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  به نوشتهپاسخ

" ميکن ی م را محکومی هماهنگتهي کمی از اعضای تعدادريحرکت اخ  
    
  

ماه هشتاد و شش اسفند م تشهبيست                                                                        منوچهر
  

  
  آن که دلش زنده شد به عشقرديگز نمهر

  عالم دوام مادهي است بر جرثبت
 
  به نوشتهپاسخ

" مي کنی را محکوم می هماهنگتهي کمی از اعضای تعدادريحرکت اخ " 
 
ندهي آ به  ديام و  ی کارگران فعال انقالبی تمام  بهديخسته نباش  وی دارهي جان باختگان جنبش ضدسرماهي درود به کلبا   

 کم اي  اطالع ی بی هماهنگتهي درون کمري و اتفاقات گذشته و اخاتي است که از واقعیخن من با دوستان کارگر سیرو

.اطالع هستند و بس  

 ٢١ و مستند به بند سوم ماده تهي اساسنامه مصوب کم٣ طبق ماده ی منطقه تهران به تازگتهي کمیاعضا!  کارگردوستان

 ی هماهنگتهي به نام کمینترنتي ایتي سای به راه اندازمي تصمی کارگریاله هاآن جهت انتشار اخبار و گزارشات و مق

  رفتارچيه کارینجاي که تا ادي کنیمالحظه م. کرده اندمنتشر ۴/١٢/٨۶ خيتار آن را درهياطالعگرفته و) منطقه تهران(

ت منطقه تهران انجام نگرفته اسی هماهنگتهي کمی توسط اعضای اراساسنامهيغ .    

 ه،ي اعالمنيدر ا.  حرکت را محکوم کرده استني ا٧/١٢/٨۶ خي به تاری اهي در اعالمی هماهنگتهي کميی اجراتئي هاما

"  صادقی فعاالن کارگریسرخوردگ"، باعث "کيردموکراتيغ" منطقه تهران را ی هماهنگتهي رفتار کميی اجرائتيه

 اساسنامه ريي تغی برای مجمع عمومتي صالح تهرانتهي خوانده  و اعالم کرده که کميی اجرائتي هميو ناقض تصم

يی اجرائتيه. شده است)  مخالفانهي تصفئتيتو بخوان ه (يی اجرائتي انتخابات هیموجود را رد نموده و مانع برگزار  

  . خاست و ال" انحالل طلبانه"و " زشت" تهران تهي که رفتار کمردي گی مجهينت  

تهامات آن ها حضرات و ادي جدی بدقلقني پاسخ من به ااما  

 را محسن ی هماهنگتهي کمی اعضایاساسنامه مصوب و موجود و حاکم بر روابط فعل حضرات ازنيتخلفات متعدد ا -١

کي   به کي  ٨/١٢/٨۶  خيبه تار" ی هماهنگتهي درون کمی هاستي به رفرمیپاسخ"عنوان  با  ی اهيجواب  دریميحک  

.تسي نیکي به تکرار آن ها الاقل از جانب من یازيشمرده و ن    

 ی اشاره کرده که اخبار و گزارشات خود را برای هماهنگتهي کمی خود به دو تن از اعضاهي در جوابیميمحسن حک -2

 من یمي از دو عضو مورد اشاره محسن حکیکي.  آن ها را منتشر نکرده استتي ارسال کرده اند اما ساتهي کمتيسا

 از عملکرد و رفتار يی و نمونه هاتهي درون کمقي از حقايیه گوشه ها گرفتم و الزم دانستم کمي تصمجه،يدر نت. هستم
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قضاوت را به شماان را محکوم کرده اند مطرح کنم و تهرتهي که حرکت کمیکسان ازیبرخ" یکارگر"و" کيدموکرات"  

.دوستان کارگر واگذارم    

 از اعتراضات و یگزارشات مختلف ٨۶ لي و اوا٨۵ است که من در اواخر سال ني اصل ماجرا به طور خالصه ااما

...  منطقه ی هماهنگتهي کماري در اختتهي کمتي درج در سای کرده بودم و همان زمان آن را براهي تهیتجمعات کارگر

تو بخوان(  z) جواب مشخص دني مسئله و نشنیريگيپس از پ.  نشدمنعکس تي مطالب متاسفانه در سانياما ا. قرار دادم 

 بوده و از پابه ی هماهنگتهي در داخل کمینيد از سردمداران توطئه و کودتا و بحران آفر که خو- حضراتنياز ا

 از دوستان موضوع را یکي گرفتم همراه با مي تصم- در سطح جنبش هستندستي رفرم-ستياولي ماکیرکابان اسب تروا

 گري به گوش د- بر آنیبراليل ی و خرده کارسميو حاکم شدن روح محفل z  منطقهتهي با توجه به انفعال کم-مطرح و

 گري اعضا از مناطق دري دو جلسه همراه با سالي تشکیريگي پنيحاصل ا. ميني بنشيی رسانده و به چاره جوتهيفعاالن کم

 اري حضرات اشاره بسی پشت   پرده اتيصورت جلسه دوم با هدا.  بوديی اجرائتي هی چند از اعضایو حضور تن

 يی پاسخ گویبرا z  منطقهتهيکم.   را به هم آوردهي شده توسط ما کرد و سر وته قض به مطالب طرحیکمرنگ و مبهم

 مشکالت و نقد عملکرد خود آن را به جلسه یابي شهي ری داد، اما به جابي ترتیبه مسائل و اعتراضات ما جلسه ا

 ی با لحنکيردموکراتيغ يیحضرات در فضا.  کردلي من و دوست منتقدم تبدیستيني محاکمه استالتايها و نيیبازجو

 ما از عمل ،یعيبه طور طب.  خودشان بود نثار ما کردندقي کرده و آنچه که الیاسي سی به ما فحاشزي آمنيزننده و توه

 همزمان با ٨۵الزم به ذکر است که در سال . ند عملکرد خود باشی پاسخگوديآنان با.  چون حق ماستميخود دفاع کرد

من با آن مخالفت کردم و خواهان  z  در منطقهستي رفرم-یتوسط حضرات کودتاچ" ی همکاریشورا"طرح مسئله 

نظر من مورد .  شدمی طوالنی واحد زمانکي طرح در ني کارگران فعال در مورد اري و ساتهي از بدنه کمینظرسنج

 قيما از طر. شد برعلت برخورد با ما دي مززي خود ننيقرار گرفت که ا z  منطقهتهي کميینا اعتی و بديمخالفت شد

 ی قبل از برگزارعي وقاني ایتمام. مي و نشر گزارشاتمان ادامه دادتي به فعالی هماهنگتهي دوستان خودمان در کمگريد

 ٨۶ ی آذر و دخي در تارتهي کمتي در سان نشر گزارشات ممي مورد ادامه تحرنيآخر.  بودی هماهنگتهي مجمع کمنيآخر

 هي جنبش ضدسرمایفعال کارگر "ی گزارش با امضا۴متوسل شدم و   z  منطقه دری زمان من به دوستنيدر ا. بود

 و با خبر شدن از عدم انتشار آن ها به دوست خود یپس از گذشت زمان.  بفرستدتهي کمتي سایبه او دادم که برا" یدار

 به من گفت که زيستم ندر ضمن دو".  کندی آن ها را قبول نمتيسا" که دميپاسخ شن.  شدماي را جوتمراجعه کردم و عل

  گزارشات به اسمنيکه ا دادم   تيمن هم رضا. مشکل دارد" ی دارهيسرما  جنبش ضدیفعال کارگر "یامضا هم با  او

  . دفتاين امر باز هم اتفاق نياما ا. خودم منتشر شود  

 دانند یم" تياقل"و " یتعداد"، "چندنفر" بند  لي خود را وکنانيا. يی اجرائتي هري اخهياما نظر من در مورد اعالم -3

 ی را براینظر" مالقات ممنوع" تهران و حکم تهي کمتي عدم انتشار مطالب سای فتواینترنتي ای هاتيو خطاب به سا

  از آن ها توقع راي ها را نقض کرده اند، زتي ساني فتوا و حکم درواقع استقالل اني که با ای کنند، در حالیآن صادر م

.  حضرات است و بسی و استبداد رایزي ستی متکبرانه، دموکراسی از خودخواهیست ناش درخوانيا. سانسور دارند

مورد " حزب "ی هماهنگتهي حضرات گفت که کمني به اديبا.  روند به ناکجاآباد استی ره که منيو روشن است که ا

 و مالقات ممنوع ميرتان حکم تح" یحزب "اتي گونه طبق سنت سلفتان پدرساالرانه و با ادبني که استينظر شما ن
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 و نظرات خودش دهيحق ابراز عق) به زعم شما (تي آن، اقلی و پارلمان ها ی در احزاب بورژوازیحت. دي کنیصادر م

 و لنگ یدي سفشي رقي که از طردهي به شما به ارث رسهي سرماقبل مای و صنفی رفتار از روابط سلفنيالبد ا. را دارد

 يی اجرائتياکنون بخش توطئه گر ه.  کردندی منيي آن دوران را تعراني مزد بگانداختن در قهوه خانه ها سرنوشت

 ی و ضددموکراسيی ضدشورای اوهي داند و با شی میجنبش کارگر"  مصلحتصيمجمع تشخ"خود را آقا باالسر و 

 که يی اجرائتي ه از دوستان دری متاسفانه تعدادان،ي منيدر ا.  کندی مفي تکلنيي تعینترنتي ای هاتي سای برایگرکار

 هي فعاالن ضدسرمایعني( سکوت مورد سئوال قرار گرفتند گفتند ما ني از بابت ای کردند و وقتاريدرمجمع سکوت اخت

.  شده اندلي اند، اکنون به دنبالچه توطئه گران تبددهي موضع ندم به اعالیازي نگري و دمينظرشان را بازگو کرده ا)یدار

 يی صف آرانيا"  طرفیب" مستقل در مجمع به ناظران منفعل و یري موضع گرغميعل زي نگري از دوستان دیتعداد

 فرصت برند به کار بزي صرفا در حرف بسنده نکنند و آن را در عمل نی دوستان اگر به استقالل رانيا.  گشته اندليتبد

  مبارزه سالم درتي سان به رشد و تقوني دهند و بدیخالء حضور فعالشان را به توطئه گران نمگزک و سوء استفاده از

د کننی کمک  میجنبش کارگر .    

 آمده، نيي شان پای بارورزاني و مگر،راندمانيبه عبارت د. شده اند" یکم تحرک" کنند که دچار ی اعتراف منکيا -۴

وتور م" ندارد، تيفي کگري د– یالتي و دوتشکی چپ سنتی همان بنجل ها-شانينرخ سودشان تنزل کرده، کاالها

 هم مشکل يی اروپااي یني آن با قطعات چقطعات ضي تعوی افتاده و حتی شان به روغن سوزی روسويلکوموت" کوچک

 که ی افت کرده در حال سقوط است، به نحوشاني شاخص کاالهايی بورژواسمي کند، در بورس کمونیشان را حل   نم

 - متحرکهي شان بخش سرماهي سرمای ساختاربيترک کند، در ی فروش سهام احزاب موجود بحران شان را حل نمیحت

 رود که به ی بحران مني شده اند و ای دهند و دچار سرخوردگی نمی تن به فعلگشاني براگري د-"عناصر صادق"همان 

 یسي بغل نویحنا.   نو به دادشان برسدی با طرحی رخ دهد و بورژوازی شود، مگر آن که معجزه اليرکود مزمن تبد

دچار سندرم .  نداردی رنگگري د-يی از نوع لخ والسا-"یهمبستگ "اي" ی همکاریشورا" با شعار نوشايلکوموت

  نبردیترسم که صرفه ا. دهي است که به آن ها به ارث رسیني چ-ی روسوبيژن مع ازیشده اند که ناش" یکوتوله باز"

  . اام مر ز آب حخيروز بازخواست، نان حالل ش  

 ٧/١٢/٨۶ تا ۴/١٢/٨۶ یفاصله زماندر چگونهشمادي حضرات پرسنياازديبا" دق سرخوردهفعاالن صا"مورداما در -۵

!د؟ي اش را اعالم کنجهي و نتديريبگآمار" سرخوردگان صادق"ازديتان توانست"اجتماعا الزم"زمان کاراحتساب حداکثربا   

 ی داراک،ينگفتاروپندارو کرداری داراش،يندهوشمند، دورامهربان و:  استني صادق ایفعال کارگر من ازفي تعراما

 است اي ری بست،ي کند، اهل سانسور نی نمی پرونده سازد،ي گوینم خود، دروغ ی مدافع منافع طبقات،یشرافت کارگر

 را غصب ی کارگرالتي اموال تشکست،ي مسلک نبراليو ل و کاسبکارستي رفرمست،ي نی کودتاچند،ي چیو توطئه نم

 دستانش یاريمغزش به  دستانش به کمک مغزش وست،يروراست است و لبخند مزورانه برلب ندارد، دورون ند، کینم

 کارگر است راي است زنندهي سازند، خالق و مبتکر و آفریم را بالنده گريکدي عتي و طبیزار ملموس زندگربستر کابر

 نهي و کیدارينگاهش عمق رنج و پا در،ین کارمزد بدویني زمی بهشتيی برپاشهياند و دری دارهيو ضدسرما

 ی و تا به آخر انقالبري نظی باک، بی بی اش جنگنده ای در راه کسب منافع طبقات،یني بی را می دارهيبرضدسرما

 کارگر مارستان،ي پرستار به،ي کارگر عسلو،ی خودروساز،ی فوالدساز،یاو کارگر فعال صنعت نفت، نساج. است
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  انقالب توفان کالم، مرغ   کي و، در  راه آهن، نانوا، معلم   بان  اتوبوس، کارگر و سوزن ر، رانندهمعدن، رفتگر شه

.ت اسهي سرماهي امان علیاو آموزگار ما در نبرد ب.  استیکارگر    

 توفان امواج نيا.  شکستگانند و منتظر باد شرطهی ما کشتستي صادق، توطئه گران رفرمی فعال کارگرني مقابل ادر

 همان اي (ی است که درحال فراخاستن از بطن مبارزات کارگران است و دارد کشتی دارهي جنبش ضدسرمایانقالب

 ی همچنان به تخته پاره هاناني کوبد، و ایم ی کارمزدهي بر صخره علی و به تمامکسرهيآنان را ) یاسب تروا

 -ی علمسمياليرخشش آفتاب سوس دري و همچنان زدهيشان چسب"ی دولتی دارهي و سرمايی بورژواسميالينئوسوس"

  نجات شانقي به کمک شان بشتابد و غری پوست خواهند انداخت، مگر آن که بورژوازی کارمزدهي جنبش علیکاربرد

.یابير چند روزه دني مگر ا،ی تو در خوابوصد و پنجاه رفت . گردد    

  ضدیعمل انقالبنها به علت جوهرت تنها وی بودن جنبش کارگری دارهي ضدسرماتيمحور ما بریاما پافشارو -۶

 یکيالکتي دی نفیعنيخودکردار دری دارهيضدسرما . استی دارهيسرما هيعل  کارگرانی مبارزات طبقاتی دارهيسرما

 و -... وی و تعاونیچه دولت وی چه خصوص- آنیعمل وی اشکال حقوقیتمام دردي تولليوسا  بری دارهي سرماتيمالک

کارگران و  منافع  یراستا در  ديتول  لي وسا  کردنیاجتماع  جهت در ی کاربرد-ی علم سميالي سوس یکيالکتيد  اثبات  

.ش استهي شاگاهي قرارگرفتن انسان در جای طبقه برای نفندي فرای واجرایزحمتکشان، آن هم با افق لغو کارمزد    

 کارگر توسط خود ی توده های حزب طبقاتجادي در جهت کمک به ای الهي را وسی هماهنگتهي ما کمالت،ي مورد تشکدر

يی شورایري گمي حاصل مبارزات کارگران از درون تصمنيدرواقع ا. مي دانیها مدرون مبارزات خود آنازکارگران و  

  . د بخشی متي و به آن مشروعد انجامی می حزب کارگرکي خود آنان است که به یو انقالب  

 ني است، و ای از استقالل تشکل کارگریستي رفرمی درکیاوح" یتشکل مستقل کارگر" ما بر اني اصرار فرقه گرااما

 نيطبق ا. دي توللي وساتي و مالکهي دولت است و نه استقالل از سرمایاسي س-ی حقوقرهي از دایدرک همانا استقالل مدن

یردولتي سازمان غکي هي شبیزي چیدرک تشکل کارگر  (NGO ) از نوع ی است، سازمانی دارهيدر جامعه سرما 

 و خاور دور کايدر اروپا و آمر" ستيکمون"و " ستياليسوس"و " دموکرات" احزاب اي موجود ی هاهي و اتحادکاهايسند

از کارفرما و دولت در پوشش چانه زدن بر سر حق و حقوق " مستقل "ی که با ظاهرقاي و آفرني التیکاي آمریو حت

 سان بزک کردن وضع موجود نيارگران و بد کاني در می دارهي سرشکن کردن بحران و مصائب سرماجزکارگران 

  به طور گذرا مطالعه کنند تایرا حتري صد سال اخیاسي سی حضرات انقالب هاني است که ایکاف.  کندی نمیگريدکار

  . دنني ببی را به خوبی با افق لغو کارمزدی دارهيکمرنگ شدن مبارزه ضدسرما  

 که هدف نانيا. ندي بخشنامه صادر نفرماماني کودکانه بردارند و برا است که دست از لجاجتني افراد اني ما به اهيتوص

 هودهي خورند چرا بی لنگر انداخته و کنگر متهي کمني را قبول ندارند اما در ای هماهنگتهي کمیمصوب مجمع عموم

 تيجلب رضا ی و برای همکاری شورای اعضاگري با د- پرده پشت  آن هم در - کنند که تفاهم نامه خود را یتالش م

که دراساسنامه را،کارگر جنبش طبقه  "ی دارهيضدسرما "زهر  تاينها  کنند ولي تبد ی هماهنگتهي کم  به اساسنامه آنان  

؟ کنندلي تبدتي خاصی بیآن را به جنبش ورنديآن بگ قرار گرفته، ازدي مورد تاکوستهي پتهي کممصوب    

 به رغم - طبقه کارگر ی دارهي ما بر مبارزه ذاتا ضدسرمایپافشار و یداري که پاني از اميخوشحال!  دوستان کارگر اما

 و گوهر جنبش ی مباحث نظرراياخ.   در حال شکوفه دادن است-ی و شبکه ماهواره ايیوي رادستگاهينداشتن ا
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 مورد کند و کاو و پژوهش ی دارهي جنبش ضدسرماان دلسوختگی در مقاله های با افق لغو کارمزدی دارهيضدسرما

دي سع،یمي مانند مراد عظگريمقاالت دوستان د طورني و هم٢١ نگاه شماره هي به نشریلطفا نگاه. رگرفته شده استقرا  

   . ديندازيب...  جعفر رسا وت،ي هداژني بدار،ي غفور کشاورز، ناصر پام،ي کردري ح،یسهراب  

 (www.hamaahangi.com)   .دي بفرستمانيبرا ن منطقه تهرای هماهنگتهي کمتينظرات خود رابه آدرس سا و اخبار 

.ميشارف ی ممانهيدستتان را صم  

اني دانشجو،ی فعاالن کارگرري آنان و ساهي علی منصور اسانلو و لغو احکام ضدبشر،ی محمود صالحی خواهان آزادما  

ميو زنان مبارز هست .    

 

  طبقه کارگری دارهي و ضدسرمای باد پرچم جنبش انقالببرافراشته
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