"کميته ھماھنگى" را تقويت کنيم
على خدرى

اردﯾبھشت - ١٣٨٤می ٢٠٠٥

»کميته ھماھنگى براى ايجاد تشکل کارگرى« در تاريخ  ٨ارديبھشت برابر با  ٢٨آوريل  ٢٠٠٥با صدور يک اعالميه،
موجوديت خود را در سطح ملى و بينالمللى اعالم کرد .بيش از سه ھزار نفر اعالميه را امضا کردهاند که اکثريت
تامشان کارگران کارخانهھا ،کارگاھھا و کارگران بخش خدماتند و جمع آورى امضاھا ادامه دارد .در اعالميه آمده
است که ايجاد تشکل از حقوق بديھى کارگران است» ،آنرا از ھيچ دولت ،سازمان و نھادى درخواست نميکنيم و آن
را به نيروى خود ايجاد ميکنيم «.اين شاه بيت اعالميه است که در عنوان آن چنين فرموله شده است:
تشکل کارگرى را به نيروى خود ايجاد کنيم.
من اعالم اين کمپين سازمانيافته را به کميته ھماھنگى ،امضا کنندگان و مردان و زنان کارگر و ھمه انسانھاى آزاده
تبريک ميگويم.طبقه کارگران ايران تاريخا و جز در دوره کوتاه  ١٣٥٧ - ١٣٦٠از تشکل طبقاتى خود محروم بوده است.
حرکتى در ايران براى رفع اين کمبود اساسى و تاريخى شروع شده که »کميته ھماھنگى  «...يکى از بروزات آن و
در حال حاضر چپترين و راديکالترين آنست .قبل از اين »کميته پيگيرى ايجاد تشکلھاى آزاد کارگرى در ايران« با
بيش از  ٢٣٠٠امضا اعالم موجوديت کرد .کميته پيگيرى "رفع موانع تشکل يابى کارگران" را از وزارت کار جمھورى
اسالمى درخواست کرد و به اين ترتيب در اين خطر قرار گرفت تا از ايجاد تشکل به اتکاى نيروى خود کارگران و
تحميل آن به دولت باز ماند) .(١بھرحال از آنجا که ھر دو کميته در صدد ھستند به يک نياز واقعى و مبرم طبقه
کارگر جواب دھند مغتنم ھستند و ھر دو در سير حرکت خود دچار تغييراتى خواھند شد .در اين مسير مھم اين
است که وحدتھا و تفاوتھاى موجود در ميان اعضاى ھر کميته و نيز موارد مشترک و فرقھاى بين دو کميته در پرتو
منافع کل طبقه بطور علنى مورد بحث و تبادل نطر قرار گيرد .بطور کلى طبقه کارگر در مسير خود براى ايجاد
تشکلھاى مستقل از دولت و گرايشھاى بورژوائى ،مسيرى طوالنى در پيش دارد و حرکتھاى کنونى قدمھاى آغازين
است و به ھمين جھت مھم و حساس ميباشد و بايستى با سنجيدگى و با احساس مسئوليت طبقاتى مورد
ارزيابى قرار گيرد .ھم اغراق و ذوق زدگى در اين مسير زيانآور است و ھم دستکم گرفتن حرکت.براى ايجاد تشکل
طبقاتى ،آزاد و سراسرى اتحاد طبقه الزم است .اين اتحاد وقتى پديد ميآيد که يکى از گرايشات کارگرى در درون
طبقه دست باال را بيابد .ما بعنوان سوسياليستھاى درون طبقه طبعاً بايد بکوشيم گرايش چپ و راديکال اين
موقعيت را احراز کند .من »کميته ھماھنگى  «...را گام مھمى ميدانم که اين امکان را فراھم کرده تا گرايش چپ و
راديکال جنبش کارگرى تقويت شود و در مسيرى قرار گيرد تا به يک جنبش گسترده تبديل گردد و ھزاران رھبر
کارگرى محلى را بميدان آورد تا در سطح گستردهترى شناخته و موثر گردند .اين البته يک احتمال است و براى
تحققش بايد کار و مبارزات بسيارى انجام گيرد .ولى تا ھمينجا بايد گفت با اعالم موجوديت »کميته پيگيرى  «...و
»کميته ھماھنگى  «...دوره جديدى آغاز شده است .اين دو جريان در رد شوراھاى اسالمى و ضرورت وجود آزادى

تشکل در جامعه وحدت دارند .رھبران ھر دو جريان عمدتا از فعالين گرايش چپ جنبش کارگرى ھستند اما تفاوت
اساسيشان ھمانطور که اشاره گرديد در آنست که کميته پيگيرى براى ايجاد تشکل راه سازش با وزارت کار را در
پيش گرفته و کميته ھماھنگى راه اتکا به نيروى خود کارگران و مبارزه را انتخاب نموده است .اين يک تفاوت پايهئى
است .آينده نشان خواھد داد که اين دو کمپين چقدر بھم نزديک و يا از ھمديگر دور خواھند شد.
اعالم موجوديت کميته ھماھنگى وظايفى را پيشاروى ما فعاالن خارج کشور قرار ميدھد که ميتوان به مھمترينشان
اشاره کرد:
 -١بايد در سطحى ھر چه گسترده کميته ھماھنگى را شناساند و در ميان تشکلھا ،احزاب و سازمانھاى کارگرى و
حقوق بشرى برايشان پشتيبانى جلب کرد .اين امر روحيه مبارزاتى کارگران در داخل را تقويت خواھد کرد .ما در
اين مسير بايد چنان عمل کنيم که توھمى نسبت ماھيت اين نھادھا ،که نھايتا بخشى از ساختار سرمايهدارى
ھستند ،ايجاد نشود.
 -٢اگر کميته ھماھنگى يک کمپين مالى اعالم کند ما ميتوانيم در اين عرصه کمکھاى موثرى بکنيم.
 - ٣اميدواريم کميته ھماھنگى ھر چه زودتر نقشه عملھاى خود را اعالم کند .ما ميتوانيم در بحثھايى که پيرامون
تدقيق استراتژى کميته ھماھنگى و نقشه عملھاى آن براى ايجاد تشکل کارگرى درميگيرد فعاالنه شرکت کنيم.
 - ٤کميته تا ھمينجا در داخل و خارج با استقبال خوبى روبرو شده است .بر اين بستر ميتوان با استفاده از تمام
امکانات براى کميته ھماھنگى تبليغ و ترويج کرد .بايد ھمه مزدبگيران و جوانان و زنان را به پشتيبانى از کميته
ھماھنگى و اھداف آن فراخواند.
على خدرى
دوم ماه مه ٢٠٠٥
لندن
 - ١در بند اول اطالعيه کميته پيگيرى بمناسبت اول ماه مه امسال آمده است که "ما خواھان آزادى تشکلھاى
کارگرى بوده و حق خود مى دانيم که تشکلھاى خود را بدون اجازه و دخالت مقامات و نھادھاى دولتى ايجاد کنيم".
اين يک گام به جلو است و بايد منتظر تاثير آن در سياستھاى کميته پيگيرى براى ايجاد تشکل در مجمع عمومى
چھارم کميته پيگيرى در ماه آينده شد.

