درباره درخواست کميته ھماھنگی از وزارت کار
عليرضا بيانی

به تازگی کميتۀ ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری نامه ای خطاب به " وزارت تعاون ،
کار و رفاه اجتماعی " نوشته که طی آن خواسته است تا محلی برای برگزاری مجمع عمومی ساليانه در
اختيارش قرار بگيرد ،ولی اين نھاد به طور شفاھی جواب منفی به اين درخواست داده است.
اکنون دو موضوع بسيار مھم در ھم تنيده شده که از يک سو پرداختن به آن در ھمين مقطع را دارای
اھميت می کند و از سوی ديگر به دليل يورش وحشيانه به نشست اعضای کميتۀ ھماھنگی و دستگيری آن
ھا  ،پرداختن به اين موضوع را تا حدودی فرعی به نظر می رسا ند .اما واقعيت اين است که به اين
موضوع بايد در ھمين مقطع پرداخته شود و بيشتر به اين دليل که موضوعی يکسره متفاوت با مسئله ی
دستگيری ھا و سرکوب ھای جمھوری اسالمی است  .به عبارت روشنتر  ،نا مۀ درخواست محل تجمع از
سوی کميتۀ ھماھنگی  ،موضوعی است به کلی متفاوت با مسأ لۀ دستگيری فعالين کارگری و آزار و
شکنجۀ آنھا .نبايد از ھيچ يک از آن ھا نسبت به اھميت ديگری صرف نظر کرد  ،بلکه بايد به ھرکدام در
جايگاه خود اھميت اساسی داد ؛ زيرا که ھر دو مسأله تأثير گذار در جنبش کارگری و موضوعات اين
جنبش بوده و ھست.
١٨
کميتۀ ھماھنگی در بھار سال  ١٣٨٤حدود يک ھفته بعد از کميتۀ پيگری اعالم موجوديت کرد  .در ھمان
مقطع ما به اين کميته اعتراض کرديم که چرا در تقابل با کميتۀ پيگيری اعالم موجوديت کرده است؛ و چرا
با فعالين کميتۀ پيگيری در يک کميته فعاليت نکرده است  .ما ساختن کميتۀ ديگری به موازات يا در تقابل
با کميتۀ پيگری را عملی فرقه گرايانه می شناختيم و معتقد بوديم ھمۀ فعالين در يک کميتۀ متمرکز  ،عالوه
بر تمرکز نيروی خود بر اھداف مشترک  ،و عالوه بر غلبه بر فرقه گرايی  ،می توانند اختالفات خود را
در درون ھمان کميته به بحث بگذارند و با رعايت موازين دمکراسی کارگری  ،ضمن فعاليت مشترک به
حل آن ھا بپردازند .از آن مقطع به بعد  ،ھم کميتۀ پيگيری و ھم کميتۀ ھماھنگی اختالفات مھم داخلی و
بحران ھای درونی را پشت سر گذاشتند که اين نشان د اد کميتۀ ھماھنگی با اين که جدای از کميتۀ پيگيری
فعاليت خود را آغاز کرد  ،اما کمتر از کميتۀ پيگيری دچار بحران ھای داخلی نشد.
پاسخ کميتۀ ھماھنگی و در واقع دليل آن برای ايجاد کميته ای جدای از کميتۀ پيگيری در آن مقطع اين بود
که کميتۀ پيگيری ساختن تشکالت را به نيروی خود کارگران نخواسته و به ھمين دليل اجازۀ ايجاد
تشکالت کارگری را از وزارت کار درخواست کرده است .ھرچند کميتۀ پيگيری خيلی زود در اولين
نشست خود در سينما فردوسی به مناسب اول ماه مه  ،اين درخواست را پس گرفت و اعالم کرد که تشکل

کارگری تنھا به نيروی خود کار گران و بدون کسب اجازه از ھيچ نھادی ساخته می شو د .اما حتی با رفع
اين مھمترين  ،يا در واقع تنھا مورد اختالف بين کميته ھماھنگی با پيگيری  ،باز کميتۀ ھماھنگی ترجيح
داد که به طور جداگانه در آن چه که اعالم موجوديت کرده به فعاليت بپردازد.
در اين جا دو نکتۀ اصلی و فرعی وجود دارد:
نکتۀ فرعی اين است که کميته پيگری درخواست خود به وزارت کار را علنی و رو به جنبش منتشر کرد
و به ھمين دليل امکان نقد و انتقاد به آن را ،از جمله برای کميتۀ ھماھنگی فراھم ساخت ،اما درخواست
اخيراً منتشر شدۀ کميتۀ ھماھنگی از ھمان نھاد  ،درخواستی غير علنی بوده است که اکنون بعد از چھار
ماه منتشر می شود .
و اما نکتۀ اصلی اين است که معلوم نمی شود در اين سال ھا چه تغيير اساسی در ساختار درونی کميتۀ
ھماھنگی و يا ظرفيت نھاد جمھوری اسالمی به وجود آمده که اکنون اين کميته خود را مجاز دانسته چنين
درخواستی از وزارت کار داشته باشد .در نگاه اول شايد درخواست محلی برای نشست کميتۀ ھماھنگی با
درخواست اجازۀ ايجاد تشکل کارگری يکسان به نظر نيايد؛ اما نياز به تعمق چندانی نخواھد بود ،چنان چه
وزارت کار با اين درخواست موافقت کند ،در واقع به معنی پذيرفتن کميتۀ ھماھنگی به عنوان نھادی
خواھد بود که اين کميته خود را آن گونه معرفی می کند .آيا کميتۀ ھماھنگی تغييرات اساسی در تعريف
خود داده است که به انتظار چنين پاسخی بوده؛ و يا تصور می کرده که وزارت کار جمھوری اسالمی
تغييرات اساسی در افزايش ظرفيت خود جھت پذيرفتن چنين درخواست ھايی داده است! ؟
اين توھم  ،ھرچند نسبت به مابه ازای کميتۀ ھماھنگی در جنبش کارگری ،اما حتی در ھمين حد ،آيا نمی
تواند به جنبش کارگری سرايت کند؟ به جنبشی که ھمواره به آن توصيۀ اقدام بر پايۀ نيروی خود داده شده
است.
مسألۀ مھم ديگر اين است که اين اواخر کميتۀ ھماھنگی و برخی از فعالين آن ،خود گرايشی بود که در
رابطه با دريافت کمک از سوليداريته سنتر اعتراضات زيادی داشت ،به طوری که تا مدت قابل توجه ای
به موضوع مرکزی اين کميته تبديل شده بود .حال فرض کنيم وزارت کار به درخواست کميتۀ ھماھنگی
پاسخ مثبت می داد ،در اين صورت چه فرق اسا سی در ماھيت اين واکنش وزارت کار و کمک ھای
سوليداريته سنتر وجود ميداشت و چرا بايد در مقابل يکی مقاومت و برای ديگری درخواست داد!
اما اگر مسأله تنھا طی کردن يک مرحلۀ اداری برای جلوگيری از ھرگونه بھانه گيری سرکوب باشد  ،بايد
ديد که چنان چه با اين نوع درخواست ھا موافقت حاصل شود  ،چه فايده ھايی برای خود جمھوری اسالمی
در پی خواھد داشت .آيا در اين صورت باز فعالين کارگری که سال ھا ھمه جا فرياد زدند که در ايران
اجازه ساختن تشکالت مستقل کارگری داده نمی شود ،می توانند چنين کنند! ؟ وقتی فعالين کميتۀ ھماھنگی
به صورت رسمی يا غير رسمی اين کميته را تشکل کارگری معرفی می کنند و وقتی اين کميته درخواست
محل نشست از وزارت کار می کند ،آيا جمھوری اسالمی نخواھد توانست اعالم کند که "ما در ايران
تشکل مستقل کارگری ھم داريم و تسھيالتی ھم در اختيار آن ھا قرار می گيرد !" در اين صورت

اعتراض فعالين کارگری در مقابل آی ال او و ساير نھادھای بين المللی مبنی بر اين که در ايران اجازه
ايجاد تشکل کارگری داده نمی شود ،چه حاصلی خواھد داشت.
شايد اکنون که فعالين کميتۀ ھماھنگی در بازداشت به سر می برند شرايط خاصی ايجاد کند که نتوان به اين
موضوعات مھم پرداخت؛ اما اغلب موضوعات مھم ھم در شرايط خاص اتفاق می افتد .در نتيجه نقد اين
موضوعات نه تنھا نبايد تحت الشعاع فضای رعب و دستگيری ھايی که به وجود آمده قرار بگيرد ،بلکه
اتفاقا ً برای نگاه داشتن سنت فعالين کارگری که حبس ھای سنگينی را ،درست به دليل مبارزه با توھمات به
حکومت سرمايه داری تحمل می کنند ،ضروری می شود که در مقطع بروز اين گونه مسائل با آن برخورد
شود.
دفاع با ھمۀ توان از فعالين کارگری دستگير شده و تنھا نگذاشتن آن ھا بخشی از مبارزه با نظام سرمايه
داری حاکم بر ايران است که نمی توان آن را جدای از مبارزه با ورود انحرافات به درون جنبش کارگری
پيش برد.
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