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ی هماهنگتهي کوتاه با چند تن از دوستان کمیسخن  

 
   شش وماه هشتاد دی زدهم سي                                                                       ی هماهنگتهي کمنيفعال ازیجمع

 

  دوستان گرامی؛
 

ای طوالنی و د رشرايط  به فراخوان هيات اجرائيه کميته هماهنگی بعد از دوره  ١٨/٨/٨۶ اطالع داريد که در مورخه

و تحت فشارهای مختلف از اطراف و تهديدهای جديد حتی به عمل در آمده، مجمع عمومی  بغرنج و حاد امروزی

گاهی طبقاتی، اتحاد آ ون همه مدت مجمع عمومی بتواند به جديت، دلسوزیانتظار ميرفت بعد از اي .تشکيل گرديد

طبقاتی کارگران ايران وبه تبع بخش کوچکی از اين طبقه که در کميته هماهنگی گرد آمده و در نهايت با اين شرايط 

صف آرايی  انسخت و با وجود انواع افکار تفرقه افکنانه که به صورتهای گوناگون در قبال کارگران و زحمت کش

کرده اند اين کميته با درک شرايط بتواند سهمی اندک وروزنه ای اميدوار کننده برای کارگران و فعالين کارگران 

بايستی به اين مجمع که خود بدان رای داده ايم و . با اين حساب بايستی احساس مسئوليت بيشتری احساس کرد. باشد

اما آيا با آن شيوه برخورد و .  دانسته ايم، به صورت شايسته ای نگاه کردتصميمات آنرا عالی ترين تصميم ميدانيم و

نگرش، حق و وظيفه انسانی خود را در قبال اين بخش از کارگران و فعالين کارگری را ادا نموده، آيا نمود يک انسان 

اين وظيفه را به انجام برسانيم، در را با درک و انديشه علمی وديالکتيکی و انسانی به اثبات رسانده ايم ويا آيا ميتوانيم 

. هايش همراه بوديم وظيفه انسانی خود را به نحو احسن انجام داديم اين مجمع که مدتها با هم در غم وشاديها و پيروزی

راستی اگر ما بعد از اين مدت با درکی آزاد انديشانه در عرصه عمل اين گذر را نتوانيم طی کنيم فردا برای ديگران 

گرچه مجمع نسبت به مجامع قبلی از حضور اکثريت اعضايش به داليل مختلف محروم بود . ی خواهيم داشتچه پاسخ

ئيه گزارش و عملکرد خويش را به شفاهی ان و هيئت  اجرياما با اين وصف تشکيل گرديد، در ابتدا رياست جلسه تعي

را ت  اجرائيه روبرو شد، زيئي ه اعضایسی های  متفاوت از طرف مجمع و حتی خودراعالم نمود، که با نقد و بر

نطور که شايسته مجمع باشد و انتظار می رفت  هيئت  اجرائيه بطور مکتوب و مفصل نتوانست  کار کرد نقاط مثبت آ

لزوما اين مسئله  مورد نقد وبررسی  مجمع قرار  . و منفی کميته هماهنگی و وضيعت  کنونی را تفسيرو توضيح دهد

 از بحث و گفتگوهای متفاوت به اين واقف شد که لنگی عملکرد و معضالت اساسی در بحرانی گرفت، و مجمع بعد

و اين کميته را از انجام امور محوله باز داشته  است که از سوی دو طيف مجزا به کميته هماهنگی  تحميل  شده است

ائيه به عمد در شرکت فعال و مجمع دريافت در پی اين بحران و اختالف نظر  تعدادی از اعضای هيئت اجر .است

نها را نام برد که در اين نوشته مجال به پيگيری آن نيست، آ اند و ميشود  به راحتی دخالتگری در امور  کوتاهی نموده

اما عمده  بحران بر می گردد به ارائه و رويکرد  جديد  در سبک  کار و فعاليت  کميته  هماهنگی  و نهايتآ برای رفع 

دو اساسنامه  . راه کنونی  ارائه اساسنامه جديد  حول شرايط کنونی  فعاليت  کميته هماهنگی  بودمعضالت  و سد

ه  بود و در هر دوی آنها ميتوان  تغييراتی  را مشاهده  نمود، قرار بر اين شد که دو طرف  اختالف   ارائه شدشنهادیبپ
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تگو و ديالوگ و بررسی نقطه نظرات همديگر ها با همديگر به گف شنهادی اساسنامهينظر، در مورد دو طرح پ

شنهادی از طرف سخنگو  و موافق بمجمع نيز در انتظار چنين  ديالوگی در مرحله اول با اولين اساسنامه پ. بپردازند

آقای سلمان به جای توضيح  و تفسير  نظرات  تئوری  و عملی خود طرف مقابل  را غير  .آن آقای سلمان  روبرو  شد

معرفی  نموده و بعد  از چند دقيقه ای با تعريف و تمجيد مشی خويش را کارگری و جنبشی !! ير کارگری و غ جنبشی

بعد از ايشان آقای محسن حکيمی نيز با اتکاء به  .دانسته که متٌاسفانه  فاقد داليل علمی و تئوری و عملی مناسب بود

نظرات مجمع عمومی تاکيد  بر خروج  خويش را از کميته  همان شيوه  و با اکتفا به نظرات  خويش  بدون توجه به

هماهنگی، تحت اين باور و انديشه که اگر اساسنامه پشنهادی من پذيرفته شود که دنباله اساسنامه قبلی است و پيرو آن 

ين در غير اين صورت  از کميته هماهنگی خارج  خواهم شد که ا!  خط مشی در کميته هماهنگی  باقی  خواهم ماند؛

  .ز  موجود  استمسئله  در صورت جلسه  مجمع ني

آقای حکيمی پرسيده شد  از .مجمع وارد کرد  را بر آقای حکيمی و آقای سلمان  شوکی چند دقيقه ایاين شيوه بر خورد 

د  و به و نقاط ضعف  و قوت آن  حذف يا تائيال  نقد و بررسی مجمع قرار گيرد شنهادی  شما مجيچنانچه  اساسنامه  پ

دند  که تنها مجمع  و بدون توجه به  رای آن تکرار نموحضورقای حکيمی  درآتًا که نهاي .دنمائيد نظرتجدي ، مجمعرای

اما همين سئوال نيز  .کميته هماهنگی  خارج نخواهم شد که اساسنامه من مورد پذيرش واقع شودوقتی می مانم  و از

هادی ديگر به نمايندگی آقای مقدم شد و از ايشان خواسته شد تا از طرف اين خطاب به ارئه دهنده ی اساسنامه پيشن

ايشان با صراحت اعالم نمودند که من پايبند به رأی مجمع بوده و مجمع ميتواند  طيف نظر خود را ارائه دهد،

ر کميته هماهنگی اساسنامه رامورد مطالعه قرار داده وتصميم خويش را اتخاذ نمايد؛ ما نيز هماهنگ با رأی مجمع د

 نيز پيگير حتی با تصويب اساسنامه آقای حکيمی با آنها خواهيم ماند و در کميته هماهنگی باقی مانده و در ضمن

اعضای کميته هماهنگی به ، يکی ازبه برخورد وشيوه نگرش آقای حکيمیبا توجه  .نظرات خويش خواهيم بود

ضد کارگری دانسته و ارائه چنين شيوه برخورد و انديشه  منشانه،ديکتاتور ،دمکراتيکاحت نظرات ايشان را غيرصر

ای را نسبت به مجمع، يعنی نظرات ايشان را دليل به عدم پذيرش نقد دانسته واين مفهوم را می رساند که مجمع 

ا باشد، اين سئوال پيش می آيد پس عاليترين رکن تصميم گيری که خود تصويب نموده ايد چه معن بايستی تابع من

اين اساسنامه پيشنهادی نيز  چند بخش تغيير داده ايد،اساسنامه قبلی را در مفهومی خواهد داشت؟ آيا همچنان که خود،

؟ وچه بسا مجمع که عاليترين تصميم گيرنده در کميته هماهنگی است برای تغييرويا نقد و بررسی نخواهد بودقابل 

  .امه طرف ديگررابپذ يردساز وکارها وسبک وشيوه در اين شرايط مفاد اساسن

زيان جدی  اينگونه شيوه تصميم ونظريه شتابانه واکتفا به اينکه تنها شيوه درست فکر کردن من هستم به خود من

 .خود تحميل نموده استيشه، سکتاريستی وديکتاتوری را برخواهد رساند همچنان که تاريخًا اين شيوه اند

ل از ارائه اساسنامه و توضيح وتفسير آن ويا روبرو شدن با نقد و بررسی اما توضيحی کوتاه ضروری است، اينکه قب

، شايسته يک انديشه  به خروج خويش در صورت عدم پذيرشالزم، شتابانه مجمع را وادارکردن به تصميم و تهديد

 در اين دوستان عزيز هدف اين است علمی نيست و ما را از فرصتها ودانش بيشتر ونقد ونقد پذيری باز ميدارد،

بسياری از مطالبات اما درو .زيرا نمی توان هيچکس را حتمًا مثل هم پيدا نمود .را تحمل نمودشرايط می توان همديگر

و منافع طبقاتی علی الخصوص در اين شرايط بحرانی می توان دريافت و می توان متحدانه با همديگر از اين 
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مع تا رسيدن به شرايط مطلوب جهت بررسی اساسنامه های در پی اصرار مج مطالبات انسانی مشترک دفاع نمود،

پيشنهادی  فرجه يک ماهه داده شد تا اساسنامه ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ونهايتًا مجمع رأی خويش را 

تصميمات خويش تجديدنظر نموده به رای مجمع واظهار می رود دراز دوستان عزيز نيز انتظار .تصويب نمايد

  .همت گمارندبه اتحاد طبقاتی وپيشبرد اين امرو ديگران ونقاط مثبت ومنفی توجه کرد،نظرهای 

 

                         
  "یهماهنگ تهيکم نيفعال ازی جمع" 

 
١٣/١٠/١٣٨۴  


