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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

"نگىهماه  کميته"در دفاع از   
       صديق جهانى                                                                                ماه هشتاد و ششیدم شش ستيب   

                                                  
 در جريان  همانطور که . سال مى گذرد ، حدودا سه" پيگيرى کميته"اعالم موجوديت از 

 ،دالئل عدم استقبال کارگران .مورد استقبال کارگران قرار نگرفت"  تهکمي"اين هستيد، 

.  اصطالح کارگرى اتخاذ نمود  اين نهاد به  کهبودى  پيشروجهتگيرى غيراساسا بخاطر 

مدت زمان   در باال زدند ورا   آستين از فعالين کارگرى عىجم   کهديرى نگذشتمنتها 

  کميته"در تقابل با را " اد تشکل هاى کارگرى هماهنگى براى ايج کميته"کوتاهى بسيار

 . نابودى کشاند انزوا و به را " پيگرى ميتهک"اين حرکت،  .ايجاد کردند" پيگيرى

نوشت آن  سر  اهميتى به هيچگونه  و کارگران  از موضوعيت افتاده جنبش کارگرى درون   پيگيرى در کميته"اکنون، 

                              .نشان نمى دهند

شور و شوق رى،  نهاد کارگ پيدايش اين بااوال،  . بيافکنيم" هماهنگى کميته "  مختصرى به  نگاه اين حال بد نيست کهبا  

 اين شور و شوق، تعداد  بادر تداوم . افتاد جنبش کارگرى راهدرون   دراى  و اميدوار کنندهو جنب و جوشهاى نوين

"  کميته" اين  و خالقيتهاى که  جمعىکارحاصل . مورد نظر ثبت نام کردند"  کميته"چشمگيرى از فعالين کارگرى در

، برگزارى مشترک اول ىسازمانيابى کارگرمورددر تبادل نظر  بهدامن زدن ازعبارتندمختصر بطور،خود نشان داداز

محمود صالحى،  دفاع از کميتهسراسرى، ايجاد سطحهاى کارگرى در کردن پيوند زهشهرهاى کردستان، کانالي در  مه ماه

، ش کارگرىجنبائل مبرم جلسات پيرامون مس سطح اينترنت، برگزارى  در دازى سايت و وبالگ هاى کارگرىان   راه  

.                                            مى باشد... انعکاس چالش هاى کارگرى و  و از سوى ديگر  نوشتن مطالب ارزنده

افکار     مورد توجهمجددا سال  ٢٨ بعد از رهبرانش ن وجنبش کارگرى ايرا  که ، اين است   ذکر شد فعاليت هاى کهثمر

 اين فاکتورامنيتى نيز، نظراز . است گرفته قرار بين المللىطحسدر کارگر طبقه  بى سابقهحمايت سوى ديگرازوعمومى 

 "چراغ ويسىجمال "  شصت نمى تواند هه مانند دهاسالمى .جديگر  و براى فعالين کارگرى تبديل شده سنگرى محکم  به

  .نمايدها را اعدام  

و بيم آن مى رود   ه شد روبروبحران حادبا يک  " هماهنگى کميته" ناگهان اوج محبوبيت و پيشروىجالب اينجاست، در

مبحث   ادامهين موضوع،پيوند با ا در مشکل چيست؟.دآيگرفتار"  پيگيرى کميته"نوشت سر به   چندان دور،  نه آيندهکه در

   روشن مى شود که نگاهى بيافکنيم، آنگاه"  کميته" تاريخ شکلگيرى اين  بهسوى ديگر و از  نحوه به اگر.را پى مى گيريم

   پروسه اهنگهمبطور داشتند نظردر قبل   سال سه  کارگرى بود که فعالين  جمعى از ائتالف  "  هماهنگى کميته"ايجاد 

منتها بجاى .  برداشتند اين زمينهشد، آنها گام هاى موثرى را درکر ذ کههمانطور. سازمانيابى کارگرى را متحقق سازند

جانب روشنفکران از  عمدتا  که" استراتژى" و  " اساسنامه" مانند اى شيهاح و  ى ربطبهاى  واژهاکنون  ، آن دادن ادامه

با ارزش  کار رفاقت اين همهاوج دوستى ودر تا ديروز، مشترکا و  کسى که.است  مهم شده اند،  طراحى شده عصيان زده
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                                بى احترامى مى کنند؟ نوشتان خودهم سر    امروز به  که اى رخ داده  معجزه ، چه را انجام داده

تالش اند در و کسانى نيز گرفته قرار يک نوع دگماتيسم" هماهنگى کميته"بحران اخير در درون    پشتروشن است که

فعالين  از  بعضى   اما تاسف اينجاست که. درا متالشى نماين"  کميته"پوشش سازمانيابى کارگرى، صفوف اين  زير  که

ترين ی اصل. حمايت مى کنند  روى و انحالل طلبان دنبالهاز   آنها خود بلکه   را تشخيص ندادهتنها اين خطر گرى نهکار

 ان هيچ فعال سر خط کارگرى دنبال روشنفکر گرنه و. آنها مى باشدعدم استقالل فکرى ، ناشى از روى دليل اين دنباله

 کارگر   تا زمانى طبقه  که تاکيد کرده مارکس، بارها کارل  اين رابطه در . افتدمىن ظاهر برابرى طلب  لورد نشين و به

حرف اش همين ی کنون بحران   و " هماهنگى کميته"مورد در. خود بياستد مى تواند روى پاى ن ، هرگز نشود  آگاه خود

 يگانگى  صدند کهدر" استراتژى"و"  اساسنامه "هاى واژهتحت عنوان روشنفکروکارگرزيرا تعدادى غير. صدق مى کند

   واکسنهها خطر قابل اينگونهمر  د  الزم است که جنبش کارگرى را از اين رو، . سازند را با دشوارى مواجهکارگر  طبقه

 طرح هر ، قبل ازاما . ندارمى مخالفت   هيچگونه بندهبرگردد،  مبارزاتى   يا فرمول بندى   اين  به منتها، تا آنجايکه . نمايم

شار سر دل فضاى سالم و زيرا درداريمرفاقت دوستى، صميميت و   ما احتياج به...و"  اساسنامه" پيرامون مبحثى   گونه

اينصورت، غيردر. يها بعمل بياورند فرمول بند اينگونهتوانند درک مشترکى از ی کارگرى م فعالين  کهباشديم دوستىاز

                               .بن بست مى رسد  سر نيز بهبود و آخر تصنوعى خواهد ر مورد نظکدام از مقوالتتدوين هر

دارى مى  هاى کارگر و زحمتکش مخالف نظام سرمايه اکثريت توده  اند که بارها اظهار داشته"  هماهنگى کميته"فعالين 

براى  چرا آنها را  متحد نمى شود؟بردگىحوش ايجاد دنياى فارغ ازحول و دراست، چرا اين اکثريتاگر اينطور. باشند

، )کردستان(  ايران جامعهبخشى از خيابانها نمى آوريد؟ مگر به) محمود صالحى( شان  شده شناخته وخوشنامآزادى رهبر

و " حميد مجيدى" ترور   نکردند، چرا شما نيز عليهومى عماعتصاب" درىا سيد ق شوانه " محکوميت کشتن فجيحانهدر

" استراتژى"ا يو"  اساسنامه "تغيير دادن اين يا آن بند  آيا با را نکرديد؟دن فعالين حق طلب کارگرى اين کارزندانى کر

اى آزاد و برابر  دني  و نتيجتا يکرد هم نزديک ک  را به پراکنده   و زحمتکش کارگر  دستها و قلبهاى ميليونها، مى توان

 و   نکرده  استراتژى مبارزه بى و  بى اساسنامهو زحمتکشى بى هدف،زيرا هيچ کارگر است  بى شک جواب نه ؟ساخت

 چيزى را مى خواهيد، بدون اما و اگر مى گويد  هر کارگر و زحمتکشى بپرسيد، چه، از اين رابطهدر.  نمى کندکماکان

 در ثانى، اگر . مى باشددارى خواهد گفت نظام سرمايه، با صراحت ، دشمن شما کيستدبپرسيو اگر دنياى آزاد و برابر

  بنابراين، متوجه .خورديهم م و بدرد امروز زيبا آن را نوشتهاست، کارل مارکس بسيار...  و مهمشکل تاکتيک، اساسنا

                                       .  مى باشد  سنت هاى روشنفکرانه  به آلوده"  هماهنگى کميته" دعواى درون  مى شويم که

قرار ، اساسا بر سر دو موضوع " کميته هماهنگى" تاکيد کردم، کشمکش هاى درون  نوشته در طول  همانطور که

کتابها و در درون جنبش  در البالى   کارگر، در صددند که اوال، تعدادى روشنفکر خارج از سوخت و ساز طبقه .دارد

  ديدا مى کوشند که و ش جمعى از پيشروان کارگرى قرار گرفته در مقابل اين خطردوما، . کارگرى سکت بسازند

   دسته  مى شويم که  از اين رو، متوجه. وارد نشود" هماهنگى کميته "  از جمله کارگر  يگانگى طبقه  پروسه اى به خدشه

"  هماهنگى کميته" از نظر من، . ندهيم که بيش از اين صفوف ما را متالشى نمايند يد اجازهاول از جنس ما نيستند و با

  استثمار شدگان بخصوص فعالين سر شناس آنها جهت ادامه.  مى باشدکارگرىاز چالش هاى اى حساس  دورهحاصل 

  کارگر طبقه  قوتهاى   ز نقطه ا يکى اين نهاد . اند  شده را متحمل رنجهاى زيادى و   مشکالت کارى اين نهاد کارگرى
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. نگذاريم صفوف آن متالشى بشود بايد   هر نحوى شده به لذا محسوب مى شود،                                     

 طراحى نويسان،"  اساسنامه"و " استراتژى "  که مبارزاتىهاىترفند  انشاء و از کپى بردارى  احتياجى به گونهما هيچ

ها مى "و احزاب کمونيست کارگرى" سوسياليست کارگرى" جريان   دقيقا شبيه زيرا فرهنگ آنها.اند، نداريم کرده

 و   نيزعلت درجا زدن و ناکامى خود را اشکال در فرمولبندى اساسنامهطالع داريد، اين گروها ا ور کههمانط. باشد

 ٢٥   بهآخر سر نيز، ى زمينى حل  کردن راه بجاى پيدا ور رفتنتد و مسائل اى با اينگونه  و دوره استراتژى تلقى کرده

را علم " استراتژى" و  "اساسنامه"  کذاى  مقوله    فکر نکرده کسى که  حال سوال اين است،. شدند  مختلف تبديلتيکه

  لغو  مى خواهد عليهکىبا کار کند،  " محمود صالحى" مانند  ، جسور و شايسته پيشرو  و نمى خواهد با شخصيتى کرده

            ؟زدى برزمدمکار
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