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 جوابی به تعدادی از دوستان آميته هماهنگی
 

ماه هشتاد و شش اسفند م هفتبيست                                                                 ی هماهنگتهي عضو کم-ريجهانگ  
  

 داده ی رویگذرد و آماآان در جامعه تحوالت مختلف ی چند سال م٨٤ به سال یته هماهنگيل آميه از تشكنكيبا توجه به ا

تا بتواند در  .داد یم قراری و آارآردش را مورد نقد و بازخوانین تحوالت روند آاري حول ایستيبا یته مين آمياست ا

 است نگاهش به خود معطوف شده و ید فصلل اآنون چنين دليبه هم.  داشته باشد ی حضور واقعیتحوالت بعد

ن اوضاع نتوانسته است روند ين خاطر و با توجه به ايبه هم. ابد ي را بیخواهد راه برون رفت از معضالت آنون یم

كسان با ين روند بوده آه همه اعضا به يالعمل ا  و تقابل ، عكسيین رودرويا. تش را به منوال گذشته ادامه دهديفعال

 یها  مختلف روندیها  به گونهیانًا تعداديو اح. ند ينما یفا نميش را اي سابق در امر مبارزه نقش خوهمان حرارت

امر نقد از خود آه از عدم .  شده است يیها  در بخشی هماهنگ تهي آمیآه باعث درجا زدگ. اند ش گرفتهي را در پیگريد

ن است يقت هم هميحق. داند یسبب نم ی بیته هماهنگي در آم رایر و تحوالتييجاد شده ، تغي گذشته ایارهاي با معیشرويپ

 الخصوص یپردازد علیش مي گذشته خود و عملكردهای به چون و چرایا ناموفق بعداز مدتي چه موفق و یآه هرتشكل

نده ر درست و نقد سالم آشايتواند به مس ین روند چگونه مياما ا. ژه باشدي حساس و ویتي آه جامعه در موقعیطيدر شرا

ت ي توأم با احساس مسئولیكيالكتي و دی و طبقاتی اصولیا ه وي و شی سالم و آارگریا هيد و روحي با د شود، قطعًا

  . سخت و ناهموار گذراندیچ و خمهاين روند را از پيتوان ا یم

 داده ی پاسخشيست بدانها به سهم خويبا یم آه ميا  روبرو شدهیها و مواضع ی نقد و بررسیكسرين مدت با يما در ا

چ ين آقا هي آاش به ای ا البته(م نگاشته شد يدر آري در جواب حی بهزاد سهرابی آه از جانب آقایبدنبال بحث. م يباش

 تأمل یز بوده و جاي سوال برانگیشان در حق به فعاالن آارگريات ايرا نحوه ابراز نقد و ادبيشد ز ی داده نمیپاسخ

»  و شرآاءیفحش نامه بهزاد سهراب«به نام » احمد آارگر« نوشته یكي. ميبرو شدما به سه مقاله پشت سر هم رو.)است

 یمي حكیو سرانجام نوشته آقا»  منوچهر ینوشته آقا» ینامه سرگشاده بهزاد سهراب  به فحشی اجمالینگاه «یگريو د

  .»ندآن یته چه مين آمي ایان اعضاي را قبول ندارند در میته هماهنگي آه هدف آمیآسان«مقاله 

 اسلوب نقد بر و وهيشرا متأسفانه نه تنها ازحكمت ويتوان پرداخت زينم» منوچهر«و »احمد آارگر« یبه نوشته آقا

زان ياند آن عز نامه نوشته  فحشی بهزاد سهرابیافكند اگر آقاها نظرن نوشتهي به اید درستيدخوردارنبوده بلكه چنانچه با

جهان با چهره ران ويزحمتكشان ا ازآارگران ویحال بخش اعظمبه هر. اند تهنامه نوش نامه و تهمت چرا صد چندان فحش

ن جنبش ي ایعملن ويان راستيسخنگو ازیكي ویجنبش آارگرشان برخواسته ازيدانند آه ا یم آشنا هستند ویبهزاد سهراب

 و درعرصه یاتان مبارزه طبقيماو درگرفته، حرف حساب ن جنبش قراريع ايوساري بسیتهاي بوده وتحت حمایآارگر

 ی سهرابی؟ آقا داشته استيی، شرآاء آنها واقعًا چه معنابحث شرآاء ن الزم است گفته شوديهمچنعمل ابرازشده است و

توهم  جزیها به عبارت وهين شيا. شان استيت آنهم به عهده ايمسئولاند و  خود و به زبان خود نگاشته به قلمیا خود مقاله

  .دارم تان آرزوي بعدیها نقد شما دری را برایاصولراه درست و .گرنخواهدداشتي دیيصفوف آارگران معنا دریپراآن
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د آه آار بهتر بود يق وارد به نقد شوين طريد از ايتوانست یز مي پرداخت حداقل شما نیمي حكی آقا توان به مقاله یو اما م

آنم  ید مين آه تمام ثروت جامعه را تولپرسد چرا م ی آارگر میوقت«: م يخوان ی میمي حكی؟ در صفحه اول مقاله آقا

ها بسازم و خودم در  ن خانهيباتريم ؟ چرا من زي آنیت زندگي و محرومید در فقر و گرسنگيام با خودم و خانواده

 ؟ یدار مفت خور بخور هي بكنم؟ چرا من جان بكنم و آار آنم و تو سرمایست زندگي نیچ انساني هی آه جايیها مخروبه

ن رابطه را مثًال در آتاب ي ایآن آه چگونگ یبرد ب  یر سوال مي آار را زیرويد و فروش ني رابطه خردر واقع دارد

بهره  ید از آن بيد اگر ثروت جامعه محصول آار و زحمت من است چرا من بايگو ی آارگر میوقت. تال خوانده باشديآاپ

 آن آه یآشد ، ب ین نظام را به چالش ميان اي و بنیدار هيع ناعادالنه ثروت در نظام سرمايباشم؟ در واقع دارد توز

ته ي آمیدار هيسرما كرد و هدف ضدي رو ن ،يبنابرا. را به آار برده باشد» یدار هينظام سرما«و » هيسرما«م يمفاه

  . طبقه آارگر استی واقعی برخاسته از متن زندگیكرد و هدفي رویهماهنگ

 یديك رابطه توليند ، اگر همه آارگران بفهمند آه در يخواهند چه بگو ی می آلمين مفاهي با ایمي حكیم آقايدان یالبته نم

 چگونه ادامه دهند به چه یستيش را باياند و آنها متعلق به طبقه استثمار شده هستند و راه خو  قرار گرفتهیدار هيسرما

 يیرويچ ني به هیاجيگر احتيد .  را انتخاب آنندیدار هي جدا از تفكرات سرمایو اگر راه. شود   به آجا ختم يیسو

نجاست يست مسئله اي نیا  است و آشف تازهی آلیمي نبود آنچه آه در باال عنوان شده مفاهی دهنده و خودآگاهیآگاه

اما . اند  مدهيش آن را فهيدانند و با گوشت و پوست و استخوان خو یت را مين تضاد و ضدي از آارگران ایاديبخش ز

اگر همه . گذارند آه بفهمند یاند و نم دهي را نفهمی و نظریت را هنوز به طور عملي وضعني از ايی رهایچگونگ

دهد و چاره  ی سوق ميیو آنها را به چه جا.آند  ی چگونه آنها را استثمار میدار هيدند آه نظام سرمايفهم یآارگران م

م آه يدان ی از آارگران میاما ما بخش. آردندیگر رفتار مي دیا گونهیدار هيتا با نظام سرمايدانستند و نها یآار را م

  .ار متفاوتندي با هم بسیاسي ، سی اجتماع  ،یط و عوامل اقتصادير شرايز تحت تأثيآارگران ن

دانند آه در عرصه  یاند و نم دا نكردهيش را پي خويی رها را راهيدار شدن را دارند ز هي سرمای هستند آه آرزویآارگران

 راه نجات از یه است چگونگيك ُبعد قضي آه دانستن ستم و استثمار ین معنيبد. م شده استيز تقسينها نآار آ م آار ،يتقس

 در شرآت یاريبس ابند ،ي یش را در اوراد و خرافات و آسمانها مي خويی رهایاريگر ؟ بسين ستم و استثمار ُبعد ديا

فهمند اما  ی میاريدانند به آجا ؟ بس یآنند و نم یزه م پراآنده مباریاديره تعداد زيها و غ دادنشان در سهام آارخانه

ر با انواع موانع بزرگ آه ي ها درگیليشوند و خ یر قانع ميرا به آن تكه نان بخور و نميد زيآ یشان برنميصدا

 ی اعضا–شان است يكر آارگران در قروض و وامها و وابسته به بانكها تا خرخره گلوير شدن تمام پين آنها اسيبزرگتر

ته در واقع در همان ي آمیعنيار با هم متفاوت بودند ين نگذاشته بودند و بسي به زمیخ پايز از آره مري نیته هماهنگيآم

 بوده تا بدور هم یا ره بهانهيره نبوده است اساسنامه و غي به اساسنامه و غیل ناهماهنگ زاده شده بود ، اصًال آارياوا

ن ين بود تبير از اياگر غ.م ي گرد هم آنی امور مشترك طبقاتیك سرياهماهنگ در  نیها ك آار زار مشترك با وجههيدر 

 جامعه است و ی خود متأثر از اوضاع عمومیهر جمع. م داد ي را ارائه خواهیته هماهنگيت آمي از موجودینادرست

شود با چماق  ینم اذعان آرد یستيالوصف با مع.  آن قرارد دارد ی و احتماعیر شراط و اوضاع اقتصاديتحت تأث

  .ستياساسنامه ن... ن و آالخر يتر ن و نابين خالصتري بحث بر سر تبیعني. اساسنامه سراغ مشكالت و معضالت رفت 

م ، يني ، آدام روند و هدف را برگزیاسيس  ،ی ، اجتماعیط و اوضاع اقتصادي و شراین ناهماهنگينجاست با ايمسئله ا
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 چه خود بخود ین آگاهيم و ايتر شو د آه آگاهينما ی ما را وادار مین زندگير ايي تغ و راه و چارهی اتحاد طبقاتیچگونگ

 را ی و واقعیكيالكتي دیالعمل ك رابطه عكسي یستيرون بايجاد شود و چه آار آگاهانه از بي چه در درون آارگران ایعني

 یم ، مهم ارائه مفهومات و معانيا جام نداده انی آار مهمیروني بیا نفي ی درونی با نفیگري بر دیكي یبا نف. رد يدر برگ

با درك . ابديتبلور » عمل« آه باشد در یرون از طبقه به هر اسم و رنگي چه در درون و در چه بیو راه و چاره طبقات

 و ضًاي غر انًايو اح» ذاتًا«اگرآارگران . رساندیاري آارگران ی حول منافع طبقاتیتوان به اتحاد طبقات ی میطين شرايچن

  .و شما را ندارند كس ازجمله ما چيه و نظرات هي به نشریازيشان آگاه هستند نيرحم مادرانًا همچنان دريا احي

. اند د زدهي جد وهيك ابتكار و شين باشد دست به يخواهد چن یش را حق به جانب بداند و مينكه خويل اي بدلیمي حكیآقا

حزب طبقه «گران را متهم به ي خواندن و دیا  ، فرقهیستيسم سكتاريت با رفرمي مثل ضدیا شان با آوردن چند آلمهيا

 آارگران یجنبش واقع ازیدانند به بخش یمش را مجازي خوی؟ و حتی؟ چه آسانی؟ آست چهيآنچنان معلوم ن» آارگر

ن ياشناسند  یت مين جنبش به رسميشان را براساس حرآت اي امثال ایحتاند و ران و به حق ازآن جنبش برخواستهيا

 و یمفاد اساسنامه قبلند و سرانجام با تكراريامثالهم را عنوان نما... ، اعوان و انصار تيسي مثل رفرميیها ن خطابيچن

متهم نمودن  خواندن ویدار هي و خود را ضد سرمایستيطرف مقابل را رفرم» جان آالمش«بردن قت بكاريحقدر

  .نديفرما یطرف آنها آه م ازيیها ن تشكليجاد چنينده ايد در آيشاش و يال خويخا دري زرد و یها جاد تشكليگران به ايد

اد خود ي مبارزه آارگران را به انق هيره خوار سرمايدندان نوآر و ج  تا بنیها هيت همانند اتحادي در نهایبا ساختن تشكل«

 یبه گا «يیها شكلن تي آارگران در چنیندگيك سو با گرفتن نمايكرد از ين روين و فعاالن ايدر آورد تا مروج

ن يمبارزات آارگران و آشاندن رهبران و فعال گر با سوار شدن بر موجي دیو از سو. ل شوند يتبد» راني ایدرهايرا

 آسب ی پرش خود برای را به سكوی لشكر و جنبش آارگریاهي خود طبقه آارگر را به سیها ها به درون فرقه آن

ن يل چنير و وآيس و وزي بسازند و به رئی حزبی دولتیدار هيوع سرما از نیگري بدل آنند تا حكومت دیاسيقدرت س

  ».ستيش ني بیالي خواب و خیگر پس از تجربه شورويل شوند آه البته اآنون دي تبدیحكومت

  .سه دو اساسنامه آمده استاين همه جمالت برای مقاي

دا شوند آه يپ» یاساده «ین آدمهاي چنیاهنگته هميم در آميآن یم و گمان نميار متأسفي بسین اظهاراتيما از بابت چن

 ی به حكومتهایا دسترسي و یاسي آسب قدرت سیآنرا برا ند تا سكان ،ينين قدرتمند و توانمند ببينچني را ایته هماهنگيآم

 را به آارگران ارائه یرين تصويم آه چنيار متأسفي شما هم بسیو باز هم برا. رند ي مد نظر شما را بدست گیآنچنان

ن ي عرضه چنيین گفتارهاي را دارا هستند وقطعًا با چنین ظرفيت چنيش قابلي و اعضایته هماهنگيد آه آميده

ت ي تثبیران برايداران ا هين است آه سرمايقت امر هم ايست حقيش ني و اعضایته هماهنگي آمی برازندهیريتصو

 خود به آارگران اعطاء ی واقعیفرم را به معنااند آه ر دهي نرسیا دار به درجه هي سرمایش در قبال دولت حاميخو

 یاجتماع  ،یش در ابعاد اقتصادي خوی واقعیاند آه رفرم را به معنادهين درجه نرسيز به ايند و متاسفانه آارگران نينما

ند ي نمایش را معرفياند خو  رنگارنگ نتوانستهیها ستيهنوز رفرم. د يند شما نگران نباشيل نماي را به آنها تحمیاسي، س

 ی رفرمهایتابد حت ینم ز را بريچ چيمن اوضاعش هيرا جامعه ما به يز.  عمًال وجود داشته باشند یا در جامعه آنونيو 

ن ي و چندیگاني ، رای شدن تاچری جهان بعد از تجربه. مين پاراگراف آوتاه را عرض نمايو ا.  را یزرد قرون وسط

 ی ،اجتماعیاسي ، سیشه از نظر اقتصادي متبوعشان همیآه البته حضور دولتها(سال تجربه تلخ اقتصاد بازار آزاد آنها 
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وسته بودند ، آنها را رها آرده به همان يون پيزاسين گلو بالي از آشورها آه به جرگه ایاريبس.) مشهود بوده است 

ن ي در چنیدند و هنوز هم تعداديوه و آارآرد دولتها دين شيش را دوباره در هميد خوي برگشتند و امی دولتیدار هيسرما

 ما یته هماهنگيمشكل آم. د ين را نخوريشما غم ا. ستيال نينها خواب و خي هستند و ایزين چي وتدارك چنیريتصو

  .ساده هستنداري بسیزهايست چيها ن ن عرصهياباوردر

و با . گران پرداختيتوان به نقد د ی میا  اساسنامهی المثنای نمودن ما باقیچي و قی البته با آوردن مفهومات آل :زمنيعز

 رها ساخت و چنان نگاشت آه  ینقد جدش را ازيتوان خو ی میر بودن خود و تنها اصالح آننده اساسنامه قبليتقص یب

  ». فراموشكارندیخًا مردم ما مردميآه تار«را ي فراموشكارند زین آارگريآارگران و فعال

ته به الك ين آمي ایاعضا ازیل وارد شدن بعضيم آه به دليدان  یمو مربوط باشد یته هماهنگيتا آنجا آه به آم

 ی هماهنگ تهي آمیها ل نشستيهمان او افكاردریك سري ینظرات رسمتوان به پخش ونشر یم (یستي سكتاریبرخوردها

ك يموآراتط ديپرداخت اما متأسفانه شرا) با آن برخورد شدگراعضاءي دیرسمريل هم با نقد غيهمان اواآردآه در اشاره

 محمود یريدستگالخصوص بعد از یث علين حياز ا .م يگذار یدار وا مين را به وجدان بيدهد و ا ین اجازه را به ما نميا

 و ی فكری به الك برخوردهایته هماهنگي آمیاعضا ازیل وارد شدن بعضي بدل ،یته هماهنگي آمی سنخگویصالح

 و ین آارگريفعالن جنبش ويهم نسبت به ا وینبش آارگرهم نسبت به ج وی، نسبت به محمود صالح خودیاسيس

 برون رفت ین رو و برايآه از ا. ز شدنديته نين آميچرخ حرآت ا  یتفاوت شده و سنگ ال  ی بیته هماهنگيآارگران آم

دل  آه ازی همچون بهزاد سهرابیآه توسط آارگران فعال .توان اشاره آرد ی میها تنها به چند مورد ن حرآتيااز

 مردم سنندج یهاع تودهيت وسيبا حما موقت آارویلغو قراردادها سنندج متولد شده بود با شعاریارزه آارگران نساجمب

شها پا به عرصه وجود نهادند و بخرين و آارگران سايت فعاليه و با حمايم با سرمايو آارگران به طور رودررو و مستق

 واگذار ی به ویته دفاع از محمود صالحي آميی از جمله سخنگوكاران فعال بوده وي همچون تشكل بیگري دیها بخشدر

ند آه آار آنها يگر دوستانش را متحد و در عرصه عمل اقدام نماين آارزار با دوستانش توانستند خود و ديد آه در ايگرد

 آنها چه یشت جنبي موجودیتپه زبان واقع با آارگران هفتی و همكاریاري آنها در امر مبارزات و همیو شرآت عمل

 به یا  ، و آوردن چند آلمهی بوده است اآنون با توجه به زبان آورده شدن و نقد بهزاد سهرابیدر عرصه عمل و تئور

، نه آار آگاهانه ی غرض ورزیانه و تنها از رويار ناشي همه جانبه و بس  با حملهیطين شرايز در چنينظر من اشتباه آم

......... .  منوچهر و احمد شاني ایها اند ؟ ناقد  انجام دادهیشان اشتباهيان آرد اگر ا اذعیستيبا. ميشو ی روبرو میو علم

آارگران و  ازیاديبخش ز. ستي درست نبوده و نیبردن چنان واژگانكارب یته هماهنگيشأن آمهزارباراشتباه آرده در

عرصه مبارزه  فعال دریشرويپ فعال ویگردانند آار  یم آشنا بوده ویسهراب بهزادی آقا ه چهرران وجهان بايزحمتكشان ا

به واگر .زنند ی نمیشه جنبش آارگريشه به ري تیدارهيضدسرما ویها بنام جنبشیمثل بعضاند و بودهیدار هيه سرمايعل

ند يخواهند بگويماند و ب نمودهيخود تصورايم زي نداری آاریمي حكیم آنون به اساسنامه آقاي برگردیا بحث اساسنامه

 ن مجمع دريآخرن دريا. خارج خواهم شدیهماهنگ تهيآمگرنه از و رفته شودي پذیستيبا است ویساسنامه قبلدنباله ا

شان يخود ارايز. ندينماد نظريم تجديشان خواستياه مامتأسف شده وازشد آن بارتكراريبلكه چندك بارياعضا نه حضور

اتخاذ  ش رايم خويآن موقع تصم. جمع واقع شود میبررسوحداقل بگذارندمورد نقد و دي خواهند دیان اخالقيزشتريب

  .ندينما
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ك ي» آنند یته چه مين آمي ایان اعضاي را قبول ندارند در میته هماهنگي آه هدف آمیآسان«شان تحت مقاله يمتأسفانه ا

ح و يصحها، آنها را تياشتباهات پشت سرهم و با فراموش نمودن قبلبعد از .س خلق نمودنديد التأسي جدیزبان بوروآراس

ت يط آار و فعاليمحك آارگردريا ي یك فعال آارگري گفت یستي بایزيچقبل ازهر. گذارد یمدخوانندگان فراموشكاريبه د

 یطزدريگران نيعمل درست بوده و قطعًا د ویعرصه تئورواهد آرد تا چه اندازه نظراتش درش اثبات خيزندگو

 چه یداراا آن آارگري ید آه آن فعال آارگرياله خواهند فهما چند سيساعته و  روزانه وهری و برخوردهايیها پروسه

 ی متعلق به جنبش طبقاتیو تا چه سطح .بند خواهد بوديش پايچه اندازه به گفتهاو تا.  بوده وخواهد بودیب واخالقينسپر

  .آارگران است

  ازیادي نمودن بخش زیچيه و قمتأسفانه با عجل. آند ی نسبت به اساسنامه متضاد با خود برخورد میمي حكیآنچه آه آقا

 یبا تجربه شوروت همترازيونها» یاحزاب من درآورد«سطح ن آنرا دريهمچنب آامل آن ويتخر دریآن اساسنامه سع

  .دا استياش هو مقالهزند همچنان آه درسر یه ميق دست به اخراج بقين طريا خوانده و ازیره جنبشيغدانسته و

. اند ب ننمودهيگران تصوي خود و دین اساسنامه را برايشنهاد دهندگان آن ايباشد پاوًال اساسنامه چه درست و چه غلط 

. اند  نخواندهیته هماهنگي آمیم و سخنگوي و قیاند خود را ول ب نرساندهيز به تصوين را ني جمع و مجمع ایو به جا

ز در ي شما نیم حتيريم بگي آن تصمند و ما دربارهيخواهند آنرا به ما واگذار نمایاند و م آم آورده» من«ك يخالصه 

ك ي بعد از یته هماهنگين بوده است آه آميهدف ا. د يد در آن بگنجاني خود را اگر بخواهید نظر و رايتوان یمجمع م

و گرنه بدون آن اساسنامه دوستان و . د يك بتواند به حل و فصل مشكالتش برآي دموآراتيیدوره چند ساله آنهم در فضا

ته دفاع از محمود ي مختلف همچون در آمیها  و در عرصهی مختلف آارگریها  در بخشین آارگريلآارگران و فعا

 ی مختلف آارگرینها حضور فعال در جنبشهاي بوده آه ايیاند و در آمتر جا ره فعاالنه شرآت آردهي و غیصالح

وا و يار شيستند تا به نقد بسين» رجبمش «ران يد آارگران امروز ايا ز اشاره نمودهينداشته باشند و اما بدانچه خود ن

قول منوچهر « خش بهيشان را دوباره در جمله تاريگوش فرا دهند تا شما هم ا....... منوچهر   آقا احمد ،یبا و انسانيز

 یها ی بررسید آه برايا ز فراموش نمودهين نيو عالوه بر ا. د يي نمایتداع» د آردي سفی شهرام را به راستی تقیرو

ل ي آه تشكیمجمع. ن مجمع است ي با ای اصلی است و رأيیرنده و نهايم گين تصميتري عالی عموم ز مجمعي نیبعد

 را یفيز در مجمع مشخص خواهد شد و حتمًا مجمع وظايف نيتكل د ؟ قطعًايريگ یم مي آن تصمیده شما چگونه براينگرد

د يت آنياآثر ت ،يار اقليما از طرف مجمع به اختو اگر شما را به عنوان سخنگو انتخاب نمود ش. انتخاب خواهد آرد 

د در همان مقاله در يره بدهيشنهاد اخراج و غيمثًال پ.... ا هر چه دلت خواست يد و يد؟ اخراج آني دهیگوشمال

افته ارائه ي شده و سازمان یزيژه حمله برنامه رين مجمع گذشت به ويمتـأسفانه آنچه در ا«م يخوان ی می بعدیپاراگرافها

ر اساس يين افراد بر تغيته نشان داد آه اي آمیه داري به فعاالن ضد سرمایستيس رفرمينو شيدهندگان و مدافعان پ

  ».ته اصرار دارندي آمیدار هيكرد و هدف ضد سرمايرو

د خود يت ندارد و شاي اصًال واقعیزين چيرا چنيم زيينما ین را به حساب توهمات شما واگذار مي البته و صد البته ا اوًال

  م؟يا دهي آن را دیامدهايامده ؟ آه بعضًا پيد به عمل در نيا ن خواستهياز قبل چن

ا يرد و يا نپذيرد ي نشده بپذی امرو نهیب نامه ، به آسيشنهاد بوده نه تصويپ» من « عالرغم یشنهادياساسنامه پ دومًا

ته را ين آمي ایته هماهنگيش از آميخوبا علم نمودن خروج » من«رفتن اساسنامه يمثل شما مجمع را به صرف نپذ
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ا منافع آن يان و ضرر و يرد مجمع موارد زين اساسنامه مورد مطالعه مجمع قرار بگيد ننموده است و قرار بوده ايتهد

 اگر داشت آن را یموارد نقض و اشتباهات. رد ي مورد نقد و پرسش و پاسخ قرار گ را مورد آنكاش قرار داده و آامًال

از قبل قرار نبوده به .  خود را بدان صادر آندیرفت مجمع راين موارد صورت پذيه بعدها اگر همه ابرطرف آرد

ن است در حضور ي نخواهم ماند؟ پرسش اینجا باقيو گرنه در ا. ب شوديد تصوي است حتمًا باینكه دنباله قبليعنوان ا

د مگرخودتان آه يا  نبودهیچ نقديها آه خواستارك شكل ارائه شمي -١:رفته استيمجمع نحوه ارائه به دو شكل صورت پذ

  .دييد آه مورد نقد است و نقد نمايديگران تازه فهمينقد دبعد از

باشد و عالوه بر آن بر  ی میب مجمع بعد از نقد و بررسيشنهاد است و ارائه آن بنابه تصوياساسنامه متضاد با شما پ -٢

م به اراده ي تصم م ،يشكل از ارائه روبرو هست است پس ما به دوین متكانسا و رفع استثمار انسان ازیهدف رفع نابرابر

ن ارگان يتريعالراي، زیته هماهنگي آارآمین است مبناي؟ اكي آدام یراست» من«م به يا تصميمجمع » شورا«جمع 

توان قصاص قبل  یاز قبل نم ا غلط ،يراه درست قدم گذاشته ها معلوم خواهد شد مجمع در بعد. رنده مجمع استيم گيتصم

شنهاد دهندگان يو اال پ. ديت را داريجنا قبل از قصد قصاصیشنهاديب اساسنامه پيشما قبل از تصو. ت رانمودياز جنا

به . اند  نكردهینيسه چيز دسيقبل نو از. اند  خود قبل ازنقد را نداشتهیشنهاديب نمودن اساسنامه پي بر حتمًا تصویاصرار

 را بكار ین جمالتيست تا شما چنين حال و اوضاع نيا ازین نقد درستيسرمقاله شماست مبرتيت ازیآنچه حاآن خاطريهم

 مورد یستي را بایرا عرصه عمل و عرصه تئوريره نمود زيغست وي را متهم به رفرمی آسیشود به آسان یو نم. ديببر

  وهين شياره نشده است تا چنب دوبي تصوی هماهنگ تهي و به نام آمیرسم به طوریا داد هنوز اساسنامهتوجه قرار

 وضع موجود را درك آند و براساس وضع موجود یته هماهنگي آمیستيهمه باازو مهمتر.  را اتخاذ نموديیبرخوردها

ار يما بسرون ازيب. اند سنگ بزرگ عالمت نزدن است فتهخواهد گ ی میكيالكتي دین درآيا. ش را بكارببردير خويتداب

 را مشخص یست آه خطوط واقعي ما نیها ن تنها ما و اساسنامهيا. رتر وجود دارديراگ فیها عرصهعتروروشنتر ويوس

 یموجود سدها ویرا به اندازه آافيز. م ي درست از خود را ارائه دهیريمان تصويهایا به هم طبقهیستيآند ما با یم

ست بحران ما انعكاس ي نیگرين دا آين اساسنامه و ياند مقصر ارائه ا دهيزحمتكشان صف آش درقبال آارگران ویمحكم

با شكل و  نجاست همه افراديمشكل ا. ران استي اوضاع ایاسي، سی، اجتماعیبحران همه جانبه اقتصاد ازیآوچك

ست تنها با سرهم ين نيك ايآند راه دموآرات یت مين از قواره اوضاع حكايتوانند ظاهر شوند ا یش نمي خوی واقعیمحتوا

 آنهم یجنبشريگران غي و دید آه خود جنبشيا گران را اقناع آردهيخود و د ش ،يال خوي به خبا وي آلمات زیآردن تعدا

ن را يتوانم ا یمدرآخر» .ده استيب نرسيتصوو نه علنًا در مجمع به قرار سمًا آه نه ریا به اتكاء و در تضاد با اساسنامه

را ي قضاوت رفت زیتوان به آرس یا پرداخت و نمه اساسنامهچكدام ازي هیتوان به نقد و بررس یم آنون نمياضافه نما

چكدام را يا اصًال هيا ادغام و يب يا تصويها را  ن اساسنامهي دارد مجمع ایقضاوت همه ما به قضاوت مجمع بستگ

م يتوان یآن مم نمود بعد ازيخواه واگذارین را به مجمع عموميا. ردي را بپذیا شنهاد تازهيد پيا شايب نخواهد آرد ويتصو

  .م ين ارائه دهيريش را در مورد مجمع و سايقضاوت و نقد خو

  ٢٦/١٢/٨٦ - عضو کميته هماهنگی-جهانگير

سی ويغانجمن کارگری جمال چرا  


