
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

و رشي پی و چالش های هماهنگتهيکم  
 

١٣٨٧م آبان دو ستبيشنبه هارچ                                                                                      ر مهرپواريماز   
 

کميته ی هماهنگی سر انجام به کمک بسياری از فعالين دلسوز و آگاه خود، از عارضه ی رکود که بيش از يک سال 

ر از مباحث و مجادالتی که قطعا به عنوان برگهايی از تاريخ دامنگير اين تشکل شده بود خالصی يافت و با عبو

  .مبارزات نظری جنبش کارگری در ايران به يادگار خواهد ماند، حياتی دوباره و جانی تازه گرفت

مباحثی چون کار علنی و مخفی و رابطه ی آنها با يکديگر، بند دال اساسنامه ، کمک به ايجاد تشکل های کارگری با  

به مثابه دو رويکرد ، تشکل ها توسط خود فعالين کارگری  راده ی خود کارگران يا ايجاد اين گونه نيرو و ا

، در نهايت با تصويب ر درون و بيرون کميته جريان داشتکه مدتها د ...به امر تشکل يابی کارگران و   متفاوت

 تجارب دو قرن   و  گيری از دستاورد ها و اصالح بندهايی از آن به نفع گرايشی که بی اغراق بر بهره  اساسنامه 

  .مبارزه ی طبقاتی کارگران در سراسر جهان پافشاری می کرد، در اين مرحله خاتمه يافت

اينک کميته هماهنگی با برگزاری مجمع سوم و تجديد سازماندهی و تقسيم کار جدی تر آشکارا وارد مرحله ی نوينی 

 مشاهده مجموعه فعاليت های آن در عرصه ها و زمينه های مختلف مرحله ای که هر ناظر بی طرفی با. شده است

جنبش کارگری و ديگر مراکز و مجامع کارگری از جمله ، حضور مستقيم و موثرش در مبارزات کارگران هفت تپه 

و راه اندازی پايگاه اينترنتی و سه شماره نشريه ای که تا کنون منتشر شده است و همچنين گزارشات اختصاصی و 

  .بر آن صحه خواهد گذاشت.....مصاحبه های متعدد با کارگران مراکز توليدی و

اين کوشش ها که در درجه اول به همت تالش و جديت برخی از فعالين وبا صرف وقت و انرژی فراوان شروع شده 

به دنبال يک سال بود ، به تدريج موجب بازبينی و ترغيب به ادامه همکاری آن دسته از اعضا و دوستداران کميته که 

گرديد، و مجددا آن ها را به فعاليت در اين تشکل و از  و يا نااميد شده بودند،  و اندی کم تحرکی و انفعال استعفا داده 

  .جنبش کارگری دلگرم و اميدوار کرد در اين طريق 

مشخصا پيوستن اتحاد کميته ، تجديد سازماندهی، موفقيت در جذب فعالين بيشتر و ا اينجای کار يعنی عبور از بحرانت

های کارگری، اعالم موجوديت کميته ی شمال و اعالم آمادگی تعدادی از دوستان و فعالين کارگری در تهران و ديگر 

شهرهای ايران برای عضويت در کميته هماهنگی ، نشان از موفقيت نسبی اين کميته با رويکردی جديد پس از مجمع 

  .دارد عمومی سوم 

دايره ی کنش و تاثير  با اين همه، وضعيت مصيبت بار جامعه بسيار عميق تر و گسترده تر از آن است که صرفا در 

لذا در چنين موقعيتی . ماندباقی ب  کل فعالين جنبش کارگری ايران آن،ازلين کميته ی هماهنگی و حتی فراترگذاری فعا

و توده های  از روز پيش بر گرده ی کارگران بيش ترروزهر ،شتیشدن وضعيت معييک سو تازيانه ی وخيم ترکه از

سو بر موج فشارها و سرکوب فعاالن و پيشروان همه ی ديگردر ی جامعه فرود می آيد، ومردم محروم و ستمديده

سم مرا تا جايی که حتی برگزاری ساده ترين ( جنبش های اجتماعی ، علی الخصوص فعالين کارگری افزوده می شود
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که امروزه در بسياری از کشورهای هم رديف ايران هم  از جمله مراسم بزرگداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، 

فه نيروهای متشکل در کميته وظي) پاسخ می گيرد.... چون پاکستان و ترکيه پذيرفته شده است با زندان و شالق و

 ارائه پيشنهادات  موانع و مشکالت اجرايی،   رفع ،شرویشناخت راهها و روشهای پي. می شودسنگين و دشواربسيار

مبارزه ی تا کنونی درسهای زيادی  هر چند که . مشخص و روتين در شرايط حاضر از اهميتی بسيار برخوردار است

الين را به حکم اقتضا به ما آموخته است، اما اين مباحث کمتر انتشار بيرونی يافته تا به عنوان تجربياتی ارزنده به فع

کارگری ياری رساند، درعين حال آنچه ما اکنون به نام مقاالت کارگری در فضای مجازی اينترنتی مالحظه می 

متاسفانه در پاره ای موارد جنبه تسويه حساب های شخصی و جناحی به خود گرفته، نه نقدهای سازنده ای که   کنيم 

  دد بتواند به عنوان راهنمای عمل پيش چشمان جامعه تصوير گر

با اين همه کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری به درستی و تا اينجای کار با اين گونه مباحث 

  .مرزبندی نموده و به معنای واقعی کلمه رويکردی جنبشی به خود گرفته است

ه اينترنتی آن قابل مشاهده اما با همه اين ها توان کميته بسيار فراتر از اين چيزی است که اکنون انعکاسش در پايگا

 جنبش کارگری و کارگران است اعضا و فعالين کميته که قريب به اتفاق آن ها جزء چهره های شناخته شده و محبوب

جامعه  مقابل چشمان تشنه ی ها دراينل و فعاليت شان بيش ازبايست پژواک عمزندگيشان هستند ميومحيط کاردرپيشرو

 ی تاثير گذاری خود بايد لحظه به لحظه با نقد رفيقانه يکديگر و استفاده از تجربيات هم بر دامنهجلوه گر گردد، آنان 

م ميان هبذر آگاهی در طريق افشاندن د ازمراکز کارو توليبا کشف و جذب کارگران پيشرو دراين رهگذربيفزايند ودر

  . آورندگری به نيروی خود کارگران فراهمپيش برای ايجاد تشکل های کارطبقه ای های خود راه را بيش از

کميته می بايست با حضور به موقع و موثر در روند مبارزه ی جاری کارگران و   به بيانی ساده تر اعضاء و فعالين 

و گزارشات عملکرد ها و تجربيات کسب شده را به منظور افشای  مبارزات  تاثيرگذاری مثبت بر اين روند اخبار اين 

، سريعا به سايت کميته انتقال  و ماهيت ضد کارگری حاميان آنهار رذالت و ستمگری صاحبان سرمايههرچه بيشت

فعالين و اعضای اين . موضع گيری ها و تحليل های اين کميته را در ميان کارگران توزيع نمايند  و به دنبال آن،   داده 

زنجيران خويش در مراکز مختلف کار و   ری خود و هم همدردی و هميا کميته به اين وسيله ميتوانند ضمن نشان دادن 

 تحليل  توليد و اساسا جنبش کارگری ، در مقام پاسخ گويی به بسياری از معضالت و گرهگاه های اين جنبش برآمده

ها و راه حل های مورد نظر خويش را با بخش های مختلف جنبش کارگری در ميان بگذارند و الاقل ساير فعالين و 

ام مصاحبه، برگزاری اين فعالين هم چنين می توانند با انج. اين جنبش را به اين قبيل فعاليت ها ترغيب نمايندپيشروان

ها با رهبران کارگری و نمايندگان آنان افکار عمومی داخل و خارج را هر چه گسترده تر به حمايت از گردبرخی ميز

  . ناپذير اعضای کميته هماهنگی استجمله وظايف تعطيل، از آنبديهی است حفظ اين ارتباط و تداوم. آنها فرا خوانند

اين رويکرد که بارها تحت عنوان سبک کار مورد بحث قرار گرفته به روشنی در عملکرد اخير کميته هماهنگی به 

  .و همان طور که گفته شد بايد وسيعا گسترش يابد ،ز مجمع عمومی سوم، قابل رويت استويژه بعد ا

همه کوشش های عملی و عينی ز وجود دارد و ضروری است جدای ازبيم هايی ني همه اين اميد ها، راما در کنا

د قرار دهيم چرا اعضای کميته که رو به جامعه عرضه می شود از بعد روابط داخلی اين تشکل نيز کميته را مورد نق

، امکان به وجود  استبدادی و خفقان رايطشستيم که سال های طوالنی زندگی دريرش اين واقعيت هبه پذکه ناگزير
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ه ب . جمعی ، انتقاد پذيری و رعايت دقيق موازين دموکراتيک را فراهم نکرده استکارآمدن درکی درست و مناسب از

راه آرمان طبقه کارگر، انسانهايی زمينی و خود گذشتگی و جانبازی درعين ازعبارت ديگر بهترين رفقای ما در

  .و اينجا و آنجا دچار اشتباهاتی هر چند اندک بوده اندواقعی هستند 

 اراده جمعی کليه دلسوزان و فعالين پر انگيزه اين کميته قابل رفع  سايهاسب با اشکاالتی اين چنينی که دربرخورد من

  .، عرصه ديگری از مبارزه دشوار پيش رو استمی باشد

 اجرايی کنار برگزاری منظم جلسات هيات، دربه شکلی اصولیو بردباری و بيان انتقادات در مسيری درست و صبر

، می تواند در کاهش اين ناماليمات نون کارايی خود را نشان داده استهمان طور که تاک ،و هيات های مناطق کميته 

  .و رفع سوء تفاهمات موثر باشد

 پيچ و خم مبارزه طبقاتی در ابعاد نظری و رو غرض از بيان اين مسايل تاکيد مجدد بر اين نکته است که راه پربه هر

، کميته هماهنگی راين رابطهعالين و دل سوختگان اين جنبش و دخود گذشتگی فاز و لی آن تنها با مبارزه پيگيرعم

  .هموار می گردد

 .کند  صد چندان به ما يادآوری می يک لحظه تفکر بر موقعيت فالکت بار جامعه مسئوليت خطير فعلی را 

  

  مهرپوراريماز

٢٠/٨/١٣٨٧ 

 گریرهای کا کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل
http://www.komitteyehamahangi.com  

komite.hamahangi@gmail.com  


