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  ه روی شود هر که دراو غش باشديتا س      انيد به ميخوش بود گر محک تجربه آ
  

)ته هماهنگیيست های درون کميپاسخی به رفرم(  
  

ماه هشتاد و شش اسفند م تشه                                                                                 یميمحسن حک
  

 

:د حديث مفصل بخوانيد از اين مجملد وخويان و زمخت دقت کنين تناقض عريبه ا  

ته هماهنگی برای يی کميئت اجرايه دارِی مصوب هي در روز روشن عده ای فرقه گرای توطئه گر شعار ضدسرما-١

جاد يسوی ا  به  شيپ"ستِی يشعار رفرم به  را  ، !"م يه متشکل شويه سرمايعلکارگران "عنی يجاد تشکل کارگری، يا

" ک فعال کارگریيی از زندگی يفرازها"جزوه ای با عنوان  د به يرجوع کن( بدل می کنند " تشکالت مستقل کارگری

).١٣٨٦خ آبان يبه تار) منطقه غرب(تشکل کارگری جاد يته هماهنگی برای ايبا امضای کم  

ته هماهنگی برای يکم"را به " جاد تشکل کارگریيبرای ا ته هماهنگی يکم" آشکارا نام  ها آنا مشابه ين افراد ي هم-٢

" ن کارگریيشورای همکاری تشکل ها و فعال"ه يد به اعالميکن رجوع ( ل می کنند يتبد" جاد تشکل مستقل کارگریيا

").شورا"ن يت همي ، مندرج در سا٣٠/٩/٨٦خ يه تارب!!!" محمود صالحی در آستانه مرگ قرار دارد "با عنوان   

اسی خط می دهد يس سيبه پلن، برای من پرونده سازی می کند ونظرات م" نقد"پوشش ن افراد دريکی ازهمي -٣

با امضای بهزاد سهرابی، " ته هماهنگیيکمنامه درسر اساسری بريدرآستانه رای گ"نوشته ای با عنواند به يرجوع کن(

).نترنتیيت اين ساي مندرج در چندخ،يبدون تار  

ته يت کميمبنی بر عدم درج نوشته های فعاالن خارج کشور در سا ته هماهنگی يی کميئت اجرايم هي بر خالف تصم-٤

ست يت از رفرمين فعاالن به نام بهرام رحمانی در حمايکی از اينوشته ) می که البته من خود با آن مخالف بودميتصم(

ت يجاد تشکل کارگری را تقويته هماهنگی برای ايکم"د به نوشته يرجوع کن(ت درج می شود ي ساته دريهای درون کم

).نترنتیيت های ايسامندرج در، ١٠/٨٦/ ١۵ خ يبه تار" م يکن  

هدف مصوب کرد ويد مبلغ ومروج رويهماهنگی که باته يت کميد است که ساين ها مهم تر، مدت های مديهمه ا واز-٥

گری يی دينوشته هاو !)آن هم به شدت( "ميمی کن  محکوم "ه های ياطالعجز سم فرورفته ويق رفرم درمحاته باشديکم

چ نام و نشانی از يقا به بار خاطر آنان بدل شده اند، هيستند بلکه دقيشاطر کارگران ناري که نه تنها تهيباب بحران کمدر

 مصوب -ه کارگره داری و سراسری طبقياش شرط های تشکل ضدسرميو پنه ها يکرد جنبشی و هدف تدارک زميرو

.ده نمی شوديآن د در-ته هماهنگیيکم  

ی يئت اجرايی برای رفع آن ها از سوی هيا چاره جوين اعمال يت ايمحکوم دریين صداين موارد کوچک تريتمام ادر

حق ته تهران ازيی کميئت اجرايه  گاهيجا ته دريه داری کميسرما فعاالن ضد ه ک ن يده نشد، اما هميته هماهنگی شنيکم

ه يو هدف ضدسرما کرد جنبشی يرو دن يرون کشيت مستقل جهت بيجاد سايعی و اساسنامه ای خود برای ايمسلم و طب
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کرد و هدف را به گوش و چشم کارگران برسانند، صدای ين رويسم استفاده کرده اند تا ايرفرم آوارر يزته ازيداری کم

د که تعدادی از يآمده که چه نشسته ا ه داری دريضدسرما ن اقدام يت ايمحکوم رته ديی کميئت اجرايت اعضای هياکثر

د يچه نشسته ا"! دمکراسی کارگری را خدشه دارمی کند" که ی شده اند"عمل زشت"ته هماهنگی مرتکب ياعضای کم

ن اقدام، ي که اديچه نشسته ا! "بقه کارگررا شاد می کنددشمنان ط"است و" کيردمکراتيغ"(!)"ندوستا"نيکه حرکت ا

ته ي کماعضایر تعدادی ازيحرکت اخ"د به نوشته ای با عنوان يرجوع کن! (است " انحالل طلبانه"و " زيتشتت برانگ"

اعضای ونام هشت نفراز" جاد تشکل کارگریياته هماهنگی برای يکم"با امضای !!!" م يمی کنهماهنگی را محکوم   

).نترنتیيت های ايسا، مندرج در٧/١٢/١٣٨٦خ يک بازرس، به تاريی و يئت اجرايه  

:که د جواب دهنديی آمده بايکذا" ت نامهيمحکوم"ن يپای انامشان درمی پرسم و تمام کسانی که   

" جاد تشکالت مستقل کارگریيش به سوی ايپ"به شعار !" م يه متشکل شويه سرمايکارگران عل"ل شعار يا تبدي آ-١ 

اعتراض بحق فعاالن ردرپشت جلد جزوه فوق الذکروي به رغم درج شعار اخم کهيا بگون جيهم(ک نبود؟ يردمکراتيغ

تهران درن شعاريخوِد مدافعان ا حتی فعال تراز-ارفعالیين فعاالن نقش بسيامر، ان يته تهران به ايه داری کميضدسرما

ته تهران يه داری کميال که درباره محمود صالحی بود و فعاالن ضدسرمين دلين جزوه داشتند، آن هم به ايع ايتوزدر -

).به کارگران تهران بشناسانندشتريمی خواستند او را ب  

نکرد؟ دمکراسی کارگری را خدشه دارته هماهنگی،يرنام کمييا تغي آ-٢  

ز نبود؟يته هماهنگی زشت و تشتت برانگيی کميئت اجرايک عضو هيا پرونده سازی برای ي آ-٣  

کی از يت و درج نوشته يم درج نوشته های فعاالن خارج کشور در سای مبنی بر عديئت اجرايا نقض مصوبه هي آ-٤

ک  نبود؟يردمکراتيغ) ت برداشته شديکه تنها با اعتراض من از روی سا(ن فعاالن يا  

 ک روندي، که تهيهدف مصوب کم کرد ويروبه  معطوف  ه دارِی يضدسرما هوای  و  حالاز تيشدن سا ا تهی ي آ-۵

ی انجام شده، يئت اجرايت هيِت اکثرياساسنامه ای بوده و بدون شک با سکوِت توام با رضاالتی و ضديآشکارا ضدتشک

 انحالل طلبانه نبوده است؟

ئت يهت ي پس چرا اکثر-ن استي چنیانسان منصف و باوجدان  که از نظرهر-ن پرسش ها مثبت است ياگر پاسخ تمام ا

دوهوای آشکار  بام وک ين يها را محکوم نکرده است؟ علت ا آناي واکنش نشان نداده ها چ کدام ازآنيه ی درموردياجرا

ک يدمکرات ن موارد آشکارا ضدياست پس چرا ا"دموکراسی کارگری"ی واقعايئت اجرايت هيست؟ اگردغدغه اکثريچ

ستی يش رفرميت از گراين اکثريک پاسخ دارد و آن جانبداری اين پرسش، به نظر من، فقط يرا محکوم نکرده است؟ ا

نقض  ل يبه دل نه   "ت نامهيمحکوم" نيسندگان اينو ا يسنده يت نويعصبان و آشفتگی  بر. هماهنگی است ته ين کمدرو

داده اند که  ن اجازه و جسارت را به خود يته ايه داری کميدمکراسی کارگری بلکه از آن رو است که فعاالن ضدسرما

 ته هماهنگیيه داری کميپرچم ضدسرمارون يبگ آنها دررنگارنانصاراعوان وته وي های درون کمستيرفرممستقل از

 دمکراسی  دغدغه تنها  ن متن نه يسندگان اينو ا ي  سندهينکته که نو ن يا ن گواه يبهتر .دارندنگه  اهتزاز راهمچنان در

ع از حقوق دِن دفاينام" ارتجاعی"ن دمکراسی دارند، يای ازيا درکی عقب افتاده وبورژواکارگری را ندارند بلکه اساس

 ن مورد ارائهيارخود بحثی استداللی دريوشـته اخنمن در. ت استيازسوی اکثرن حقوق يمقابل لگدمال کردن ات درياقل

و فقط صورت  را حل نمی کند  چ مشکلی يزدن به آن ه" ارتجاعی"از دارد و برچسب ي داده ام که رد آن به استدالل ن
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. مسئله را پاک می کند  

نجا به يمن ا. ته استيی کميئت اجرايبرخالف مصوبه ه) منطقه تهران(ته هماهنگی يت کمياندازی ساادعا شده که راه 

ت انتشاراتی مستقل يعدم فعالبر را دال  زی يچ چ ي هی نمی توانسته استيئت اجرايکه اوال ه می کنم  صراحت اعالم 

که با امضای   است   متعددی ه هایياعالم  و جزوه هاادعا ن يان شاهد من بريمهم تر. ب کندي تصوته های مناطقيکم

ا به يرند يگ  و جزوه انجام  هيصورت اعالم ن انتشارات به ين که ايا. شده است های مناطق تهران وغرب منتشرتهيکم

 را برای مستقلت انتشاراتی يته فعاليت نمی دهد که اساسنامه مصوب کمين واقعياری درييچ تغيت هيه و سايشکل نشر

ه يکه نشر زمانی  که تا  ب کرده باشد يتصو ی يئت اجرايه  اگر  حتیايثان. ت شناخته استيمناطق به رسم ای ته هيکم

راساسنامه يغ میينتشرکنند تصمه ميا نشريجاد کنند يت ايسا حق ندارندته های مناطق ينشود، کمته منتشريسراسری کم

ت يملزم به رعا -به اکنون  چه رسد -آن زمان سنامه، حتی درقا با اتکا به اسايته های مناطق، دقيای گرفته است که کم

شود  منطق مبتنی است که چون فالن کار در سطح سراسری نمی تواند انجام  ن استدالل بر کدام ياساسا ا. آن نبوده اند

ن يد و آن اه منطقی داشته باشيتوج ک صورت می تواند ين استدالل فقط در يد انجام شود؟ ايپس در سطح منطقه هم نبا

ن يا در. نباشند-م متضاديينگو اگر-دوسنخ متفاوتاز اهداف درسطح سراسری و درسطح منطقه  وکردها ياست که رو

ن انتظار از يکردها و اهداف در سطح منطقه و سطح سراسری،  ايعنی درصورت هماهنگی و همگونی رويصورت، 

. ه سراسری کمک کندي سطح منطقه ابتدا به انتشار نشره دريعی ومنطقی است که به جای انتشار نشريسطح منطقه طب

ته يا بازهم می توان گفت که کميکرد و هدف سراسری نداند آيکرد و هدف خود را از سنخ رويته منطقه روياما اگر کم

به آنچه . را منتشر کنده منطقه يپس از آن مجاز است نشر ه سراسری کمک کند و فقط يد به انتشار نشريمنطقه ابتدا با

، "ت نامهيمحکوم"نيسندگان ايا نويسنده يبه ادعای نو. شودم تا مسئله روشن تريفوق آمده دقت کن" ت نامهيمحکوم"در

ه منطقه را مطرح ينشرکه البد بحث انتشار" (ته منطقه تهرانياعضای کميکی از "ی ازيئت اجراي جلسات هکی ازيدر

پس " د؟يه داريک نشريت و متون مختلف را برای انتشاری مالی و ارائه مقاالي شما تواناايآ" سوال شده که ) کرده بوده

ته هماهنگی يت کميار تمامياختی را درين توانايپس چرا ا"ی شود ده مياو پرسن سوال، ازياسخ مثبت آن عضو به ااز پ

". افت نشديشان دريجانب ابل قبولی ازپاسخ قا"ده که و بعد اضافه ش" د؟يقرار نمی ده... ارگانی سراسریاربرای انتش

به پاسخ آخر آن ن که يات نقل کرده اند همين جزئين پرسش و پاسخ را درحد ايا کسانی که ايجای تعجب است که کسی 

 رقابليغ پاسخ  کاش همان  ای. ل بودقابل قبو ريشان غياکتفا کرده اند که پاسخ ا ن نکته يا ده اند فقط به ذکريعضورس

د است که پاسخ آخر ياد دارند بعين حد به ين پرسش و پاسخ را تا به ايات ايا کسانی که جزئياز کسی . می شدقبول نقل 

 اما می توان به. اد ندارميرا به   و پاسخ  ن پرسشيا ات يمتاسفانه من جزئ. اد برده باشنديته تهران را از يآن عضو کم

راه نرفته يهرچه بوده باشد، بآن پاسخ اما . ديرون کشيا برآن عضو پاسخ  و صورت جلسه آن جلسه خاص رجوع کرد

 حتی اگر نتوانسته باشد به -م که پاسخ آن عضوييته هماهنگی بگويجی اختالفات درونی کميم اگر بر اساس بروز تدريا

ت ي اکثرکلیوبه طور( کرد وهدف من ين که شما رويبا توجه به ا: "ن بوده باشد کهيچه بسا ا -ان کنديصراحت آن را ب

 و همراه با شما  رميد که در کنار شما قرار بگيد از من انتظار داشته باشيد قاعدتا نبايرا قبول ندار) ته تهرانيفعاالن کم

به ) ته تهرانيت فعاالن کميبه طور کلی اکثرو( که من ستين معنی نين انتظار شما بديا ايآ. ه سراسری منتشر کنمينشر

ستی شما را ياست مواضع رفرمه ای سراسری شرکت کنم که قراريشرانتشار نته دريمه داری کيعنوان فعال ضدسرما
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ت بودن در يل در اقليد به دليا باين مواضع را قبول ندارم؟ آيست که ايف من چين صورت تکليج کند؟ در ايغ و ترويتبل

ا در ي آ ج کنم؟يترو  و غيرا تبل مواضع شمادگاه های خود يبه جای د  و ود پا بگذارمدگاه های خيد ی روی يئت اجرايه

ته يدگاه های مصوب کمي که همان د-دگاه های خوديد برمن  اگر ا يآ ؟ ن استيمرام شما معنای دمکراسی چن  و مکتب

" زيتشتت برانگ"، "کيردمکراتيغ"، "زشت"ج کردم، مرتکب عمل يغ و ترويرا تبل پای فشردم و آنها-هماهنگی است

"  م؟شده ا" انحالل طلبانه"و   

د؟  يل می دهيز تشکيته هماهنگی را نيت کميی، اکثريئت اجرايت هيد که عالوه بر اکثريستيدرثانی، مگر شما مدعی ن

زان می شود؟ ازدو يت آوين کاربه اقلياه سراسری منتشرکند و برای يتی است که خود نمی تواند نشرين چگونه اکثريا

  بدون کمِک نتواند که  تی ياکثر! ت بدردنخوريک اکثرياما   ديت هستيرا اکثيد يستيت نيا شما اکثري: ستيحال خارج ن

ن جا برای نشان دادن يد هميبگذار! ش کشيه سراسری پي نشر!کند به چه درد می خورد؟ه سراسری منتشريت نشرياقل

 راه انداخت ت درست کرد ويهم همان به اصطالح اقلته هماهنگی رايت کمين سايم که هميت شما به کارگران بگويماه

.ديال هم نپرداخته ايک رينه آن تا کنون يت حتی بابت هزيو شمای به اصطالح اکثر  

ت يجاد سايته اقدام به اين کميات انعکاس داده نشده؟ پس چرايته تهران تا کنون درسايه های کميعاطالگفته شده که مگر

برای . ت منعکس نشده استيساه داری دريرماگاه های فعاالن ضدسديمستقل کرده است؟ اوال همه مطالب ارسالی و د

ت يدانشگاه تهران را برای مسئول ساک ويری ازدوسخنرانی خود دردانشکده پلی تکنيتصو -ل صوتیيمثال، من دو فا

 وتی پرل صيک فايشان يحالی بود که ان دريا. دزت سربازي آنها ازدرجشان درسااديشان به بهانه حجم زيفرستادم اما ا

هماهنگی  تهيکه بعضی ازآنان حتی عضوکمت درج کرده بود يسادربا شرکت کسانی زگرد کارگری رايک ميحجم از

ارسالِی من  ل های يب فاي نص د فقطيت بايمحدود ن يت محدود است ايت ساينمی دانم چرا اگر ظرف. ستنديهم نبوده و ن

ت يکه مطالب ارسالِی آنها درسا ده ام ي شنریه دايفعاالن ضدسرمااز گرين، من تا کنون ازدو تن دياد؟ عالوه برمی ش

ته تهران يه داری کمين ضدسرماا اگر فعااليثان. ان کننديخود بات مسئله راين دوستان جزئيبهتراست ا. منتشرنشده است

ک از راهکارهای يچ يست و به هيت کارگری نيک سايگر اساسا يته مدت ها است که ديت کمين باور باشند که سايابر

ن حق را دارند که طبق يا ها ا اصوال آنيست؟ آيفشان چيشده تکلک هم نيدن به هدفش حتی نزديته برای رسيمصوب کم

!) آن هم به شدت"(ميمحکوم می کن"ه هایيد به ارسال اطالعيفقط باا نه ويجاد کنند يردنظرشان را ات موياساسنامه سا

ته اکتفا کنند؟يت کميبرای سا  

می پرسم . خواهی نشده است ظرنته تهران يکم ته تهران از تمام اعضای يت کميسا  راه اندازی مطرح شده که برای 

جاد تشکل کارگری از تمام اعضای يته هماهنگی برای ايکم"با امضای " ت نامهيمحکوم"ن يشما برای انتشار هممگر

هماهنگی به نام کل  ته يمرکزی کم ی يئت اجرايکه ه د؟ اصوال و طبق اساسنامه همان گونه يته نظرخواهی کرده ايکم

ئت يه) ن موضع و عمل برای تمام اعضايحق انتقاد به ا ضمن حفظ (رد و عمل می کند يته هماهنگی موضع می گيکم

ی که در يح است که از نام هايالزم به توض. رد و عمل می کنديته منطقه موضع می گيز به نام کل کميی مناطق نياجرا

: ستنديته نين کميی ايئت اجرايچ کدام عضو هيته تهران هستند اما هيعضو کمفرآمده دو ن" ت نامهيمحکوم"نيرايز

. اورديت علی البدل به دست نيز رای الزم را حتی برای عضويگری نيدا نشد و ديکی اساسا برای انتخابات کاندي

هی از تمام اعضا از به نظرخوايفوق الذکر ن" ت نامهيمحکوم"ی از نوع يه هايممکن است گفته شود که صدور اطالع
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د گفت که اوال اساسنامه به صراحت يپاسخ بادر. د برای آن نظرخواهی شوديه بامهمی است کت امريجاد سايندارد اما ا

ت منطقه از يجاد سايا ا يا، آيثان. منطقه دانسته است ی يئت اجرايه ارات ياخت را از) تياجاد سيو طبعا ا(ه يانتشار نشر

ن يوستن به ايشما برای پمهم تر است؟ مگر" ن کارگریي فعالشورای همکاری تشکل ها و "ته هماهنگی بهيوستن کميپ

د؟يته هماهنگی نظرخواهی کردياز تمام اعضای کم" شورا"  

آن باقی خواهد ماند سندگان يشانی نويی بر پيو آنچه که همچون داغ لعنت و رسوا" ت نامهيمحکوم"ن يا" تيشاه ب"اما 

: ديدقت کن. نترنتی استيت های ايسان يه مسئوليکل"به ) منطقه تهران(ته هماهنگی ي کمتيحذف ساه سانسورويتوص

 منزوی کردن  و بردمکراسی کارگری ی پافشار جهت در م يمی کن    نترنتی اعالم يت های اين سايه مسئوليبه کل"...

".نک های خود خودداری کننديت مذکور در ليدادن ساتگی کارگری خدشه وارد می کند، ازقرارتحرکاتی که به همبس  

 همان "نترنتیي ا ت هایين سايمسئول ه يکل "ی ازيرسوا سند ن يسندگان اينو ا ي سندهينو  منظور ن کهيا از نظر قطع 

ازی ياساسا ن) منطقه تهران(ته هماهنگی يت کمين که سايسردمداران فرقه های معلوم الحال است، و صرف نظر از ا

ته تهران يت کميسانسور و حذف سا ه يتوص  با  ن سنديسندگان اين همه، نويفرقه ها ندارد، با ان يشدن با ا" نکيل"به 

.سانسورچی های جمهوری اسالمی قرارداده انددررديف فيلترکنندگان سايت ها وخود را   

 حقانيت رای به مجوزی ب "ت نامهيمحکوم"ن يق در اين که اگر سکوت در برابر وارونه پردازی حقاياما، کالم آخر ا

من همين نکته که ازنظر يگر، برای اعالم سوی داز.  کالمی در پاسخ آن نمی نوشتمنمی شد،اين وارونه پردازی تعبير

ن چند يد باالخره ايی آنان نخواهم نوشت بايپاسخ ژاژخاافراد امری خاتمه يافته است و ازاين پس کالمی درن يبحث با ا

.نيهم. صفحه را می نوشتم  

 

 

میيمحسن حک  
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