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 و با انتشار 1384 در آستانه روز کارگر سال "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری"
، )جوشکار(م دزکی ، بهرا)فلزکار(، بهروز خباز )مترجم(بيانيه ای با امضای محسن حکيمی 

که امضای بيش از سه هزار نفر را به همراه داشت، اعالم موجوديت ) خباز(محمود صالحی 
، فعاليت برای ايجاد ميک:  نوع فعاليت داشته استدوکميته هماهنگی از آنزمان تاکنون . کرد

و علت وجودی آن را تشکيل می دهد، و دوم، هدف اصلی که بنا به تعريف تشکل کارگری 
های عمومی در حمايت از اعتراضات کارگری و يا محکوميت اقدامات ضد انتشار اطالعيه 

 می توان ، کميته هماهنگیتشکيلاز اکنون، نزديک به دوسال . کارگری کارفرماها و دولت
کميته هماهنگی  اين مقاله قصد دارد نشان دهد که. ارزيابی نسبتا جامعی از فعاليتهای آن داشت

رست، نتوانسته برای ايجاد تشکل کارگری يك نقشه منسجم را دنبال آند؛ و حتی عليرغم آغاز د
ثير گرفته و بعضا حاوی ادر ابراز حمايت از اعتراضات آارگری نيز از همين اغتشاش ت

هدف اين مقاله اين است آه بازبينی و تصحيح اين . مواضع بغايت نادرست و مضر بوده است
  . را به نوبه خود تسريع و تسهيل آندنكات حياتی در آميته هماهنگی 

الزم به ذکر است که اعضای کميته هماهنگی در قبال يک نقشه عمل درباره  فعاليت اصلی خود 
حتی همان حد از تفاوت نظرات اعضای کميته . که ايجاد تشکل است، نظرات يکسانی ندارند

. می و فعاليت تاکنونی استهماهنگی که علنی شده بيانگر وجود نظرات انتقادی نسبت به خط رس
منتها يک بررسی عينی از عملکرد کميته هماهنگی نميتواند خود را به تفاوت نظرات درونی اين 
تشکل مشغول سازد بلکه بايد بر مواضع اعالم شده علنی و عملکرد تاکنونی کميته هماهنگی 

هماهنگی نزديک استناد کند، مواضع علنی و عملکردی که به نظرات بخشی از اعضای کميته 
  . است و الجرم از بقيه دور

کميته هماهنگی در ابتدای امر در تقابل با استراتژی گرايش راست حاکم بر آميته پيگيری در بدو 
اما در . تشکيل که خواهان رفع موانع ايجاد تشکل کارگری توسط وزارت کار بود، تشكيل شد
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 ايجاد تشکل کارگری، به دليل تشخيص ادامه و در عمل به دليل نادرستی استراتژی آن برای
آامال نادرست و خطرناك از موانع ايجاد تشكل کارگری در ايران، و همچنين به دليل مواضعی 
آه در قبال سنديکای کارگران شرکت واحد گرفت، از اهداف اوليه اش برای ايجاد تشکل 

 تاکنون عمال انرژی فعالين کارگری که در بيانيه اعالم موجوديت آن آمده بود، کامال دور گشت و
به اين اعتبار، کميته . گرايش چپ جنبش کارگری برای ايجاد تشکل را به هدر داده است

هماهنگی با مواضع و عملکردی که دارد اکنون عمال و بطور عينی به تالشهای فعالين گرايش 
ی می تواند کميته هماهنگی زمان. چپ جنبش آارگری برای ايجاد تشکل کارگری کمکی نمی کند

به امر برپايی جنبش ايجاد تشکل خدمت کند که اوال تشخيص صحيحی از موانع ايجاد تشکل 
کارگری در ايران داشته باشد و دوما يک استراتژی راديکال و متکی بر وسيعترين کارگران 

  .  اين نوشته در خدمت توضيح همين امر است. برای رفع اين موانع ارائه دهد

  کميته هماهنگیشرايط تشکيل - ١

با انتخاب خاتمی به رياست جمهوری و عروج جنبش اصالحات سياسی، مسائل جنبش کارگری 
صاحبان صنايع و سرمايه . ايران و از جمله مسئله ايجاد تشکل کارگری وارد دوران جديدی شد

 بلند منافع کوتاه وکه ايران و نمايندگان سياسيشان بدنبال ايجاد نوعی از تشکل کارگری بودند 
شان را بهتر از شوراهای اسالمی آه تنها در يك شرايط استثنايی برای آنها مفيد بود و عمر مدت

با سقوط اردوگاه شوروی و پايان جهان دو قطبی، در . مفيدش به پايان رسيده است، نمايندگی کند
مايه داری مقابل کل جهان سرمايه داری فعال فقط يک آلترناتيو وجود دارد و آنهم ادغام در سر

. جهانی است آه از لحاظ عملی به معنای قبول شرايط و پيوستن به سازمان تجارت جهانی است
اکنون اساسا رقابت در بازارها و تقسيم کار بين سرمايه ها تحت مقررات سازمان تجارت جهانی 

فعال خارج از سازمان تجارت جهانی فعاليت اقتصادی بشدت دشوار است و . صورت می پذيرد
يکی از اهداف جبهه دوم خرداد بعنوان بخشی از جنبش . هيچ کشور و سرمايه ای آينده ندارد

طبقه سرمايه دار با هدف ايجاد اصالحات سياسی الزم برای سرمايه داری ايران و ايجاد زمينه 
يکی از اين . های سياسی و اقتصادی برای پذيرش ايران به عضويت سازمان تجارت جهانی بود

ريافت يک نمره قبولی از طرف سازمان جهانی کار در قبال مسائل کارگری ايران که شرايط، د
يکی از مهمترين موارد آن انطباق قوانين و مقررات تشکلهای کارگری در ايران با معاهده های 

اين نياز صاحبان سرمايه و صنايع، زير پای شوراهای اسالمی را در شرايطی . است" آی ال او"
ه آنها همواره از اين تشکل برای سرکوب جنبش کارگری ايران و شناسايی خالی می کرد ک

بدين . فعالين آن که منجر به دستگيری، زندان و اعدام بسياری از آنها شد، استفاده کرده بودند
ترتيب شوراهای اسالمی که هيچگاه پايگاه و حامی ای در جنبش کارگری ايران نداشتند نزد 

نه صاحبان سرمايه تشکل مورد قبولشان را  و در نتيجه  بی خاصيت شدندحاميان خود در باال نيز
در ارتباط با کارگران داشتند و نه کارگران تشکل مورد نظر خود را در ارتباط با کارفرماها و 

 همزمان شد ،نياز و مبارزه هميشگی طبقه کارگر ايران برای ايجاد تشکل مورد نظر خود. دولت
به تشکلی که هم منافعشان را تامين کند و هم مورد قبول سازمان جهانی با نياز صاحبان صنايع 

اين اوضاع برای جنبش کارگری ايران معنايی جز فراتر رفتن از طرح مطالبه حق . کار باشد
به اين اعتبار دوره ای ويژه و با زمانی . تشکل و عمال دست بکار ايجاد تشکل شدن نداشت

کارگری آغاز شد، تشکل کارگری مورد نظر صاحبان سرمايه محدود برای ايجاد دو نوع تشکل 
مباحث درون جنبش کارگری ايران بر سر . و صنايع و تشکل کارگری مورد نظر کارگران

تشکل خيلی سريع آشکار کرد که تشکل مورد نظر جنبش اصالحات سياسی به مثابه نمايندگان 
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مورد نظر گرايش راست جنبش صاحبان صنايع و سرمايه اساسا منطبق است بر نوع تشکل 
  . کارگری ايران

 تشکل کارگری مورد نظر گرايش چپ نقطه حرآتش تضاد آشتی ناپذير منافع طبقه آارگر و 
طبقه سرمايه دار است، يعنی اين تشکل بر مبنای ستيز اين دو طبقه شكل ميگيرد و با هدف تامين 

اين نوع تشکل طبعا با . فعاليت ميكندمنافع آارگران از طريق مبارزه بر عليه صاحبان سرمايه 
مورد نظر گرايش راست که نقطه حرکتش آشتی و همسو کردن منافع کارگران و تشکل کارگری 

ايجاد اين دو نوع تشکل کارگری طبعا بر دو نوع استراتژی . کارفرماهاست، ماهيتا متفاوت است
 نوع تشکل کارگری مورد نظر دو نوع استراتژی که با ماهيت دو. کامال متفاوت نيز متکی است

تشکل کارگری مورد نظر گرايش استراتژی ايجاد . رندگرايش چپ و راست خوانايی ماهوی دا
 الجرم با موافقت و هماهنگی با وزارت کار طبقاتی استوار استهمکاری و سازش بر که راست 

بر که چپ تشکل کارگری مورد نظر گرايش استراتژی ايجاد . و کارفرماها ايجاد می گردد
اتکا به توده کارگر و بدون اجازه و موافقت وزارت کار و  الجرم با  طبقاتی استوار استمبارزه

در حاليکه مباحث بر سر دو نوع تشکل کارگری و دو نوع استراتژی . ساخته ميشودکارفرماها 
 آزاد  ايجاد تشکل هایکميته پيگيری"متفاوت برای ايجاد آن در جنبش کارگری در جريان بود، 

اطالعيه اعالم موجوديت کميته پيگيری که بيش .  ايجاد شد1383در بهمن " کارگری در ايران
در جهت "از دو هزار و سيصد نفر آنرا امضا کرده بودند از وزارت کار درخواست داشت تا 

   )1(.اقدام کند" رفع موانع تشکل يابی کارگران

به تفاهمنامه وزارت کار " ابی کارگرانرفع موانع تشکل ي"درخواست از وزارت کار برای  
اين تفاهمنامه مقرر می داشت تا طی مدت زمان . دولت خاتمی با سازمان جهانی کار اشاره داشت

معينی مواد مربوط به تشکلهای کارگری در قانون کار بگونه ای تغيير کند که شوراهای اسالمی 
ی ايجاد نوعی تشکل کارگری که در روابط کار و کارفرما نقشی مشورتی بيابند و جا برا
با اين تفاهمنامه وزارت کار موظف . کارگران را در ارتباط با کارفرماها نمايندگی کند، باز شود

ايجاد تشکلهای کارگری که دلخواه جنبش اصالحات سياسی به مثابه جنبش صاحبان " موانع"شد 
بودند با تشکلهای مورد نظر کند، تشکلهايی که اساسا منطبق " رفع"سرمايه و صنايع بود را 

از وزارت کار در " رفع موانع تشکل يابی کارگران"درخواست . گرايش راست جنبش کارگری
بيانيه اعالم موجوديت کميته پيگيری، بيانگر آن نوع استراتژی بود که برای ايجاد تشکل 

. کارفرماهاستکارگری متکی به توده کارگر نيست، بلکه منتظر اجازه و تائيد از طرف دولت و 
اين استراتژی، کميته پيگيری را مستقل از ديدگاههای اعضای آن که اکثريتشان از فعالين گرايش 

  . چپ بودند، در جناح راست جنبش کارگری قرار داد

در اوج مباحث در مورد ايجاد تشکل کارگری با و " کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری" 
در بيانيه اعالم موجوديت کميته . رت کار و کارفرماها ايجاد شديا بدون اجازه و موافقت وزا

تشکل . ما تشکل را از هيچ دولت، سازمان و نهادی درخواست نمی کنيم" که بودآمده  هماهنگی
اين ." آن را به نيروی خود ايجاد کنيم و سپس از دولت بخواهيم آنرا برسميت بشناسد. حق ماست

 گيری نسبت به بحث های جاری در جنبش آارگری درباره ايجاد  تا آنجا آه نشانگر جهتبيانيه
جنبش در جناح چپ را  کميته هماهنگی تشکل با اجازه يا بدون اجازه از وزارت کار بود،

با آنکه در بيانيه اعالم موجوديت کميته هماهنگی قيد شده بود که تشکل های . دادقرار کارگری 
آشکار  است اما هنوز 98 و 87نامه های بين المللی کارگری مورد نظرش در چهارچوب مقاوله 
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، استراتژيشان چيست رای ايجاد تشکل کارگری داردب عملی طرح برنامه و اين کميته چهنبود که 
  . و چگونه می خواهند تشکل کارگری را بسازند و يا  پيش شرطها و مسيرشان کدام است

را منتشر " اساسنامه"و " سند هويت"ر يعنی کميته هماهنگی چهار ماه بعد از تشکيل، دو سند ديگ
اين دو سند فقط توسط اعضای وقت کميته هماهنگی بتصويب رسيدند که نسبت به بيش از . کرد

سه هزار نفر امضا کنندگان بيانيه اعالم موجوديت بسيار اندک هستند اما با اين حال برای 
برنامه و يا در اين دو سند، ) 2.(عضويت در کميته هماهنگی پذيرش اين سه سند الزامی است

 به اين .نشان دادمورد نظرش واقع بی برنامگی کميته هماهنگی را برای ايجاد تشکل کارگری 
شد اعتبار اجازه نگرفتن از کارفرما و دولت برای ايجاد تشکل کارگری تنها يک اظهار موضع 

هماهنگی در سند هويت و و مطابق مواد مغشوش، غير منسجم و غير عملی در بند اهداف کميته 
  . اساسنامه اساسا تشکلی ساخته نمی شود که حال با و يا بدون اجازه از کارفرماها و دولت باشد

  هويت ضد سرمايه داری -2

اکثر مفاد سند .  منتشر شد1384سند هويت کميته هماهنگی زودتر از اساسنامه و در تيرماه 
درج شده بعدا در اساسنامه تکرار " درباره ما"هويت که در سايت کميته هماهنگی در زير نام 

مهمترين بخشی از سند هويت که در اساسنامه تکرار نشده پاراگرافی است که تشکل . گشت
در بيانيه اعالم موجوديت، کميته . کارگری مطلوب کميته هماهنگی را تشريح کرده است

در سند هويت، .  است98 و 87هماهنگی خواهان تشکلهايی در چهارچوب مقاوله نامه های 
کميته هماهنگی تشکل های کارگری مورد نظر خود را مشخص تر کرده و خواهان ايجاد تشکل 

  . شده است" هويت ضد سرمايه داری"کارگری با 

صف آرائی طبقه سرمايه دار عليه طبقه کارگر وجوه گوناگون و پيچيده ای دارد و بناگزير طبقه 
آن رشته ای که تمامی . عی سازمان ميدهد و مبارزه می کندکارگر نيز خود را در اشکال متنو

اين اشکال متنوع مبارزه و تشکل را از تعاونی ها گرفته تا احزاب سياسی بهم پيوند ميدهد مکانی 
به اين . است که هر يک متناسب با موقعيت خود در مبارزه کارگران عليه سرمايه داری دارند

ياليستی طبعا يک تشکل ضد سرمايه داری است و هيچ اعتبار تشکل کارگری مطلوب هر سوس
يک تشکل کارگری  "هويت ضد سرمايه داری"سوسياليستی بنا به تعريف نمی تواند مخالف 

در آميته هماهنگی به تفسير خيلی ويژه " هويت ضد سرمايه داری"اما مساله اين است آه . باشد
اين برداشت . می، معنا يافته استو عجيب يكی از اعضای آميته هماهنگی، يعنی محسن حكي

خيلی ويژه، در نوشته های محسن حكيمی و دوستدارانش در خارج آشور آه تحت عنوان 
، پيش از اين به آرات از جانب ما مورد نقد و بررسی فعاليت می کنند "فعاالن لغو آار مزدی"

مدار "ر رفتن از تحت لوای فراتمحسن حكيمی   مطابق اين تفسير عجيب، )3(.قرار گرفته است
آشکار . است" مدار کارخانه"کند که در واقع فراتر رفتن از ميمطالباتی را مطرح " سرمايه داری

مسئله اين . است که موضوع اينجا حول ظرايف تئوريک درباره ماهيت نظام سرمايه داری نيست
شکلها و است که اين عبارت پردازی ها نزد محسن حکيمی به معياری برای قضاوت درباره ت

برای نوع ارتباط کميته هماهنگی با تشکلهای " راديکالی"جريانات کارگری و پوشش ظاهرا 
  . کارگری و از جمله سنديکای واحد تبديل شده است
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اين کميته، . کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، تشکل کارگری نيست"مطابق سند هويت 
اين اهداف شامل ."  اهداف زير مبارزه می کندجمع متشکلی از فعاالن کارگری است که برای

چهار بند است که در اساسنامه هم آمده و بيانگر روشها و طرحهايی است که کميته هماهنگی 
فراتر از سرمايه داری "و بعالوه درک خود را از . برای ايجاد تشکل کارگری مد نظر دارد

" کميته هماهنگی"تشکل مورد نظر "بر اساس سند هويت . بيان داشته است" رفتن تشکل کارگری
تشکلی است ضد سرمايه داری که به نيروی خود کارگران و بدون کسب مجوز از دولت ايجاد 
ميشود، وسيع ترين توده های کارگر را در بر می گيرد و در عين شرکت فعال و پيگير در 

دار پذيرش سرمايه مبارزه روزمره کارگران برای دستيابی به اين يا آن مطالبه کارگری، از م
داری فراتر می رود و برای از ميان برداشتن مصائب زندگی بشری امروزی از جمله، فقر، 

می جنگد بی ترديد، مناسب ... گرسنگی، بيکاری، بی حقوقی، فحشا، اعتياد، فساد، تبعيض و 
ايه تشکل ضد سرم" کميته هماهنگی"اما . ترين ساختار برای چنين تشکلی ساختار شورايی است

داری را به تشکل شورايی منحصر نمی کند، و بر اين باور است که اشکال ديگری همچون 
از اين رو و . کميته ها، انجمن ها و سنديکاهای کارگری نيز می توانند ضد سرمايه داری باشند

خود را ظرف تمام " کميته هماهنگی"برای گسترش جنبه مبارزه طبقه کارگر عليه سرمايه داری، 
نی می داند که در شکلهای مختلف برای ايجاد تشکل ضد سرمايه داری طبقه کارگر مبارزه فعاال

  ." می کنند

  خارج از مدار سرمايه 

کميته هماهنگی به درست اکنون موضوع اختالف را شورا و سنديکا نمی داند و تاکيدش بر 
 شده در سند هويت اما آيا هر تشکل کارگری که مطالبات مطرح. ماهيت تشکل است و نه نام آن

رفته است؟ آيا اين مطالبات معيار " فراتر از مدار پذيرش سرمايه داری"را در دستور بگذارد 
و يا خارج از آن است؟ از عمر " مدار سرمايه داری"قضاوت تشکلهای کارگری از بودن در 

يک و نيم بحث بر سر مطالباتی که تشکلهای کارگری بايد در دستور بگذارند، در جهان بيش از 
در اين مباحث همواره . قرن می گذرد و در هر کشور قدمتی به اندازه عمر طبقه کارگرش دارد

بطور مثال (مطالباتی که بيانگر جهت گيريهای عمومی و استراتژيک يک تشکل کارگری است 
و مطالبات دوره ای که مهر زمان و شرايط ) در فرانسه خواهان سوسياليسم است" ث ژ ت"

وجه مشخصه تشکل کارگری مورد نظر کميته .  با خود دارد از هم تفکيک شده استمشخص را
مبارزه می " برای از ميان بر داشتن مصائب زندگی بشری امروزی"هماهنگی تشکلی است که 

از ميان هشت مصائبی که در سند هويت کميته هماهنگی آمده تنها از ميان بردن بيکاری . کند
چرا که بيکاری ريشه در سيستم سرمايه داری . است" مدار سرمايه داری"نيازمند فراتر رفتن از 

بجز آن، موارد ديگر هيچ کدام . دارد و رفع آن نيازمند از بين بردن نظام سرمايه داری است
ريشه در سيستم سرمايه داری ندارد و از بين بردن آن منوط به از بين بردن نظام سرمايه داری 

يه داری بوده اند و سرمايه داری آنها را به ارث برده است و هرچند از اينها قبل از سرما. نيست
آنچه . آنها سود می جويد اما برپا ماندن نظامش به وجود آنها و باز توليدشان گره نخورده است

است خواستها و اهدافی " مدار سرمايه داری"مشخصه يک تشکل کارگری برای فراتر رفتن از 
از ميان نيازمند از ميان بر داشتن نظام سرمايه داری است از جمله است که دستيابی به آنها 

از قضا، سند هويت کميته هماهنگی در . استثمار، بردگی مزدی و مالکيت خصوصیبرداشتن 
قبال مطالباتی نظير لغو مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و پايان دادن به استثمار انسان از انسان 

مومی ضد سرمايه داری يک تشکل کارگری را نشان ميدهند، و بردگی مزدی که جهت گيری ع
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مطالباتی که سند هويت کميته هماهنگی طرح کرده است بيشتر در چهارچوب . ساکت است
بعنوان مثال کارگران ". مدار سرمايه داری"است تا خارج از " خارج از مدار کارخانه"مطالبات 

فحشا "ما را وادار کنند که برای از بين بردن يک کارخانه نمی توانند با اعتصاب خود يک کارفر
، امری "خارج از مدار کارخانه"مبارزه برای دستيابی به اين مطالبات . مبارزه کند" و اعتياد

عمومی و مربوط به همه جامعه است و طبقه کارگر می بايد و می تواند پيشتاز و رهبری کننده 
  . آن باشد

 مهمترين مانع ايجاد تشکل کارگری- 3

کليد تعيين استراتژی هرجريانی " مهمترين مانع ايجاد تشکل کارگری چيست؟"پاسخ به سئوال 
به عبارت ديگر طرحها و نقشه های هر نيرو و جريانی برای . برای ايجاد تشکل کارگری است

از ميان برداشتن و يا دور زدن موانعی است که با رفع آن کارگران بتوانند تشکل مورد نظر خود 
به خودی خود به اشتراک در استراتژی " مهمترين مانع"البته اشتراک در تعريف . جاد کنندرا اي

گرايش راست و چپ جنبش کارگری هر دو مانع اصلی تشکل يابی کما اينکه . منجر نمی شود
   .دکارگران را اختناق می دانند اما دو راه متفاوت برای مقابله با اين مانع دارن

می و جو پليسی  علت فقدان تشکل کارگری در ايران را اختناق ين تحليلهامعتبرترين و روشن تر
های حاکم قدرت رژيمبه وجود تشکل های کارگری در سه دوره که در دفاع از اين نظريه . دانند

اتکا می کنند؛ تشکل های کارگری در دوره حزب جنبش کارگری را نداشتند کافی برای سرکوب 
 تشکلهای کارگری در دهه بيست که .از بين برده شدسط رضا شاه کمونيست اوليه ايران که تو

 و تشکلهای .سرکوب شد 1332د  مردا28و بويژه پس از کودتای توسط رژيم محمد رضا شاه 
در تمامی اين .  که توسط رژيم اسالمی سرکوب و منحل شد1357کارگری در دوران انقالب 

مهای حاکم در سرکوب جنبش کارگری تشکيل سه دوره تشکل های کارگری به دليل ناتوانی رژي
شدند و سپس با قوی شدن دستگاه سرکوب رژيمهای حاکم بر ايران، مورد حمله قرار گرفتند و 

در تمام اين سه دوره جنبش کارگری ايران بعنوان بخشی از جنبش ترقی خواهی و . از بين رفتند
  . کشی رژيم های حاکم تاب نياوردندآزاديخواهی کل مردم ايران در مقابل سبعيت، خشونت و آدم

 که می هايیاستراتژی گرايش راست برای ايجاد تشکل خوانايی درونی دارد با ماهيت نوع تشکل
متکی تشکل کارگری مورد نظر گرايش راست که بر مبانی همکاری طبقاتی . د ايجاد کنندنخواه

قت دولت و کارفرما خوانايی است ماهيتا با استراتژی ايجاد تشکل کارگری بدون اجازه و مواف
به همين دليل ايجاد تشکل کارگری توسط گرايش راست کامال به اين بستگی دارد که آيا . ندارد

فعاليت کند يا " جهت رفع موانع تشکل يابی کارگران"در باال و در دولت جريانی وجود دارد که 
کارگری  برای ايجاد تشکل اگر چنين جريانی در باال نباشد گرايش راست هيچ اقدام عملی. نه

 گرايش راست بعد از دو دهه و بدنبال عروج جنبش بود که فعالينبه همين دليل . انجام نمی دهد
، فعال شدند، مدندآصحنه جلوی به مجددا اصالحات سياسی و انتخاب خاتمی به رياست جمهوری 

يد منفعالنه در انتظار قدرت گرايش راست يا با. دوم خرداد دوباره به حاشيه رفتندجبهه و با افول 
گيری نيروهای سياسی مورد نظرش در باال و دولت باشد و يا فعاالنه در تمامی فعل و انفعاالتی 

نحوه برخورد گرايش راست . جويدکه اين نيروها را تقويت و وارد قدرت دولتی ميکند، شرکت 
راهای اسالمی نيز تابع به شوراهای اسالمی و ريشه انتقادات سطحی و غير قاطع آنها به شو

هم اکنون شوراهای اسالمی در کارخانجات مختلف در حال انحالل هستند . همين استراتژی است
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) 4.(و از هر زمانی ضعيف ترند با اين حال گرايش راست هنوز هم خواهان انحالل آنها نيست
شدنشان در زيرا شوراهای اسالمی و خانه کارگر بخشی از همان جبهه عمومی هستند که قوی 

گرايش راست جنبش استراتژی به اين اعتبار . باال در عين حال به نفع گرايش راست هم هست
کامال منسجم و سرو ته دار است و بر مبانی تئوريک سياسی کامال شفاف و قابل فهمی کارگری 

  .استوار است

ع تشکلی که خوانايی درونی دارد با نوبرای ايجاد تشکل کارگری نيز استراتژی گرايش چپ 
تشکل کارگری مورد نظر گرايش چپ بر مبانی مبارزه و ستيز طبقاتی . خواهان ايجاد آن است

لذا استراتژی . متکی است و الجرم تنها می تواند عليرغم ميل دولت و کارفرماها ساخته شود
گرايش چپ بر تالش برای بسيج کارگران بمنظور ايجاد تشکل و مبارزه برای برسميت شناختن 

 در عين گستردگی و وجود طرحهای متنوع و گوناگون برای محل  وآن توسط دولت متکی است
کارها و مناطق مختلف، تنها مشخصه عمومی آن همانا ايجاد تشکل بدون اجازه از کارفرما و 

اين استراتژی برای کنار زدن مانع اختناق به بسيج وسيع ترين توده های کارگر . دولت است
اگر جنبش . است" غير قابل کنترل بودن"شی است که تنها عامل موفقيت آن جنبمتکی است و 

 و حزب و سازمانی بتواند آنرا مهار هر نيرواينکه برای ايجاد تشکل مهار شدنی باشد، قبل از 
به اين اعتبار تالش هر نيروی سياسی برای . سرکوب خواهد کردمهار و رژيم اسالمی آنرا کند، 

يجاد تشکل کارگران گامی است برای فراهم کردن سرکوب و شکست آن کنترل و مهار جنبش ا
  . توسط رژيم اسالمی

  و مهمترين مانع تشکل کارگری  استراتژی کميته هماهنگی -4

. کميته هماهنگی فاقد سندی است که نشان دهد مهمترين مانع ايجاد تشکل کارگری را چه ميداند
تاکنون محسن حکيمی صريحا درباره مهمترين مانع اما تا آنجا که به اعضای آن بر می گردد 

تشکل کارگری اظهار نظر کرده است و همچنين از نوشته های محمود صالحی نيز می توان 
البته اسناد کميته هماهنگی نشان ميدهد که استراتژی اين . نظرش در اين مورد را استنباط کرد

از نظر محسن . تدوين شده است" نعمهمترين ما"کميته اساسا مطابق ادراک محسن حکيمی از 
يکم، .  فقدان تشکل کارگری در ايران دو علت دارد"فعالين گروه لغو کار مزدی"حکيمی و ديگر 

نفوذ و قدرت احزاب و سازمانهای چپ و سوسياليست در ميان فعالين جنبش کارگری است، و 
ينکه، از نظر محسن بعالوه و مهمتر ا. دوم، عامل اختناق و قدرت سرکوب رژيم های حاکم

حکيمی، به درجه ای که نفوذ سازمانها و احزاب سوسياليست در جنبش کارگری کاهش يابد تازه 
راه مبارزه کارگران برای رفع عامل دوم که ديکتاتوری رژيم اسالمی است باز و هموار 

  . ميگردد

ورد نظرشان،  ادعا می کنند که الگوی تشکل م"فعالين لغو کار مزدی"محسن حکيمی و ديگر 
اين سنت در شکلی به "آنها معتقدند احيای . است) 1872  - 1864(ظاهرا انترناسيونال اول 

مراتب پيگيرتر، رزمنده تر، و مناسب تر با نيازهای مبارزاتی طبقه کارگر در دنيای معاصر 
مهای مانع ساختن اين تشکل و احيا آن در ايران در وهله اول اختناق و ديکتاتوری رژي". است

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

 می خواهند منوط به وجود استراتژی يا طرحهايی نيست که در وهله اول اختناق را "کار مزدی
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فعالين لغو "فعاليت . کنار بزند بلکه بايد احزاب سوسياليست فعال در جنبش کارگری را کنار بزند
در درجه نخست به بستر سازی نظری و " عليه احزاب سوسياليست تحت عبارت "کار مزدی

، "زمينه سازی نظری برای سازمان يابی جنبش ضد سرمايه داری"و " فرهنگی نياز دارد
 بر اساس همين تحليلها محسن حکيمی و ناصر پايدار به عده ای ساده دل )5. (صورت ميگيرد

باورانده اند که مبارزه فعلی آنها عليه احزاب و سازمانهای سوسياليست در جنبش کارگری در 
 اولين جريانی "فعالين لغو کار مزدی"! تحليل نهايی در خدمت ايجاد تشکل ضدسرمايه داری است

عيف موقعيت احزاب سوسياليست در جنبش هميشه چپگرای کارگری نيستند که هدفشان را تض
فعالين لغو کار "به همين دليل . ايران قرار داده اند و سرنوشتی بهتر از آنها نيز نخواهند يافت

 هيچگاه قادر نخواهند شد تا احزاب سوسياليست در جنبش کارگری را کنار بزنند تا نوبت "مزدی
اين در عمل واقعی اينها نقشی جز فعاليت عليه احزاب و سازمانهای بنابر. به رژيم اسالمی برسد

  .مبارکشان باد و عاقبتشان بخير. سوسياليست نخواهند داشت

محسن حکيمی در مصاحبه با نشريه نگاه، مهمترين نقطه ضعف جنبش کارگری را تشکل نداشتن 
يه سرمايه، استبداد و مهمترين مانع متشکل شدن کارگران عل"از نظر محسن حکيمی . می داند

اما سرمايه و نمايندگان سياسی آن فقط در شکل استبداد و سرکوب "، "سرکوب سرمايه است
عريان مانع تشکل ضد سرمايه داری کارگران نشده اند، در لباس دفاع از منافع طبقه کارگر نيز 

 زمانی که باز و همين است علت اصلی که تا. مانع تشکل يابی کارگران عليه سرمايه گشته اند
به عبارت ديگر در صورت "، ."نشود، کارگران به طور پايدار عليه سرمايه متشکل نخواهند شد

باز شدن اين گره حتی استبداد و ديکتاتوری سرمايه هم نمی تواند مانع متشکل شدن کارگران بر 
نی از يع(نگاهی به صحنه سياسی ايران در هفتاد هشتاد سال اخير ) "6."(ضد سرمايه شود

نشان ميدهد، که خود جريانهای مدعی نمايندگی طبقه کارگر، از ) دوران رضا شاه به اين سو
حزب کمونيست ايران در زمان رضا شاه گرفته تاکنون، مانع متشکل شدن توده کارگر عليه 

  ) 7".(سرمايه شده اند

يکتاتوری و هم مانع ايجاد تشکل کارگری و هم عامل انحالل تشکلهای کارگری در ايران د
رژيم های ديکتاتوری حاکم . سرکوب عريان طبقه کارگر ايران توسط رژيمهای حاکم بوده است

بر ايران با عامل مباحث نظری و تفوق ايدئولوژيک بر جنبش کارگری ايران، مانع متشکل شدن 
ير يم شاهی و هم رژيم آخوندی با مجموعه ای از اعمال جنايتکارانه نظژهم ر. آنها نشده اند

برقراری اختناق و ديکتاتوری، ايجاد جو پليسی، سرکوب مبارزات و اعتصابات کارگری، 
اخراج، دستگيری، شکنجه و اعدام فعالين سوسياليست جنبش کارگری مانع ايجاد تشکل کارگران 

نه تنها تاريخ جنبش کارگری بلکه تاريخ هر جنبش حق طلب ديگری در ايران نيز . ايران شده اند
 قادر "فعالين لغو کار مزدی". بر همين اعمال جنايتکارانه رژيم های حاکم بنا شده استبنيادش 

جنبش سوسياليستی ايران را مانع تشکل کارگری . نيستند بر اين تاريخ حتی خدشه ای وارد کنند
ايران قلمداد کردن توسط محسن حکيمی، نسبت دادن اين اعمال جنايتکارانه به احزاب و 

. است" از حزب کمونيست ايران در زمان رضا شاه گرفته تاکنون"ياليست ايران سازمانهای سوس
صدور اين احکام ضد کمونيستی ربطی به آنچه حتی با هزار اما و اگر می توان مباحث درون 

  . جنبش کمونيستی ناميد، ندارد

ر  شروع کرده و د1382محسن حکيمی انتشار مطلب درباره مسائل تشکل کارگری را از سال 
منتها، کمونيستها را مانع . همين مدت کم نيز نظر اوليه خود را بطور بنيادی تغيير داده است
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اين ناشی . متشکل شدن کارگران قلمداد کردن ربطی به تازه کار بودن وی در اين عرصه ندارد
عليه احزاب سوسياليست در " قافله مبارزان" به "فعالين لغو کار مزدی"از تعلق وی و ديگر 

مبتدی . بش کارگری است که مختص ايران هم نيست و در جهان قدمتی بيش از يک قرن داردجن
بودن محسن حکيمی در مباحث مربوط به تشکل کارگری و کال عدم شناختش از جنبش کارگری 

ضديت با احزاب سوسياليست در جنبش کارگری شانس مواضع ايران آنجاست که  وی می پندارد 
 توان تحت لوای چپ، کشتار کمونيستها توسط رژيمهای حاکم بر ايران را موفقيت دارد؛ و يا می

محسن حکيمی ! در تحليل نهايی باز کننده راه و يا برطرف کننده مانع ايجاد تشکل کارگری ناميد
اگر فعاالن کارگری به فعاالن گروهی و در واقع فرقه ای تبديل نشده بودند می : "می گويد

 های بسيار کمتر و منتفی کردن هزينه هايی چون اخراج و زندان يا دست توانستند با دادن هزينه
کم اعدام در محيطهای کار و زيست باقی بمانند و به فعاليت برای ايجاد تشکل کارگری 

  )  8".(بپردازند

 بيهوده ميکوشند تا کسی باور کند که فعاليتشان " لغو کار مزدیلينفعا"ديگر محسن حکيمی و 
محسن حکيمی .  و سوسياليست بدليل دلسوزی برای ايجاد تشکل کارگری استعليه احزاب چپ

اين ادعای پوچ را دارد که در ايران دوران شاه و رژيم اسالمی پيوستن فعالين جنبش کارگری به 
احزاب سوسياليست هزينه هايی چون اخراج و زندان و اعدام داشته است نه فعاليت صرف برای 

مدعی است که دوری از احزاب و سازمانهای سوسياليست و تنها وی . ايجاد تشکل کارگری
را " هزينه هايی چون اخراج و زندان و يا دست کم اعدام"مبارزه برای ايجاد تشکل کارگری 

ادعای اين کاسه داغتر از آش را حتی هيچ يک از نظريه پردازان خود اين دو . منتفی می کند
سرکوب جنبش کارگری ايران و در عين حال تطهير اعمال اين انکار تاريخ . رژيم هم نداشته اند

علت سرکوب . خشونت رژيمهای سرکوبکر و ضد کارگری شاه و اسالمی عليه کارگران است
. جنبش کارگری توسط رژيمهای شاه و اسالمی ناشی از ماهيت ضد کارگری اين رژِيم هاست

ان و خاموش برای استثمار علت وجودی هر دو اين رژيمها فراهم کردن يک نيروی کار ارز
وحشيانه توسط سرمايه داران است و اين با متشکل بودن کارگران ايران در تشکلهايی با مبانی 

علت تشکل نداشتن کارگران و اخراج، زندان و اعدام فعالين جنبش . ستيز طبقاتی منافات دارد
 هر دو رژيم شاه و در. کارگری اينجاست و نه ارتباط فعالين کارگری با احزاب سوسياليست

اسالمی حتی عادی ترين کارگران به صرف شرکت در يک اعتصاب چند روزه برای افزايش 
 و فعالينبه دستمزد، اخراج و دستگير شده اند، و بعضا حتی به گلوله بسته شده اند، چه برسد 

ر زمان آيا کارگران جهان چيت د. اعتصاب و يا کارگران فعال برای ايجاد تشکلسازماندهدگان 
شاه و خاتون آباد در رژيم اسالمی برای خواستی بجز افرايش دستمزد و داشتن شغل به گلوله 

" مادون تر از مدار"بسته شدند؟ آيا فعاليت کارگران شرکت واحد برای ايجاد سنديکا که تازه حتی 
ن اخراج منتفی کردن هزينه هايی چو" است، باعث "فعالين گروه لغو کار مزدی"قابل قبول برای 

شده است؟ آيا محسن حکيمی اين ادعا را در جائی و از مقام مسئولی شنيده که بتوان " و زندان
هزينه اخراج و زندانشان "منصور اسالو و اخراجيهای سنديکای واحد را به آن رجوع داد تا 

 به اسارت گرفته شدن شبانه همسران و کودکان خردسالشان تکرار" دستکم"گردد و يا " منتفی
  نگردد؟

از "از نظر محسن حکيمی و ناصر پايدار، ايران دارای يک جنبش کمونيستی است که شامل 
". فعالين لغو کار مزدی"ميشود و يک " حزب کمونيست ايران در زمان رضا شاه گرفته تاکنون

در لباس دفاع از منافع طبقه کارگر نيز مانع تشکل يابی "مجموعه جنبش کمونيستی ايران 
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با اين حال عضويت فعالين جنبش کارگری در همين احزاب و . شده اند" عليه سرمايهکارگران 
و درست برعکس، جريانی که . سازمانها هزينه اخراج، زندان و شکنجه و اعدام داشته و دارد

مانع تشکل يابی کارگران عليه "فعاليت می کنند با آنکه " فعالين لغو کار مزدی"تحت نام 
را بردارند، با اين حال، فعاليت با آنها " مانع" تنها اين، بلکه حتی می کوشند نيستند، نه" سرمايه

و در نتيجه در اين آخر عمری تازه متوجه ! هزينه اخراج، زندان و شکنجه و اعدام هم ندارد
ی رژيمها و دولتهايی بوده است يکی بعد از اايران از دوران رضا شاه گرفته تاکنون دارکه شديم 

 و دشمن را اشتباه گرفته اند و سئوال برانگيز اينکه اين موضوع حتی باعث تعجب ديگری دوست
ناشی از تحليل و " فعالين لغو کار مزدی"آيا اگر مواضع ! نشده است" فعالين لغو کار مزدی"

بررسی تاريخ جنبش کمونيستی ايران می بود، خودشان متوجه چنين تناقضاتی که حتی برای هر 
سرهم بندی و " فعالين لغو کار مزدی"ی آشکار است، نمی شدند؟ آيا مواضع تازه سياسی شده ا

  اختراع نشده است تا عليه احزاب و سازمانهای سوسياليستی بکار رود؟ 

فعالين لغو "ادعای دلسوزی برای تشکل کارگری استتار مناسبی برای ضديت محسن حکيمی و 
 نصيحت، هشدار و يا اندرزهای با زبان .با احزاب و سازمانهای سوسياليست نيست" کار مزدی

خوش محسن حکيمی برای بر حذر داشتن فعالين جنبش کارگری از تماس و فعاليت با احزاب و 
سازمانهای سوسياليست همان تهديدات رژيم های شاه و اسالمی منتها با زبان اخراج و زندان و 

و مالشاهی حامل پيامی به جز بر آيا مگر تمام دستگاه سرکوب رژيم های شاهنشاهی . اعدام است
فعالين لغو کار "حذر داشتن فعالين کارگری از فعاليت با احزاب سوسياليستی بوده اند؟ آيا بجز 

به اتحاد سوسياليستی کارگری " رذالت"، هيچ ساده دلی هست که باور کند که نسبت دادن "مزدی
عليه رژيم اسالمی، و " تيزتند و "توسط محسن حکيمی و در عين حال مخالفت با شعارهای 

" بيدادگاه"گفتن به قوه قضائيه و " رسوا و ننگين"اعتراض به اتحاد سوسياليستی کارگری بدليل 
فعالين "" هزينه های بسيار کمتر"چفت و بست های سياست " دادگاه انقالب اسالمی سقز"ناميدن 

  )9( برای ايجاد تشکل کارگری است؟"لغو کار مزدی

واره توسط رژيمهای حاکم بر ايران مورد انواع و اقسام اذيت و آزار قرار گرفته سوسياليستها هم
. اند، دستگير و شکنجه شده اند و بعضا زير همان شکنجه جان باخته اند و يا تيرباران شده اند

تصور اينکه اين اعمال جنايت کارانه عليه شريف ترين انسانهای اين جامعه، هسته اصلی منطق 
پشت استدالالت محسن حکيمی برای برحذر داشتن فعالين کارگری از فعاليت با " دهواقعا کوبن"

سرکوب شديد احزاب کمونيست برای . احزاب سوسياليست است، مشمئز کننده و تهوع آور است
زمينه های عينی و مادی برای فعاليت بوجود می " فعالين لغو کار مزدی"محسن حکيمی و ديگر 

 آزاديهای سياسی در جامعه، بگونه ای که فعاليت با احزاب کمونيست  برقراریبالعكسآورد و 
هزينه اخراج و زندان و شکنجه و اعدام نداشته باشد شايد يکی از هولناک ترين کابوسها برايشان 

چرا که کارگران همانطور که تاريخا نشان داده اند با کاهش هر درجه ای از قدرت . است
ود را ايجاد می کنند و اين قدرت را می يابند تا از اخراج و سرکوب رژيم اسالمی تشکلهای خ

بعالوه . دستگيری و زندان و اعدام فعالين خود بدليل فعاليت با احزاب سوسياليست جلوگيری کنند
جنبش ايجاد تشکل کارگری در ايران با مبارزه برای آزاديهای سياسی در هم تنيده اند و يکی 

در جامعه ای که فعاليت با احزاب ) 10.(استقرار نداردبدون ديگری امکان استمرار و 
سوسياليست بی هزينه باشد و کارگران تشکل خود را داشته باشند زمينه های عينی فعاليت 

 از بهره "فعالين لغو کار مزدی"در چنين موقعيتی .  از بين خواهد رفت"فعالين لغو کار مزدی"
 حذر داشتن کارگران از فعاليت با احزاب برداری از قدرت سرکوب رژيم اسالمی برای بر
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سوسياليست محروم می شوند و وجود تشکل کارگری سرچشمه اشک تمساحشان را می خشکاند 
. و ديگر قادر نخواهند بود در دشمنی با احزاب کمونيست پشت منفعت تشکل کارگری پنهان شوند

فعالين لغو کار "ه را بر آزادی فعاليت احزاب کمونيست و وجود تشکل کارگری در ايران عرص
به اندازه کافی جا برای نگهداری اينهمه " فعالين لغو کار مزدی"آيا .  تنگ می کند"مزدی

 تصور کرده اند که می توانند اين مواضع را تحت "فعالين لغو کار مزدی"افتخارات دارند؟ آيا 
  نام چپ به فعالين جنبش کارگری بياندازند؟  

 منوط به وجود استراتژی "فعالين لغو کار مزدی"ختن تشکل مورد نظر همانطور که گفته شد، سا
ايجاد اين نوع تشکلها که بنا . يا طرحهايی نيست که در وهله اول اختناق را کنار و يا دور بزند

در درجه نخست به بستر سازی نظری "به تعريف ضد احزاب و سازمانهای سوسياليست هستند 
مقدمه بند موارد چهارگانه در اساسنامه کميته . نياز دارند" نظریزمينه سازی "و به " و فرهنگی

در . است، ناظر به همين امر ميباشد" فعالين لغو کار مزدی"هماهنگی که تحت تاثير نظرات 
صورتيکه تمام تجربه جنبش کارگری حاکی از رابطه مستقيم ديکتاتوری و فقدان تشکل کارگری 

رژيم شاه، ساختمان ساواک سقز به دست کارگران تسخير بمجرد سرنگون شدن . در ايران است
ميشود و کارگران خباز همانجا سنديکای خود را ايجاد و از آن محل بعنوان دفتر تشکل خود 

هم هنگامی که دفتر .  ساختمان بوده استهمينمحمود صالحی در دو دوره در(. استفاده می کنند
ه ای که با سرکوب کارگران توسط رژيم سنديکای کارگران خباز سقز بوده و هم در دور

) 11().اسالمی، اين ساختمان مجددا به محل زندان و شکنجه فعالين کارگری تبديل شده است
تدارک زمينه ها و "، "بستر سازی"ايجاد سنديکای خبازان سقز در ساختمان ساواک بدون هيچ 

ارگران برای ايجاد تشکل در نزديک به يک قرن مبارزه تعطيل ناپذير ک. انجام شد" پيش شرطها
کرده است تا بمجرد کاهش " بستر سازی"زير سلطه ديکتاتوريهای حاکم بر ايران به اندازه کافی 

  . قدرت سرکوب رژيم اسالمی، کارگران ايران سريعا متشکل شوند

فعالين لغو "کميته هماهنگی مادام که استراتژی و فعاليتهايش تحت تاثير مواضع محسن حکيمی و 
چرا که در آميته . است برای ايجاد تشکل کارگری هيچ پيشرفتی نخواهد کرد" ار مزدیک

هماهنگی آسانی چون حكيمی حضور دارند آه صراحتا خواستار ايجاد تشكل آارگری ضد 
 همين کميته "فعالين لغو کار مزدی"از نظر محسن حکيمی و ديگر  .احزاب سوسياليستی هستند

در ادامه قرار است همان تشکل ضد احزاب و سازمانهای هماهنگی و فعاليت های آن 
رژيمهای حاکم بر ايران از سلطنت پهلوی تا رژيم اسالمی جملگی ) 12.(سوسياليست گردد

اما هيچ . کوشيدند تا با خشونت تمام سازمانها و احزاب چپ را از فعالين جنبش کارگری جدا کنند
کشتار و شکنجه کمونيستها نتوانسته آنها را از درجه از وحشی گری و سبعيت رژيمهای حاکم در 

تاريخ ايران مملو از گزارشات سازمانها و ارگانهای . بين ببرد، اگر چه تضعيف کرده است
آدمکشانی است که انحالل احزاب و سازمانهای سوسياليست و چپ را بعنوان موفقيت خود به 

فرهنگ سياسی .  اموراتشان را گذرانده اندمقامات باال گزارش داده اند و مزد خود را گرفته اند و
حزب "در کنار بسياری از احزاب و سازمانهای چپ و سوسياليست، نظير " منحله"ايران با کلمه 
در مبارزه با احزاب و سازمانهای چپ و " فعالين لغو کار مزدی. "کامال آشناست" منحله کومه له

فعالين جنبش ) 13.(راج گذاشته اندسوسياليست در جنبش کارگری فقط آبروی خود را به ح
کارگری برای توضيح تشکل نداشتن کارگران به تاريخ و تداوم استبداد و سرکوب کارگران 
توسط رژيمهای حاکم بر ايران در دوره رضا شاه، محمد رضا شاه و رژيم اسالمی رجوع 
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يران به تاريخ برای توضيح علل تشکل نداشتن کارگران ا" فعالين لغو کار مزدی"ميدهند اما 
  . خونبار احزاب و سازمانهای چپ و سوسياليست در زير ديکتاتوريهای حاکم بر ايران

  استباط اعضای ديگر از مهمترين مانع ايجاد تشکل  

ديگر اعضای کميته هماهنگی درباره مهمترين مانع ايجاد تشکل کارگری صريحا اظهار نظر 
 آنجا که تجربه صرف خويش و محمد عبدی پور اما از ميان مطالب محمود صالحی. نکرده اند

را بازگو می کند، ميتوان اين استباط را داشت که وی مهمترين مانع ايجاد تشکل را اختناق و جو 
  . پليسی می داند

محمود صالحی يکی از بنيان گذاران انجمن صنفی خبازان سقز است اما اکنون رژيم اسالمی از 
محمد عبدی پور نيز سه دوره نماينده . ن انجمن جلوگيری می کندکانديدا شدن وی در انتخابات اي

کارگران در انجمن صنفی خبازان سقز بوده است اما اکنون وزارت اطالعات مانع کانديدا شدن 
در انتخابات . مسئله مستقيما به تناسب قوای رژيم و کارگران بر می گردد. وی در انتخابات است

ازان سقز، با آنکه وزارت اطالعات با کانديدا شدن محمد  انجمن صنفی خب1382اسفند سال 
عبدی پور مخالفت می کند، کارگران به وی رای ميدهند و وزارت اطالعات هم آرای وی را 

حتی تجربه صرف کارگران حاکی است اين رژيم اسالمی است که مانع . باطله اعالم می کند
، يا کمبود در "بستر سازی"ست و يا فقدان تشکل کارگران است و نه احزاب و سازمانها سوسيالي

آيا کارگرانی که عمال وزارت اطالعات را بچالش کشيدند و با ". تدارک زمينه ها و پيش شرطها"
دارند و " بستر سازی"آنکه کانديدا شدن محمد عبدی پور ممنوع بود، به وی رای دادند احتياج به 

در هر صورت و با وجود چنين ) 14 (؟ندنياز دار" تدارک زمينه ها و پيش شرطها"يا به 
و همانطور آه فعاليت دو ساله اش عمال نشان داده استراتژی اين  نظراتی در کميته هماهنگی،

کميته برای ايجاد تشکل بر نظراتی که مانع تشکل را اختناق و ديکتاتوری و جو پليسی می داند 
  .   است" زدیفعالين لغو کار م"بنا نشده بلکه نشات گرفته از مواضع 

  موارد چهارگانه استراتژی کميته هماهنگی- 5

استراتژی کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری طی چهار بند در اساسنامه آمده که غير 
 کارگران ايران فاقد بند الف، از موارد چهارگانه، مطابق .منسجم، مغشوش و غير عملی است

بستر سازی و ايجاد فرهنگ " وظيفه ميته هماهنگیکفرهنگ و روحيه تشکل پذيری هستند و لذا 
آشکار است که در . سترا در دستور خود گذاشته ا" و روحيه تشکل پذيری در ميان کارگران

يکسانی " فرهنگ و روحيه تشکل پذيری"ميان کارگران ايران همانند کارگران در ديگر کشورها 
فرهنگ و روحيه تشکل پذيری " ايجاد"و نه " گسترش"به اين اعتبار تالش برای . وجود ندارد

امری دائمی است و حتی با ايجاد شدن تشکل های کارگری نيز به پايان نميرسد و متناسب با 
به " روحيه و فرهنگ تشکل پذيری"با اين حال نسبت دادن فقدان . اوضاع آنزمان ادامه می يابد

کارگران ايران هم اکنون چرا که . کارگران ايران بعنوان علت متشکل نبودن، صحيح نيست
دارای چنان فرهنگ و روحيه تشکل پذيری هستند که با کاسته شدن هر درجه از جو پليسی و 

تاريخ جنبش کارگری ايران نشان ميدهد که کارگران ايران . اختناق تشکل های خود را ايجاد کنند
کارگران .  نهدر مورد بعضی تشکل ها را دارند و بعضی را" روحيه و فرهنگ تشکل پذيری"

باالئی برای متشکل شدن در تشکلهای " روحيه و فرهنگ تشکل پذيری"ايران نشان داده اند که 
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دلخواه خود را دارند و حاضر به پذيرش حد معينی از خطر هم هستند و آنرا در تمامی دورانی 
 و روحيه"که قدرت سرکوب رژيمهای حاکم تضعيف شده است، نشان داده اند  و در عين حال 

برای متشکل شدن در تشکل های دولتی و ضد چپ و البته بی خطر و با " فرهنگ تشکل پذيری
فرهنگ و روحيه تشکل . "امکانات متعدد را که بنا به تعريف مدافع منافعشان نيست، ندارند

برای ايجاد تشکلهای طبقاتی و ضد سرمايه داری کارگری وجود دارد و همواره بايد " پذيری
برای تشکل کارگری ضد احزاب چپ و " فرهنگ و روحيه تشکل پذيری"د اما ياب" گسترش"

تشکل های کارگری ضد احزاب و سازمانهای . کرد" ايجاد"سوسياليست وجود ندارد و بايد آنرا 
. در ايران آينده ای ندارند" فعالين لغو کار مزدی"چپ و سوسياليست مورد نظر محسن حکيمی و 

فعالين لغو کار "ست که در اساسنامه کميته هماهنگی که از ديد با آگاهی از همين موضوع ا
  . آن" گسترش"فرهنگ و روحيه تشکل پذيری نام ميبرد و نه از " ايجاد"نگاشته شده از " مزدی

  : در ماده سوم اساسنامه کميته هماهنگی آمده است

 داری و ضد سرمايه هدف کميته هماهنگی، تدارک زمينه ها و پيش شرطهای ايجاد تشکل"
 :سراسری طبقه کارگر ايران از راههای زير است

الف، بستر سازی و ايجاد فرهنگ و روحيه تشکل پذيری در ميان کارگران از راههای گوناگون 
از جمله تبليغ، ترويج، کمک به گسترش تشکل صنفی، فرهنگی، هنری و ورزشی کارگران، 

اعتراض های کارگری مانند اعتصاب و اقدام به کنترل کارگری و نظير  حمايت از تحرک ها و
 ".آن ها

اعتراض های کارگری مانند  از تحرک ها و"اولين سئوال اين است که حمايت کميته هماهنگی 
چگونه به روحيه تشکل پذيری کارگران " اعتصاب و اقدام به کنترل کارگری و نظير آن ها

صاب کارگری در هر سال به اندازه کافی روحيه تشکل پذيری را کمک می کند؟ آيا هزاران اعت
گسترش تشکل "تقويت نکرده است؟ بعالوه کميته هماهنگی چه نوع تشکلی را مورد نظر دارد که 

بستر سازی و ايجاد فرهنگ و روحيه تشکل "تازه " صنفی، فرهنگی، هنری و ورزشی کارگران
تشکلهای "عضای کميته هماهنگی کارگران ايران هم برای ايجاد آن است؟ آيا از نظر ا" پذيری
مورد نظر کميته هماهنگی را و هم " ضد سرمايه داری"خواهند داشت و هم تشکل " صنفی

احزاب سوسياليست را؟ آيا اعضای کميته هماهنگی به لزوم وجود احزاب سوسياليست در مبارزه 
يا تشکل مورد نظر اعضای کميته طبقه کارگر عليه نظام سرمايه داری قائل هستند يا نه؟ آ

فعالين لغو کار "هماهنگی همسو و هم جهت با نظرات محسن حکيمی و ناصر پايدار و ديگر 
" تشکل صنفی" است؟ آيا از نظر اعضای کميته هماهنگی سنديکای کارگران شرکت واحد "مزدی

ست کنند؟ آيا نيز در شرکت واحد در" تشکل ضد سرمايه داری"است و کارگران واحد بايد يک 
  اين دليل حمايت نکردن کميته هماهنگی از مبارزه سنديکای واحد برای رسميت يافتن است؟   

کمک به ايجاد تشکل های کارگری در مراکز توليدی و خدماتی و مرتبط "آمده است " ب"در بند 
اين ". گرو هماهنگ کردن فعاليت های آن ها از طريق انتقال تجربيات و دستاوردهايشان به يکدي

تنها بند سر راست از موارد چهارگانه است و به تنهايی حتی اين ظرفيت را دارد که اساس و 
اين تنها بندی است که می تواند ناشی از نظری باشد که . بنياد هدف کميته هماهنگی را بيان کند

در اين بند نقش کميته هماهنگی . علت متشکل نبودن کارگران را وجود اختناق و جو پليسی ميداند

 13



همانطور که بايد، کمک به ايجاد تشکل کارگری است از طريق طرح و نقشه مشخص برای رفع 
موفقيت حتی محدود در تحقق اين بند می . موانع معين هر محل کار و يا شهر و منطقه معين

تواند به عمر کميته هماهنگی با شايستگی تمام پايان دهد و نامشان را برای هميشه در تاريخ 
اگر فعاليتهای کميته هماهنگی مطابق اين بند بتواند منجر به . جنبش کارگری ايران ثبت کند

تشکيل چند تشکل کارگری شود که بعدا خود اين تشکلها محور و نيروی اصلی حرکت کارگران 
  . ايران برای ايجاد تشکل شوند، کميته هماهنگی وظيفه تاريخی و خطير خود را انجام داده است

" سکتاريست"و " فرقه گرا"از نظر محسن حکيمی که احزاب و سازمانهای سوسياليست را منتها 
در منافع کارگران، کمک کميته " ذوب شده" را "فعالين لغو کار مزدی"می داند و خود و 

آمادگی و استقبال کارگران برای متشکل "هماهنگی به کارگران در مراکز توليدی و خدماتی که 
آيا عدم !  است در گرو آنست که اين کارگران بدوا به کميته هماهنگی به پيوندنددر آنها باال" شدن

حمايت کميته هماهنگی از مبارزه سنديکای واحد برای رسميت يافتن، بعلت نپيوستن آنها به کميته 
  هماهنگی بوده است؟ 

 و آمادگی و استقبال کارگران برای متشکل شدن در مراکز توليدی: "محسن حکيمی ميگويد
چندين هزار امضای گردآوری شده نمونه بسيار کوچکی از اين آمادگی . خدماتی بسيار باال است

اما کمک به ايجاد تشکل در اين مراکز در گرو آن است که ابتدا فعاالن خواهان . و استقبال است
 حلقه .پيوستن به کميته هماهنگی، که با اين مراکز در ارتباطند، در کميته هماهنگی متشکل شوند

ارتباطی کميته با توده کارگرانی که می خواهند متشکل شوند، فعاالن کارگری در جاهای مختلف 
  ) 15"(.کشور هستند

آيا مطابق اين تفاسير محسن حکيمی، مواردی بوده است که اعضای کميته هماهنگی از کمک و 
ه قصد پيوستن به کميته ک" با استقبال و آمادگی باال"ياری به کارگران مراکز توليدی و خدماتی 

هماهنگی را نداشته اند اما خواهان ايجاد تشکل بوده اند، امتناع کرده باشند؟ آيا محمود صالحی 
سخنگوی تشکلی است که به کارگرانی که عضو کميته هماهنگی نباشند، کمک نمی کنند تا 

 تشکل داشته باشند، متشکل شوند؟ آيا اگر فعالين کارگری در کارخانه شاهو در سنندج قصد ايجاد
کمک اعضای کميته هماهنگی در سنندج به آنها در گرو عضويت اين فعالين در کميته هماهنگی 

 و 87است؟ آيا کمک کردن به کارگران ايران برای ايجاد تشکل در چهارچوب مقاوله نامه های 
اهنگی  مورد نظر بيانيه اعالم موجوديت کميته هماهنگی، در گرو عضويت در کميته هم98

است؟ اين سکتاريسم کور، اين رفتار کاسبکارانه و بده بستانی و بيگانه با منفعت طبقه کارگر و 
 است که به کميته "فعالين لغو کار مزدی"جنبش کارگری از عوارض طبيعی بنيادهای مواضع 

هيچ ربطی به همبستگی بی " عضو شويد تا کمک کنيم"شرط . هماهنگی هم سرايت کرده است
منتها . ر جنبش کارگری و کمک و ياری بدون چشمداشت کارگران به يکديگر نداردمرز د

همانطور که در پائين خواهد آمد حتی همين بند هم نقش محوری در حيات، فعاليت ها و مواضع 
با استقبال و آمادگی "يعنی هيچ حدی از کارگران مراکز توليدی و خدماتی . کميته هماهنگی ندارد

يته هماهنگی پيوسته و تشکل خود را ايجاد کرده باشند، به عمر کميته هماهنگی که به کم" باال
  . و اصوال نمايندگان منتخب هيچ تشکلی به هيات موسس راه ندارد. پايان نمی دهند

فراهم کردن زمينه های گذار از شکل غير علنی فعاليت کنونی فعاالن "آمده است " ج"در بند 
برای بسيج توده کارگران حول ايجاد تشکل سراسری کارگران از کارگری به شکل فعاليت علنی 
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راههای مختلف از جمله ايجاد شرايط برای حضور فعاالن کارگری صاحب نفوذ و مورد اعتماد 
فعالين "اين بند بر اساس مواضع محسن حکيمی و ". کارگران در عرصه علنی مبارزه طبقاتی

رابطه "واضح است که در اينجا اشاره ای به . تدر اين زمينه نوشته شده اس" لغو کار مزدی
که تاريخا فعالين جنبش کارگری در مبارزه تحت حاکميتهای ديکتاتوری و " فعاليت علنی و مخفی

همچنين منظور آموزش فعالين کارگری که بتوانند در . جو پليسی با آن مواجه بوده اند، نيست
يستی، فعاليت علنی در جنبش کارگری داشته عين فعاليت انقالبی در ارتباط با احزاب سوسيال

بعالوه، بحث بر سر چگونگی وجود يک رابطه امن بين فعالين مخفی در يک . باشند هم نيست
اينجا بحث بر سر . کارخانه با فعالين علنی نيست، چرا که قرار است با کار مخفی مخالفت کنند

  .  از فعاليت مخفی به فعاليت علنی است" گذار"

يکم، رفع مانع اختناق و . از فعاليت مخفی به فعاليت علنی دو راه وجود دارد" ذارگ"برای 
يعنی منتفی . ديکتاتوری و جو پليسی که فعالين جنبش کارگری را ناچار از مخفی کاری می کند

کردن فعاليت مخفی از طريق برقراری شرايط فعاليت آزاد برای کليه احزاب و سازمانها منجمله 
اين امر، مبارزه برای آزاديهای مطلق سياسی را در دستور مبارزه می گذارد که . سوسياليستها

دومين راه حل که مد نظر اين بند است و مطابق مواضع محسن . منظور اين بند چنين نيست
 هم هست، کنار گذاشتن فعاليتها و روابط با احزاب و "فعالين لغو کار مزدی"حکيمی و 

شايد بايد بالفاصله اضافه . دستگيری و شکنجه و اعدام مواجه استسازمانهايی است که با خطر 
آرد آه راه اول برای خلق امكان فعاليت علنی می خواهد اختناق را آنار بزند، راه دوم خود را 

نامه سرگشاده محسن . با شرايط اختناق تطبيق می دهد تا بتواند در همين شرايط فعاليت علنی آند
ستعار از مدافعان دستگير شدگان سقز خواست که از نام غير مستعار حکيمی که خود با نام م

عليه رژيم اسالمی خودداری کنند، به " تند و تيز"استفاده کنند، علنی شوند، از دادان شعار های 
نگويند در چهارچوب " رسوا و ننگين"بگويند دادگاه انقالب سقز و به قوه قضائيه " بيدادگاه سقز"

 برای "فعالين لغو کار مزدی"هدف اين بند الگو کردن فعاليت های . ده استهمين بند نگاشته ش
چنين " گذار"وجوه مختلف فعاليت برای اين . اعضای کميته هماهنگی بوده اما موفق نشده است

 حمايت نکردن ازفعاليت عليه احزاب و سازمانهای سوسياليست در جنبش کارگری، : است
وان پيشتاز طبقه کارگر ايران در ايجاد تشکل کارگری بدون سنديکای کارگران شرکت واحد بعن

اجازه از دولت و کارفرما، حمله بی امان به اتحاديه های کارگری مدافع کارگران ايران در اين 
مقطع تاريخی مشخص، فعاليت عليه کل تاريخ جنبش سوسياليستی در ايران و جهان، ضديت با 

ر اعدام شدن کمونيستها بدست جالدان رژيم اسالمی، لنين، مقصر دانستن احزاب سوسياليست د
گفتن به قوه " رسوا و ننگين"عليه رژيم اسالمی، مخالفت با " تند و تيز"مخالفت با شعارهای 
و البته و در پايان فعاليت " دادگاه انقالب اسالمی سقز"گفتن به " بيدادگاه"قضائيه، مخالفت با 
ز طريق مبارزه عليه احزاب سوسياليست بمنظور باز ا" ضد سرمايه داری"برای ايجاد تشکل 

 .        کردن راه آن

فراخوان برای تشکيل هيئت موسس تشکل ضد سرمايه داری و سراسری "آمده است " د"در بند 
 تصويب اسناد پايه ای و انتخاب ارکان تشکيالتی ،کارگران ايران با وظيفه تدارک مجمع عمومی

تشکل خواهد بود از جمع هر چه گسترده تری از فعاالن کارگری اين هيئت موسس م. اين تشکل
صاحب نفوذ و مورد اعتماد کارگران که، پس از فراهم شدن تمام ملزومات تشکل فوق، در 

   ."نشست وسيع کليه اعضای وقت کميته هماهنگی در سراسر کشور انتخاب خواهد شد
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ه هماهنگی برای ايجاد تشکل مورد نظر محور استراتژی کميت" د"از ميان موارد چهارگانه، بند 
هيچ درجه موفقيت کميته هماهنگی در . تشکل ضد سرمايه داری است، می باشد"خود که يک 

کمک به ايجاد تشکل های کارگری در مراکز توليدی و خدماتی و مرتبط و هماهنگ کردن "
و همچنين ) بند ب ("فعاليت های آن ها از طريق انتقال تجربيات و دستاوردهايشان به يکديگر

" کمک به گسترش تشکل صنفی، فرهنگی، هنری و ورزشی کارگران"هيچ درجه از موفقيت در 
به عمر کميته " د"تنها موفقيت در بند . به عمر کميته هماهنگی پايان نمی دهد) از بند الف(

 موسس با ايجاد هيئت"  اساسنامه آمده استفصل ششم از 23در ماده . هماهنگی پايان می دهد
تشکل ضد سرمايه داری و سراسری کارگران ايران، کميته هماهنگی منحل می گردد و تمام 

  ." ن به اين هيئت واگذار می شودآاموال 

چرا نبايد عمر . از موارد چهارگانه هيچ جايگاهی در استراتژی کميته هماهنگی ندارد" ب"بند 
ايجاد تشکل "ين شکل که کميته هماهنگی  به  بد؟پايان يابد" ب"کميته هماهنگی با موفقيت در بند 

کمک " های کارگری در مراکز توليدی و خدماتی و مرتبط و هماهنگ کردن فعاليت های آن ها
اين تشکلها با توجه به آنکه در کدام مراکز ايجاد شده اند و پيوستن شان به يکديگر در . می کند

رگر است، خودشان کنفرانس و يا کنگره مجموع دارای چه ثقلی در کل جنبش کارگری و طبقه کا
واضح است که تشکل . موسس ايجاد تشکل سراسری طبقه کارگر ايران را فرا می خوانند

سراسری که بدين شکل ايجاد ميشود وظيفه اصلی خود را ايجاد تشکل در محل کارهايی قرار 
گيری فردی را بدين منظور حتی ميتوان حق عضو. می دهد که کارگرانش هنوز متشکل نيستند

نيز به چنين تشکلی داد تا از طريق آن بتواند اعضای خود را در کارخانه هايی که کارگرانش 
چرا با . متشکل نيستند هم گسترش دهد تا پايگاهی بشود برای ايجاد تشکل در آن محل کار

ر مقايسه با د" ب"عمر کميته هماهنگی پايان نمی يابد؟ نه تنها اين، بلکه بند " ب"پيشرفت در بند 
، "د"تا حدی بی اهميت است که حتی در جلسه تشکيل هيات موسس تشکل مورد نظر بند " د"بند 

در صورتيکه . حتی پيش بينی نشده است" ب"شرکت هيچکدام از نمايندگان تشکل مورد نظر بند 
در استراتژی کميته هماهنگی کوچکترين اهميتی " ب"و " الف"اگر تشکل های مورد نظر بند 

داشتند، حداقل از حق انتخاب نمايندگانشان برای شرکت در جلسه هيات موسس برخوردار می 
  ) 16.(بودند

گره زده است و اساس فعاليت آن برای " د"کميته هماهنگی سرنوشت خود را به تحقق بند 
 متشکل شدن طبقه "فعالين لغو کار مزدی"مطابق تفسير محسن حکيمی و . گسترش خود است

ان از طريق افزايش تعداد اعضای کميته هماهنگی می گذرد و نه هيچ درجه از ايجاد کارگر اير
کميته هماهنگی که برای ايجاد تشکل در واقع . تشکل های کارگری نظير سنديکای شرکت واحد

است و مهمتر اينکه هيچ  برای بزرگ شدن خود ش فعاليتمحوردرست شده است عمال کارگری 
و همين . ته هماهنگی و افزايش تعداد اعضايش تعيين نشده استحد و مرزی برای رشد کمي

هيات موسس  مطابق اين بند تشکيل. استراتژی کميته هماهنگی را غير قابل تحقق کرده است
هيچ پاسخی به اين سئوال که هيات موسس کی تشکيل خواهد شد، وجود . موکول به محال است

چند نفر برسد تا بتوان جلسه هيات موسس را تعداد اعضای کميته هماهنگی بايد به . ندارد
چگونه . 10000 يا 5000، 2000، 500عدد طاليی کميته هماهنگی چند است؟ . فراخواند

برای اعضای کميته هماهنگی و جنبش کارگری ايران مشخص ميشود که کميته هماهنگی چه 
برای روز موعود متحد کردن اعضای کميته هماهنگی حول هر عددی . فاصله ای با هدفش دارد

بايد توجه داشت که . تشکيل هيات موسس غير ممکن و لذا تشکيل هيات موسس غير عملی است
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. اين تازه چگونگی تشکيل هيات موسس است و نه چگونگی خود تشکل کارگری در محل کار
اينکه اين هيات موسس که تشکيل خودش غير عملی است چگونه و طی چه روندی به ايجاد 

  ) 17.(ی ميرسد هنوز مورد بحث نيستتشکل کارگر

   کميته هماهنگی و سنديکای شرکت واحد- 6

کميته هماهنگی عالوه بر فعاليت برای ايجاد تشکل که در باال بررسی شد در دفاع از مبارزات و 
منتشر اطالعيه اعتراضات کارگری و يا محکوميت اقدامات ضد کارگری کارفرماها و دولت نيز 

 بخش از فعاليت کميته هماهنگی آنچه اينجا مورد نظر است مواضع سئوال در اين. کرده است
مواضع کميته هماهنگی در قبال . واحد استشرکت در قبال سنديکای کارگران برانگيز اين کميته 

سنديکای کارگران شرکت واحد از دو زاويه قابل بررسی است که البته ارتباط تنگاتنگی با هم 
ن کميته هماهنگی از مبارزه کارگران واحد برای برسميت شناساندن يکم، حمايت نکرد. دارند

سنديکايشان به دولت و کارفرما و دوم، حمايت نکردن کميته هماهنگی از فراخوان بين المللی 
  .   در دفاع از کارگران شرکت واحد2006 فوريه 15

  برسميت شناخته شدن سنديکای واحد : الف

ات کارگران شرکت واحد حمايت کرده و همچنين به سرکوب کميته هماهنگی همواره از مطالب
. کارگران شرکت واحد و از جمله دستگيری آنها توسط رژيم اسالمی اعتراض نموده است

کارگران شرکت واحد با ايجاد سنديکای خود پيشتاز جنبش کارگری ايران برای ايجاد تشکل 
ه هماهنگی از مبارزه سنديکای کارگران اما کميت. کارگری بدون اجازه از دولت و کارفرما شدند

اين در صورتی . واحد برای برسميت شناخته شدنش توسط کارفرما و دولت حمايت نکرده است
است که مطابق اسناد کميته هماهنگی که پذيرش آنها برای عضويت ضروری است، اين کميته 

رزه اين سنديکا برای می بايست از ايجاد سنديکای کارگران واحد استقبال می کرد و در مبا
برسميت شناخته شدنش در کنار و دوشادوش کارگران واحد و ديگر بخشهای جنبش کارگری 

  . قرار ميگرفت

اما ما تشکل را از هيچ دولت، سازمان و "در بيانيه اعالم موجوديت کميته هماهنگی آمده است 
د کنيم و سپس از دولت آن را به نيروی خود ايجا. تشکل حق ماست. نهادی درخواست نمی کنيم

 کارگران شرکت واحد بر خالف استراتژی گرايش راست که ."بخواهيم آنرا برسميت بشناسد
توسط وزارت کار بود عليرغم ميل و تمامی توطئه های " رفع موانع تشکل يابی کارگران"منتظر 

شکل مورد دولت، کارفرما و حتی چاقو کشی مزدوران شوراهای اسالمی راسا دست بکار ايجاد ت
نظر خود شدند، با اتکا به کارگران شرکت واحد سنديکای خود را ساختند و مبارزه برای 

اقدام کارگران واحد برای ايجاد . برسميت شناخته شدن توسط کارفرما و دولت را آغاز کردند
سنديکا مطابق همان روشی است که کميته هماهنگی در بيانيه اعالم موجوديت خود توصيه کرده 

 و 87ت و عالوه بر آن از نظر ماهيت هم همچنين مطابق تشکل های مورد نظر مقاوله نامه اس
در بيانيه اعالم موجوديت کميته هماهنگی تشکل های کارگری .  سازمان جهانی کار است98

 سازمان 98 و 87هيچ وجه مشخصه ای ندارند و در چهارچوب مورد نظر مقاوله نامه های 
نه ای که بيانه اعالم موجوديت کميته هماهنگی از سازمان جهانی کار می جهانی کار هستند، بگو

. خواهد که رژيم اسالمی را مجبور کند تا مقاوله نامه هايی که امضا کرده است را بپذيرد
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بنابراين اگر کميته هماهنگی بر بيانيه اعالم موجوديت خود متکی باشد به ناچار بايد در کنار 
يگر بخشهای جنبش کارگری ايران برای تحميل سنديکای شرکت واحد کارگران شرکت واحد و د

آيا کميته هماهنگی بيانيه اعالم موجوديتش را هنوز قبول دارد؟ . به دولت و کارفرما مبارزه کند
چرا کميته هماهنگی از مبارزه کارگران واحد برای برسميت شناخته شدن سنديکايشان حمايت 

 خواست برسميت شناخته شدن سنديکای واحد را در ليست نکرده است؟ چرا کميته هماهنگی
  مطالبات خود برای روز کارگر امسال قرار نداد؟ 

بعالوه، کميته هماهنگی حتی با استناد به سند هويت خويش نيز بايد از سنديکای کارگران واحد و 
يته کم: "در سند هويت کميته هماهنگی آمده است. برسميت شناخته شدن آن حمايت می کرد

هماهنگی در راستای اصل پايه ای خود، در دفاع از آزادی ايجاد هرگونه تشکل کارگری، از 
شکل گيری انواع تشکل های کارگری استقبال می کند و آنرا حق طبيعی و مسلم تمام کارگران 

می بايست از ايجاد سنديکای واحد استقبال " اصل پايه ای خود"کميته هماهنگی مطابق ." می داند
چرا که مطابق روال نسبتا معمول ايجاد . برای برسميت شناخته شدن آن مبارزه می کردو 

تشکلهای کارگری در تمامی جهان، مبارزه برای برسميت شناخته شدن يک تشکل کارگری نيز 
بسياری از تشکل های کارگری جهان عليرغم ميل . بخش جدايی ناپذير از پروسه ايجاد آن است

 ايجاد شده اند و سپس در يک مبارزه پر از کشمکش و پر فراز و نشيب خود دولتها و کارفرماها
در اين جدال طوالنی بين دولتها و کارفرماها از يک . را به دولتها و کارفرماها تحميل کرده اند

طرف و تشکل کارگری از طرف ديگر، مهمترين ابزار و اهرم تشکل کارگری رابطه دو جانبه 
اتکا مطلق رهبران تشکل مربوطه به توده های . توده های کارگر استرهبران تشکل کارگری و 

کارگر و همچنين دفاع بی پايان توده کارگر از رهبران تشکل خويش در مقابل حمالت دولت و 
اين روندی است که معموال کارفرماها . توطئه های کارفرماها، کليد پيروزی کارگران بوده است

ان را برسميت نمی شناسد اما در مورد مسائل کارگران عمال با و دولتها با اينکه تشکل کارگر
اين گام اول در راهی است که معموال انتهای آن رسميت . رهبران اين تشکلها مذاکره ميکنند

سنديکای شرکت واحد عليرغم ميل . يافتن تشکل کارگری توسط دولت و کارفرما خواهد بود
ا و چاقو کشی های مزدوران شوراهای اسالمی ايجاد کارفرما و دولت و با وجود تمامی توطئه ه

سنديکای واحد . گشته و وارد مبارزه خود برای رسميت يافتن توسط دولت و کارفرما شده است
حمايت از کارگران واحد و سنديکايشان بايد تا رسميت يافتن آن توسط کارفرما . در نيمه راه است

  . و دولت بی وقفه ادامه يابد

ه هماهنگی عمال و بدون هيچ توضيحی و بر خالف سند اعالم موجوديت خود همان در واقع کميت
فراتر از اين، .  را در قبال سنديکای کارگران واحد داشته است"فعالين لغو کار مزدی"مواضع 

 کار را به آنجا رساندند که وقتی اعضای کميته هماهنگی در سنندج برای "فعالين لغو کار مزدی"
سم واحد در روز کارگر امسال با ديگر فعالين جنبش کارگری متحد شدند و از برگزاری يک مرا

جمله در قطعنامه ای خواستار برسميت شناخته شدن سنديکای واحد شدند، مورد شماتت و 
فعالين "و روشن شد که اين .  قرار گرفتند"فعالين لغو کار مزدی"سرزنش ملک پيرخضری از 

ی هستند که مانع دفاع اين کميته از مبارزه کارگران واحد برای  در کميته هماهنگ"لغو کار مزدی
بهرحال مواضع کميته هماهنگی در قبال ) 18.(رسميت يافتن توسط کارفرما و دولت هستند

آيا کميته . سنديکای واحد چهره کميته هماهنگی را در جنبش کارگری ايران مخدوش کرده است
فعالين لغو کار "بش کارگری ايران تا حد وجهه هماهنگی می خواهد چهره و وجهه اش در جن

کميته هماهنگی يا بايد مطابق بيانيه اعالم موجوديتش از سنديکای واحد و .  سقوط کند"مزدی
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رسميت يافتن آن دفاع کند و يا رسما داليل عدم دفاع خود از برسميت شناخته شدن سنديکای واحد 
  . را اعالم دارد

   فوريه  15 کميته هماهنگی و فراخوان: ب

 15در دفاع از کارگران واحد برای روز " کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری"
.  اعضای خود را فراخواند تا در مقابل سفارتخانه های رژيم اسالمی تظاهرات کنند2006فوريه 

 و "کار مزدیفعالين لغو "تمام بخشهای جنبش کارگری ايران از اين فراخوان دفاع کردند و تنها 
محسن . البته کميته هماهنگی در اين مورد يک دست نبود. کميته هماهنگی از آن دفاع نکردند

  ) 19.(حکيمی مخالف اين فراخوان بود و محمود صالحی موافق آن

در اين مورد مشخص هم مطابق بيانيه اعالم موجوديت کميته هماهنگی بايد از اين فراخوان دفاع 
برپايه منافع مشترک و طبقاتی وظيفه حمايت از ": الم موجوديت آمده استدر بيانيه اع. ميشد

کارگران . کارگران ايران بر دوش تمامی انسانهای شريف در سراسر جهان سنگينی می کند
ما از شما . ايران هست و نيست شان بر اثر تهاجم بی امان نظام سرمايه داری بر باد رفته است

تحاديه ها و سنديکاها، انجمن ها و طرفداران طبقه کارگر می پيشروان و فعاالن کارگری، ا
کميته هماهنگی مطابق سند اعالم موجوديت خود طرفدار ." خواهيم ما را ياری و حمايت کنند

تشکلهايی است که بدون اجازه از دولت ساخته شوند و برای رسميت يافتن خود مبارزه کنند و 
 که امضا کرده آنها را برسميت 98 و87عاهده های رژيم اسالمی نيز موظف است که مطابق م

بعالوه تشکل های کارگری و طرفداران طبقه کارگر را بر اساس منافع مشترک موظف . بشناسد
سنديکای واحد بدون اجازه از دولت ساخته شد و . به حمايت از طبقه کارگر ايران دانسته است

ه اعالم موجوديت اين کميته، کنفدراسيون يانمبارزه برای رسميت يافتن را آغاز کرد و مطابق بي
جهانی اتحاديه های کارگری آزاد از برسميت شناخته شدن سنديکای کارگران واحد حمايت کرد و 

چرا کميته هماهنگی از فراخوان کنفدراسيون . يک آکسيون جهانی در دفاع از آنها فراخوان داد
تار کرده بود استقبال نکرد؟ مطابق بيانيه که مطابق بيانيه اعالم موجوديت کميته هماهنگی رف

از آنها به درست علل . کارگری به چپ و راست تقسيم نشده انداتحاديه های اعالم موجوديت، 
ما را ياری و حمايت "کميته هماهنگی از تمامی اتحاديه ها خواسته العموم نامبرده شده است و 

فعالين لغو "دفاع کرد محسن حکيمی و احد وچرا وقتی کنفدراسيون از سنديکای کارگران ". کنند
 بحث ماهيت کنفدراسيون را مطرح کردند و مانع حمايت کميته هماهنگی از فراخوان "کار مزدی

  ) 20 (؟ناميدند" دفاع کاغذی" فوريه شدند و آنرا 15

موجوديت، محمود صالحی بعنوان سخنگوی کميته هماهنگی طی نامه ای اعالم عالوه بر بيانيه 
نفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری خواسته است که از تالش و فعاليت کارگران از ک

در بخشهايی از . ايران برای ايجاد تشکل کارگری حمايت کند و کنفدراسيون هم همين کار را کرد
اکنون تمام گرايشات کارگرى ": نامه محمود صالحی بعنوان سخنگوی کميته هماهنگی آمده است

 که مخالف شوراهاى اسالمى کار و خانه کارگر هستند براى ساختن تشکلهاى آزاد اعم و فعاالنى
اى  ما از اين فعاليتها استقبال ميکنيم و با روحيه. از شورا، اتحاديه، سنديکا و غيره در تالشند
ما فعاالن کارگرى ديگر را نيز به تالش براى . وحدت طلبانه به آنها برخورد خواهيم کرد

کارگران ايران فقط به اين طريق خواهند توانست در اين . ادن کارگران تشويق ميکنيمسازمان د
ما در اين . عصر گلوباليزاسيون از حقوق صنفى، سياسى، انسانى و مبارزاتى خود دفاع کنند
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 اتحاديه هاى آزاد کارگرى  جهانیراستا از تمام سازمانهاى کارگران جهان، بويژه از کنفدراسيون
  ) 21."(ن انتظار پشتيبانى داريمو اعضاى آ

آيا مواضع کميته هماهنگی در قبال سنديکای کارگران شرکت واحد آنطور که محمود صالحی به 
بوده است؟ چرا کميته هماهنگی با وجود اين گفته " روحيه ای وحدت طلبانه"گای رايدر نوشته با 

 نکرد؟ چرا محسن حکيمی و  فوريه صادر15سخنگويش، هيچ اطالعيه ای در دفاع از فراخوان 
هوادارنش در خارج، کنفدراسيون را بدليل انجام عملی که پيشاپيش کميته هماهنگی از آنها 
خواسته بود مورد حمله و انتقاد و سرزنش قرار دادند؟ کميته هماهنگی بعنوان کليت خود و 

ه شدن سنديکای مستقل از تفاوتهای مواضع درونی خود بايد در مورد حمايت از برسميت شناخت
اين برای فعاليت های آتی کميته هماهنگی و .  فوريه رسما اظهار نظر کند15واحد و فراخوان 

   .بهبود چهره اش در قبال سنديکای کارگران شرکت واحد مفيد است

  بعنوان جمعبندی- 7

ه و از نظر ديدگا) سند هويت و اساسنامه(سند اعالم موجوديت کميته هماهنگی با دو سند ديگر 
بيانيه اعالم موجوديت را بيش از سه هزار نفر امضا کرده اند اما دو سند . مواضع يکسان نيستند

ديگر فقط توسط اعضای وقت کميته هماهنگی به تصويب رسيده که به نسبت حاميان بيانيه اعالم 
ا بيانيه با اين حال فعاليت تاکنونی کميته هماهنگی نه مطابق ب. موجوديت بسيار ناچيز بوده است

اعالم موجوديت بلکه تحت تاثير دو سند هويت و اساسنامه بوده که به مواضع محسن حکيمی و 
.  نزديک است که تنها يک اقليت بسيار کوچک در کميته هماهنگی هستند"فعالين لغو کار مزدی"

ع و همانطور آه نشان داده شد همين نظرات باعث درجا زدن آميته هماهنگی و حتی اتخاذ مواض
 آارگری چند سال اخير يعنی تشکيل سنديکای واحد ايعمهم ترين وقيکی از نادرست در قبال 

کميته هماهنگی بايد درک . آميته هماهنگی بايد مواضع تاکنونی خود را بازبينی آند. بوده است
روشنی از مانع اصلی بر سر راه ايجاد تشکل کارگری داشته باشد و اين درک درست را حاکم 

سازمانها و احزاب سوسياليست را مهمترين مانع  "فعالين لغو کار مزدی". ندکليت هايش بر فعا
ايجاد تشکل کارگری می دانند و فعاليتشان برای ايجاد تشکل بدوا بر فعاليت عليه احزاب و 
. سازمانهای سوسياليست در جنبش کارگری متمرکز است تا سپس نوبت به رژيم اسالمی برسد

فعالين لغو ".  هماهنگی رسما از اين سياست ضد سوسياليستی فاصله بگيردضروری است کميته
 مخالف سنديکای واحد هستند و تاثير قاطعی در عدم حمايت کميته هماهنگی از "کار مزدی

اين مواضع باعث شده تا وجهه کميته . سنديکای واحد در مبارزه برای رسميت يافتنش داشته اند
.  سقوط کند"فعالين لغو کار مزدی"ان تا حدودی تا سطح وجهه هماهنگی در جنبش کارگری اير

 چهره خود  وضروری است کميته هماهنگی مواضع خود در قبال سنديکای واحد را تصحيح کند
کميته هماهنگی برای ايفای يک نقش اساسی در جنبش ايجاد تشکل کارگری . را بهبود دهد

م داشتی ياری دهنده و هماهنگ کننده فعاليت  هيچ چشدوننيازمند يک استراتژی روشن است که ب
فراتر از . ن اجازه از دولت و کارفرماها ايجاد ميشونددوکارگران برای ايجاد تشکلهايی باشد که ب

آن، يعنی فراخوان به تشکيل هيات موسس برای ايجاد تشکلهای سراسری کارگران ايران و يا 
بعهده شوراها، اتحاديه ها و سنديکاهايی گذاشت تدوين هر طرح و نقشه ای در اين مورد را، بايد 

وظيفه آميته هماهنگی ادای سهم در تالش برای ايجاد هرچه زودتر . در آينده ايجاد ميشوند که
اين قبيل تشكيالت هاست، نه دنبال آردن نقشه موهوم بدل شدن به سازمان سراسری همه 

  .  آارگران ايران بر مبنای ضديت با احزاب چپ
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ماهنگی خود را هسته اوليه و مرکزی اما فعال کوچک تشکل سراسری کارگران ايران کميته ه
ميداند و حيرت آور اينکه از همين االن برخوردش به تالشهای فعالين کارگری خارج از خودش 

 "فعالين لغو کار مزدی"کميته هماهنگی تحت تاثير . برای ايجاد تشکل، عميقا فرقه گرايانه است
نه آئين راستين می دانند که بايد عالمگير شود، به کارگرانی که خواهان ايجاد که خود را يگا

اين ريشه مواضع کميته . تشکل باشند کمک و ياری نمی کند مگر عضو کميته هماهنگی شوند
هماهنگی است که هدفش بزرگ شدن خود است تا روزی روزگاری همه کارگران ايران و يا 

دند، سازمان طبقاتی کارگران ايجاد گردد و کارگران ايران از انواع اکثريتشان به اين کميته بپيون
زيرا . اين نشدنی است. احزاب و شوراها، اتحاديه ها، سنديکاها و انجمن ها بی نياز شوند

برخالف منطق ساختار طبقه کارگر و مبارزه همه جانبه اش عليه طبقه سرمايه دارست که 
ای متنوع حرفه ای، جغرافيايی يا صنعتی، شوراها، ضروری می سازد تا کارگران در تشکله

اتحاديه ها، احزاب متعدد سياسی و حتی بعضا و باالجبار تشکلهای گرايشات مختلف درونی آن، 
استراتژی فعلی کميته هماهنگی نه تنها بر بيانيه اعالم موجوديتش منطبق نيست . سازمان يابند

ماهنگی در وضعيت فعلی اش آن تشکلی نيست که کميته ه. بلکه حتی بر نامش نيز منطبق نيست
. بخواهد تالشهای جنبش کارگری ايران را برای ايجاد تشکل های طبقاتی خود هماهنگ کند

استراتژی فعلی کميته هماهنگی از آنچه که می تواند به شکل گيری و برپايی يک جنبش گسترده 
  .است تا تغيير کندبرای ايجاد تشکل کارگری کمک کند بکلی دور است و ضروری 

  

  : زير نويس ها

 رجوع کنيد به ،  برای توضيح مفصل درباره استراتژی کميته پيگيری در ابتدای تشکيل خود- 1
 همچنين برای توضيح مفصل .1385، ارديبهشت 22، بارو شماره "دو استراتژی"رضا مقدم، 

" ی در وضعيتی تازهجنبش کارگر"پيرامون دو نوع تشکل کارگری رجوع کنيد به رضا مقدم، 
، بارو شماره "دو راهی سرنوشت"رضا مقدم، . 1381، مرداد و شهريور 11 و 10بارو شماره 

موقعيت کنونی جنبش طبقه کارگر، سازمانيابی و پيشروی اين "رضا مقدم، . 1382، مرداد 18
دليل پنهان يک رهبر "رضا مقدم، . 1384، ارديبهشت 10، نشريه اتحاد، شماره "جنبش

معيار تفکيک گرايشات "رضا مقدم، . 1382، شهريور و مهر 20 و 19، بارو شماره "شناسنا
، شهريور 20 و 19، بارو )"پاسخی به انتقاد مرتضی افشاری(جنبش کارگری، ديروز، امروز، 

  . 1382و مهر 

جنبش "ايرج آذرين، همچنين برای توضيح مفصل برای دو نوع تشکل کارگری رجوع کنيد به 
ايرج . 1381، بارو شماره نهم، تيرماه "رگر و جنبش بورژوازی؛ هارمونی يا ستيز؟طبقه کا
، 11 و 10، بارو شماره "درباره سمينار جنبش کارگری ايران، موانع و چشم انداز"آذرين، 

ناپايداری و نفوذ : دو معضل تشکلهای کارگری در ايران"ايرج آذرين، . 1381مرداد و شهريور 
تشکل "ايرج آذرين، . 1381، مرداد و شهريور 11 و 10ارو شماره ، ب"جريانات سياسی

 ايرج آذرين، .1382، مرداد 18، بارو شماره "کدام استراتژی؟ کدام سياست؟: کارگری
  .1383، مرداد 21، بارو شماره "تشکل ايدئولوژيک" قضيه""
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ت بدليل اهميت و  اينکه مباحث بر سر ارزيابی کميته هماهنگی بر اساسنامه متمرکز شده اس- 2
هر چند يک اساسنامه ساده برای . نقش اساسنامه در حيات تشکلها بطور علی العموم نيست

مشخص بودن نوع مناسبات درونی يک تشکل کارگری خوب است اما علت اهميت يافتن 
اساسنامه در اين مقاله اينست که کميته هماهنگی استراتژی خود برای ايجاد تشکل را در 

به اين اعتبار موضوع انتقاد به اساسنامه کميته هماهنگی برای اصالح . ش آورده استاساسنامه ا
موضوع محوری استراتژی کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری است و ضروری . نيست

ضمنا و در پرانتز، يکی از شرايط عضويت در کميته هماهنگی . است همين استراتژی تغيير کند
يعنی چه؟ معيار سنجش کميته هماهنگی " غير آگاهانه"پذيرش . مه استاساسنا" پذيرش آگانه"

 ،برای تشخيص اينکه داوطلبين عضويت سه سند الزمه را آگاهانه يا نا آگاهانه پذيرفته اند
  چيست؟ 

، مه 1385، ارديبهشت 22، بارو شماره "بيراهه سوسياليسم" رجوع کنيد به ايرج آذرين، -3 
درباره رهنمودهای نادرست و مضر محسن "اد سوسياليستی کارگری، کميته اجرايی اتح. 2006
دوباره "کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری، . 22، بارو شماره 1384 آذر 12، "حکيمی

رضا مقدم، انتخابات رياست جمهوری و . 22، بارو شماره 1384 آذر 23، "درباره حکيمی
احکام دادگاههای سقز و فعالين "رضا مقدم، . 22فعاالن جنبش ضد سرمايه داری، بارو شماره 

درباره فحاشی های اخير فعالين لغو کار "رضا مقدم، . 22، بارو شماره "جنبش لغو کار مزدی
نشريه "  فوريه و معمای مخالفت فعالين لغو کار مزدی15"رضا مقدم، . 22، بارو شماره "مزدی

فی در مبارزه برای رسميت يافتن بی طر"رضا مقدم، . 1384، اسفند 12به پيش شماره 
فعالين لغو کار "رضا مقدم . 1385 تيرماه 21، 15، نشريه به پيش شماره "سنديکای واحد

  ".  يادداشتها و نکته ها"، سايت کارگرامروز، ستون "مزدی و سئواالت آزار دهنده

صنعت  شورای اسالمی کار از عرصه 1380، در مجموع )دولت خاتمی (در دولت گذشته "- 4
 ماه گذشته آمار شوراهای اسالمی کار به 18اين در حالی است که ظرف . و توليد حذف شده اند

آمار شوراهای اسالمی کار در دولت گذشته . ... کمتر از يک هزار شورا تقليل يافته است
 شورا گزارش شده و اين در حالی است که ميزان شوراهای فعال در حال حاضر حدود 3280

طبق آمارهای موجود و . ... ی باشد که اين تعداد نيز متاسفانه در حال کاهش است شورا م800
 درصد 35بر خالف ادعای معاون وزير کار، آمار شوراهای اسالمی کار ظرف يکسال گذشته، 

 درصد کاهش يافته  و انجمنهای صنفی کارفرمايی نيز همين 40و انجمن های صنفی کارگری 
 درصد 20همچنين ميزان انحالل شوراهای اسالمی در اين مدت اوضاع و احوال را دارند؛ 

حسن صادقی رئيس اسبق کانون عالی شوراهای اسالمی، گفتگو با خبرنگار ". افزايش يافته است
  .2006 دسامبر 22، 1385گروه کارگری ايلنا، دوم ديماه 

بقه کارگر عليه عليه کار مزدی، زمينه سازی سازمانيابی جنبش اجتماعی ط" محسن حکيمی، - 5
  . 1383، يادداشت گردآورنده و ويراستار، در عليه کار مزدی، تهران، زمستان "سرمايه داری

  . 1383، ديماه 2005، ژانويه 15 حکيمی در گفتگو با نشريه نگاه، شماره - 6

  .1383، ديماه 2005، ژانويه 15 حکيمی در گفتگو با نشريه نگاه، شماره -7 
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، مرداد و 2005، اوت و سپتامبر 93 و 92با نشريه آرش، شماره  حکيمی در گفتگو - 8
  . 1384شهريور 

درباره رهنمودهای نادرست و " رجوع کنيد به کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری، - 9
کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی . 22، بارو شماره 1384 آذر 12، "مضر محسن حکيمی

احکام "رضا مقدم، . 22، بارو شماره 1384 آذر 23، "دوباره درباره حکيمی"کارگری، 
درباره فحاشی "رضا مقدم، . 22، بارو شماره "دادگاههای سقز و فعالين جنبش لغو کار مزدی

فعالين لغو کار مزدی و سئواالت "رضا مقدم . 22، باروشماره "های اخير فعالين لغو کار مزدی
  ".  شتها و نکته هاياددا"، سايت کارگرامروز، ستون "آزار دهنده

، "تشکل های کارگری، آزاديهای دمکراتيک، جامعه مدنی" رجوع کنيد به ايرج آذرين، - 10 
، نشريه به پيش "بازهم درباره تشکل"سودابه مهاجر، . 1380، بهمن و اسفند 5 و 4بارو شماره 

  .1385، آذر 18شماره 

، مصاحبه محمود صالحی با صديق "تاريخچه مبارزات کارگران خباز سقز" رجوع کنيد به -11 
  .  و از جمله سايت کارگر امروز، سايتهای اينترنتی1385اسماعيلی، آذر 

، شماره "عليه کار مزدی" رجوع کنيد به مصاحبه محسن حکيمی با نشريه انگليسی زبان -12
ترجمه فارسی اين مصاحبه بدون نام مترجم و تاريخ در . 1384، مرداد 2005دوم، اوت 

جنبش لغو کار ) نام وی ذکر نشده است(از نظر مصاحبه کننده، . های اينترنتی درج شده استسايت
. مزدی يک جنبش جهانی است و کميته هماهنگی يکی از تشکلهای اين جنبش جهانی است

گشايش باب گفتگو ميان ": مصاحبه کننده در مقدمه هدف مصاحبه را چنين توضيح داده است
آارگر در سطح جهان، گامي برای بررسي مشترك   آار مزدی طبقه فعالين سوسياليست و ضد

معضالت و مسائل اساسي جنبش آارگری بين المللي و لحظه ای از تالش پيشروان اين جنبش در 
آارگر عليه نظام سرمايه داری   هم رزمي و وحدت انترناسيوناليستي طبقة آار دستيابي به اتحاد،

  .است
ه هايي را با شماري از فعالين سوسياليست جنبش آارگری در مصاحب با همين هدف نشريۀ 

  . مناطق مختلف جهان ترتيب داده است

 هماهنگي براي ايجاد هآميت«متن زير حاوی گفت و شنود ما با محسن حکيمی يكي از فعالين 
 هماهنگي برای ايجاد  آميته«شما يكي از اعضای مؤسس  ".در ايران است» تشكل آارگری
قبل از هر چيز پيشنهاد ما اين است آه پيرامون اهداف، . در ايران هستيد» یتشكل آارگر

سياست ها، راهكارها و خطوط عمومي آار اين آميته در رابطه با جنبش آارگري ايران آمي 
  " .توضيح دهيد

در رابطه " فعالين لغو کار مزدی"محسن حکيمی در پاسخ همان توضيحاتی را ميدهد که تاکنون 
  . مواضع گروه خود داده اند" رها و خطوط عمومیراهکا"با 

، 22بارو شماره " بيراهه سوسياليسم" برای توضيحات مفصل رجوع کنيد به ايرج آذرين، -13 
  .2006، مه 1385ارديبهشت 
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  عالوه بر مورد تجربه مستقيم محمود صالحی در تشکيل سنديکای خبازان سقز در دوران -14
، از يکی از نامه های محمود صالحی نيز )حی با صديق اسماعيلیمصاحبه محمود صال(انقالب، 

باز چنين استنباط ميشود که وی و محمد عبدی پور با اتکا به تجربه صرف خويش علت متشکل 
در نامه محمود صالحی، به دبيرکل کنفدراسيون . نبودن کارگران را اختناق و جو پليسی می دانند

، 2004 اکتبر 26فاهم نامه سازمان جهانی کار با دولت ايران، جهانی اتحاديه های آزاد درباره ت
  :، آمده است1383پنجم آبانماه 

در ايران تنها شوراهاى اسالمى و خانه کارگر وجود دارند چون امثال من در جنبش کارگرى "
ايران حتى حق کانديدا شدن در انتخابات تشکل هاى کارگرى را ندارند و من اينجا فقط مثال 

من در انتخابات انجمن صنفى کارگران خباز . و محمد عبدى پور را به اطالع شما ميرسانمخودم 
در تاريخ . سقز که خودم از بنيان گذارانش هستم، حق ندارم خودم را در انتخابات کانديدا کنم

 مقامات محلى جمهورى اسالمى نتوانستند انتخابات انجمن صنفى کارگران سقز را ٤/١٢/٨٢
شرط شرکت کارگران در انتخابات اين بود که من بعنوان فرد مورد اعتمادشان . برگزار کنند

مقامات ابتدا قبول نکردند و کارگران هم در انتخابات . عضو هيات نظارت بر انتخابات باشم
کارگران هنگامى در انتخابات شرکت کردند که مقامات من را بعنوان عضو . شرکت نکردند

در انتخاباتى که با اين مسائل روبرو بود مقامات محلى مربوطه . يرفتندهيات ناظر بر انتخابات پذ
کانديدا شدن محمد عبدى پور که براى سه دوره نماينده کارگران بود را منوط به استعالم از 
. وزارت اطالعات کردند، يعنى خواستار تائيد محمد عبدى پور توسط وزارت اطالعات شدند

اين باعث .  را تائيد نکرد و کانديدا شدن وى را ممنوع کردوزارت اطالعات محمد عبدى پور
تشنج در جلسه انتخابات شد و مقامات بر تصميم وزارت اطالعات پافشارى کردند و تغيير آنرا 

با اين حال وقتى آرا شمارش شد تمام کارگران به محمد عبدى پور راى داده . غير ممکن دانستند
 نفر دستگيرشده ٧محمد عبدى پور يکى از . طله اعالم کردبودند و وزارت کار آراى وى را با

بدين داليل شما در ايران فقط با .  آذر امسال بايد به دادگاه برود١٠اول ماه مه سقز است که روز 
 جنبش کارگرى ايران و فعالين جنبش  ..... خانه کارگر و شوراهاى اسالمى مواجه هستيد

 احتياج دارند تا بدون دخالت دولت تشکلهاى خود را ايجاد کارگرى ايران تنها به يک شرايط آزاد
من به شما اطمينان ميدهم که اگر اين شرايط آماده شود کارگران ايران ظرف چند ماه . کنند

تشکلهاى خود را ايجاد خواهند کرد و بسرعت نمايندگان خود را به سازمان جهانى کار و 
 ١٣٥٧زم مى دانم که ياد آورى کنم که در سال ال . تشکلهاى کارگرى جهان معرفى مى نمايند

کارگران ايران در اولين فرصتى که يافتند بسرعت تشکلهاى خود را ايجاد کردند و با يک 
اعتصاب سراسرى يکى از بزرگترين اعتصابات کارگرى در قرن بيستم را سازمان دادند و نقشه 

  "  .برجسته و اساسى در انقالب ايران عليه شاه داشتند

، "عليه کار مزدی" به نقل از مصاحبه نشريه انگليسی زبان فعالين لغو کارمزدی به نام -15
  .1384، مرداد 2005شماره دوم، اوت 

از " د"به بند !!!" کميته هماهنگی از اين تند پيچ خواهد گذشت" بهروز خباز طی مقاله -16
عضای کميته هماهنگی است و بايد موارد چهارگانه، از اين زاويه انتقاد دارد که فقط محدود به ا

البته اين . شامل آن بخش از فعالين جنبش کارگری که عضو کميته هماهنگی هم نيستند، بشود
نوشته بهروز خباز هدف معين و محدودی داشته و حاوی تمام نظرش راجع به استراتژی مناسب 

نگی بسنجيم واضح است که اما اگر بخواهيم اين نوشته را از زاويه استراتژی کميته هماه. نيست
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اساسنامه نيست و تنها مالحظه اش محدود بودن " د"هنور انتقاد عميقی به کل ديدگاه حاکم بر بند 
در صورتيکه جنبش کارگری ايران احتياج به يک جنبش و حرکت کارگری وسيع، غير . آن است

دون اجازه از قابل مهار و غير قابل کنترل برای ايجاد تشکل دارد که وجه مشخصه اش ب
تشکلهايی که چنين ايجاد ميشوند خود به توافق ميرسند که ايجاد تشکل . کارفرما و دولت است

سراسری کارگران ايران چگونه و طی چه پروسه ای ايجاد خواهد شد، از طريق تجمع نمايندگان 
شاخه تشکلهای کارگری موجود در محل کار در يک کنگره، از طريق تجمع نمايندگان تشکلهای 

های مختلف نظير نفت، اتومبيل سازان، فوالد و يا هر طرح ديگری که مناسب تشخيص می 
هر حرکتی که بخواهد تحرکات کارگری برای ايجاد تشکل را از قبل در چهارچوب تنگ . دهند

چرا که اگر حرکت و . موادی نظير اساسنامه کميته هماهنگی قرار دهد محکوم به شکست است
اساسنامه کميته هماهنگی " د"رای ايجاد تشکل چنان محدود باشد که در بند جنبش کارگران ب

يک سئوال می تواند موضوع را روشن . بگنجد، رژيم اسالمی آنرا کنترل و سرکوب خواهد کرد
اگر کارگران اتومبيل ساز، نفت، فوالد، ذوب آهن تشکل خود را ايجاد : تر کند و آن اين است

د، کميته هماهنگی مواضع فعلی خود را ادامه ميدهد و خارج از بستر نگنجن" د"کنند و در بند 
  اصلی جنبش کارگری ايران می ماند؟ 

آيا . است" نشست وسيع کليه اعضا"  گفته شده است که انتخاب هيئت موسس منوط به - 17 
ا استناد به يعنی اينكه اگر دو تا شان هم نيامدند نميتوان تصميم گرفت؟ آيا ب" آليه اعضا"تأآيد بر 

" نشست وسيع کليه اعضا"اين بند حتی يک اقليت بسيار کوچک ميتوانند، از حضور در 
خودداری کنند و نشست برای انتخاب هيات موسس را از رسميت بياندازند و مانع ايجاد تشکل 

  ضد سرمايه داری و سراسری کارگران شوند؟ 

، نشريه به پيش "ن سنديکای واحدبی طرفی در مبارزه برای رسميت يافت" رضا مقدم، -18
  . 1385 تيرماه 21، 15شماره 

، 12نشريه به پيش شماره "  فوريه و معمای مخالفت فعالين لغو کار مزدی15" رضا مقدم، -19
  . 1384اسفند 

 در اعتراض به اخراج يک راننده متروی استکهلم سوئد، کميته هماهنگی در تاريخ بيست و - 20
 اطالعيه ای صادر کرد که ضمن توضيح علت اخراج اين راننده و 1384پنجم ديماه سال 

ما، در همبستگی با طبقه : " اين جمالت آمده است،اعتراض رانندگان متروی استکهلم به آن
کارگر سوئد، اخراج پر يوهانسون را محکوم می کنيم و از مبارزات کارگران حمل و نقل شهری 

فعالين "آيا از نظر محسن حکيمی و ديگر ."  می کنيماستکهلم برای بازگشت وی به کار حمايت
حمايت " نيست؟ آيا محسن حکيمی انتقادی به اين روش "حمايت کاغذی"اين يک " لغو کار مزدی

  دارد؟ در استکهلم  کميته هماهنگی از اعتراض يک راننده مترو "کاغذی

ايجاد تشکل کارگرى سخنگوى کميته هماهنگى براى نامه   رجوع کنيد به محمود صالحی،- 21
محمود صالحی در مقام سخنگوی کميته . ٢٠٠٥می   -١٣٨٤ارديبهشت  به گای رايدر، در ايران

هماهنگی تنها همين يک اطالعيه را صادر کرده که مواضع اين نامه در چهارچوب و مطابق با 
سنامه در  و اسا1384سند هويت در دوم تير . مفاد بيانيه اعالم موجوديت کميته هماهنگی است

پس از تصويب اين دو سند مواضع کميته هماهنگی تحت تاثير .  تصويب شد1384 مرداد 14
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شد تا منطبق با بيانيه اعالم موجوديت و نامه " فعالين لغو کار مزدی"مواضع محسن حکيمی و 
  . سخنگو به گای رايدر
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