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 ((  تشکلِ  آزاد و مستقل استکي ،ی هماهنگۀتيکم ))

   ١٣٨٧مرداد سه شنبه بيست دوم                                                                                             بهروز خباز
                                                              

نتی بوده ايم، مسئوالنه، در برخی از سايت های اينتر واقعی و غيرمطالبی غيرای اخير، شاهد انتشارمتأسفانه طی روزه

 گرايشات درون اين کميته، در  از کیي هماهنگی، رين مجمع عمومی کميته ی آخ  جريان برگزاریدر : مبنی براين که

  . استيان خارج کشوری هدايت می شدند، حذف شدهگرانه، توسط گرايشی که از جانب يک جر اقدامی توطئه

 فروردين ٢٣ ۀمورخانتخابات آن، که در مجمع عمومی ياد شده ودفاع ازکذب بودن اين ادعا و در  واقعی واثبات غيردر

 اصولی اعضای کميته ی هماهنگی، در فضايی کامًال دموکراتيک و به شکلی سالم وصد نفر از  و با حضور بيش از٨٧

 که -پايان کار مجمع عمومی کرج  هيئت اجرايی کميته ی هماهنگی، پس از:  گرديد، همين قدر می توان گفت کهبرگزار

 اساسنامه های همچنينمجمع عمومی آن وکميته هماهنگی وگرهی در روی مسائلبررسی و تعمق بيشتر، بر  دقيقًا به دليل

مشورتی با اعضای  ۀمتعاقبًا ، برگزاری چندين جلس و-اره رها گرديده بود گرايش موجود، نيمه کدوپيشنهادی هر يک از

مجمع قبلی و ساير مسائل های پيشنهاد شده در حول مفاد اساسنامههای مختلف، جهت بحث و تبادل نظرشهراين تشکل در

يندگان گرايش اقليت حضور داشتند تعدادی از نمابعضی از جلسات آن نيزاتفاقًا در  که-و موضوعات مطروحه در کميته،

 -را، مورد تأکيد قرار داده   در نهايت، يکی از دو اساسنامه ی پيشنهادی-دفاع از نقطه ی نظرات خويش پرداختند  و به

مجمع عمومی تا يکی دو ماه آينده، اقدام به برگزاری مجمع عمومی  برگزاریبر تصميم و تعهد قبلی خود، دايراساسبرو

نظر حتی   و از نماينده ی گرايش مورد-ياد شده نمود و بدون هيچ مالحظه ای، از همه ی اعضاء  نظر، در تاريخمورد 

   . برای شرکت در آن دعوت به عمل آورد-راه های مختلف به دفعات و از

، غيرمسئوالنه و ادعای غيرواقعی برخالف -ليکن همان طور که انتظار می رفت، گرايش ياد شده و فعالين آن گرايش  

ن آراء افراد مورد حمايت کيف جريان و در همين رابطه، ميزا  از يک سو، به دليل اطالع از کم و-عجيب برخی افراد 

گرايش، الاقل،  فرد نماينده ی اين:  و البته بسيارعجيب که-ل آشکار سوی ديگر، به اين دلياز کميته و مجمع، وخويش در

اگر ” : تهديد کرده بود که -و يا بهتر بگوييم  -مجمع قبلی، تعهد اعضای شرکت کننده درازفردر حضور بيش از يکصد ن

مجمع عمومی آينده، خود داری درحضورت اعضای اين کميته واقع نشود، ازاکثري اساسنامه ی پيشنهادی من، مورد قبول

داری کرده و در واقع   خود- ٢٣/١/٨٧جمع مورخ  م-مجمع عمومی ياد شده عمًال از شرکت در… و !!! ” کرد  خواهد

  . از اين کميته جدا کردند-!!! هماهنگی   اگر چه با نام بخشی و منطقه ای از کميته ی-راه خويش را 

هماهنگی منتظر کسی نمانده و با شروع به کار خود در روز و ساعت مقرر، در  طبيعی است که مجمع عمومی کميته ی

 امور ۀفصل هم حل و به جزء مسائل و بررسی جزء  ويش به حد توان و ظرفيت خمی و يکرنگ، درکامًال صمي فضايی

شادابی هرچه  رويکردی نوين و با  گمارده با  جمله تصويب اساسنامه و انتخابات هيئت اجرايی آن همت اين کميته ، از

  . داده استتمام تر به کار خود تا به امروز ادامه

 -… ”  کميته ی هماهنگی برای کمک  ــ ندين و چند ماه از روند حرکت رو به رشد اين تشکلحال اگر پس از گذشت چ
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 و فعالين  می شوند که اين تشکل  آن ، به ناگهان کسانی پيداصادقانه ی  و و در حين فعاليت های خستگی ناپذير، بی ريا

رگران را، در جهنم کا بخش های و تشکل های مختلف ان که کار کمک به تشکل يابی و ايجاد ارتباط مي-آن رامتشکل در

 به زير سئوال ميبرند -وجهه ی همت خود قرار داده اند  رو با عوامل تحکيم و تثبيت نظام سرمايه داری،درموجود و رو

حالت،  انه تريناين که در بهترين و خوشبينديگر چيزی نمی توان گفت مگر… د ومی کنن گری و آنان را متهم به توطئه

فعالين اين کميته را که اينگونه جان بر  و. شرايط موجود، حاضرند به هر ابزاری متوسل شونداين قبيل افراد به ويژه در

  .می کنند، قربانی نمايند   کف، با نظام حاکميت سرمايه، بی وقفه مبارزه

برمی گردد بايد بگوييم که ما ابه تشکلی آزاد و مستقل هماهنگی، به مث اين، تا آنجا که به اعضاء و فعالين کميته ی بنا بر

غير مسئوالنه، غيرمنصفانه و اينکه به اينگونه افراد، که تالش ميکنند، اين چنينمواردی، چاره ای نداريم جز چنيندرنيز

را همراه با   اين تشکل، آن موقعيت  انداختن ضمن به خطر  و پای تشکلی علنی و مستقل را به اختالفات خويش بکشانند

  هستيد بر خالف آن چه که شما در صدد القاء آن: خاصی منتسبت نمايند، گوشزد نماييم که اعضاء و فعالينش، به جريان

، به هيچ "تشکل های کارگری ايجاد  کميته ی هماهنگی برای کمک به " - و يا شايد به غلط به شما گزارش شده است -

را مستقًال و بدون  نبوده و تمامی تصميمات و مواضع خود   خارج از ايران وابستهگروه، سازمان و حزبی، در داخل و 

 کميته ی. می گذاردبه مرحله ی اجراو فعالين خود، اتخاذ می کند وتنها ازطريق اعضاء  و هرگونه دخل و تصرفی، تنها

 می   سم و رفرميسم دنبالسکتاري هماهنگی، تشکلی است که اهدافِ  جنبش مستقل کارگری را، در مرزبندی با قيم مآبی،

  .گيرد نمیه از هيچ کس و هيچ جريانی دستوراين راکند و در

اختناق، با خون دل فعاالن چترزيرموجود و در عين حال از شما می خواهيم که اين کميته را که در بد ترين شرايطما در 

به مبارزه با موانع تشکل يابی کارگران مشغول است، سرسختانه و با تمام وجود کف کارگری تشکيل شده است وجان بر

جنس . برويم راه خود  نيز به بگذاريد که ما  و خود در پيش گيريد  راه . د نکنيدسهل و آسان، فدای اختالفات خو اينگونه

رکيب شما اساسًا شناختی از ت! پرورانيد، متفاوت است  و در سر می کميته ی هماهنگی با آن چه که شما تصور می کنيد

به  درون جنبش کارگری متولد شده است و عزم آن دارد که تاکميته ی هماهنگی، در. نداريد و گرايشات درون اين کميته

  . دهدآخر، در کنار و همراه با اين جنبش و صد البته آزادانه و مستقل، به راه خود ادامه

  

  بهروز خباز

  "کارگری ای هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل هۀکميت"سخنگوی 

٢٣/۵/١٣٨٧  
  


