رھبری فردی ﯾا سازمانی  ،کدام علمی است.
مشکل اخير کميته ھماھنگی از کجا سر چشمه می گيرد؟
مقدمه
ما ھميشه از طرف دوستانی که به جای پاسخگوﯾی به نقد ھا و ﯾا نوشته ھا ،از
دشنام دادن و توھين کردن استفاده می کنند زﯾان برده اﯾم  .البته اﯾن نوع برخورد
حتی با دشمنان نيز رﯾشه در ضعف نسبت به توان در پاسخگوﯾی دارد که بھتر
است به جای دشنام و توھين ﯾا خود را ارتقاع بدھيم ﯾا حرف نقاد را بپذﯾرﯾم و ﯾا
صادقانه و عاقالنه از بحث کنار بکشيم.
مقدمه فوق برای اﯾن بود رفيق محمد حسين در مطلبی با نام "نکاتی درباره
سخنان محمود صالحی و ساختارتشکل ھای کارگری" بدون پرداختن به نقد ھای
کميته ھماھنگی به صورت گذرا توھين آميز بر خورد کرده اند که من در اﯾن نوشته از
آنھا بصورت کوتاه بحث خواھم کرد  .کوتاه به اﯾن دليل که به احتمال قوی اﯾن بحث
ھا مدت طوالنی ادامه خواھد داشت بنا براﯾن باز فرصت ھای پيش خواھد آمد.
باﯾد بدانيم اﯾن مشکل اخير در کميته ھماھنگی فقط مال اﯾن کميته ﯾا ﯾک اشتباه
تصادفی نيست و ھمچنين طی چند ماه اخير اتفاق نيافتاده است .در حدود دو سال
است که خود را نماﯾان کرده و بحث جلو گيری از ورود پيمانکاران در واقع بھانه ای،
بحث است .با تمام آنچه که رفيق محمد حسين بر می شمارند که بسيارشان
درست ھستند اما ربطی به تشکل ھای فعالين کارگری ندارد .مشکل فوق از
مجموع سه مورد زﯾر سر چشمه می گيرد
 -١در اصل اﯾن بيماری حاصل علنی گراﯾی – و تز چھره شدن و چھره سازی ﯾعنی
رھبری فردی و کيش شخصتی به جای رھبری سازمانی است .که سالھاست با
بھانه ھای مختلف تشکل ھای فعالين کارگری را تکه تکه می کند چون ھر کدام از
اﯾن رھبران که بيش از ظرفيت محيط خود بزرگ می شوند برای ادامه رشد امکان
نمی ﯾابند ضمن اﯾنکه خود دچار بی عملی می شوند و برای اﯾنکه موقعيت خود را
از دست ندھند مانع رشد نفرات بعدی شده اختالف شروع می گردد که در چنين
فضای صد ھا بھانه می توان پيدا کرد.
 -٢متاسفانه بدليل ناتوانی و پاسيف بودن سازمانھای سياسی و پراکندگی آنھا ،در
ھمين حال مانع شدن در مقابل ﯾکدﯾگر در کسوت سکت ھای مختلف امکان اﯾجاد
بستری که از ميان توده ھای کارگر طی روند مبارزات افراد مستعد رھبری سازمانی
در تعداد کثيری آموزش دﯾده رشد نماﯾند و به عنوان رھبران و فعالين کارگری وارد
عرصه مبارزه شوند وجود ندارد .بنا براﯾن رھبران فوق به تعداد بسيار کم  ،بدون
آموزش ھای علمی در ھمين حال با روی کرد فردگراﯾانه که از اندﯾشه مسلط
سرماﯾه داری سرچشمه گرفته است در تعداد کمتر از انگشتان دست ﯾافت می
شوند که بقيه فعالين و سازمانھا و ...با روی کرد سکتارﯾستی و خودی و غير خودی

بی روﯾه و بدون در نظر گرفتن ظرفيتھای مختلف آنھا شروع به بزرگ نماﯾی می
کنند که نتيجه اش رشد خود محور بينی در افراد فوق می گردد.
 -٣کار ھای غير مسئوالنه ای افرادی در قالب دو گروه رقيب که به اختالفات بسيار
رﯾز دامن می زنند در واقع ھيچ کدام از اعضای کميته ھماھنگی از اﯾنکه اختالف
فوق با خواست چه کسانی دامن زده شده است را نمی دانند .دو گروه باھم زور
آزماﯾی می کنند از ﯾک طرف می خواھند برای کامل شدن به ھم نزدﯾک شوند ولی
از طرف دﯾگر در گرفتن امتياز از ﯾک دﯾگر به شدت کشمکش دارند .اﯾن پالن امتياز
گيری ﯾک وقت بين بھزاد سھرابی با بھروز خباز شعله ور شد که چيزی نمانده بود
ھر دو بی گناه فدا شوند .ولی و با دراﯾت بھروز و بھزاد کنترل شد .اما اﯾن بار
مشکل بسيار بزرگتر است اگر فعالين کارگری و سياسی دخالت اصولی نکنند
بسيار خطر ناک خواھد شد.
مورد ی که اثبات می کند کار فرما بودن برخی از اعضا بھانه ی بيش برای اختالفات
نيست ،در حقيقت بيش از  ٧٠در صد اعضای تشکل ھای چون کميته ھماھنگی ،
کميته پيگيری  ،اتحاد آزادکارگران اﯾران  ،کانون مدافعان حقوق کارگری و سندﯾکای
فلز کار مکانيک به نوعی کار فرما ھستند .تعدادی از اعضای سندﯾکای فلز کار
مکانيک دارای دکان و ابزار ھای تراشکاری ھستند اﯾن دوستان ھر کدام روی ھم
رفته  ٤نفر کار گر ھم دارند  .ﯾا اﯾنکه تعدای از اعضای کميته ھا کار ھای ساختمانی
انجام می دھند مانند لوله کشی گاز که ھر کدام حد اقل  ٣نفر کارگر براﯾشان کار
می کنند و خود آنھا با صاحب خانه ھا قرارداد پيمانکاری می بندند حتی برخی
خودشان پيمانکاری ھم نمی کنند بلکه کار را معرفی کرده در صدی در ﯾافت می
کنند  .بر خی نيز با اجاره دادن محل کار ﯾا چند آپارتمان و در ﯾافت اجاره ی آنھا
زندگی می کنند.برخی نيز دکانی دارند .برخی ھم کارگر ماھر ھستند ضمن اﯾنکه
خودشان کار می کنند دو نفر ﯾا بيشتر شاگرد نيز دارند.
اﯾن ھا را گفتم تا خوانده بداند در تشکل ھای فوق ھميشه اﯾن چنين بوده است و
حداقل  ٧٠در صد اعضا به نوعی ابزار توليد ولو که بسيار کم دارند .بنا براﯾن اختالف
موجود در کميته ھماھنگی و حتی در بقيه بر اﯾن مبنا نبوده و نيست من تا زمانی
که رفيق محمد حسين اﯾن مطلب را ننوشته بود ھنوز به اخبار درﯾافتی خود
اطمينان صد در صد نداشتم که اعضای کميته ھماھنگی بدون اﯾنکه از موضوع خبر
داشته باشند دارند قربانی عدم ھمکاری بين دو گروه می شوند .اﯾن ﯾک پالن امتياز
گيری است .و در اﯾن جا نيز محمود متاسفانه ندانسته به دام افتاده است.
البته رفيق محمد حسين در چنين پالن ھای ﯾد بيضای دارد که در شورای ھمکاری
موارد زﯾادی از جانب اﯾشان دﯾده شده است .مثال" کسانی از اعضای شورای
ھمکاری را مراقب اعضای دﯾگر قرار می دادند که مبادا کنترل از دستشان خارج
شود ﯾا معلوم شود که چه تعداد از مصوبات شورای ھمکاری را خود سرانه تغيير
داده اند .ﯾا مثال" جلساتی با برخی از اعضای شورای ھمکاری بدون اطالع بقيه
تشکيل می دادند و  ...حال باﯾد منتظر شد و دﯾد در کميته ھماھنگی چه خبر
است.
ھمچنين اﯾشان شامه بسيار تيزی در تشخيص سواالت مغرضانه دارند و از ھر
سوالی که خوششان نياﯾد فتوای مغرضانه بودن را صادر می کنند مثال" در مطلب
اخيرش به جای جواب گفتن به نقد ھا ھمه آنھا را وقاحت و دشمنی می داند .و

سوالی که من از محمود پرسيدم که ھمه شنيدند )که اشرفی پرسيده است(
چون پس از پرسيدن از من خواستند که بنوﯾسم .اﯾشان می فرماﯾند "شاﯾد
مغرضانه" اﯾشان می نوﯾسد)و برخی نيز سوال کردند -که شاﯾد مغرضانه -که آﯾا در
کميته ھماھنگی بخش کارفرماﯾان اﯾجاد شده؟( ما ھمه می دانيم در بحث ھای
اﯾن چنينی به کار بردن کلمات شاﯾد  ،ممکن است و ...در واقع راه فرار پس از
توھين و اھانت است .اﯾشان بدون دست آوﯾز قرار دادن کلمه "شاﯾد" در پاسخگوﯾی
باﯾد ثابت کند با تکيه به کدام دالﯾل تشخيص دادند که سوال من مغرضانه است .
آﯾا من دشمن کميته ھماھنگی ھستم ؟ بنا به کدام مدرک ؟ آﯾا من کارفرما ھستم
؟ آﯾا من کارگری ھستم که در صف خدمت به سرماﯾه داری قرار دارم ؟ و ...چرا باﯾد
غرض داشته باشم؟ ﯾا اﯾشان می خواھد با چنين توھين و بر خورد ھای غير اصولی
دﯾگران را بترساند تا کسی سوال نکند؟ من در اﯾن مطلب گفتم شما در چنين پالن
ھای ﯾد بيضای دارﯾد و سه مورد مثال آوردم  .اگر شما نيز مرا مغرض می دانيد
لطفا" حداقل ﯾک مثال بياورﯾد ﯾا اﯾنکه حرف خود را پس بگيرﯾد.
ﯾکی از افکار انحرافی که متاسفانه توسط رفيق محمد حسين نيز بيان می شود
اﯾن است که به زور می خواھند تشکل ھای فعالين کارگری که از نظر من تشکل
ھای شتر مرغی ﯾا دو منظوره ھستند را به عنوان )"تشکل "مستقل" کارگری"(
جابزنند و بعدش ھر بحثی که دوست دارند پيش ببرند اﯾن در واقع از رﯾشه غلط
است و چون رﯾشه بحث غلط است بنا براﯾن ھر بحثی نيز بر روی چنين رﯾشه و
اساسی بر قرار شود ،غلط خواھد بود .در نتيجه غير از موارد کلی و غير موضوعی
که در مطلب خود بيان کرده اند بقيه از بنيان و اساس ربطی به بحث ندارد)ﯾعنی
ربطی به تشکل فعالين کارگری ندارد ،بلکه اﯾشان می خواھند با معيار ھای ﯾک
تشکل خاص ،تشکل خاص دﯾگری را تجزﯾه و تحيل کند اﯾن ھمان مثلی را به ﯾاد
می آورد که )گنجشک را رنگ کرده جای قناری می فروشد((.
محمد حسين رفيق عزﯾز اگر از اﯾن مورد خوشت نيامد ﯾا نخواستی جواب بدھی
لطفا" غير مستقيم وقاحت  ،دشمنی و مغرضانه معرفيش نکن.
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