در مدت . گرديدند  روز با سپردن وثيقه های سنگين آزاد١٢بعد از 

 اول.  انجام گرفت که در طول سی ساله گذشته سابقه نداشت١٣٨٣از شرکت کنندگان اول مه  برای رهائی هفت نفر

  هماه مه سقز را می توان آغاز دوران جديد جنبش کارگری دانست ک

اين يکی از . فعالين کارگری موجود نيز باال رفت فعالين بيشتری با تاثير گرفتن از آن به ميدان آمدند و اعتماد به نفس

  . استگیی هماهن های ايجاد کميته پيش زمينه

  یتالش برای ايجاد تشکل های کارگر
بحث ايجاد تشکل کارگری در ميان   شهر سقز١٣٨٣نفر دستگير شدگان اول مه ٧در همان ماههای بعد از آزادی 

 کارگران ادامه داشت و زيان فقدان  که مبارزات بی وقفه اين در شرايطی بود. محافلی از فعالين کارگری شروع شد

 به همين جهت بحثها عينی و زنده بودند، اما چون در. فعالين کارگری يادآوری ميکرد نه بهتشکل را بطور روزا

به همين . بدست ميآورد شرايط اختناق و شرايط سخت کار و زندگی پيش ميرفت امکان تبادل نظر و غنا بخشی را کم

  .جهت فعالين کمتر از بحثهای همديگر مطلع ميشدند

و از همان ابتدا روشن بود که کميته از . شد درچنين فضايی بود که کميته پيگيری برای ايجاد تشکلهای کارگری ايجاد

ترين نکته ای که پس از يک زمان کوتاه مورد نقد اکثريتی از خود اعضای  مهم. طيفهای نا همگونی تشکيل شده است

جماعتی در  البته. شکهای کارگری از دولت و وزارت کار بودهم قرار گرفت در خواست اجازه ايجاد ت کميته پيگيری

در فاصله نه چندان طوالنی بعد از  کميته هماهنگی هم. خود کميته پيگيری حضور داشتند که اينگونه می انديشيدند

بعد و . از طرف تعدادی از فعالين کارگری اعالم موجوديت کرد کميته پيگيری بعد از شور و مشورتهای چند هفته ای

  .سه هزار نفر رسيد از مدتی به امضای بيش از

کميته گرايش رفرميستی را به عقب راند که  .کميته هماهنگی در همان ابتدای اعالم موجوديتش تاثيرات مثبتی داشت

کميته همچنين فضائی مبارزاتی را در جامعه و اعتماد به . درست کند تالش داشت با کسب اجازه از وزارت کار تشکل

  .ميان طيفهای مختلف فعالين کارگری برای ايجاد تشکلهای کارگری ايجاد کرد خوبی را درنفس 

نظرات لغو کار مزدی وارد مواضع کميته  اما به مرور و در نشستهای بعدی و با تصويب اساسنامه و قرارهای بعدی

بودند فعالينی که ميخواستند در . تاعالم شده در اعالميه اولش فاصله گرف کميته به اين ترتيب از مواضع. هماهنگی شد

 هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری بکوشند، اما بدليل نظرات غلط محسن حکيمی از اينکار چارچوب کميته

ش برای ايجاد تشکلهای تال به همين دليل بخشی از فعالين کارگری که عضو کميته بودند و امرشان. خودداری مينمودند

وشت کميته هماهنگی حساس نالبته همه آنهايی که به سر )٢.(کميته اقدام ميکردندارج ازخخود مستقال وکارگری بود

  .ميکردند که کوتاه مدتی بعد از تشکيل کميته آغاز شد مطلع بودند و به دقت آنرا دنبال کشمکشهای داخلی کميتهبودند از

  باال گرفتن اختالفات بر سر اساسنامه
ئ عينی و واقعی نظرات  که هرکدام به شيوه  بهزاد سهرابی از اعضای کميته هماهنگی،هائی از محمد حسين و با نوشته
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خارج از اعضای کميته که به دو بخش . مباحثات درون کميته به اوج رسيد متفاوت در کميته را بررسی کرده بودند،

اظهار نظر  فات درون کميتهتقسيم شده اند کسان ديگری هم از خارج کميته در مورد مسايل و اختال اکثريت و اقليت

حفظ وحدت کميته هماهنگی کمک کنند اما  آنها تالش داشتند به. دوستانی جانبدار وحدت اعضای کميته بودند. کردند 

زدند که در شرايط سخت زندگی و در دل اختناق سياسی آگاهانه با  بجای ارائه يک راه حل دست به نصيحت کارگرانی

از  اين برخورد به فعالين کارگری حتا اگر. رزبندی کرده و عليه آنها جنگيده بودندمضر م مواضع غير کارگری و

  )٣. (روی دلسوزی هم باشد تحقير بزرگی است

راستين کارگری برخاستند که از آن ميان ميتوان به  با تعميق و راديکال شدن بحثها طيفهائی گوناگون به مقابله فعالين

به  اينان اينجا و آنجا به شيوه هيستريک و غير سياسی. الين لغو کار مزدی اشاره کرد فع خانه کاريگريها، رفرميستها و

وقتی فعالين کارگری به . کردند فعالين کارگری برخورد کردند وهرچه در چنته داشتند عليه فعالين کارگری خالی

ی پناه بردند تا گردوخاکی به پا کنند کردند ابتدا به جمالت کليشه ا کارگری آنها را نقد درستی مواضع منفعالنه و غيره

اينان که  .بودن و پاسيفيزم نظراتشان محلی از اعراب نيافت به کتمان و سناريو سازی پناه بردند وقتی کليشه ای. 

من اينجا . عليه فعالين کارگری معدودی بيش نيستند اسمهای مختلف بر خود نهادند و شروع کردند به هذيان گوئی

اينجا فقط به نکاتی که در . زيادی در نقد نظرات ايشان هست نوشته های. رات انحرافی محسن بپردازم نميخواهم به نظ

  )٤. (اشاره ميکنم و نظرم را ميگويم آخرين نوشته محسن هست

  یآخرين شاهکار محسن حکيم
 کميته حق ندارند ميگويد که اکثريت اعضای او. در نوشته محسن حکيمی چند نکته است که بايد به آن برخورد شود 

من از ايشان ميپرسم اين سنت را از کجا آورده . سند را او تهيه کرده است هيچ تغييری را در سند کميته بدهند چون اين

است که  به قول مرتضی افشاری اين روش انسانهای دگم و يا مذهبی. روی چه کتابی ياد گرفته است آنرا از. است

کميته هماهنگی محصول توافق اکثريت  اساسنامه. م خدا است و نميشود آنرا تغيير دادکالم، کال: چنين استدالل ميکنند

آقای . که اکثريت اعضا حق تغيير مخلوق خود را ندارند حال محسن حکيمی می گويد. اعضای کميته هماهنگی است

شده پناه برده به وقتی فهميده اين سند با اختالف اکثريت اعضای کميته روبرو حکيمی خودش اعتراف ميکند که

عمومی دوم يکی از  در مجمع: "وی نوشته است. ای که بتواند جلو خواست اکثريت کميته هماهنگی را بگيرد اصالحيه

هيئت اجرايی کنار گذاشته شد،  فرقه ای از  همان مجمع به ضرب لشکرکشی فعالين ضد سرمايه داری کميته، که در 

پيشنهاد کرد که چنانچه اکثريت کميته خواهان تغير هدف آن باشد و اقليت  ونبرای اساسنامه اصالحيه ای به اين مضم

او در ادامه  ".مخالف باشد هدف کميته عوض نميشود و اين اکثريت است که بايد از کميته بيرون برود با اين کار

ت لزوم ميتوانند سند دوستان اقليتش در صور از او بايد پرسيد چرا وی و. ميگويد که اکثريت حقی بر کميته ندارند

ما . ايرادی ندارد، اما ديگران وقتی اکثريت هم هستند اين اجازه را ندارند تغيير بدهند و حتی اگر اقليت هم باشند

خود بر همان  داری به روايت محسن حکيمی را به خودشان می بخشيم و اين شيوه کار فعالين ضد سرمايه کارگران

دسته جمعی و از طريق بحث و اقناع و توافق  ی خود پا بر جا ميمانيم که کار را بطورئيها  شناخته شده همه طبقه شيوه

  .پيش ميبرند

  یفحاشی به فعالين کارگر
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 احترامی به فعالين کارگری و چپ و به ی حکيمی هست و بايد جلوش را گرفت توهين و بی نکته ديگری که در نوشته

" گروههای"مورد بهزاد سهرابی ادعا ميکنند که وی ايشان را به در .ستتقی شهرام ابهزاد سهرابی وويژه کسانی نظير

ميکند  اين دوست علنی کار ما در ايران کتاب چاپ. کرده که منظورجماعت لغو کار مزدی است خارج کشور منتسب

دم خروس را . کار مزدی ميخوانند های همين کسانيست که در خارج خود را فعالين لغو که بخشهای زيادی از آن نوشته

وقتی از کارگر دفاع ميکند که در مقابل او سرفرود آورد، اما  ايشان تا. باور کنيم يا حضرت عباس آقای حکيمی را

 قافله. اين جور پا پوش دوختنها ديگر اعتباری ندارد. نقدش کرد بر ضدش اقدام ميکند همينکه مثل بهزاد سهرابی

اين راه را پيمودند و جز  دين خلق و اين اواخر حزب کمونيست کارگریساالران پاپوش دوزی يعنی حزب توده و مجاه

  . نخواهد بودنصيب محسن حکيمی نيز چيزی غير از اين. رسوائی نخريدند

. هماهنگی را به باد ناسزاهای خود بگيرد حکيمی قضيه مجاهدين و تقی شهرام را پيش ميکشد تا اکثريت اعضای کميته

کشته مدعی بود که تقی شهرام را به جرم اينکه رهبر سازمانی بوده  جاهد را در زندانجمهوری اسالمی که هزاران م

کميته  اين چه مصلحت سياسی است که حکيمی قضيه اکثريت در! کشته شده اند، اعدام کرده است که چند مجاهد در آن

. د و به خاطر آن تير باران شدکر تقی شهرام در زندان از باورهايش دفاع. هماهنگی و خودش را با آن مقايسه ميکند

تهديد ميکند که بايد دست از کميته هماهنگی بردارند در غير  محسن حکيمی فعالين کارگری در کميته هماهنگی را

 بايد از او پرسيد تقی شهرام کميته هماهنگی که خواهد بود، بهزاد سهرابی، محمد. بود اينصورت تقی شهرام خواهند

محمود صالحی توسط  ين و بهروز خباز؟ کارگران به خاطر چند ساعت ترجمه حرفهایعبديپور است يا محمد حس

همراهی ايشان با محمود صالحی که جزو  چه بهايی بايد بپردازند؟" آی سی اف تی يو"ايشان در ديدار هيات 

 نامه های محمود هم ساير فعالين لغو کار مزدی به اين ديدار و فعاليتهايشان محسوب نمی شود چون هم خود ايشان و

  .می دهند صالحی به گای رايدر فحش

ايراد ميگرفت که به مقامات قضايی  او از مخالفين. آقای حکيمی قبال هم شرينکاريهای از خود نشان داده است

پرسيد که برخورد تند به فعالين کارگری مخالفشان مجاز است،  بايد از ايشان. جمهوری اسالمی برخورد تندی ميکنند

  ؟اسالمی مجاز نيست ه مقامات جمهوریاما ب

ندارد آنرا ملک طلق خودش  نه محسن حکيمی و نه هيچکس ديگری حق. کميته هماهنگی محصول يک جنبش است

جدل کند و پيرامون نظراتش نيرو جمع کند، اما حق  محسن مثل هر انسان ديگری حق دارد انتخاب کند،. اعالم کند

  .فحاشی و اتهام نا روا به فعالين کارگری که جای خود دارد. ضايع کند ندارد حقوق دموکراتيک ديگران را

  زسايت کارگر امرو رجوع کنيد به نوشته کميته هماهنگی را تقويت کنيم از علی خدری در . ١

اش  رضا در قسمتی از مقاله. کارگر امروز در سايت.  رجوع کنيد به نوشته رضا مقدم ارزيابی از کميته هماهنگی .٢

  :گويدمي

 -١٨٦٤(، اترناسيونال اولمورد نظرشان مزدی ادعا ميکنند که الگوی تشکلکارفعالين لغو"ديگرمحسن حکيمی و

با نيازهای مبارزاتی مناسب تر ، و، رزمنده ترشکلی به مراتب پيگيرتردر اين سنت"آنها معتقدند احيای . است) ١٨٧٢

وهله اول اختناق و  نظر آنها مانع ساختن اين تشکل و احيای آن در ايران دربه " . در دنيای معاصر است طبقه کارگر

نفوذ و قدرت احزاب " فعالين لغو کار مزدی "  مانع ايجاد تشکل مورد نظر. ديکتاتوری رژيمهای حاکم بر ايران نيست
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" لغو کار مزدی فعالين " به همين دليل ساختن تشکلی که . است  و سازمانهای سوسياليستی در جنبش کارگری

سوسياليست  استراتژی يا طرحی نيست که در وهله اول اختناق را کنار بزند بلکه بايد احزاب ميخواهند منوط به وجود

  .. ............فعال در جنبش کارگری را کنار بزند

او در . سايت حزب کمونيست ايران در" کميته هماهنگی بر سر دوراهی" رجوع کنيد به نوشته صالح مازوجی. ٣

  :اش چنين ميگويد بخشی از نوشته

حالی که بسياری از فعالين و پيشروان جنبش  کميته هماهنگی با اين پيشينه که به اختصار از آن سخن به ميان آمد، در

سرنوشت آن چشم دوخته اند ، در مقابل دو اساسنامه و در واقع دو گزينه  کارگری با دلسوزی و احساس مسـوليت به

گذاشتن بر  در اين شرايط اگر چه حفظ اتحاد و يکپارچگی را ، با سر پوش. آتی خود قرار گرفته است  مسيربرای تعين

  .روی اختالفات واقعی و پند و اندرزهای وحدت طلبانه نميتوان تامين کرد

تحاد  از سايت ا٢٢بارو . محسن حکيمی  رجوع کنيد به بيراهه سوسياليسم، نوشته ايرج آذرين، در نقد نظرات٤

  یسوسياليستی کارگر

  :اش چنين مينويسد ايرج در قسمتی از نوشته

آقای حکيمی را از " سکتاريسم"بر چسب  نام ميگيرد، و" سکتاريسم "نفس داشتن حزب و سازمان در ديدگاه حکيمی 

گان با اکثريت ، از مشاهده تفاوت سياستهای سازمان رزمنده  مشاهده تفاوت سياستهای سازمان پيکار با سازمان

 سياستهای حزب توده با حزب کمونيست دوران کمينترن ، از پرداختن به مواضع سياسی رنجبران ، از بررسی تفاوت

اين البته در انسجام کامل  .جريانات چپ در حال حاظر ، و همچنين بويژه از ابراز مواضع سياسی خود ، معاف ميکند

نداشتن به معنای “ تئوری سياسی”اينجا . باالتر ديديم  ار دارد کهبا غياب هرگونه تئوری سياسی در ديدگاه حکيمی قر

معنای ضد سياسی بودن ، يا به عبارت درست ضديت با سازمانهای سياسی چپ  بلکه به. غيره سياسی بودن نيست

چه آن اند و  سازمانهای سياسی چپ برای ايجاد تشکل توده ای کارگران چه آنها که تاريخا موفق شده است؛ تالش همه

  .............. چون سازمان دارندها که اکنون جريان دارند، مانع مبارزه کارگران عليه سرمايداری است ،

فعاالن سوسياليست )) مان را سرکوب ميکند اگر چپها باشند رژيم تشکل(( واقعيت اين است که تبليغ اين مضمون که 

ايش راست که اين قبيل حرفها را ميگويند خطاب شان به سخنگويان گر آن دسته از. جنبش کارگری را مخطاب ندارد

لطفا به  تضمين ميدهند که خودشان هواس شان هست و کمونيستها را مياندازند بيرون، بنا بر اين رژيم است و دارند

  .آنها اجازه فعاليت بدهند

واهند گذاشت ترساندن کارگران ای که باقی خ ديگرانی هم که اين حرف را ندانسته تکرار ميکنند تنها تاثير احتمالی

نوشتن اين سطور اعتصاب شرکت واحد جريان دارد، و شهردار تهران  هنگام. ( عقب مانده از کار متشکل است

 داد که سازمان های سياسی برانداز در صفوف کارگران" هشدار "، همين چند روز پيش  سردار پاسدار قاليباف

  .........اعتصابی رخنه کرده اند؛ 

 علی خدری

١٣٨٦جمعه هفدهم اسفند   -یسي جمال چراغ ویانجمن کارگر  


