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  هماهنگى کميته"اى بر اختالفات درون  حاشيه

 
   ماه هشتاد و ششدی م هشتبيست                                                                                          جهانی صديق

 
 

    !دوستان و همسرنوشتان عزيز
  

 به عنوان يکی از سنگرهای مبارزه ،"آميته هماهنگى براى ايجاد تشکل هاى کارگرى "تشکيل

. و تشکل يابی کارگری خبر مسرت انگيزی بود که هر فعال کارگری واقعی را خوشحال کرد

اميد اين بود که شما صدای گرم . اميد اين بود که اين تشکل دستها و قلبهای کارگری بيشتری را به هم نزديک کند

اتحاد و همبستگی کارگری را به تک تک خانه های کارگری برده و نشان دهيد که حتی در اين دوران سياه فقر و 

ردن و اتحاد و همبستگی کارگری نه تنها ضروری بلکه  باهم مبارزه ک، باهم همفکری کردن،خفقان نيز باهم بودن

 اميد اين بود که اين گام با هر کم و کسری به گامهای سترگ تری در مبارزه کار عليه سرمايه تبديل. ممکن است

  !اشدبتسهيل تشکل يابی توده ای کارگری عليه سرمايه ابزاری برای "  کميته"اميد اين بود که اين . شود

در حالی که سخنگوی اين .  فرسنگها از اميد اوليه فاصله دارد، با کمال تاسف،اما" کميته هماهنگی"از تصوير امروز 

 تاوان مبارزه عليه سرمايه را با تنی بيمار و روحی عشق ورز در زندان جمهوری اسالمی ، محمود صالحی،کميته

در چنين  .در اقصی نقاط جهان دنبال ميکنند در حالی که هزاران چشم مشتاق و قلب نگران سرنوشت او را ،ميپردازد

، تمام توان و انرژى   مباحثات نگران کننده  اينگونه  مى بايستى بجاى دامن زدن به"نگیهکميته هما"ى اعضاشرايطى، 

 از جمعى  متاسفانه. متمرکز مى کردند" محمود صالحى"خويش را روى اتحاد کارگرى و سازماندهى آنها حول آزادى 

، از اين بدتر.  بهاء دادند نظری و شخصی،"خطی"تسويه حسابهای    به تنها اين کار را نکردند بلکه  نهاين رفقا،

 نفرت ، در حال کشت و آبياری تخم نفاق مى باشند،مدعی تقويت اتحاد و همبستگی کارگری   که فعالينتعدادى از اين

  !  از يکديگر هستند گرفتنو دوری

   نشان دادند که  ول زرق و برق دار مبارزاتى را اختراع مى کنند، بالخره در اين دوره بطور روزافزون فرم آنهايکه

اين فرهنگ از جنس فرهنگ .  مى باشد افترا و غيرو ، تهمت، پشت پازدن، ريا، رقابت تنها کارشان دامن زدن به

 اين  اميد من اين است که. يستديالوگ کارگری برای دست يافتن به راه حلی بهتر در مبارزه و تشکل يابی کارگری ن

در ... و " سيد جالل حسينى "، " محمد عبديپور"، " بهزاد سهرابى"، " محمود صالحى "  جهتى بپيوندند که رفقا، به

  .اند پيش گرفته

 شما انتظار بی جايی است؟ تا کی قرار است منافع جنبشی از" بلوغ مبارزاتی"آيا بعد از اين همه تجارب انتظار ، رفقا

 آيا خود محور بينى گردد؟شود؟ تا کی قرار است استقالل طبقاتی جنبش کارگری فدای ب ىفدای منافع کوته نظرانه فرد

لغو کار  "،" سرمايه داریضد "،"استراتژی"انحصاری نظير " فرمول های طاليی"در روز روشن نمی بينيد که 
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 نفرت و دوری فعالين کارگری از يکديگر است؟ آيا اين توقع اوليه نابجايی است ، نفاق،و غيرو ابزار تفرقه" مزدی

 ، فرمولی را که موجب تفرق در ميان شما ميشود را دفع و نظريه های و تحليل هايی که دوستی، تئوری،که هر تحليل

آيا ! ان شما را تقويت ميکند را در آغوش بگيريد؟ سخنگوی کميته شما در زندان است اتحاد و همبستگی مي،رفاقت

، اين حداقل انتظارات  بر سر راهتوقع بااليی است که برای آزادی ايشان وحدت و همبستگی خود را حفظ کنيد؟ وقتی 

 و کارگر بغل دستى  همسايه را براى !"کارگران جهان متحد شويد"شعار در بين شما نيش ترمز وجود دارد، تکليف 

 دهها و   که هاى کارگر و زحمتکش، ثابت کرده فراز و نشيبهاى مبارزاتى و نيازمندى توده چطور روشن مى کنيد؟

قرار بود "  هماهنگى کميته. "!باشدپاسخگوی نياز طبقاتی کارگر ايرانی نمى تواند " کميته هماهنگی"نظير نهاد صدها 

  اما در بطن چنين فضاى، بيم آن مى رود که.  نيازمنديهاى انسان هاى محروم کمک برسانداى ولو کوچک از  گوشه به

به عنوان تبلور " کميته هماهنگی"  محک موفقيت شما در اين دوره حفظ رفقا، رمز و!جابجا نشودنيز توقع اندک اين 

  ! حفظ اتحاد و همبستگی کارگری است

  
  !رفقا و دوستان عزيز

وليد ميشود تاجازه ندهيد ويروس نفاق که در آزمايشگاه سکتاريستی !  نشده ميشود و بايد مرحم زدزخمها را تا عفونی

حتما بايد سر بسياری از مسائل از ! مشکل شما نه استراتژی است و نه اساسنامه! پيکر شما را نيز به عفونت بيااليد

اما همه اينها حتی اگر به نتايج خوبی .  غيرو اختالف داشت و، دعوا کرد،جمله استراتژی و اساسنامه نيز جدل کرد

   از اين رو متوجه! مبارزه کارگری پيش بردد تا تحقق آن فقط بدرد آدمهای حراف ميخورابزار انسانیهم برسد بدون 

 ميدانيد که دست چند کارگر را در دست هم شما بهتر .  بدون ابزار نمى توان دگرگونى را بوجود آورد مى شويم که

خشت های روی هم بنابراين، !  پروژه بزرگی است، بويژه در اين دوره، برای هدف معينی همدل شدن،نگذاشت

 ، حفظ دوستی ها،شما قبل از هر چيز نيازمند حفظ حرمت يکديگر! گذاشته تاکنونی را به اين راحتی به هم نريزيد

اولين تجمع ! ان کارگران بيشتری هستيدمراودتها و تحکيم همبستگی و اتحاد کارگری ميان خود و گسترش آن در مي

 به پاسخ به اين سوال ،بر سر اساسنامه و بحث های کشاف نامربوط به اين دوره" تعيين تکليف"خود را بجای 

را " کميته هماهنگی" اتحاد و مبارزه مشترک ميان فعالين و هواداران ، همدلی،چگونه ميشود رفاقت: معطوف کنيد

کاری کنيد که نتيجه تجمعتان تقويت ! با هدف پاسخ مثبت به اين سوال دور هم جمع ميشويدتقويت کرد؟ اکثريت شما 

  !دي باشامثال من ، از جمله،و دوستداران شما" نگیکميته هماه"هدف اکثريت اعضا و هواداران 

  

  !با آرزوی موفقيت و همبستگی بيشتر

  صديق جهانی
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