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                 www.ofros.com 

ی هماهنگتهي در کمی نگهبان لغو کار مزدیشورا  
 

  هفتماه هشتاد وفروردين م هد                                                                    رضا مقدم
 

 
يک موضوع، تالش هميشگی طبقه کارگر ايران برای ايجاد تشکل را از دوره کنونی جدا می کند و آن  :بجای مقدمه

بخش پيشتاز جنبش کارگری ايران . استراتژی ساختن تشکل کارگری است که با صراحت و شفافيت مورد بحث است

راتر رفته و ايجاد تشکل کارگری را در دستور روز خود قرار د اده چند سالی است که از طرح مطالبه حق تشکل ف

سر راه ايجاد تشکل است و الجرم بدون اتحاد بر سر يک استراتژی روشن که متکی بر شناخت مهمترين موانع بر 

. کارگری در دل تحليل مشخص از جنبش کارگری و اوضاع سياسی باشد قادر نيست در اين راه قدم از قدم بر دارد

کميته هماهنگی از همين معضل رنج می برد و هدف مباحث درونی آن تالشی برای برون رفت از اين اوضاع است 

تا نيرو و انرژی اين مهمترين تشکل فعالين جنبش کارگران ايران برای ايجاد تشکل در حال حاضر را از قيد و 

 نقشه مند برای ايجاد تشکل طبقاتی کارگری بندهای مواضع سازمان لغو کارمزدی آزاد کند ودر خدمت يک فعاليت

مباحث فعلی درونی کميته هماهنگی که اکنون به آخرين مراحل خود رسيده بر سر اساسنامه متمرکز شده . قرار دهد

است زيرا فعالين سازمان لغو کار مزدی و محسن حکيمی استراتژی ساختن تشکل مورد نظر خود را در اساسنامه 

تراتژی سازمان لغو کار مزدی برای ايجاد تشکل کارگری با ماهيت تشکل مورد نظرشان خوانايی اس. گنجانيده بودند

بطوری که می توان از بررسی استراتژی آنها به ماهيت تشکل مورد نظرشان پی برد و آنرا با . کامل دارد

  . ادعاهايشان درباره مشخصات و اهدافی که برای آن بر ميشمارند، مطابقت داد

 مورد بررسی قرار گرفته )١(" ارزيابی از کميته هماهنگی" زاويه، قبال اساسنامه کميته هماهنگی در مقاله از همين

تشکل کارگری مورد نظر گرايش چپ نقطه حرآتش تضاد آشتی ناپذير منافع طبقه "در اين مقاله آمده بود که . است

ين دو طبقه شكل ميگيرد و با هدف تامين منافع آارگر و طبقه سرمايه دار است، يعنی اين تشکل بر مبنای ستيز ا

صف آرائی طبقه سرمايه دار عليه طبقه کارگر . ندت ميكيآارگران از طريق مبارزه بر عليه صاحبان سرمايه فعال

وجوه گوناگون و پيچيده ای دارد و بناگزير طبقه کارگر نيز خود را در اشکال متنوعی سازمان ميدهد و مبارزه می 

ته ای که تمامی اين اشکال متنوع مبارزه و تشکل را از تعاونی ها گرفته تا احزاب سياسی بهم پيوند ميدهد آن رش. کند

به اين اعتبار تشکل . مکانی است که هر يک متناسب با موقعيت خود در مبارزه کارگران عليه سرمايه داری دارند

ت و هيچ سوسياليستی بنا به تعريف نمی تواند کارگری مطلوب هر سوسياليستی طبعا يک تشکل ضد سرمايه داری اس

در " هويت ضد سرمايه داری"اما مساله اين است آه . يک تشکل کارگری باشد" هويت ضد سرمايه داری"مخالف 

." آميته هماهنگی به تفسير خيلی ويژه و عجيب يكی از اعضای آميته هماهنگی، يعنی محسن حكيمی، معنا يافته است

مورد نظر سازمان لغو کار مزدی به " ضد سرمايه داری"محسن حکيمی مانع اصلی ايجاد تشکل به طوريکه از نظر 

به اين اعتبار تشکل مورد ! نحو محير العقولی نه رژيم اسالمی بلکه احزاب و سازمانهای سوسياليست قلمداد ميشوند
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بيانگر ماهيت اين "  داریضد سرمايه"نظر محسن حکيمی ابزاری برای مبارزه عليه سوسياليستهاست و عبارت 

تشکل و ضديتش با سرمايه داری و رژيم حامی آن نيست بلکه برای فريب عده ای ساده دل و سازماندهی آنها در 

  . سازمان لغو کار مزدی برای مبارزه با احزاب و سازمانهای سوسياليست تعبيه شده است

نع ايجاد تشکل ازمان لغو کار مزدی مهمترين مادر اين مقاله بروشنی نشان داده شده بود که محسن حکيمی و س

کارگری را نه سرکوب خشن رژيم اسالمی بلکه احزاب و سازمانهای سوسياليستی می دانند و فعاليتشان بدوا برای از 

مطابق اين تحليل تا فعالين لغو کار . ميان برداشتن اين احزاب و سازمانهاست تا سپس نوبت به رژيم اسالمی برسد

زاب و سازمانهای سوسياليست را از صحنه سياسی ايران از ميان بر ندارند، تشکل ضد سرمايه داريشان مزدی اح

مهمترين مانع متشکل شدن کارگران عليه "از نظر محسن حکيمی در مصاحبه با نشريه نگاه، ! ايجاد نخواهد شد

ن فقط در شکل استبداد و سرکوب عريان اما سرمايه و نمايندگان سياسی آ"، "سرمايه، استبداد و سرکوب سرمايه است

مانع تشکل ضد سرمايه داری کارگران نشده اند، در لباس دفاع از منافع طبقه کارگر نيز مانع تشکل يابی کارگران 

و همين است علت اصلی که تا زمانی که باز نشود، کارگران به طور پايدار عليه سرمايه . عليه سرمايه گشته اند

به عبارت ديگر در صورت باز شدن اين گره حتی استبداد و ديکتاتوری سرمايه هم نمی تواند "، ".متشکل نخواهند شد

يعنی (نگاهی به صحنه سياسی ايران در هفتاد هشتاد سال اخير  ")٢(."مانع متشکل شدن کارگران بر ضد سرمايه شود

ی طبقه کارگر، از حزب کمونيست نشان ميدهد، که خود جريانهای مدعی نمايندگ) از دوران رضا شاه به اين سو

   )٣(".ايران در زمان رضا شاه گرفته تاکنون، مانع متشکل شدن توده کارگر عليه سرمايه شده اند

از آنجا که تمام دولتهای حاکم بر ايران در صد ساله اخير مشغول از ميان برداشتن احزاب و سازمانهای سوسياليست 

ار موفق نشدند، طبيعی است که مبارزه سازمان لغو کار مزدی و محسن حکيمی بودند و با تمام زندان و شکنجه و کشت

عليه نفوذ سوسياليستها در جنبش کارگری هيچگاه موفق نشود و لذا هيچگاه نوبت مبارزه با دومی که رژيم اسالمی 

 به فعاالن گروهی اگر فعاالن کارگری"محسن حکيمی پا را فراتر می گذارد و وعده می دهد که ! باشد، نخواهد رسيد

و در واقع فرقه ای تبديل نشده بودند می توانستند با دادن هزينه های بسيار کمتر و منتفی کردن هزينه هايی چون 

اخراج و زندان يا دست کم اعدام در محيطهای کار و زيست باقی بمانند و به فعاليت برای ايجاد تشکل کارگری 

و کار مزدی و محسن حکيمی البته به عبث می کوشند تا ماهيت ضد کارگری  به اين ترتيب سازمان لغ)٤(."بپردازند

رژيمهای حاکم بر ايران را پنهان کنند و سرکوب کارگران را نه ناشی از ماهيت ضد کارگری اين رژيمها بلکه به 

ارگری در وعده موافقت دولتها با خواستهای ک. نفوذ احزاب و سازمانهای سوسيالست در جنبش کارگری نسبت دهند

در ايران هم . قبال مبارزه کارگران عليه احزاب و سازمانهای سوسياليست البته که در کل جهان بسيار قديمی است

رژيم اسالمی و شوراهای اسالمی تا سالها پس از انقالب سرکوب هر حرکت و اعتراض کارگری را به بهانه وجود 

دادند و روند توهم زدايی نزد بخش اعظم توده های کارگر در ميان کارگران انجام می " ضد انقالب"به اصطالح 

نسبت به ماهيت ضد کارگری رژيم اسالمی در حال حاضر در اثر پی بردن به همين امر بود که سرکوب کارگران 

ناشی از ماهيت عميقا ضد کارگری خود رژيم اسالمی است و نه حضور و نفوذ سازمانها و احزاب سوسياليست در 

آنچه جديد است دادن اين وعده از طرف محسن حکيمی و سازمان لغو کار مزدی است که ما بايد به . جنبش کارگری

! جد بکوشيم تا باور کنيم در اپوزيسيون هستند و حيرت انگيز اينکه ضامن اجرايی اين وعده را علنا اعالم نمی کنند
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 مزدی احزاب و سازمانهای به فرض محال که کارگران مطابق خواست محسن حکيمی و سازمان لغو کار

در محيطهای کار و زيست باقی بمانند و به فعاليت برای "سوسياليست را از صفوف خود راندند، ضمانت اجرايی که 

با کيست؟ محسن حکيمی و سازمان لغو کار مزدی از طرف کی و به نمايندگی از چه " ايجاد تشکل کارگری بپردازند

دهند؟ به اين اعتبار تشکل مورد نظر محسن حکيمی و سازمان لغو کار مزدی که کسانی دارند به کارگران وعده می 

در . نيست و نمی تواند باشد" ضد سرمايه داری"بر اين مبانی تحليلی و استراتژی عميقا ضد سوسياليستی بنا شده 

ه بود که آنها قادر به محسن حکيمی و سازمان لغو کار مزدی اطمينان داده شد" ارزيابی از کميته هماهنگی"مقاله 

نيستند تشکلی که مبانی آن بر از ميان برداشتن نفوذ احزاب و سازمانهای سوسياليست در جنبش کارگری و همچنين 

" ضد سرمايه داری"بر پنهان کردن ماهيت عميقا ضد کارگری رژيمهای حاکم بر ايران بنا شده باشد را بعنوان تشکل 

آمد، نوشته حاضر الزم نبود اگر مقاله " بجای مقدمه"به اعتبار آنچه در . توانستندبه کارگران بياندازند، کما اينکه ن

" کسانی که هدف کميته هماهنگی را قبول ندارند در ميان اعضای اين کميته چه می کنند؟"جديد محسن حکيمی به نام 

از بسياری از مواضع کليدی در اين مقاله محسن حکيمی زير فشار انتقادات اعضای کميته هماهنگی، . منتشر نميشد

خود عقب نشسته است و مطابق عادت مالوف چندين ساله اخير براحتی نظرات خود را عوض کرده اما با اتکا به 

خصوصيات بنيادی سازمان لغو کار مزدی همچنان از منتقدان خود طلب کار است؛ و مطابق عادت نهادينه در 

ان ناصر پايدار به فعالين جنبش کارگری و بطور مشخص به بهزاد سازمان لغو کار مزدی و به ويژه فحاش کبيرش

سهرابی از اعضای کميته هماهنگی و سخنگوی کميته دفاع از محمود صالحی ناسزا می گويد و دشنام ميدهد؛ و با 

 تا الهام از قانون اساسی رژيم اسالمی خواهان تشکيل نوعی شورای نگهبان لغو کار مزدی در کميته هماهنگی ميشود

هر تصميم مجمع عمومی کميته هماهنگی هنگامی رسميت يابد و مورد قبول واقع شود که يک اقليت چند نفره آنرا 

  ! چه خياالت خام و کودکانه ای! خوانا با مواضع سازمان لغو کار مزدی تشخيص دهند

 ساخته است جا دارد تا اما قبل از بررسی پيشنهاد شورای نگهبان لغو کار مزدی که نوشتن اين مطلب را ضروری

  . چند نکته پاسخ داده شود

   اتهامات کثيف حکيمی عليه فعالين کارگری - ١
اکنون کمتر سازمانی نظير لغو کار مزدی به منتقدين خود فحش و ناسزا می گويد و تهمت های کثيف می زند بگونه 

فحاشی حکيمی و فعالين لغو کار مزدی به به اين اعتبار . ناميد" فحاشين لغو کار مزدی"ای که می توان آنها را 

يک بی اخالقی مفرط سياسی نشات  اين ناسزا گويی قبل از آن که از.هويتشان استازمنتقدينشان بخشی جدايی ناپذير

گرفته باشد، که گرفته است، ناشی از بنيادهای نظری بی پايه و اساسی است که برای مبارزه عليه احزاب و 

محسن ١٣٨٤در سال . تی و تمام تاريخ اين جنبش در ايران و جهان سر هم بندی شده استسازمانهای سوسياليس

تند و "حکيمی طی نامه ای سرگشاده از مدافعان دستگيرشدگان روز کارگر سقز از جمله خواست تا از شعارهای 

از بکار بردن نام مستعار ! بگويند" دادگاه"رژيم اسالمی " بيدادگاههای"به ! عليه رژيم اسالمی دست بر دارند" تيز

هنگامی که اين !) و البته عليرغم اينکه خودش هنوز که هنوز است از نام مستعار استفاده ميکند. (خودداری کنند

رهنمودهای مضر از طرف ما مورد انتقاد قرار گرفت، عليه ما موجی از فحاشی توسط فحاشين سازمان لغو کار 

) نام مستعار؟(تاد که آغازگر و هدايتگر آن فحاش کبيرشان ناصر پايدار مزدی در داخل و خارج کشور به راه اف
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و ) نام مستعار؟( نام اکثرا يکبار مصرف آن سال، اکنون چندتايی نظير حيدر کريم ٢٢ هر چند از آن تقريبا )٥(.بود

هم که شده می کوشند تا " اضافه کاری"بيشتر باقی نمانده اند اما با زحمت زياد و حتی با ) نام مستعار؟(يوسف دانش 

   )٦(.در فحاشی جور بقيه را بکشند و جای خالی آنها را پر کنند

با اين حال اتهام کثيف محسن حکيمی به بهزاد سهرابی از جنس فحاشی های تاکنونی فعالين سازمان لغو کار مزدی 

اظهار کرده که بهزاد سهرابی وی ..." کسانی که هدف کميته هماهنگی را قبول ندارند "محسن حکيمی در مقاله . نبود

اين اتهام تهوع . را به گروه خارج کشوری لغو کار مزدی منتسب کرده است و همين را يک اقدام پليسی دانسته است

) ٧(.آور محسن حکيمی به بهزاد سهرابی که از فعالين شناخته شده جنبش کارگری است مطلقا غير قابل بخشش است

برای چند ساعت همراهی با محمود صالحی بعنوان مترجم در ديدار با نمايندگان محسن حکيمی چند سال پيش و 

اين نوع ورود به جنبش کارگری هرچند . کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد به صفوف جنبش کارگری وارد شد

ينده معتمد اما برخالف حکيمی، بهزاد سهرابی نما. درخود مايه انتقاد نيست اما بهرحال ماهيتی تصادفی داشت

اتهام . کارگران پرريس سنندج بود و هدايت مبارزه و تحصن شور انگيز کارگران اين کارخانه را به عهده داشت

سخيف محسن حکيمی نشان می دهد که اين بی ريشه ها در جنبش کارگری در آخرين روزهايشان در کميته هماهنگی 

اما موثرترين و قاطع ترين پاسخ تمام فحاشی . نتقام جويی هستندترمز بريده اند، قيد همه چيز را زده اند و در صدد ا

بزرگ به محسن حکيمی و همفکرانش از جانب » نه«ها و اتهامات سازمان لغو کار مزدی به فعالين کارگری، يک 

  . اکثريت کميته هماهنگی است

دی در خارج کشور خود را می اوال، اين واقعيت که مواضع محسن حکيمی و گروهی که تحت نام فعاالن لغو کار مز

اگر آقای حکيمی . شناساندند يکسان است رازی نيست و خودشان هيچگاه از بازگويی اين يکسانی خودداری نکرده اند

از منتسب شدن به فعالين لغو کار مزدی در خارج نگران است چرا مثال در دوره اولی که مسئول سايت کميته 

ار مزدی در خارج کشور از جمله ناصر پايدار را در سايت اين کميته درج می هماهنگی بود، مقاالت فعالين لغو ک

که االن ويراستاری آن را بعهده دارد مقاالت فعالين سازمان لغو کار مزدی " عليه کار مزدی"کرد؟ و چرا در نشريه 

بجز سه ) ٢ماره نشريه ش(در خارج را چاپ ميکند؟ بعنوان مثال در همين آخرين شماره نشريه عليه کار مزدی 

 مطلب از فعالين لغو کار ٥مطلب از داخل که توسط محسن حکيمی، منيژه گازرانی و خسرو نسيم پور نگاشته شده، 

. مزدی در خارج کشور بنامهای ناصر پايدار، حسن وارش، فريده ثابتی، کريم منيری و نانسی الپالنت درج شده است

د را به فعالين سازمان لغو کار مزدی در خارج منتسب نکرده است؟ آيا آيا با درج اين مقاالت خود محسن حکيمی خو

عليه کار "محسن حکيمی عليه خود اقدام پليسی کرده است؟ بعالوه، چرا وقتی مصاحبه گر نشريه انگليسی زبان 

ارج محسن حکيمی را بخشی از جنبش جهانی و بين المللی لغو کار مزدی ناميد و بدين وسيله وی را به خ" مزدی

گشايش :"وی اعتراضی نشد؟ مصاحبه کننده در مقدمه مصاحبه عنوان کرده بود" اقدام پليسی"کشور منتسب کرد عليه 

باب گفتگو ميان فعالين سوسياليست و ضد آار مزدی طبقه کارگر در سطح جهان، گامي برای بررسي مشترك 

ش پيشروان اين جنبش در آار دستيابی به معضالت و مسائل اساسي جنبش آارگری بين المللی و لحظه ای از تال

با همين هدف نشريه مصاحبه . اتحاد، هم رزمی و وحدت انترناسيوناليستی طبقه کارگر عليه نظام سرمايه داری است

چرا محسن ". هايي را با شماری از فعالين سوسياليست جنبش آارگری در مناطق مختلف جهان ترتيب داده است
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 اعتراض نکرد و نگفت وی را به جريانات خارج کشوری وصل نکنيد و ما يک جريان حکيمی به مصاحبه کننده

   )٨(!ايرانی و داخل کشوری هستيم و ربطی به جنبش بين المللی و خارج کشور نداريم؟

باالتر آمده است، اگر کارگران مانند سازمان لغو کار مزدی عليه احزاب چپ ، مطابق ادعا و وعده حکيمی که دردوما

در محيطهای کار و زيست باقی بمانند و به فعاليت برای ايجاد تشکل "سوسياليست فعاليت می کردند، می توانستند و 

اما محسن حکيمی يکی از صاحبان اين تحليل، و قاعدتا عمل کننده به چنين رهنمودی، خودش به ". کارگری بپردازند

، "روز آنالين"وی در مصاحبه با ! هران دستگير شدهمراه چند تن ديگر و در يک جمع خانوادگی در پارکی در ت

مسئوالن حتی تجمع کارگران در خانه های "، در رابطه با اين بازداشت اظهار داشته است که ٢٠٠٨چهارم ژانويه 

 که هيچ تشکيالتی -اينها حتی نگران ارتباط در يک سطح خانوادگی "، "خود را نيز مساله ای امنيتی تلقی می کنند

اوال، اين واقعيت آيا نبايد باعث شود محسن حکيمی تحليل خود از ماهيت رژيم اسالمی را ".  هستند-نيست پشت آن 

پس بگيرد؟ محسن حکيمی قبال وعده اينکه اگر کارگران عليه احزاب سوسياليستی باشند در محيط کار و زيست می 

..." وقتی من در زندان بودم"ن به رخ کشيدن اينکه مانند تا تشکيالت درست کنند را از قول چه کسی داده بود؟ بنابراي

از جانب محسن حکيمی به بهزاد سهرابی بدوا اين اشکال را دارد که حکيمی بايد چرايی به زندان افتادنش را که 

به بهزاد سهرابی پوششی است برای پنهان " اقدام پليسی"اتهام مشمئز کننده . خالف موضع خود او بوده توضيح دهد

اينجا بهزاد سهرابی قربانی شده تا اين موضوع اساسی بکنار رود . مين بی پايگی بنيادی تحليل محسن حکيمیکردن ه

محسن حکيمی بجای اتهام به ديگران بهتر است در . که محسن حکيمی مطابق تحليل خودش نبايد اصوال دستگير ميشد

مگر .  و سازمانهای سوسياليست توضيح دهدمورد اقدام ناموفقش در فريب کارگران برای تحريکشان عليه احزاب

قرار نبود شمايی که عليه احزاب و سازمانهای سوسياليست از هيچ اقدامی فرو گذار نمی کنيد در محيط کار و زيست 

  بی هيچ مشکلی باقی بمانيد و تشکل درست کنيد؟ 

   رابطه با اتحاديه های کارگری -٢
اين تشکلها . گری در سطح جهان به حمايت از کارگران ايران برخاسته اندبا وقايع اول ماه مه سقز اتحاديه های کار

در . خواستهای فعلی و روز کارگران ايران را مستحق سرکوب توسط رژيم اسالمی نمی دانند و آنرا محکوم ميکنند

کار مزدی قرار چند ساله اخير هرگاه اتحاديه های کارگری علنا از کارگران حمايت کردند مورد انتقاد فعالين لغو 

آی " نه تنها اين بلکه فعالين لغو کار مزدی بارها به محمود صالحی برای نامه هايش به گای رايدر دبيرکل )٩(.گرفتند

اولين سئوال اين است که آيا فعالين لغو کار مزدی به ديدار محمود صالحی با هيات . انتقاد کردند" سی اف تی يو

سن حکيمی هم بعنوان مترجم در آن حضور داشت انتقاد دارند؟ آيا انتقاد فعالين که مح" آی سی اف تی يو"نمايندگی 

لغو کار مزدی به محسن حکيمی هم بر می گردد که مترجم محمود صالحی بود؟ نامه های محمود صالحی به گای 

 در تهران رايدر علنی است و دارای همان محتوا و موضوعاتی است که وی در ديدار حضوری با خانم آنا بيوندی

در واقع ظاهر و باطن روابط محمود صالحی با اتحاديه های کارگری و همچنان تقاضای کمک و ياری . مطرح کرد

آيا محسن حکيمی می . از آنها همانطور که از يک فعال سوسياليست کارگری بر می آيد، يک رنگ و يگانه است

مانند محمود صالحی از يک سنخ است و دو چهره "  يوآی سی اف تی"تواند ادعا کند که مواضع علنی و روابطش با 

آيا فعالين لغو کار . را يادآوری می کنم" عماد"نيست؟ من برای تقويت حافظه فعاالن لغو کار مزدی، اينجا فقط قضيه 
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مزدی هم از کم و کيف ماجرا بی خبرند و يا دسته جمعی در اين رياکاری شريکند و در برخورد به اتحاديه های 

  گری دو چهره هستند؟ کار

  " اکثريت به درد نخور "- ٣
در جريان باال گرفتن اختالفات درون کميته هماهنگی، هنگامی که محسن حکيمی و همفکرانش در اقليت کامل قرار 

هيات . گرفتند، در قالب کميته منطقه تهران کميته هماهنگی فرو رفتند و يک سايت اينترنتی تحت اين نام راه انداختند

رايی کميته هماهنگی اين عمل محسن حکيمی و همفکرانش را مورد انتقاد قرار داد و از جمله اين پرسش را مطرح اج

: پاسخ محسن حکيمی به اين انتقاد چنين بود. کرد که چرا آنها نمی کوشند تا نشريه کل کميته هماهنگی را منتشر کنند

سری منتشرکند و برای اين کاربه اقليت آويزان می شود؟ اين چگونه اکثريتی است که خود نمی تواند نشريه سرا"

اکثريتی که نتواند بدون ! يا شما اکثريت نيستيد يا اکثريت هستيد اما يک اکثريت بدردنخور: ازدوحال خارج نيست

   )١٠(!"کمک اقليت نشريه سراسری منتشرکند به چه درد می خورد؟

فعالين جنبش کارگری که قادر نيستند مقاله بنويسند چنين برخورد محسن حکيمی اولين روشنفکر متفرعنی نيست که با 

از جمله قبل از وی کورش مدرسی و ليدر فعلی حکمتيستها در کنگره دوم حزب کمونيست کارگری همين . می کند

کورش مدرسی و ". رهبر کارگری که نتواند بنويسد، بايد برود کشکش را بسابد: "مضمون را چنين مطرح کرده بود

. حسن حکيمی از يک جنس هستند و برخوردشان به کارگران تحت تاثير فرهنگ طبقات حاکمه به کارگران استم

کورش مدرسی از قبل ارزش اضافه طبقه کارگر درس خوانده و به دانشگاه رفته و استادانش هم از قبل ارزش "

ر مقابل، طبقه کارگر و فعالينش با رژيم و د. اضافه طبقه کارگر دستمزد گرفته اند و به وی مقاله نوشتن آموخته اند

سرمايه دارانی طرفند که حتی به کودکانشان هم رحم نميکنند و آنها را از همان اوان کودکی به کار ميکشند و از رفتن 

مگر االن از مجموع صدها فعال جنبش کارگری که در ايران بطور علنی و در ارتباط با . به مدرسه محروم می کنند

 گوناگون فعاليت می کنند، چند نفرشان قادرند مقاله بنويسند؟ از ميان سازمان دهندگان مراسم شورانگيز تشکلهای

 آيا محسن حکيمی از کارگرانی که )١١("روز کارگر امسال تهران در ورزشگاه شيرودی چند نفرشان نويسنده بودند؟

مقاله خوانده است؟ آيا محسن حکيمی از همه ماه گذشته به جرم شرکت در مراسم روز کارگر سنندج شالق خوردند 

کسانی که خانه های محقر خود را بعنوان وثيقه گرو گذاشتند تا وی از زندان سقز آزاد شود، مقاله خوانده است؟ از 

به "نظر محسن حکيمی همه اينها، اکثريت فعالين کميته هماهنگی و بعالوه ميليونها کارگر ديگر بخشی از اکثريت 

ساختار رژيم اسالمی الهام گرفته اند و با همين ديد ضد کارگری است که ازمزدی فعالين لغو کار!  هستند"درد نخور

کميته هماهنگی " اکثريت به درد نخور"سازمان لغو کار مزدی را بر" بخوراقليت به درد "طرحی آورده اند که تا 

  . مسلط کند

با علنی شدن . ماهنگی را هم بايد در همين راستا دانسترفتارهای تحکم آميز محسن حکيمی در جلسات کميته ه

مباحث اعضای کميته هماهنگی حول اساسنامه، اشاراتی نيز به رفتار و برخوردهای زشت و تند و تحکم آميز محسن 

. حکيمی در جلسات شده است که البته با لحن نوشته های علنی وی و همفکرانش عليه منتقدينشان نيز مطابقت دارد

اه است اگر رفتارهای وی را که تقريبا يک نارضايتی عمومی درباره آن در کميته هماهنگی وجود دارد را به اشتب

محسن حکيمی . اين رفتارها ريشه در اخالقيالت طبقات حاکمه با کارگران دارد. خصوصيات شخصی وی ربط داد
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ر کميته هماهنگی را در جلسات کانون محسن حکيمی نوع رفتارو لحن خود د. مترجم و عضو کانون نويسندگان است

وی در جلسه کانون نويسندگان بطور مثال با محمود دولت آبادی که با چنين لحن و رفتاری برخورد . نويسندگان ندارد

چرا . محسن حکيمی در جلسات کارگری است که چنين خط و نشان ميکشد نه در جلسات کانون نويسندگان. نمی کند

  . هاست"به درد بخور" کانون نويسندگان تماما محل تجمع که از نظر محسن حکيمی

جنبش کارگری با قلبی بزرگ پذيرای همه کسانی است که برای رهايی بشريت به صفوفش می پيوندند، اما ناخالصی 

آی "محسن حکيمی بخاطر همراهی با محمود صالحی برای ترجمه در ديدار با نمايندگان . را ها را نيز پس می زند

اما ماهيت غير . و همچنين دستگيری در روز کارگر سقز مورد لطف و محبت کارگران قرار گرفت"  تی يوسی اف

کارگری مواضع سازمان لغو کار مزدی بسرعت روشن ساخت که محسن حکيمی شايسته اعتماد و محبت آنچه خود 

  . می نامد، نبود" اکثريت به درد نخور"

  ماهنگی  تنها آلترناتيو در مقابل کميته ه- ٤
قرار گرفتن در خدمت ايجاد تشکل : محسن حکيمی مدعی است که در مقابل کميته هماهنگی دو آلترناتيو وجود دارد

، آنچنان که شخص خود ايشان می نامد و ماهيت و اهدافش را که عليه "ضد سرمايه داری"کارگری به اصطالح 

بدين منظور وی . و يا تشکل کارگری رفرميستیاحزاب و سازمانهای سوسياليست هست باالتر توضيح داده شد 

بخشی از نوشته اش را به نقد اساسنامه پيشنهادی اکثريت کميته هماهنگی اختصاص داده تا ثابت کند تشکل مورد نظر 

آنها رفرميستی است که البته چون هنوز اين اساسنامه علنا برای عموم منتشر نشده، ما قضاوتی درباره آن نمی توانيم 

با اين حال ادعای حکيمی در مورد دو جهت گيری در کميته هماهنگی برای ايجاد دو نوع تشکل . ه باشيمداشت

به . کارگری درست نيست چرا که با تحليلهای سازمان لغو کار مزدی اصوال قرار نيست تشکل کارگری ايجاد شود

مواضع و تحليل های . گری قرار نداردهمين دليل کميته هماهنگی در مقابل دو نوع راه حل برای ايجاد تشکل کار

سازمان لغو کار مزدی موانع بر سر راه ايجاد تشکل کارگری را وجود احزاب و سازمانهای سوسياليست می داند و 

لذا تشکل کارگری مورد نظرشان تنها هنگامی احتمال دارد تشکيل شود که آنها بتوانند با فعاليت خود نفوذ احزاب و 

تاريخ خونبار جنبش سوسياليستی ايران . ست در جنبش کارگری را از بين ببرند و اين نشدنی استسازمانهای سوسيالي

نشان داده است که هارترين و جانی ترين رژيمها با تمام ابزار و لوازم و خشنونتی که بخرج دادند به اين کار موفق 

به اين اعتبار کميته .  و قلم ابزاری ندارندنشدند چه برسد به سازمان لغو کار مزدی که مطابق ادعايشان جز انديشه

هماهنگی آنطور که محسن حکيمی ادعا دارد در مقابل دو راه حل برای ايجاد تشکل کارگری قرار ندارد بلکه يا کميته 

هماهنگی مطابق مواضع محسن حکيمی به ابزاری عليه سازمانها و احزاب سوسياليست تبديل خواهد شد که ديگر در 

های کارگری قرار ندارد و يا در خدمت ايجاد تشکل کارگری بر مبانی مبارزه آشتی ناپذير طبقه کارگر زمره تشکل 

  . و صاحبان صنايع و سرمايه قرار ميگيرد

  " شما بايد برويد"تا دستور " می روم"محسن حکيمی، از تهديد 
يته هماهنگی که با بيش از سه هزار محسن حکيمی و سازمان لغو کار مزدی پس از انتشار بيانيه اعالم موجوديت کم

امضا مورد حمايت قرار گرفت، موفق شدند در اساسنامه کميته هماهنگی که معموال به مناسبات درونی يک تشکل 
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به همين دليل اختالفات بر . نداختصاص دارد اصطالحاتی را بگنجانند تا بعد بتوانند مواضع خود را از آن تعبير کن

محسن حکيمی که از نفوذ سوسياليسم .  در کميته هماهنگی بر سر اساسنامه متمرکز شده استچگونگی ايجاد تشکلسر

رد بود و شناخت تاريخی نداشت، در ميان فعالين جنبش کارگری بی اطالع بود و شايد چون از لحاظ طبقاتی تازه وا

يمی که می پنداشت چون محسن حک. کميته هماهنگی يکه خوردمزدی درمخالفت با مواضع سازمان لغو کاراز

صدد بر  می شود سرشان را کاله گذاشت، درکارگران زبان خارجی نمی دانند و مانند وی قادر نيستند مقاله بنويسند

همفکران خود ماده ای را به اساسنامه اضافه کند تا نشود مواضع لغو کار مجمع عمومی دوم توسط يکی ازا درآمد ت

اين . اد که واضح است چنين پيشنهاد غريبی نمی توانست رای بياورد و رای هم نياوردمزدی را در اساسنامه تغيير د

با پيش بينی : "چنين آمده است..." کسانی که هدف کميته هماهنگی را قبول ندارند "واقعيت در نوشته خود وی بنام 

داری کميته، که درهمان فعالين ضد سرمايه مجمع عمومی دوم يکی ازبود که دروضعيت کنونی کميته هماهنگی 

مجمع به ضرب لشکرکشی فرقه ای ازهيات اجرايی کنار گذاشته شد، برای اساسنامه اصالحيه ای به اين مضمون 

مخالف باشد هدف کميته عوض هدف آن باشد و اقليت با اين کارپيشنهاد کرد که چنانچه اکثريت کميته خواهان تغيير

آن مجمع طرفداران اين اصالحيه فرصت نيافتند که نظر در.  کميته بيرون برودنميشود و اين اکثريت است که بايد از

خود را به خوبی توضيح دهند و بگويند که مضمون اصالحيه در خود اساسنامه مستتر است و اين اصالحيه مسئله را 

ورد و تصويب بهرحال آن اصالحيه در ميان هو و جنجال مخالفانش رای نيا. صرفا روشن تر و شفاف تر می کند

نه تنها با ) که محمود صالحی هم در آن حضور داشت(به اعتراف خود محسن حکيمی مجمع عمومی دوم ." نشد

قاطعيت اين پبشنهاد را رد کرد بلکه برای اينکه ديگر کسی چنين خياالتی به سرش نزند پيشنهاد دهنده قرار مذکور را 

 حکيمی با يک خام خيالی مفرط که فقط از نا آشنايان با جنبش  محسن)١٢(.مجددا برای هيات اجرايی انتخاب نکرد

کارگری بر می آيد می پنداشته که قادر است اصالحيه ای را به تصويب برساند که تصميم اکثريت تنها هنگامی نافذ 

همانگونه که مصوبات مجلس شورای اسالمی هنگامی ! است که در چارچوب مواضع سازمان لغو کار مزدی باشد

توضيحات بيشتر در اين مورد پائين تر خواهد . ذ است که در چهارچوب اسالم و مورد قبول شورای نگهبان باشدناف

در آن مجمع طرفداران اين : "آمد، اما نکته مهمی که اينجا بايد بر آن انگشت گذاشت اين جمله محسن حکيمی است

 بگويند که مضمون اصالحيه در خود اساسنامه اصالحيه فرصت نيافتند که نظر خود را به خوبی توضيح دهند و

بدين ترتيب محسن حکيمی ناچار شده ." مستتر است و اين اصالحيه مسئله را صرفا روشن تر و شفاف تر می کند

لغو کار مزدی در آن " شورای نگهبان"دست خود را رو کند که اساسنامه را طوری نوشته که برای روز مبادا وجود 

ت شرکت کنندگان در مجمع عمومی دوم و از جمله محمود صالحی که قاطعانه اصالحيه مذکوررا اکثري. مستتر باشد

به آنها انداخته " مستتری"رد کردند قطعا نمی دانستند که محسن حکيمی بر اين باور است که اين نظر را به شکل 

م می دانستند که دارند آيا محسن حکيمی واقعا فکر می کند اعضای کميته هماهنگی و محمود صالحی ه. است

اساسنامه ای را تصويب می کنند که خود حق تغيير آنرا ندارند؟ اگر استناد امروزمحسن حکيمی به چنين تعبيری از 

تصميم مجمع عمومی دوم استوار است، آيا اصال به محسن حکيمی برای فعاليت سياسی می شود اعتماد کرد؟ آيا 

المی شورای نگهبان و وظايفش را قبول ندارند، محسن حکيمی و هنگامی که حتی بخشی از سران رژيم اس

همفکرانش می پنداشتند که می توانند طرح ايجاد يک شورای نگهبان لغو کار مزدی را در کميته هماهنگی به 
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  تصويب برسانند؟ 

هر مرجعی واضح است که رای دادن . تاکيد محسن حکيمی بر غير ممکن بودن تغيير هدف کميته هماهنگی پوچ است

باشد، " مستتر"به سلب اختيار علی االبد از خود از نظر حقوقی باطل است، خصوصا که چنين سلب اختياری در آن 

اما گذشته از جنبه . يعنی در حقيقت عده ای چنين محتوايی را با سوء نيت به تصويب چنين مرجعی رسانده باشند

اين کميته هنگام ذکر مشخصات تشکل مورد نظر خود صفات حقوقی، از نظر واقعی نيزدر بيانيه اعالم موجوديت 

 سازمان جهانی ٩٨ و ٨٧مقاوله نامه های "را بکار برده و خواستار تشکلهايی در چارچوب " مستقل"و " سراسری"

کارگران از حق داشتن "در اين بيانه اظهار شده که . شده و تنها وظيفه دولت را برسميت شناختن آن دانسته است" کار

در اين بيانيه هيچ گونه تعبيری که . خود" تشکل ضد سرمايه داری"و نه از " شکل مستقل و سراسری خود محرومندت

  ) ١٣(.مورد نظر سازمان لغو کار مزدی را برساند، نيست" تشکل ضد سرمايه داری"

ون به انحای گوناگون مباحث درونی کميته هماهنگی نشان می دهد که فعالين لغو کار مزدی از مجمع عمومی دوم تاکن

کوشيده اند تا مانع تغيير مواضع لغو کار مزدی در اساسنامه شوند و تنها هنگامی از مواضع خود عقب نشسته اند که 

محسن حکيمی ابتدا کوشيد از در دستور قرار گرفتن و متمرکز شدن بحث . هيچ راه ديگری برايشان نمانده بوده است

بعد از اينکه در چندين جلسه فرسايشی مقاومت در برابر . اجرايی جلوگيری کندبر سر اساسنامه در جلسات هيات 

وی کميته هماهنگی را . مطرح شدن بحث اساسنامه در ميان اعضا را غير ممکن ديد، تهديدات خود را شروع کرد

ن تهديد موثر وقتی اي. تهديد کرد که چنان چه بحث اساسنامه را مطرح کند وی کميته هماهنگی را ترک خواهد کرد

واقع نشد گويا سازمان لغو کار مزدی به اشتباه بودن تاکتيک تهديد خود پی برد و ارگانهای باال تر تاکتيک جديدی 

بر اساس اين تاکتيک جديد، محسن حکيمی به ناگزير بحث بر سر اساسنامه را می پذيرد و خود راسا . انتخاب کردند

  . علم به اينکه تا تصويب آن با موانع بسياری بايد روبرو گردددست به کار اصالح اساسنامه می شود با 

محسن حکيمی ناگهان فحاشی های چند ساله خود به منتقدين اساسنامه را فراموش کرد و مطابق خوی پرمدعای 

بعنوان . فعالين لغو کار مزدی بخشی از انتقادات را طلبکارانه پذيرفت و در اساسنامه پيشنهادی خود وارد ساخت

 اساسنامه مصوب کميته ٣بند چهارم از ماده : "آمده است..." کسانی که هدف کميته هماهنگی "نمونه، در مقاله 

مطابق اين بند، کميته هماهنگی با . هماهنگی با اصل ايجاد تشکل کارگری به نيروی خود کارگران در تناقض است

ايه داری و سراسری طبقه کارگر در واقع فراخوان به اعضای وقت خود برای تشکيل هيئت موسس تشکل ضدسرم

يعنی فعاالن کميته به جای آن که مطابق بندهای . جانشين تشکلی می شود که کارگران بايد به نيروی خود ايجاد کنند

ديگر مربوط به هدف کميته با شرکت در مبارزات کارگران به آن ها کمک کنند تا خود هيئت موسس تشکل 

را ايجاد کنند با فراخواندن کارگران به درون خود، خود را به اين هيئت موسس تبديل ضدسرمايه داری و سراسری 

اساسنامه پيشنهادی من اين . در اين بند، غلبه نگاه فرقه ای بر نگاه جنبشی آشکارا خود را نشان می دهد. می کنند

يد به کارگران کمک کند تا تناقض را به صورت زير اصالح می کند و نشان می دهد که کميته هماهنگی چگونه با

محسن حکيمی و فعالين لغو کار مزدی که در دفاع از همين بند ". تشکل ضدسرمايه داری و سراسری را ايجاد کنند

به منتقدين و از جمله به مقاله نگارنده، " غلبه نگاه فرقه ای بر نگاه جنبشی آشکارا خود را نشان می دهد"که 

 همچنين بهروز خباز از فعالين کميته هماهنگی فحاشی کرده بودند حال اظهار می ، و"ارزيابی از کميته هماهنگی"
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گويا اساسنامه قبلی اساسنامه پيشنهادی وی . تناقض را حل کرده است" اساسنامه پيشنهادی من"دارد که چگونه در 

  ! نبوده و تا آخر نيز از آن دفاع نکرده است

هرگونه مناسبات تعريف شده و متمدنانه ای در سازمان لغو کار مزدی معلوم البته به دليل مناسبات فرقه ای يا فقدان 

نيست که اساسنامه قبلی چگونه مورد تائيد فعالين لغو کار مزدی قرار گرفته بود و اساسنامه فعلی چگونه و در کدام 

د کند و يا ديگران هم آيا خود محسن حکيمی تصميم گرفته اين تغييرات را وار. اجالس مورد تائيد قرار گرفته است

دخالت داشته اند؟ آيا هزينه اشتباهات در اساسنامه قبلی به پای همه سازمان لغو کار مزدی است يا فقط محسن 

. را جايگزين آن کرده است" اکثريت بروند"را پس گرفته و " من می روم"حکيمی؟ بعالوه محسن حکيمی تهديد 

در کدام مجمع سازمان لغو کار مزدی " اکثريت بروند"و "  روممن می"اينکه مواضع کامال متضاد و متناقض 

تصويب شده است و هزينه اين سياستهای اشتباه را چه کسی می پردازد، به مناسبات فرقه ای درونی سازمان لغو کار 

ی مزدی و حقوق اعضا آن که در تعيين و تدوين اين سياستها و تحليلها که دائما در حال عوض شدن هستند، بستگ

سن حکيمی را تغيير آيا در سازمان لغو کار مزدی هم با هيچ رای اکثريتی نميشود سياستهای ناصر پايدار و مح. دارد

  تالشند تا کميته هماهنگی هم دارای همان مناسبات درونی لغو کار مزدی گردد؟ حکيمی درمحسن داد؟ آيا ناصرپايدارو

 که تهيه اساسنامه ساده ترين کار است و آنچه معضل آفرين خواهد بهرحال خود فعالين لغو کار مزدی هم واقف بودند

چرا که هم محسن حکيمی و هم ارگان باالترش که . شد تصويب اساسنامه توسط اکثريت اعضای کميته هماهنگی است

ساندن چنين دستوری به او داده بخوبی می دانستند که آنها در کميته هماهنگی يک اقليت ناچيز هستند و به تصويب ر

کسانی که هدف کميته هماهنگی را "به همين دليل محسن حکيمی با مقاله . اساسنامه مورد نظرشان غير ممکن است

کوشيده تا حاکميت يک اقليت کوچک کميته هماهنگی را بر اکثريت نه تنها تبيين کند بلکه جاودانه ..." قبول ندارند 

ر از محسن حکيمی به ناچار به داليل عجيبی از ساختار رژيم سازمان لغو کار مزدی و يا ارگانهای باالت. سازد

مسئله محوری . اسالمی و شورای نگهبان آن الهام گرفتند و کوشيدند آنرا با اوضاع خود در کميته هماهنگی وقف دهند

ع از در اين موضوع اين است که چگونه می توان با رای اکثريت سياستهايی را به تصويب رساند و در عين حال مان

تغيير آن توسط اکثريت شد؟ در اصل اين يکی از مسائل بغرنج شيوه دمکراسی است، بدين شکل که نيروهای به 

با سيستم انتخاباتی به قدرت می رسند و سپس همان سيستم را چنان تغيير می دهند تا نشود " غير دمکرات"اصطالح 

ر در قرن بيستم و با قدرت گرفتن هيتلر در يک اين معضل برای اولين با. به همان روش خودشان را عوض کرد

هيتلر مکانيزمی که با آن به قدرت رسيده بود را چنان تغيير داد تا از آن برای . سيستم انتخابات پارلمانی بروز يافت

 همين کار را رژيم اسالمی و خامنه ای با رفراندم اوليه، با شورای نگهبان، با نظارت. تغييرش خودش استفاده نشود

بر همين مبناست که خامنه ای و . استصوابی و احراز صالحيت کانديداها برای انتخابات های مختلف انجام می دهند

احمدی نژاد و جنتی حاکميت خود را که حتی به اعتراف بخشی از سران خود رژيم يک اقليت ناچيز ده تا پانزده 

ی را آزادترين و دمکرات ترين کشور جهان می درصدی است را عين دمکراسی و آزادی می دانند و رژيم اسالم

محسن حکيمی و همفکرانش در سازمان لغو . خوانند و دمکراسی در کشورهای اروپای غربی را صوری می دانند

کار مزدی با الهام از همين مباحث سران رژيم است که حاکميت يک اقليت ناچيز در کميته هماهنگی را عين 

بحث تغيير هدف کميته هماهنگی با استناد به مبحث اکثريت "يمی اظهار می دارد که دمکراسی می دانند و محسن حک
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و صد البته که درک محسن حکيمی و سازمان لغو ." و اقليت بر درکی عقب افتاده و معيوب از دموکراسی مبتنی است

   )١٤(!پيشرفته و نامعيوب است" مبحث اکثريت و اقليت"مزدی از 

  تحريف واقعيات 
نندگان واقعيات حتی در خلوت خويش هم خود را باور ندارند و درست به همين دليل قادر نيستند که جعليات تحريف ک

مزدی در باوراندن جعليات خود در مورد انی محسن حکيمی و سازمان لغو کارناتو. خود را به ديگران بباورانند

ست که اوال اکثريت اعضای کميته هماهنگی محسن حکيمی مدعی ا. کميته هماهنگی هم از همينجا مايه گرفته است

اين . همان مواضع سازمان لغو کار مزدی است" هدف"اين کميته را عوض کنند و دوما اين " هدف"قصد دارند 

  . ادعای محسن حکيمی کمی بيش از يک دروغ است

 خود را بر پيشانی کميته هماهنگی هم مانند هر تشکل و حرکت سياسی و اجتماعی طبعا مهر مباحث و مسائل زمان

کميته هماهنگی هنگامی تشکيل شد که مباحث پر حرارتی درباره استراتژی گرايش راست جنبش کارگری که . دارد

در بيانيه اعالم . بر کميته پيگيری حاکم بود جريان داشت و آن ايجاد تشکل با يا بدون اجازه از کارفرما و دولت بود

اقدام " جهت رفع موانع تشکل يابى کارگران"وزارت کار خواسته شده بود تا موجوديت کميته پيگيری به صراحت از 

در آن زمان گرايش چپ جنبش کارگری خواهان ايجاد تشکل کارگری به نيروی خود کارگران و بدون اجازه از . کند

. رسميت بشناسدوزارت کار و کارفرماها بود و در اين رابطه وظيفه دولت را تنها اين ميدانست که تشکل کارگران ب

به همين دليل بيانيه اعالم موجوديت کميته هماهنگی که با بيش از سه هزار امضا مورد حمايت قرار گرفت تنها و 

تشکل کارگری را به نيروی خود ايجاد : "اساسا همين موضع گرايش چپ را نمايندگی می کرد، حتی در تيترآن

 سازمان ٩٨ و ٨٧ستار تشکلهايی در چارچوب مقاوله نامه های بيانيه اعالم موجوديت کميته هماهنگی خوا!" کنيم

و هيچ " کارگران از حق داشتن تشکل مستقل و سراسری خود محرومند"در اين بيانه اظهار شده که . جهانی کار است

بعالوه در . مورد نظر سازمان لغو کار مزدی را برساند در آن نيست" تشکل ضد سرمايه داری"گونه تعبيری که 

ما ازشما پيشروان و فعاالن کارگری، اتحاديه ها و سنديکاها، انجمن ها و طرف داران طبقۀ "انيه آمده است که بي

، در صورتيکه طی اين مدت محسن حکيمی و سازمان لغو کار مزدی "کارگر می خواهيم ما را ياری و حمايت کنيد

 هم به فعالين جنبش کارگری در خارج کشور که هم به اتحاديه های کارگری که به حمايت از کارگران برخاستند و

در بيانيه اعالم موجويت کميته هماهنگی که اهداف . برای دريافت اين حمايتها و کمکها فعال بودند، فحاشی کرده اند

  . آنرا به روشنی توضيح داده است هيچ نشانی از مواضع لغو کاری نيست

 اساسنامه قبلی کميته هماهنگی واقعا همان هدف فعاالن لغو کار بنابراين، حتی اگر برای پيشرفت بحث بپذيريم که

می تغيير کرد و به با چه مکانيز" هدف کميته هماهنگی"مزدی را در خود دارد، مهمترين سئوال هنوز اين است که 

 ه وبا مکانيزم رای گيری در مجمع عمومی تغيير کرد" هدف کميته هماهنگی"مزدی تبديل شد؟ اگر مواضع لغو کار

همين مجمع عمومی عوض کرد؟ اطالعيه اعالم موجوديت کميته هماهنگی که بيش تعيين شده، چرا نمی شود آنرا در

اگر تغيير مواضع کميته هماهنگی از . از سه هزار نفر آنرا امضا کردند فاقد مواضع کج و معوج لغو کار مزدی است

و با تصويب اکثريت در مجمع عمومی انجام شده است، چرا بيانيه اعالم موجوديت تا تصويب سند هويت و اساسنامه 

همين مجمع عمومی حق تغيير اساسنامه کميته هماهنگی را که خود تصويب کرده است ندارد؟ اما از نظر محسن 
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حکيمی، و با الهام از ساختار رژيم اسالمی، نظر اکثريت هنگامی به سياست کميته هماهنگی تبديل ميشود که در 

آنهم در زمانه ای که چنين ساختاری را حتی بخش بزرگی از ! اضع سازمان لغو کار مزدی باشدچارچوب مو

  . مرتجعين رژيم اسالمی حاکم هم بناچار قبول ندارند و شورای نگهبان را به انحای مختلف زير سئوال می برند

نگی گنجاندند و به خيال خود محسن حکيمی مواضع لغو کار مزدی را در سند هويت و سپس در اساسنامه کميته هماه

آسمان و ريسمان بافتن های محير العقول محسن . با رای اکثريت اعضا به مواضع رسمی کميته هماهنگی تبديل کردند

حکيمی تالشی است تا همان اکثريت، حاال که ديده اند چنين اسنادی چه مشکالتی را برای پيشبرد اهداف شان ايجاد 

 مواضع لغو کار مزدی را از اساسنامه حذف کنند و مانع از آن شوند تا کميته هماهنگی به می کند، امروز هم نتوانند

موضع محسن حکيمی همانند مواضع سران رژيم . يک جريان ضد احزاب و سازمانهای سوسياليست تبديل گردد

بر است که در خدمت و از نظر هر دو اينها رای اکثريت تنها هنگامی معت. اسالمی در قبال رای اکثريت متناقض است

نشانه "رای اکثريت که مخالف هر دو اينها باشد معتبر نيست و گردن گذاشتن به آن . در دفاع از سياستهای آنها باشد

با اين منطق، البد اکنون محسن حکيمی هنوز اوضاع را آماده نمی . است" درکی عقب افتاده و معيوب از دموکراسی

اما در حال حاضر محسن . ديش بدون هيچ رای گيری بايد جايگزين اساسنامه قبلی شودبيند که بگويد اساسنامه پيشنها

حکيمی رای اکثريت را می خواهد، اما تنها به اين شرط کوچک که اين اکثريت اساسنامه پيشنهادی او را تصويب 

اساسنامه پيشنهادی آنها مشکل اين است که هم وی و هم کل سازمان لغو کار مزدی می دانند اکثريت اعضا مدافع ! کند

به همين دليل آنها با الهام از ساختار . نيست و به اساسنامه ای که فاقد مواضع لغو کار مزدی است رای ميدهد

آن توسط شورای " صالحيت"ارتجاعی رژيم اسالمی به نوعی معتقدند که اساسنامه ای به رای گذاشته شود که قبال 

  . باشدشده " احراز"نگهبان لغو کار مزدی 

پس راه چاره حکيمی . اينکه تصويب اساسنامه نياز به رای اکثريت اعضای کميته هماهنگی دارد از واضحات است

اين است که اين اکثريت در عين حال مجاز نيست به اساسنامه ای رای دهد که مخالف نظرات لغو کار مزدی يعنی 

ع اسالمی رسميت يافتن رای اکثريت را منوط به تائيد يک بنابراين با الهام از ارتجا! اقليت کميته هماهنگی باشد

در کميته . در رژيم اسالمی اين ارگان شورای نگهبان است که توسط ولی فقيه انتخاب ميشود. ارگان ديگر کرده است

در اين سيستم هر تصميم اکثريت فقط جايی رسميت می . جای اسالم نشسته است" مواضع لغو کار مزدی"هماهنگی 

 که مغاير لغو کار مزدی نباشد و ارگان تشخيص آن نيز اقليت کوچک لغو کار مزدی در کميته هماهنگی است که يابد

عينا مثل رژيم حاکم، مطابق طرح محسن حکيمی تصميمات . گويا به شخص محسن حکيمی تفويض اختيار کرده است

د و مرجع تشخيص آن هم خود وی و مجمع عمومی هنگامی نافذ است که در چهارچوب مواضع لغو کار مزدی باش

کميته هماهنگی قطعا و با شدت تمام الهام گيری و الگو برداری از ساختار درونی . ديگر فعالين لغو کار مزدی هستند

نظام ارتجاع اسالمی حاکم را که محسن حکيمی و سازمان لغو کار مزدی می کوشند وارد مناسبات کميته هماهنگی 

 و بر روشهای تاکنونی خود اتکا خواهند کرد که منطبق است بر روشهای جنبش کارگری از کنند را رد خواهند کرد

  . قرن نوزدهم تاکنون

  ١٣٨٧هشتم فروردين  -رضا مقدم
  آزادی بيانسايت  - ٣٠شماره ! به نقل از به پيش
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  : زيرنويسها     
در نقد نظرات محسن حکيمی . ١٣٨٦، فروردين ٢٣، نشريه بارو شماره "ارزيابی از کميته هماهنگی" رجوع کنيد به رضا مقدم، - ١

  . ٢٠٠٦، مه ١٣٨٥، ارديبهشت ٢٢، بارو شماره "بيراهه سوسياليسم"آذرين، همچنين رجوع کنيد به ايرج 

   ١٣٨٣، ديماه ٢٠٠٥، ژانويه ١٥ حکيمی در گفتگو با نشريه نگاه، شماره - ٢

   ١٣٨٣، ديماه ٢٠٠٥، ژانويه ١٥ حکيمی در گفتگو با نشريه نگاه، شماره - ٣

   ١٣٨٤، مرداد و شهريور ٢٠٠٥ و سپتامبر ، اوت٩٣ و ٩٢ حکيمی در گفتگو با نشريه آرش، شماره - ٤

 فوريه ١٦اينها در .  البته اخير فعالين لغو کار مزدی مطابق عادت مالوف خود نظرات خود در اين مورد را کامال تغيير داده اند -٥

را " سالمی بورژوازیصادره بيدادگاههای دولت ا" اطالعيه ای در اعتراض به شالق زدن کارگران سنندج منتشر کردند و احکام ٢٠٠٨

قبال محسن حکيمی و فعالين لغو کار مزدی در داخل و خارج که بهرام . عليه نظام حاکم دادند" تند و تيز"محکوم کردند و شعارهای 

ز پس ا. ناميديم" بيدادگاه"رحمانی هم آنها را همراهی کرد به ما فحاشی کردند که از جمله چرا محاکم قرون وسطايی رژيم اسالمی را 

منتشر نکرده است که " بيدادگاه"يکماه از انتشار اطالعيه فعالين لغو کار مزدی، هنوز محسن حکيمی نامه سرگشاده ای عليه بکار بردن 

  . اين ناشی از معيارها و استانداردهای دوگانه هميشگی و بنيادی محافل تملق گويی از يکديگر و غيبت و بدگويی عليه ديگران است

، ١٣٨٤ آذر ١٢، "درباره رهنمودهای نادرست و مضر محسن حکيمی"ه کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری،  رجوع کنيد ب-٦

رضا مقدم، . ٢٢، بارو شماره ١٣٨٤ آذر ٢٣، "دوباره درباره حکيمی"کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری، . ٢٢بارو شماره 

، "درباره فحاشی های اخير فعالين لغو کار مزدی"رضا مقدم، . ٢٢، بارو شماره "دیاحکام دادگاههای سقز و فعالين جنبش لغو کار مز"

  ". يادداشتها و نکته ها"، سايت کارگرامروز، ستون "فعالين لغو کار مزدی و سئواالت آزار دهنده"رضا مقدم . ٢٢بارو شماره 

شيوه های " نگاشته بنام ٢٠٠٨ فوريه ٢٠غری مطلبی در  در اعتراض به فحاشی های فعالين لغو کار مزدی به مخالفانشان ناصر اص-٧

ناصر اصغری که از کادرهای حزب کمونيست کارگری است و درباره عشق و سکس آزاد، ناسيوناليسم و همچنين ". ناسالم را باب نکنيد

وی از .  بود١٩٩٩ آوريل مسائل جنبش کارگری در نشريات اين حزب مقاله مينويسد خود يکی از فحاشان بنام در دوران جدايی های

:  عليه جداشدگان از حزب نوشت که با اين جمله پايان يافته است١٩٩٩ اکتبر ٢١در " مرگ بر جمهوری اسالمی"جمله مطلبی به نام 

ر اين کادر برازنده حزب کمونيست کارگری ميخواهد که ما فراموش کنيم که اين فحاشين لغو کا". کی خانواده هايمان را لو ميدهيد؟"

الگوی سازمان لغو کار مزدی و استادشان در فحاشی . مزدی نيستند که چنين اتهامات جنايتکارانه ای را عليه مخالفانشان باب کردند

کی خانواده "محسن حکيمی به بهزاد سهرابی از جنس همين اتهام تهوع آور " اقدام پليسی"اتهام کثيف . حزب کمونيست کارگری است

به گفته مارکس شرم يک احساس انقالبی است و تعجبی ندارد . ناصر اصغری کادر حزب کمونيست کارگری است" هايمان را لو ميدهيد؟

، "در اين بن بست، سه حزب کمونيست کارگری در انتهای راه"برای توضيح بيشتر رجوع کنيد به رضا مقدم، . که اينها فاقد آن هستند

  . اضمحالل اخالقی حزب کمونيست کارگری: صل چهارم، ف١٣٨٦انتشارات کارگر امروز، چاپ اول مرداد 

ترجمه . ١٣٨٤، مرداد ٢٠٠٥، شماره دوم، اوت "عليه کار مزدی" رجوع کنيد به مصاحبه محسن حکيمی با نشريه انگليسی زبان - ٨

جنبش ) م وی ذکر نشده استنا(از نظر مصاحبه کننده، . فارسی اين مصاحبه بدون نام مترجم و تاريخ در سايتهای اينترنتی درج شده است

مصاحبه کننده در مقدمه هدف . لغو کار مزدی يک جنبش جهانی است و کميته هماهنگی يکی از تشکلهای اين جنبش جهانی است

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

 مشترك معضالت و مسائل اساسي جنبش آارگری بين المللی و لحظه ای از تالش پيشروان اين جنبش در آار دستيابی به برای بررسي

با همين هدف نشريه مصاحبه هايي را با شماری . اتحاد، هم رزمی و وحدت انترناسيوناليستی طبقه کارگر عليه نظام سرمايه داری است

  ." ر مناطق مختلف جهان ترتيب داده استاز فعالين سوسياليست جنبش آارگری د

از فعالين لغو آار مزدى سئواالتى کرده بودم " احكام دادگاه سقز و فعالين جنبش لغو آار مزدى" در مطلب ١٣٨٤عالوه بر اين، در آذر 

فعالين لغو آار مزدى فعالين  ":به آنها پاسخ داد که در بخشی از آن آمده است" در پاسخ رضا مقدم"و ناصر پايدار با فحشنامه اى به نام 

يك جنبش عظيم بين المللى و تاريخى هستند و اجتماع نام همه آنها در زير يك نامه يا فراخوان، نه ممكن، نه منطقى، نه الزم، نه ساده، و 
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ديگر همفکران شاخه ايرانی البته بماند که محسن حکيمی و ." چرا شما اين مسئله ساده و دوتا و چهارتا را توجه نمى آنيد. نه معقول است

جلسه اعضای منطقه ای تهران در کميته هماهنگی را بيش از يکسال است فرا نمی خوانند، چرا که مطمئن " جنبش عظيم بين المللی"اين 

و با !!" !عدم مشروعيت کميته تهران "، اطالعيه ای با نام ١٣٨٧در چهارم فروردين ! نيستند همچنان بعنوان مسئولين آن انتخاب شوند

کميته تهران : "منتشر شد که در آن آمده است)"  منطقه تهران-جمعی از اعضای کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری "امضای 

کميته هماهنگی بيش از يکسال است که انتخاباتی برگزار نکرده و برگزاری جلسات، بدون مطلع نمودن ديگر اعضای تهران کميته 

در صورتی که در يکسال اخير تعدادی اعضای جديد در تهران به عضويت کميته هماهنگی در آمده اند و . ی شودانجام م... هماهنگی 

اسامی آنها هم به هيئت اجرايی داده شده و در واقع ما جمعی از اعضای کميته هماهنگی تهران عملکرد و ديدگاه تعدادی که بنام کميته 

. می نمايند را قبول نداريم و از سوی ديگر برگزاری هيچيک از جلسات به اطالع ما نرسيده استفعاليت ... منطقه تهران کميته هماهنگی 

اقدام به راه اندازی سايتی بنام کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل ... اخيرًا هم اين کميته با زير پا گذاشتن اصول تشکيالتی کميته هماهنگی 

به مسائل فوق، اين جمع که عمًال در خارج از کميته ی هماهنگی و بر عليه آن فعاليت می نموده ، لذا با توجه ) منطقه تهران(کارگری

  ." نمايد، فاقد مشروعيت است

  . ١٣٨٤، اسفند ١٢، نشريه به پيش شماره " فوريه و معمای مخالفت فعالين لغو کار مزدی١٥" رجوع کنيد رضا مقدم، - ٩

حرکت اخير تعدادی از اعضای کميته ی هماهنگی را محکوم : يی کميته ی هماهنگیاعضای هيئت اجرا" رجوع شود به اطالعيه - ١٠

هادی  -۵عليرضا خباز  -۴سعيد مقدم  -٣وفا قادری  -٢فردين نگهدار -١اين اطالعيه را . ، هشتم اسفند ماه هشتاد و شش!!!می کنيم

همچنين رجوع کنيد به به . امضا کرده اند) بازرس(وربهروز خباز و محمد عبدی پ -٨افشين شمس قهفرخی  -٧عمر شاکری  -۶تنومند 

و " کسانی که هدف کميته هماهنگی را قبول ندارند در ميان اعضای اين کميته چه می کنند؟"دو نوشته از محسن حکيمی به نامهای 

  ". خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان تا سيه روی شود هر که دراو غش باشد"

، انتشارات کارگر امروز، چاپ اول "در اين بن بست، سه حزب کمونيست کارگری در انتهای راه"مقدم،  رجوع کنيد به رضا - ١١

  .  همين کتاب٣٦و همچنين زيرنويس شماره " حزب و کارگران: فصل سوم"، ١٣٨٦مرداد 

اهنگی را قبول ندارند در ميان کسانی که هدف کميته هم" محسن حکيمی به داليلی که البد در استدالل او جايگاهی دارد در نوشته -١٢

اسم فرد پيشنهاد دهنده قرار مورد بحث را صراحتا نمی آورد، اما با توجه به اسامی هيات اجرايی در " اعضای اين کميته چه می کنند؟

 فقط می اطالعيه ای که در مخالفت با راه اندازی سايت واحد تهران منتشر شده می توان حدس زد که فعال مورد نظر محسن حکيمی

 بنيان گذار کميته هماهنگی بود و قربانی طرح سازمان لغو کار مزدی برای تشکيل شورای ٤تواند بهرام دزکی باشد که خود يکی از 

  . نگهبان در کميته هماهنگی شد

  .  رجوع کنيد به بيانيه اعالم موجوديت کميته هماهنگی که ضميمه است- ١٣

آيا وی می تواند فارسی را بخواند؟ اگر وی اروپايی . است" نانسی الپالنت"فعالين لغو کار مزدی  يکی از امضا کنندگان نامه های - ١٤

آيا وی مقاله محسن حکيمی که خواهان تصويب . مورد نظر محسن حکيمی خيلی حساس است" مبحث اقليت و اکثريت"باشد طبعا به 

را خوانده است؟ آيا اين مطلب محسن حکيمی به زبانی که وی بلد است سياستهای کميته هماهنگی با رای اقليت لغو کار مزدی شده است 

  ترجمه شده؟ 

  : ضميمه
  ! تشکل کارگری را به نيروی خود ايجاد کنيم 

  ! کارگران 
در دنيای .نوع تشکل کارگری است ته شدۀ کارگران جهان حق ايجاد هرامروز يکی ازبديهی ترين و ابتدايی ترين حقوق مسلم و شناخ

 کارگران تشکل خود را بدون اجازۀ دولت ها ايجاد می کنند و دولت ها،طبق استانداردهای جهانی،فقط وظيفه ثبت اين تشکل ها را امروز
  . توانند تشکيل شوند و فعاليت کنندبرعهده دارند و درصورت ثبت نکردن آن ها هم، اين تشکل های کارگری می 

 سازمان جهانی کار، نه تنها عمَال به اين تعهد تن نداده ، بلکه با تمام توان در برابر ٩٨ و ٨٧دولت ايران به رغم پذيرش مقاوله نامه های 
حق داشتن تشکل مستقل و سراسری خود محرومند اين گوشه از جهان، کارگران ازدرامروز . مطالبات کارگران صف آرايی کرده است 
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 شوند،درخاتون آباد به خاطرمطالبۀ کارو امنيت شغلی کشته می شوند ، به ، به خاطر برگزاری آزادنۀ مراسم اول ماه مه محاکمه می
خاطر زنده ماندن ناچاربه پذيرش دستمزد براساس استانداردهای بيست سال پيش می شوند، به خاطر داشتن کار کوتاه مدت مجبورشان 

حقوقی معادل يک سوم همان حداقل دستمزد مصوبۀ می کنند پای يک قرارداد سفيد را بی قيدوشرط امضا کنند،استثمارمضاعف زنان با 
دولت ادامه دارد،وکودکان،به جای تحصيل و زندگی کودکانه،به شکل وحشيانه ای در کارگاه های زيرزمينی و در بعضی جاها به 

  . صورت مخفيانه به بردگی کشيده می شوند
  ! کارگران 

اما ما تشکل راازهيچ دولت،سازمان . وقی پيش از هر چيزبايد متشکل شويم برای رهايی از اين همه سيه روزی و فقر و فالکت و بی حق
عدم . آن را به نيروی خودايجاد کنيم و سپس از دولت بخواهيم آن را به رسميت بشناسد.تشکل حق ماست.و نهادی درخواست نمی کنيم

 سازمان جهانی کار نيز ، که دربارۀ ٨٧نامۀ نياز به مجوز دولت برای تشکل کارگری چنان بديهی ومبرهن است که حتی درمقاوله 
بنابراين،سازمان جهانی کارکه .آزادی تشکل کارگری است ودولت جمهوری اسالمی هم آن راپذيرفته،به صراحت قيد شده است

تعهد خود خودمقاوله نامه هارا تدوين کرده وبه امضای دولت ها رسانده است موظف است به جای مماشات با دولت جمهوری اسالمی به 
هم .پای بند باشد و بنابر وظيفه ای که به دوش گرفته است دولت ايران را وادار کند تا به سرکوب فعاالن جنبش کارگری پايان دهد

  . چنين،دولت جمهوری اسالمی ايران موظف است امنيت فعاليت کارگری را تضمين کند 
  ! و اکنون ای هم طبقه ای های شريف 

و طبقاتی ، وظيفۀ حمايت از کارگران ايران بر دوش تمامی انسان های شريف درسراسر جهان سنگينی می بر پايۀ منافع مشترک 
ماازشماپيشروان وفعاالن کارگری، اتحاديه . هست و نيست کارگران ايران بر اثر تهاجم بی امان نظام سرمايه داری بربادرفته است.کند

  . ی خواهيم ماراياری وحمايت کنيدهاوسنديکاها، انجمن هاوطرف داران طبقۀ کارگر م
  کميتۀ هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

  ) خباز( محمود صالحی -) جوشکار( بهرام ِدزکی -) فلزکار( بهروز خباز-) مترجم(محسن حکيمی 
www.komiteyehamahangi.com   

komiteye_hamahangi@yahoo.com   
  سازمان ديده بان حقوق بشر : رونوشت به 

  سيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری کنفدرا
  سازمان جهانی کار 

 


