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یشروي  و ضرورت پی هماهنگتهيبحران کم  

 
شش ماه هشتاد و آبانتم شه                                                                                محمد حسين                            

 
 

.کردند يیصف آراگريکديمقابل شدند ودرزيهم متما ازشيپ ازشي بی هماهنگتهي کمی درونشيگران دو گذشت زمابا  

 خواهد بستر ساز ی متهي کمني انکهي ظاهرا برهمه  متشکل کردن کارگران و ا،ی هماهنگتهي کمیري شکل گیابتدادر

 ی نظرنيياما با تب. باشدست مشکل ساز توانی نمزي مورد ننيا باشد روشن بود واختالفات درري تشکل فراگکي جاديا

 ی نظریانهايبه طور خالصه بن. شد هستنديم تر ازانچه تصوریروشن شد که اختالفات جد ،یمي حکی اقایدگاههايد

 ی است که می ظرفی دارهي تشکل ضد سرما-١.  چند مورد شناختني ای توان بر مبنایرا م) یميحک(تي اقلشيگرا

 شي پسميالي تا سوستينها بپردازد ودری دارهيتمام عرصه ها به جدال با سرما تا دردي نماجي همه کارگران را بستواند

مشخص حزب طبقه کارگر،نه تنها ضرورت خود را به  وبه طوریاسي سی همه احزاب و گروههاجهي در نت-٢برود 

 ی به سوشيشروير و پ سد راه تکامل مبارزه طبقه کارگلکه دهد بیدست م کننده طبقه کارگرازیعنوان تشکل رهبر

 کيدئولوژي ای را به نوعیجنبش کارگردر گري دشاتي همه گرانکهي ا توجه به  با دگاهي دنيا - ٣ .باشدي مسمياليسوس

 نيل فعانياتحاد ب تجمع و،یعمال نه باهمکار وتينهاست،دري قائل نیاعتبار ارزش وکيچي هی کند و برای میابيارز

 التي تشکی هماهنگتهي وقت کمی با فراخوان به اعضای مقطع زمانکي و دريیها بلکه به تنی جنبش کارگرکاليراد

.دي نماجاديخواهد اي را می دارهيضد سرما    

 ري به مباحث زبي به ترتمي توانی تا کنون انجام گرفته است مشي گرانيمقابل ا که دری وعلنی مباحث درونانيجردر

.ميياشاره نما  

 ،ی مذهبري و غیکارگران مذهب( رديبگ بر  درتواند یاست که همه کارگران را م یتشکل ،طبقه کارگرري فراگتشکل

 وعقب شرويتندرو،کارگران پ  محافظه کاروکارگران ،یاسي سري وغیاسيکارگران س  سواد،ی با سواد و بکارگران

 یمي حکیآقا. گرددي م مطالبات کارگران ممکننيتربه روز وني تريی ابتدایمبنا بری تشکلني چنجاديا. .....)مانده و

:    دي گوی مني موجود چنشيدر مورد نگاه دو گرا ...."ی هماهنگتهي در کمکرديکشاکش دو رو " به نام یدر مقاله ا

خالف بر  داند،در مقام عمل،ی می واحدتي کلکي کارگران را یاسي س-ی آنکه مبارزه اقتصاد،ضمنیفعال جنبش "

". کندیان شروع م کارگری ،از مبارزه اقتصادیفعال فرقه ا  

 و ستندي بای دارهي سرماستمي اند که در مقابل مجموع سدهي نرسیطي که هنوز به چنان سطح و شرایواقع کارگراندر

 توان یاست را م...  اخراجها و هي علاي دستمزد و شي افزااي دستمزد عقب افتاده و یمشخص برامبارزاتشان به طور

 ی بلکه بر مبناشي وان گرااني جرني ااي اراده و خواست ما س مسئله نه بر اسانيا. نمودی سازماندهی تشکلنيدر چن

 که یراني کارگر اونهايليهزاران و م . باشدی مبرهن می غرضی هر انسان بی و ملموس است که برای جاریتيواقع

ن مسئله يانند نمونه بارزکي مبارزه مشاني مطالبات طبقاتني تريی ابتدایبرا است وی دارهيجدال با سرما درشانيزندگ
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 ی وارد کارزار مگاهي گاه و بيی مطالبات ابتداني ای خود برااني کارگران در تضاد دائم با کارفرماني همه ایعنياند،

دهد  قراری دارهي بتواند خود را در مقابل سرمای که به تمامدهي نرسی مبارزات به چنان مدارج و سطحنيشوند اما ا

 هفت تپه را در نظر شکريتجمع کارگران ن.  وارد کارزار گرددی دارهيرما سیا مطالبه نابود بگري دیو به عبارت

 دستمزد عقب افتاده شان وارد افتي نکرده اند با مطالبه درافتي ماه دستمزد درني کارگران که چندنيا .ميريبگ

 است که دستمزد ی دارهيرما سهي علی مبارزه ای به راستنيبله ا. کارزار شده و دست به اعتصاب و تجمع زدند

 را ی دارهي سرمای مبارزه به تمامني ااياما  ا.  تحت فشار قرار داده استدايکارگران را پرداخت نکرده و انها را شد

 هفت شکري در دستور کارآن است؟ در واقع مبارزه کارگران نی دارهي سرماستمي سی سوال برده و مطالبه نابودريز

 دي بازي مبارزه را ننيهر چند که ا. دارد ی دارهي سرماستمي سی و نابودی خواهیلبه سرنگون تا مطایاديتپه فاصله ز

 دي با تمام توان نه تنها در ان بازي مبنا نني دانست و بر همی دارهي سرمای نابودی مبارزه برای از روند کلیجزئ

 مي توانی می کارگرجنبش نيهمه ما فعال. مي آن  داشته باشی در ارتقا و سازماندهی سعدي بایشرکت کرد بلکه به تمام

 ی رشت براکيمبارزه کارگران الکتر . مياوري بادي گذشته اتفاق افتاده را بی سالهای دست را که طنيدهها نمونه از ا

 خودرو راني کارگران ا،مبازرهی در مقابل اخراج دسته جمعی عقب افتاده،مبارزه کارگران کفش ملیدستمزدها

 قائم تي دهها کارخانه،مبارزه کارگران چیلي جاده ها به خاطرتعطد،بستني عاز قبل ی هایافه کار پرداخت اضیبرا

 است که همه یاز جمله موارد....  عقب افتادن چند ماه دستمزد ولي کرج به دلتي کارخانه و چیلي تعطليشهربه دل

 است که با آن دست به ی اقتصادطي شرانيهم یاساسا مبارزه طبقه کارگر بر مبنا. ميما با انها برخورد داشته و دار

 یابي توان انرا همه جانبه ارزی و نمافتهي گسترش نزي نی محدوده اقتصادني جدال در همنياما ا . استبانيگر

 مطالبه شان ی شده اند برالي تعطاي که عمدتا دستمزدشان عقب افتاده و يی چرا کارگران کارخانه هانکهي ایعنينمود،

 نيا.  زنند ی کمتر دست به اعتصاب و اعتراض ماري بزرگ بسعي ها و صنانه و چرا کارخاندي ای مابانيبه خ

 خود کهي به آب بارشي است که کم و بی مسئله است که سطح مبارزه کارگران هنوز در حدني اانگري بتيواقع

.  کنندی نمه گذارند مبارزی منداي معوقه پا به می دستمزدهای که برای حد اقل به نسبت کارگراناي کنند و یدلخوش م

 به ني تحت فشارند اما اداي بار کار کمرشان خم شده شدري که در زی کارگرونهايلي که همه ممي دانی میما به خوب

 که رفتي پذدي را باتي واقعنيبله ا.  شودی حس مداي و ضرورت تکامل مبازرات و ارتقا انها شدستي نی کافيیتنها

 نيپس اختالف بر سر ا.  در حال انقالب کردن بودنددي باشهي همگران شد،کاری انقالب م باعثيیاگر فقر به تنها

 است که ني اختالف بر سر ا،بلکهی از مبارزه اقتصادیميکح ی و اقامي کنی شروع میاسي که ما از مبارزه سستين

 به دستمزد شي افزاايتاده و  دستمزد عقب افافتي و از حد مطالبه درمي را گسترش دهی مبارزه اقتصادمي خواهیما م

 ی سوال مري را زی دارهي و مناسبات سرماستمي که کل سیاسي به مبارزه ستي و در نهایمبارزه همه جانبه اقتصاد

 بماند اما ما ی محدود باقاري بسی مبارزه اقتصادکي خواهد در ی میمي است که حکنياختالف بر سرا.ميبرد ارتقا ده

 کند درجا بزند ی دستمزد مبارزه مشي افزای تشکل که فقط براکي خواهد که در ی او ممي از آن فراتر بروميخواهيم

پس . ندي توانند عمل نمای که در جهت منافع کارگران ممي هستيی تمام امکانات و تشکلهایرياما ما خواهان بکار گ

 در طبقه یلف مختیفهاياست که ط تي واقعني از جمله انها ادي آنها را ددي در کارند که بازي نیگري دیپارامترها

 یالتي مبنا تالش دارند تشکني بر ای جنبش کارگرني در حال حاضر وجود دارند و فعالی مختلفطيکارگر و در شرا
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 بتواند کارگران را جذب شتري تا هر چه بدي نمااني مطالبات را بني و به روز ترني تريی که ابتداندي نماجادي ایکارگر

 و در واقع دي نمای و پراکنده آنها را سازماندهی مطالبات به روز کارگران و مبارزات خودبخوددي تشکل بانيا. دينما

 ني اگر بخواهد چنسم؟يالي به سوسدني رسی است برای تشکل ظرفني ااياما آ.  را به جلو ببردیچند گام  جنبش کارگر

 همه مطالبات ه کند بلکانين را ب است نه تنها مطالبات به روز کارگرای را به دوش بکشد ضروری افهيوظ

 ی دولتني و ماشی دارهي الزم است که سرمای به تمامیعني.  قرار دهددي را در دستور کار بایاسي سی و حتیاقتصاد

 یاسي حزب سکي بلکه ستي نطي شراني در ای علنی کارگرري تشکل فراگکي گري دنيانرا مورد تهاجم قرار دهد و ا

 را به دوش بکشد ی دارهي سرماستمي تمام سهي مبارزه علفهي را ندارد تا وظني اتيتشکل ظرف ني چرا انکهياما ا. است

 باشد و یستيالي خواه و با برنامه کامال سوسی سرنگونیالتي شود که،اگر بخواهد تشکی می ساده ناشتي واقعنياز هم

 گري کند، دمل عی دارهيمام سرما تی وانجام انقالب و نابودی نمودن دستگاه دولتی متالشیبه صراحت در راستا

 و مي جذب کنمي توانی خواهند را نمی ان مبارزه می برای دارند و ظرفی محدودی که فقط مطالبه اقتصادیکارگران

بر .  موجود داشته باشدی کارگریالتهاي همانند تشکی علنمهي حد اقل ناي و ی علنتي تواند فعالی نمی تشکلنيهم چن

 وجود داشته باشد که همه دي بایالتي و تشکابدي ی ضرورت مگرت که حزب طبقه کار استي مبنا و واقعنيهم

 قرارداده و ري را تحت تاثی جنبش کارگرشروي پفي کند تا طغي و تبلدي را مطرح نمایاسي و سیمطالبات اقتصاد

ر عهده  آن بفي ندارد،در واقع قرار دادن وظای  وجود حزب طبقه کارگر ضرورتنکهيتصور ا. ديجذب نما

 و ی دارهي کل سرمای نابودی کوتاه آمدن از مطالبات همه جانبه طبقه کارگر برااي است و ري فراگیرگر کاالتيتشک

 به چه دي نماجي تمام کارگران را بسستي که قادر نی که پس حزبدي آشي سوال پني اديشا.  باشدیدم و دستگاه ان م

 کارگران یتي موقعني برد در چنیر سوال مي را زی دارهيسرما نظام ی  حزب طبقه کارگرچون تمامد؟ي ای میکار

 ی قادر خواهد بود هزاران کارگر و حتی جنبش و رشد مبارزه طبقاتیشروي اما با پدي نمای مجي را بسستيکمون

 و فتادي اتفاق نني اهي انقالب روسانيمگر در جر.  جهت دهدی دارهي سرماهي و بر علدي نماجي نفر رابسونهايليم

 بر آمد مبارزات در کردستان اني مگر در جراي نکردند؟ و ی رهبرکهاي و دهقان را بلشواز کارگر،سربونهايليم

 تي فعالجهي جزنتیزي چني ااي مردم با فراخوان به اعتصاب کومله دست به اعتصاب گسترده نزدند؟آگريکارگران و د

 ی و تشکل توده ای حزبکل دو تشني بنا بر ا کردستان نبوده است؟ ی در مبارزه طبقاتی و مستمر حزبیطوالن

 و در گريکدي قرار دارند که مکمل یتي خود و در موقعگاهي در جاکي با هم ندارند بلکه هر ی نه تنها تناقضیکارگر

 ی و با موانع جدگرددي دچار لغزش میبدون هرکدام از آنها جنبش کارگر. مبارزه کارگرانند یشروي پیراستا

 چگونه ممکن است کارگران یطي شراني خود نباشد در چنی تشکل تودهایارااگر طبقه کارگر د.روبرو خواهد بود 

 پراکنده تي وضعني نمودو از اجي کنند را بسی خود مبارزه می اقتصاديی مطالبات روزمره و ابتدای را که برایاديز

 ی چگونه مشدگر وجود نداشته با طبقه کاری اگر مبارزه حزبگري دیو از سو.  خارج ساختريگيو جدا از هم وناپ

 توان دائما یچگونه م.  گرددی ضرورت آن برجسته مشتري و بشتري کرد که هر روز بجادي ایستياليتوان قطب سوس

 را ی کرد تا جنبش کارگری را در حزب سازماندهیشتري بیستهاي و کموندي به نقد کشی را و به تمامی دارهيسرما

 از ري بدون تاثی شد و جنبش کارگری انجام مینها خودبخودياگر همه ا.ر کرد  دویاز صدها انحراف و نا آگاه

  ضدیمي به قول حکاي و ی توده ای تشکل کارگرکي ی به حتیازي کرد چه نی می راه را طني ایستيالي سوسشيگرا
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  .   بودی دارهيسرما

 ی و تشکلهاشاتي گراگريختن د نشناتي وجود دارد،به رسمی هماهنگتهي کمتي که در عمل اقلگري دی نکته ااما

  باره اول گفته نياما بهتر است در ا. کرده استجادي نمود داشته و مانع ای هماهنگتهي است که در هر قدم کمیکارگر

:مي را بشنویمي حکی آقایها  

 یاري ی برای بر نامه اچي هر چند به صورت خود جوش و بدون ه-کسوي از ی هماهنگتهيز،کميدر عرصه عمل ن"

 به -تهي کمی کارگران برایري به عضو گی حال با گوشه چشمني خود و در عیروي کارگران در متشکل شدن به نبه

 توان ی در مبارزات کارگران متهيکم شرکت فعاالنه یاز نمونه ها( کندیهر حال در مبارزه کارگران شرکت م

 رو،کارگراني باب نانيکردستان،معدنچ یگان،نساجي وای آجر پزیشرکت آنان در مبارزات کارگران شاهو،کوره ها

اما ) لرستان نام بردیخچالسازي تهران و کارگران ی طالقانابانيدر خ١٣٨٥ ماه مه س،اولي پرریشرکت واحد،نساج

 به خود تجمعات وستني با فرا خوان کارگران به پیروني چپ در عرصه بیاسي سوه گرکي مثابه گربهي دیاز سو

 دهد و در ی مليتشک ... ی همکاری شوراگري دی کند و با گرو ههایرگران برگزار مچتد ده نفره جدا از توده کا

ی سازالتي تشکی و بطور کليی اجرائتي و انتخاب هی هم و غم خود را صرف بحث اساسنامه ازي نیعرصه درون  

  ( قالهمنقل از همان ......"(  کندی میريو عضو گ  

ني در ای کرديرو  چه کي و هر   آن کدام استتي و اقل ی هماهنگتهي کمتياکثر  که کارنامه دي د دي با ی به راستاما  

؟ نهاي درست است یمي حکی آقای ادعاايمدت داشته اند و آ    

 بود با اعالم يی اجرائتي هتي با وجود انکه در اقلشي گراني شرکت واحد،ایکاي از سندی جهانتي حمااني جردر

 تي و در نهاردي بگيی به موقعمي  نتوانست تصمزي نتيفانه اکثر مخالفت نمود و متاسهي اطالعکي دادن ی وحتتيحما

 به لي تبدتي شرکت واحد قرار نگرفت و در نهایکاي از سندتي در حمای در کنار مبارزات جهانی هماهنگتهيکم

 رابطه ني نمود و در ایباني و پشتتي حرکت حماني به طور جدا گانه از ایاما محمود صالح.  طرف شدی بیناظر

درواقع نظر . با آن توافق داشت و داردزي نی هماهنگتهي کمتي و اکثرمي نوشت که همه ما از آن با خبری اهيانيب

 تي و محبوبتي مقبولی بود و دارای هماهنگتهي کمی که سخنگوی شخص بلکه بعنوان کسکي نظر ه نیمحمود صالح

 یدر مبارزه کارگران شرکت م..... کسوي از ی هماهنگتهيکم" گفته است یمي حکیآقا.  در نظر گرفته شوددياست با

 گروه کي گربمثابهي دی از سواما" کارگران را آورده و در ادامه گفته یو در پرانتز همه مبارزات خودبخود" کند

 به خود و تجمعات چند ده نفره جدا از توده کارگران وستني با فرا خوان کارگران به پیروني چپ در عرصه بیاسيس

 عنوان ی مورد طورني در انيبنا بر ا."  دهدی مليتشک ... ی همکاری شوراگري دیندو با گروهها کیبرگزار م

 ني در اتي برهان خلف آن،اکثری مبارزات کارگران شرکت داشته اند و بر مبناه در همیميشده است که جناح حک

 ايآ.  و اساس داردهي اتهام تا چه حد پاني امينياما بب.  خود بوده استی نداشته و به دنبال برنامه فرقه ایمبارزات نقش

 تمام مشکالت در مبارزات جود نرفت و چند روز با وروي از رفقا به معدن باب نگري دیکيبهروز خباز به همراه 

 اني سنندج در جری کارگران نساجندهي نمای بهروز سهرابنکهي نکرد؟ مگر نه اهيآنها شرکت نداشت و گزارش ته

 اساس از آنجا اخراج شد و هنوز هم در آن رابطه دچار مشکل و درد سر است؟ مگر نيبر هماعتصاب آنها بود و 

 نبودند و همه ی طالقاناباني در خ٨٥ از گردانندگان مراسم اول ماه مه سال یگ هماهنتهي کمتي اکثرندگاني نمانيهم
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 را که حدود سه ٨٦اول ماه مه سال  به عمد مراسم یمي حکیآنها با تمام توان در آن مراسم شرکت نکردند؟ چرا آقا

 یماهنگ هتهي کمتي اکثرني رکن آن همکي که ی همکاریهزار کارگر در آن شرکت داشتند و توسط شورا

 در تهي کمتي اکثری فعاالن کارگراياست،برگزار شد را از قلم انداخته و خود حاضر به شرکت در آن نشدند؟ آ

 که در ی کارگراناي شرکت نداشتند؟ و آدي هم کشیابانيظاهرات خ به تی رشت که حتکي الکتریمبارزات طوالن

  محل کارايو در شهر خود و وجود داشته   که امکانش ی مبارزات کارگر  هستند در تمامتي در اکثری هماهنگتهيکم

 خود،فعاالنه و با تمام توان در آنها شرکت نکردند؟        

 ی هماهنگتهي کمت،ي اکثرتي جدليتنها به دل  و فت با آن برخواست به مخالتياقل ...ی همکار ی شوراجادي اانيجردر

فت خود را عمال با  مراسم مشترک اول ماه مه،مخالی برگزارانيجرو در.  شد ی همکاری به شوراوستنيموفق به پ

آن در اگرنيابنا بر.  ما را داشتندیهوادوراز نموده وطفازآنها ل دونفریکيمراسم نشان داد و فقط شرکت نکردن در

 ی آزادی برامينه قادر بودکار بود و دری کرد نه چنان مراسم با شکوه و موثری فعاالنه عمل نمتي اکثرزي نتيموقع

ابان جدا يخهزاران کارگر معترض در خودمان را ازدي با  فرقهکيهمچون   و ميبده شعارابانيخ دریمحمود صا لح

 ی و تشکلها ی کارگرني گذ ارد و خود به همه فعالی بر ما می نام فرقه ایمي حکیاما جالب است که آقا. مي کرد یم

  در جنبششي قدم به پکي ی همکاری شوراجادي ای به راستايآ. گذارديمگري دی نام گرههای همکاری شوراکاليراد

اگر .دي نفره نام توان تجمعات چند دهی می راحتني مه را به هماه نبوده است و تظاهرات هزاران نفره اول می کارگر

 ممکن است اي اميداشت  مبارزه نقش   نوعنيتوانمان در ا  و درحد  مي دهبيترت"  تظاهرات چند ده نفره  "ميما توانست

 سال نهمهيا  ازس خوب شد پم؟ي خبریآنها ب دادند که ما ازبينفره را ترت هزارني چندی کدام تظاهراتهاندي بفرماشانيا

 و ني با فعالی همکاریعني بودن ی فرقه ا .ميدي فهمیمي حکی بودن را با مباحث آقای بودن و جنبشی فرقه ایما معنا

 راه انداختن تظاهرات چند هزار یعني بودن یفرقه ا !ی همکاری شوراجادي و ای در جنبش کارگرکالي رادیتشکلها

 جنبشدر  ستياليسوس احزاب  به ضرورت وجود   اعتقاد یعني بودن  یافرقه   !اول ماه مه روز  در ینفره کارگر

 همه یعني بودن یجنبشو!  شرکت واحدیکايسند ازتيحما دریمبارزه جهان شرکت دریعني بودن یفرقه ا! یکارگر

 تهي کمتياکثر! نکردن شرکت   یهمکار  شورا و چيهدر ! گفتنراهيب و  بدستياليسوس به احزاب  !دنينام را فرقه 

 جنبش ی هماهنگتهيکم کوچک   تياقل  یعني.  به خود دانستن ئمو باالخره جنبش را قا ! را هم فرقه دانستنیاهنگهم

! فرقههياست و بق      

 خورد و ی به چشم میستي برخورد انحصارطلبانه و سکتاری هماهنگتهي کمتي حرکت و مباحث اقلی جابه جادر

) ٨٥مان سال  هیعني سال قبل ٢( مراسم مشترکی برگزاری برایريگي پتهي کمشنهادي پاني در جرکباري. نمود دارد

تي آنها نوشت که ما شما را به رسمليمي اه داشت در جواب بتي اکثريی اجرا ئتي آن موقع در هدي شا که  تي اقلنيا  

؟ استی در جنبش کارگریشروي پی برای تشکل کارگرکي برخورد وهي شني اايآ. مي شناسینم    

بهروز بر .  زدروني بشتريحصار طلبانه ب و انیستي و بهروز خباز نگاه سکتاریمي حکی آقاني مباحث باني جردر

 فرا خوان بدهد به ی هماهنگتهي وقت کمی به اعضادي بای تشکل کارگرجادي که در زمان اتهي بند اساسنامه کمنيا

 جنبش کالي رادني از تمام فعالدي بای هماهنگتهيبهروز عنوان کرد که کم. آن شد ريي انقاد کرد و خواهان تغیدرست

 نيدر واقع نگاه  بهروز به ا. ندي نمای تشکلني چنجادي موجود دعوت به عمل اورد تا اقدام به ای وتشکلهایکارگر
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 ممکن لي وجود دارند که به هزار دلی درجنبش کارگریاري بسکالي رادني و فعالشاتي بوده و هست که گراتيواقع

 در کنار هم و دآنهاي باري تشکل فراگکي و در. گرفتدهي توان انها را نادی و نمدي و نباستندي نی هماهنگتهيعضو کم

 که ی در مقابل اعالم کرد که همه کسانیمي حکیاما آقا.  مورد نظر بکنندالتي تشکجادي با هم اقدام به ایدر همکار

 و ستهاي صورت به رفرمني اري باشند و در غدي بایهنگ هماتهي کنند عضو کمجادي را ایالتي تشکني توانند چنیم

 شود ی روش مني با ااي آست؟ي نسمي و سکتاریني خود محور بتي نهای به راستني اايآ. تعلق دارند راست شاتيگرا

 که ی جنبش کارگرني از فعالیاري داشت؟  بسمي خواهني فرقه برج عاج نشکي اي کرد وجادي ای کارگرريتشکل فراگ

امه مشترک داشته  و برنی همکاری هماهنگتهي بارها با کمندي نمای متي مستقال فعالاي هستند ویگري دیتشکلها در اي

ی را متي واقعني ای همکاریشورادر امورگري دانيجر دراي مه امسال بود و   ماه  اولانيجرآن دربارز نمونه . اند  

  . ديشود د  

. ت در تناقض اسی وی قبلی وا نمود شده که کامال با گفته هاگري دی مسئله به گونه ایمي حکی آقارياما در مقاله اخ 

:مدهآ نيآنجا چندر  

"  فعاالن اني کارگران به حاملي با تبدگري دی خود متشکل شوند،از سویروي شود به نی به کارگران گفته مکسوياز 

 نيتريکلمه و( شود ی بدل مني فعالني انيتري واي لشکر یاهي توده به زائده وسني در واقع ای هماهنگتهيمتشکل در کم

 آنرا داشته باشد ،بکار برد که البته با مخالفت دي بایته هماهنگي مثبت که کمیعنوان امر به تهي از موسسان کمیکيرا 

"....) روبرو نشدزي نگرانيد  

 کارگران ،کمک به اني در میري تشکل پذهي روحجادي و ای بستر سازیعني ی جنبشکردي روکسوملزوماتياز ..."..

 نهي آنها و فراهم کردن زمیتهاي و مرتبط و هماهنگ کردن فعالیات و خدمیدي در مراکز تولی کارگری تشکلهاجاديا

 جادي توده کارگران حول اجي بسی برای به شکل علنی فعاالن کارگری کنونتي فعالی علنري گذار از تشکل غیها

 و ی دارهي موسس تشکل ضد سرمائتي هجادي اگري دی و از سودي آی ماني کارگران،سخن به میتشکل سراسر

تبلورو  جزیزيکه چ شود،يم شمرده ري امکان پذی هماهنگتهيکم  کارگران درتي عضویمجرااز کارگران یسراسر  

  ( همان مقالهنقل از."(ستي نی فرقه اکردي رویتجل  

 کارگران قرار گرفته است و یري در مقابل تشکل پذی هماهنگتهي درآوردن کارگران در کمتي به عضونيبنا بر ا

 بکار تي بوده است و اقلنيتري آنها به ولي تبدی مشغول عضو کردن کارگران براتهي کمتي مدت اکثرنيظاهرا در ا

 ی ادعا را رد منيمن به صراحت ا.  استوده خود کارگران مشغول بیروي به نی کارگریطهاي در محیريتشکل پذ

 یان حرکت کرده اند ول کارگریري هر جا که توانسته اند در جهت تشکل پذی هماهنگتهي کمنيکنم و معتقدم که فعال

 کار ني که به اانيشما آقا . ميي نماجادي را ای تشکل کارگرمي از اراده ما خارج بوده که هر زمان و هر جا بتواننيا

 و یدي در کدام مرکز تولد؟ي کردجادي خود کارگران ایروي را به نی کدام تشکل کارگردي بوده اشغولظاهرا م

 ی کدام اعتصاب را سازماندهدي کنی عمل می شد؟شما که جنبشجادي ایرگر و تشکل کادي شما کمک کردیخدمات

 همه ما ني شده؟ بنا بر ايیرا با فرقه گی مساوی هماهنگتهي کارگران در کمتي عضوی و از کگري دی سود؟ازيکرد

 ی هماهنگتهي کمتي با خود را به عضوني و مرتبطانيمگر خود شما تمام آشنا. ميو از جمله خود شما سرتا پا فرقه ا

 ی هماهنگتهي کمتي را به عضوی چطور اگر ما کارگراند؟ي در آمده ای هماهنگتهي کمتي که در قالب اقلدياورديدر ن
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من به .  و اساس ومبرهن بر همه استهي پای اتهام بکي واقعا نيا. ی اما شما جنبشميکردها عمل ی فرقه اميدر آور

 ی ماي توانسته ی هستند که ماي بوده و ی کنم ،در کجا کارگرانیل م سوای هماهنگتهي عضو کمیهمه از همه رفقا

 ی هماهنگتهي کمتي و ما به آنها را منع کرده و به عضوندي نماجادي کار خود اطي خود را در محیتوانند تشکل کارگر

 نداشت که در دي بند اساسنامه تاکني در بحث با بهروز خباز بر ایمي مگر خود حکگرياما از طرف د. ميدر آورده ا

 کي واقعا ني اايآ. وقت خود فراخوان خواهد داد ی به اعضای هماهنگتهي،کمی کارگرري تشکل فراگجاديزمان ا

مي گذارینم  و ميورآ یم دری هماهنگتهي کمتي فقط به عضو  بحث که ما کارگران راني اايو آ  ست؟ينتناقض آشکار  

        زده بشود گفته نشده است؟ی به ما مهر فرقه انکهي ایا صرفا برندي نماجادي خود را ایآنها تشکل کارگر  

 داند ی می دارهي را تشکل ضد سرمای هماهنگتهيم،کمي هستشي دو گراتي شاهد فعالی هماهنگتهي ما در کمني بر ابنا

 ی می در مقابل جنبش کارگرگرراي در آن وجود دارد وهر گونه تشکل دیستيالي به جامعه سوسدني رستيکه ظرف

 و در واقع ندي را تحمل نمایگري دشي گراچي هتوانندي بر آنها حاکم است و نمیستي مبنا نگاه کامال سکتارنيبر هم.نديب

 حاکم است که حاال با اساسنامه یشي ودر مقابل گراگري دیاز سو.  دانندی را قائم به خودشان میجنبش کارگر

 چي راستا هني داند و در ای مري فراگی تشکل کارگرجادي ای بستر سازی برای را ظرفی هماهنگتهي کمشيشنهاديپ

 ی و همکاریاري دست ی کارگرري تشکل فراگجادي ای و در راستاندي بی کارگران نمگري دی مبارزه حزببا یتناقض

 یکي و تاکتی اهي حاشی فوق اختالفدگاهياختالف در دو د.دي نمای دراز می جنبش کارگرکالي رادنيبه جانب همه فعال

 تيدر هر قدم فعال. ی تشکل کارگرکي با باط دو نگاه کامال متفاوت ومتضاد در ارتني است بی بلکه اختالفتسين

 و یدر همکار.  بوده استتهي و کارکرد کمزمي بحران در مکانجادي تضاد بر امد کرده و باعث اني ای هماهنگتهيکم

 مخالفت خود را با در یمي حکیآقا.... مه و مراسم اول ماهی ،در برگزارتي و عدم حماتياتحاد عمل ،در حما

 تهي کمتي اکثرلي که به بحث گذاشتن آن تمای اعالم کرده،در صورتیشنهادي اساسنامه پیبررسدستور کار گذاشتن 

 تي گرفتن حقوق اکثردهي ونادی هماهنگتهي پا گذاشتن ضوابط کمري زی به معنایمي حکیاست و در واقع برخورد آقا

به بحث   مخالفی برازي نآنها داده شده و يی اجرائتي شده و به همي تنظیشن است اساسنامه ا روزيهمه چ.است 

اما .  مجمع استی متوسل شده ومانع برگذاریکي دمکراتري غزمي به مکانیمي حکی جناح آقایول. ستنديگذاشتن آن ن

 تهي کمیشروي و پريي دارد که شاهد تغ به جز آن وجودیلي دلاي گرفته اند؟ آشي را در پی روشني چرا انها چنیبه راست

 مختلف ی به بهانه هایمي که جناح حکستي نیادي مدت زاي راه را انتخاب نکرده اند؟آنيتر بداي هستند و آیهماهنگ

 ني از ای هماهنگتهي که کمدهي زمان ان فرا نرساي بخشند؟ آی اندازند و عمال بحران را تداوم می مريمجمع را به تاخ

 مجمع ی برگزاری برای قاطعمي تصميی اجرائتي که هستي الزم ناي آد؟ياي برونيعث فلج شدنش شده ببحران که با

 ی با دو استراتژشي که دو گراميني بی وجود داشته،می هماهنگتهي که تا کنون در کمیاتي براساس تمام واقعرد؟يبگ

 فهي پرداختن به آنچه وظیبه جا.  ادامه داد  شکلني توان  به ای نمشهي همیبرا.  وجود دارندگريکديمتفاوت درمقابل 

  مباحثري در گشهي همیبرا مي توانی نم )ی تشکل کارگرجادي ای برای بستر سازیعني(   استینگ هماهتهي کمیاصل

  .             با آن مماشات کردنيا ازشي بدي و نبامي تناقضنياريگ است که دریاديمدت ز . مي باشیدرون

یاهنگ همتهيکمعضو  نيمحمد حس  
 


