
حرکت اخير تعدادی از اعضای کميته ی 

 !!!مهاهنگی را حمکوم می کنيم

 

مطلع شديم، تعدادی از اعضای کميته مهاهنگی در يک حرکت غير 

کميته " دمکراتيک و بدون کوچکرتين مهاهنگی با هيئت اجرايی 

اقدام به راه اندازی " مهاهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

اين . کرده اند) نطقه هترانم(سايتی به نام کميته مهاهنگی 

حرکت در حالی صورت می گيرد که، کميته مهاهنگی به واسطه ی 

اختالفات درونی و به تعويق افتادن برگزاری سومين دوره ی 

جممع عمومی، مدتی است به حلاظ عملی دچار کم حترکی گرديده 

امروز جنبش کارگری بيش از هر زمانی نيازمند وحدت و . است

تی است، آشکار است که چنين حرکت هايی، دمشنان مهبستگی طبقا

طبقه ی کارگر را شاد می کند و موجبات سرخوردگی فعالين 

البته بيان اين مطالب . صادق اين جنبش را فراهم می آورد

برای کسانی که صالحيت جممع عمومی را برای تغيير اساسنامه و 

بلغ انتخابات هيئت اجرايی کميته به زير سؤال می برند و م

سنت ارجتاعی تبعيت اکثريت از اقليت چند نفره می شوند، 

اما برای روشنگری افکار عمومی الزم است . قابل درک نيست

اعضايی که امروز برای . مواردی را رو به جنبش بيان کنيم

خدشه دار کردن دمکراسی کارگری، به چنين عمل زشتی متوسل 

تی با حضور شده اند، به خوبی به ياد دارند که در جلسا

اعضای هيئت اجرايی کميته در ارتباط با انتشار نشريه در 

در آن مباحث با . کميته ی هتران، به حد کافی حبث شده است

نظر اکثريت اعضای هيئت اجرايی، انتشار هر گونه نشريه ای 

به نام کميته های مناطق، از مجله در منطقه ی هتران پس از 



يادمان نرفته است، .  رد شدارائه ی داليل غير قابل انکاری

در مهان جلسه سؤالی از سوی هبروز خباز خطاب به يکی از 

 :آن سؤال اين بود. اعضای کميته در منطقه ی هتران طرح شد

آيا مشا توانايی مالی و ارائه ی مقاالت و متون خمتلف را 

 برای انتشار يک نشريه داريد؟

 .پاسخ ايشان مثبت بود

انايی را در اختيار متاميت کميته پس چرا اين توسؤال شد 

مهاهنگی برای انتشار ارگانی سراسری که به شدت خالء آن 

 از جانب که پاسخ قابل قبولی .احساس می شود، قرار منی دهيد

و سراجنام پس از حبث و بررسی مهه ی جوانب .  دريافت نشدايشان

 از نشريه کار، مقرر گرديد که امکانات رسانه ای موجود اعم

 در اختيار -در صورت انتشار و راه اندازی-و سايت

و نه کميته های مناطق آن گذاشته " کميته ی مهاهنگی"کليت

 . شود

حال پرسش ما از آن تعداد از دوستانی که چنين سايتی را 

که سايت کميته ی درست است : راه اندازی کرده اند اين است

 اما آيا تاکنون  سابق برخوردار نيست،مهاهنگی از حترک

اطالعيه های کميته ی هتران در سايت انعکاس داده نشده است؟ 

جهت انعکاس  آيا اين سايت منی توانست از اين پس نيز در

از مهه مهم تر، آيا مشا از متام اعضايی  مطالب مشا اقدام کند؟

اند و ماه ه ی منطقه ی هتران سازماندهی شده که در کميت

ی را به خود نديده اند، نظرخواهی هاست رنگ جلسه يا جممع

کرده ايد؟ بديهی است، مشا اگر چنان چه جلسه ای هم برگزار 

کرده ايد، اين جلسات در ميان آن تعداد از اعضايی بوده 

 !!!است که با ديدگاه های مشا خمالفتی نداشته اند



کميته ی مهاهنگی برای ايجاد " ما اعضای کنونی هيئت اجرايی

 اقدام تشتت برانگيز -ه غير از آقای حکيمی ب-"تشکل کارگری

و احنالل طلبانه ی تعدادی از اعضای کميته ی مهاهنگی را به 

شدت حمکوم می کنيم و به کليه ی مسئولين سايت های اينرتنتی 

اعالم می کنيم، در جهت پافشاری بر دمکراسی کارگری و منزوی 

ند، از کردن حترکاتی که به مهبستگی کارگری خدشه وارد می ک

 .قرار دادن سايت مذکور در لينک های خود خودداری کنند

 

 زنده باد مهبستگی جنبش کارگری

 کميته ی مهاهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
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