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احسان عضو اين کميته، در رابطه با کميته هماهنگی منتشر شده  اخيرا دو نوشته از طرف کميته پيگيری و آقای محمد

است،  قبل از هر چيز بايد بگويم که مطالب اين نوشته نظرات شخصی من. متوجه ما نموده اند است که انتقاداتی را

مواضع کميته هماهنگی  نهايت سعی خودم را دارم که در چار چوب... اما من بعنوان يک عضو کميته هماهنگی

  .نظراتم را بگويم

ه و آنها را در آستانه خروج از شورای همکاری مجمع عمومی اخير آنها طرح شد انتقادات کميته پيگيری که درمحور

جنبش نزديک شده ايم و  فعالين کارگری قرار داده است، بر اين مبنا قرار دارد که گويا ما به ليبرالها در تشکلها و

اما قبل از هرنظری بهتر است . عنوان نموده اند "کانون مدافعان حقوق کارگر"نمونه مشخص آنرا همکاری ما با 

 :عمومی کميته پيگيری را بخوانيم ی آقای بينا داراب زند از مجمعجمعبند

منسجم گشته اند و گو اينکه تعدادی از " حقوق کارگر کانون مدافعان"اخيرًا جناح رفرميست در تشکيالتی به نام 

تشکيالت حضور دارند، اما با در نظر گرفتن مفاد اساسنامه ی بغايت ارتجاعی آن  فعاالن صادق کارگری نيز در اين

گرفته است، اميدی  واقعيت که کنترل موقعيت های تعيين کننده اين تشکيالت در دست سوسيال ليبرال ها قرار و اين

 داخل و خارج از کشور در سطح" جانبه گرايی سه"به تغيير موضع ايشان از رفرميسم و سنديکاليسم و طرفداری از 

اما در طرف مقابل نيز هنوز طيف . سرمايه داری و امپرياليستی، نيست و تبليغ تکيه ی رهبران کارگری به نهادهای

داری و  عدم خط کشی قاطع با چنين نظراتی و تزلزل در طرد کامل استفاده از ابزارهای سرمايه راديکال، به علت

 .بوجود آورد  منسجم، چه از زاويه نظری و چه ازلحاظ عملیکارفرمايی، نتوانسته است تشکالتی

کمک به ايجاد  کميته هماهنگی برای"نظر گرفتن موارد فوق و با رجوع به تمايالت بسيار قوی موجود در  با در

در فعاليت های کارگری، ..." مدافعان  کانون"به خط مشی رفرميستی و همکاری تنگاتنگ با " تشکل های کارگری

در . مورد بررسی قرار گرفت" همکاری تشکل ها و فعالين کارگری شورای"ف سخنرانان، پيشنهاد خروج از از طر

مدت  در..." کميته هماهنگی "به اتفاق شرکت کنندگان در مجمع عمومی معتقد بودند که اگر  اين ارتباط اکثريت قريب

می بايست از چنين ..." پيگيری کميته"، زمان تعيين شده ای به اصالح نظرات و روش کاری خود اقدام نورزد

مورد " خروج فوری"دهندگان، تنها با اکثريت يک رأی،  اما بر خالف نظر برخی از پيشنهاد. ائتالفی خارج گردد

برای اصالح روش کاری و ..." کميته هماهنگی "خواستار تعيين ضرب العجلی برای  و مجمع. تأييد قرار نگرفت

ی دوازدهم   درصد اعضا، به شورای نمايندگان دوره٨٠ر رأی گيری دوم، با اکثريت د. نظرات شان گشت تصريح

از ..." کميته پيگيری"اصالح خود، خروج  به..." کميته هماهنگی"اين اختيار داده شد تا در صورت رويت عدم تمايل 

صيه شد تا در جهت اطالع تو..." کميته پيگيری "همچنين به اعضای  .را عملی و اعالم نمايد..." شورای همکاری"
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، در سطح عمومی جنبش، اقدام به طرح ..." شورای همکاری"نسبت به معضالت موجود در  رسانی و شفاف سازی

 .کنند "اتحاد عمل"در پيشبرد سياست ..." کميته هماهنگی"مشکالت و تخلفات  مشخص

 به گرايش راست و سوسيال ليبرالها مرزبندی ظاهرا نسبت... رفقای کميته پيگيری  به اعتقاد من، از اين زاويه که

اساسا در . وجود ندارد و دوری از آنها را يک معيار راديکاليسم می دانند خوشحالم واگر اينطور باشد، اختالفی دارند

اين شورا گرد هم آمدند و همين طور فعالين  نيز گرايشاتی که در... طول بيش از دوسال فعاليت شورای همکاری

احيا گران . دارند، به هيچ وجه از طيف گرايش راست نبوده و نيستند ه در اين شورا فعاليت داشته وکارگری ک

اتحاد  در اين شورا جايی نداشتند و در واقع شورا ظرف... سه جانبه گرايی، سوسيال ليبرالها و سنديکاها، طرفداران

 آيا وارد موضوع شويم ، بايد ببينيم يم بدون حاشيهبنا بر اين اگر بخواه. عمل جناح راديکال جنبش کارگری بوده است

کرده؟ آيا کميته هماهنگی خواهان ورود اين گرايشات به شورا شده  اين رابطه تغييریدر... سياست کميته هماهنگی 

 رابطه با اتحاد عمل و شورای همکاری همچنان سياست اتحادکه سياست کميته هماهنگی در است؟ واقعيت اين است

و راست با يکديگر  خواهان همکاری و اتحاد چپتحت هيچ شرايطی ماايشات راديکال جنبش کارگری است ورعمل گ

  کميته پيگيری اين مباحث را به ميان می کشد؟ پس بايد ديد که چه چيز باعث بروز اختالف گرديده و چرا. نيستيم

 م، که برنامه ای مورد توافق در شورا مثل بر پايیگذشته بارها ما شاهد بوده اي سالدر خالل فعاليتهای شورا طی دو

با وجود اينکه . شد تظاهرات در روز کارگر سال قبل، با همراهی سنديکای شرکت واحد و طيفهای ديگر روبرو

آمد بلکه ما تالش کرديم تا هر چه بيشتر سياست  سنديکای شرکت واحد در شورا نبود، اما نه تنها اين همسويی بوجود

رابطه با سياست شورای همکاری و بسياری از فعالين جنبش کارگری در ارتباط  در. ل با آنها را پيش ببريماتحاد عم

بودند و شديدا تحت فشار قرار داشتند، سياست شورای همکاری  به کارگران نيشکر هفت تپه که در اعتصاب  با کمک

 اگر. ما به کارگران نيشکر هفت تپه کمک کردندآنها نيز همچون . گرايشات همسو گرديد با سياست بسياری ديگر از

بسياری از گرايشات .  بخواهيم ازاين موارد مشخص فراتر رويم، مطالبه آزادی کارگران زندانی نمونه ديگری است

دارند، در اين رابطه برای آزادی کارگران زندانی نه  که در شورا نيز نيستند و جايگاههای متفاوتی در عرصه جنبش

مثال . مواردی در تجمعات و اعتراضات عملی برای آزادی اين فعالين شرکت نمودند يغ کردند بلکه حتی درتنها تبل

يا مجاز بوديم به آنها  آيا ما می توانستيم و. بارز آن تالش برای آزادی منصور اسانلو و يا محمود صالحی بود نمونه

مربوطه شرکت نکنند؟ و يا چون اسانلو مواضع  اتبگوييم که در اين عرصه ها نبايد حضور يابند و يا در تجمع

فعاليت نماييم؟ پر واضح است که اينجا نمی توان به دليل شرکت و حضور  راستی داشته و دارد نبايد برای آزادی او

  .آنها مرزبندی داريم ، آنها را از شرکت در يک فعاليت وسيع منع کنيم افرادی که با

اشاره نموده " کانون مدافعان حقوق کارگر" کميته پيگيری نيز در رابطه با دوستان  همانطور که همه می دانيم و شما

کارگری يک دست نبوده و نيستند و شرايط آنها با يک حزب و گروه سياسی  ايد،بسياری از جمعهای متشکل از فعالين

پروسه   می آيند و يا دراست، طيفهای نا همگون و گاه متضادی در يک جمع فعالين کارگری گرد هم بسيار متفاوت

پروسه خود دو گرايش در  نمونه های بارز آن خود کميته هماهنگی بود که در. حرکتشان دچار تناقض می گردند

يا خود سنديکای شرکت واحد، مگر آقای اسانلو در  مقابل هم صف آرايی نمودند و در نهايت از يکديگر جدا شدند و

جانبه گرايی دفاع نکرد ولی ما می دانيم که سنديکای شرکت واحد به ايشان  همان زمان که خارج زندان بود از سه
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کميته پيگيری  يف ديگری نيز که شايد نقطه مقابل اين نظرات باشد نيز وجود دارد و يا در خود شود و طخالصه نمی

نات کارگری و نبودن بسياری ازجريا آيا تا کنون تغييرات ساختاری زيادی بوجود نيامده؟ بنا بر اين يک دست

ما سياست راديکال خود را بايد  .برخی را به هيچ وجه نبايد از نظر دور نماييم  تناقضات درونی آنها وبينابينی بودن

البته اين توجيهی نخواهد بود برای آنکه با هر . همراه نماييم پيش ببريم وسعی نماييم طيف هر چه بيشتری را با خود

 اين واقعيت که راديکالها و .متحد شويم سازش  وديگر مبلغان خط  ديکا ها وليبرالهاگران سن جريان راستی مثل احيا

تقويت نمايند، واقعيتی خود را  راستها هر يک به دنبال اتحاد با نزديکان خود هستند و از اين راه تالش دارند جبهه

همه جريانات راست و چپ بوجود نمی توان فصل مشترکی از  فعال کارگری بايد روشن باشد و طبيعتاهراست که بر

 موقعيت و درايت خود می توانند بر اما هر دو جناح بنا بر نيرو،. را تعريف کرد آورد و بر اين مبنا اتحاد عمل

بايد سعی نمايد بينابينی ها و  شورای همکاری نيز با تمام توان. بينابينی ها و جريانات متناقض تاثير گذار باشند

که اشاره نموده   به دنبال همانطور .راديکال کارگری نمايد ت تاثير قرار دهد و جذب سياستجريانات متناقض را تح

اينها که گفته شد به هيچ وجه به معنای ناديده گرفتن  اما همه. نيز طيف کامال يک دستی نيستند... ايد ، کانون مدافعان

ضعگيری و يا اقدام عملی جريانات موضع ما جريان هر موبايد در .نبايد باشد سياست غالب بر يک جريان و کميته

سعی نموده در هر  کميته هماهنگی به سهم خود. هر جا که الزم بود بايد با سالح نقد وارد ميدان بشويم مشخص باشد و

اين واقعيتی است . جنبش کارگری تقويت نمايد موردی در حد توان خود بی تفاوت نباشد و رويکرد راديکاليسم را در

 کارگری قرار دارد و در اين مورد بايد نظر شفاف و مشخصی داشته باشيم،  مدافعان در طيف راست جنبشکه کانون

  .درونی آنرا نيز نبايد ناديده بگيريم  اما تناقضات

وجود دارد و آن سياستی است که از طرف هر جريان و ) راديکال بودن(رابطه  اما يک نکته بسيار با اهميت در اين

 يعنی مهم اين است که سياست شورای همکاری و رويکردش. اعمال می گردد... رای همکاری شو از آن جمله

يق اولی طيف های هستند، اما به طر راديکال و به نفع جنبش کارگری باشد و بر اين مبنا طبيعتا راستها نقطه مقابل آن

ر متوهم به راست در مقابل راديکاليسم دستگی می شوند و گاه عناص چندمقابل سياست راديکال دچارنا همگون گاه در

 هر چقدر که راديکاليسم گرايش کارگری قوی تر گردد، عناصر متوهم به راست بيشتر از .قوی، جذب می گردند

کميته هماهنگی  .است جناح راست کنده می شوند و اساسا زدودن توهم به راست در جنبش کارگری يکی از اهداف ما

تا با جناح راست جنبش مبارزه نمايد ودر اين راه  گذشته هم نظرًا و هم عمال تالش نمودهدر حد توان خود طی ساليان 

دانا در مجموع مواضع راستی  کانون مدافعان، مثل آقای رئيس اندرکاران  اينکه دست. در حد خود موفق بوده است

لبان دو خردادی حمايت می يک مقطع از اصالح ط در رابطه با جنبش کارگری و حتی جامعه داشته است و حتی در

بر ما نه تنها پوشيده نيست ...  و )١(سوليداريته را بی ارزش و بی مورد می دانند نمود، ويا آقای ثقفی مبارزه با نقش

ولی همه . وشفافی بايد بکنيم تاکيد داريم که نبايد با آنها مماشات نمود و هر جا لزوم داشت بر خورد نظری سالم بلکه

همه را   شود، ورود که به مثابه يک پروژه عمل می ند مانع آن گردد که اگر برای موضوعی مشخصاينها نمی توا

نفره سال قبل در روز کارگر، که  نه ممکن بود و نه صحيح، که در جريان برگزاری تظاهرات چند هزار. ممنوع کنيم

ما شعارها و . د و چه کسانی نيايندچه کسانی بايد بياين از طرف شورای همکاری سازماندهی شده بود، بگوييم که

 .کامال راديکال بود و هر کس پای آن آمد در واقع در راستای اهداف ما حرکت کرد قطعنامه خودمان را داشتيم که
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هر حرکت ما، آنها که شرکت می کنند وسياست ما را در آن رابطه می  برنامه ويا  بعبارتی ديگر در جريان پروژه ،

نرويم و به  نکته ی با اهميت اين است که ما زير چتر آنها. است و ما مشکلی در اين مورد نداريم پذيرند، به سود ما

اساس سياست ، خطوط وحرکت يک جريان معنا  بنابر اين راست روی و يا راديکاليسم بر. دنبال سياستهای آنها نيفتيم

ه هماهنگی در سياستهايش دچار راست روی شده ويا کميت... شورای همکاری  بر همين اساس بايد ديد که آيا. می يابد

طلبی،سوليداريته  يا کميته هماهنگی از سه جانبه گرايی، تشکلهای قانونی و زرد، رفرميسم، اصالح است؟ کجا شورا

همواره نقطه مقابل آنها بوده و هست و نمی توان  و کميته هماهنگی... دفاع کرده؟ اتفاقا رويکرد شورای همکاری... و

حتی جريانات راست جنبش نيز اين را بخوبی می دانند که دو سياست کامال  .بزنيم حتی اتهام راست روی به آنبه را

تنها موردی که . اتهام گرايش به راست پايه و اساسی ندارد  با کميته هماهنگی داشته و دارند، بنا بر اين متناقضی

قراری روابطی  ند، ظاهرا اتحاد ما با کانون مدافعان و برزند و محمد احسان روی آن انگشت گذاشت آقايان بينا داراب

شورای همکاری در جريان تبليغات و  .خاص است و برای روشن شدن افکار عمومی من توضيحاتی را الزم ميدانم 

موارد همسويی هايی با کانون مدافعان داشته و اين همسويی ها با  فعاليت برای کارگران نيشکر هفت تپه در پاره ای

بوجود  شبهه  بنا بر اين بيان مسئله به شکلی که شک و. نماينده کميته پيگيری در شورا انجام شده اطالع و توافق کامل

همسويی حتی اگر نام اتحاد عمل داشته باشد، سمت و سوی راست و غير کارگری داشته؟  آورد برای چيست؟ آيا اين

 ؟ايم ی به نفع جناح راست داشتهما موضعی به نفع جناح راست گرفتيم ويا رويکرد آيا

همه اينها در راستای کمک . ديگری نرفت و فقط سياست خودش را پيش برد شورا به هيچ درجه ای زير چتر جريان 

   .فکری در بين آنها بوده است  صورت گرفته ومانع اغتشاش پذيری کارگران به ايجاد تشکل

 ری عنوان شده ، ايشان ما را به انحرافات ديگری نيز متهم نموده واحسان به شکل ديگ اما مسئله در مقاله آقای محمد

  :اين طور نوشته اند

ديگر جزئی از عملکرد  حاليکه برخوردهای فرقه ای و انحصار طلبانه کميته هماهنگی بطور مکرر تکرار شده و در 

ير گذارده وآنان شورا را در شورای همکاری تاث اصلی آنها در شورا محسوب ميشود آنچنانکه در روند اصلی حرکت

عملکردی که نتيجه اش اين بوده به جای حرکت در . سمت و سو می دهند  جهتی که منافع فرقه و سکت خودشان است

و  عمل وپيوستن تشکلها و فعالين ديگر به شورای همکاری ، امروز ديگر عمًال کميته پيگيری مسير گسترش اتحاد

از سوی کميته پيگيری  :  چند مورد از برخوردهای شورای همکاری اشاره می کنمبه. هماهنگی در شورا مانده است 

به شورای *** ، ايجاد صندوق اعتصاب** اعتصاب ، تشکيل کميته* پيشنهادهايی عملی مانند لغو قراردادهای موقت

بلکه به نوعی سعی قدمی در جهت آنها از سوی شورای همکاری برداشته نشد  اما هيچگاه نه تنها. همکاری برده شد 

در چند : کنم  به يکی از اين نوع برخوردها اشاره کوتاهی می. عاملی در مقابل اين حرکتها عمل شود  شد به عنوان

پيگيری اعالم شد و در پی آن نيز اعضاء  ماه گذشته ، کمپين حمايت از کارگران اعتصابی هفت تپه از سوی کميته

پيگيری با اعالم کمپين ، طی چند اطالعيه و دعوتنامه رسمی از تمام  کميته.ند کميته پيگيری حول اين کمپين فعال شد

متعاقب آن چند . ، کميته پيگيری را همراهی کنندبرای برنامه ريزی و پيشبرد کمپينکارگری خواست  تشکلها و فعالين

اعضاء اصلی آن کی ازن يپيگيری بعنوا اما شورای همکاری که کميته. اين کمپين اعالم حمايت نمودندازتشکل 

  .نکردند اين کمپين حمايتازحتی بصورت يک نوشته نيزبرنداشته و ارتباط با اين کمپين هيچ گامیدر،محسوب ميشود
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نمودی از راست روی کميته هماهنگی آورده شود فقط گفته شده که ما به کانون  در نوشته ی آقای احسان بجای آنکه

من . روی ندارد ه با بر خورد سکتاريستی ما است که ربطی به راستو بقيه مطلب در رابطنزديک شده ايم  مدافعان

تا کنون نيز عمل کرده نظرات و تصميمات  کميته هماهنگی همانگونه که . به مسئله کانون مدافعان پرداختمدر باال

ريان مباحث داخلی سال گذشته جحتا در. برای مخفی کردن ندارد خود را با صراحت و علنی ابراز می کند و چيزی

  .از طرف کميته هماهنگی انتشار می يافت همه نظرات به شکل علنی

احسان فرقه ای ما، نمودهايی مثل پيشنهاد لغو قراردادهای موقت،  اما در مورد برخوردهای سکتاريستی و بقول آقای

 بله. ته هماهنگی از آن حمايت نکرده استايجاد صندوق اعتصاب را مطرح کرده اند که کمي تشکيل کميته اعتصاب و

اين مسئله از جانب کميته  اين واقعيتی است که کميته هماهنگی از اين پيشنهادات استقبال نکرد،اما علت آن نه طرح

مثال کميته اعتصابی که از طرف شورای . نبودن آنها است پيگيری بلکه، فقدان يک پشتوانه قوی، و در واقع اجرايی

کميته اعتصابی که  .شورا باشد چه کاری انجام می دهد که شورا نمی تواند بکند ت شود و زير مجموعههمکاری درس

لغو قرار دادهای  در مورد. اعتصاب براه بيندازد، و يا حد اقل اعتصابی را هدايت نمايد، چه ارزشی دارد نتواند يک

و غم کميته هماهنگی اين است که اگر  م همتما. موقت و صندوق اعتصاب هم دقيقا موضوع بر سر همين مسئله است

روی کاغذ بمانند و يا حد اکثر همين چيزی که وجود دارد تحت  قرار باشد کميته ها و صندوقهايی درست شوند که

شورای  مثال وقتی کل. نمايد، در واقع کاری پيش نبرده ايم و فقط خودمان را گول می زنيم نامهای ديگری فعاليت

نمی تواند در رابطه با لغو قرار  ،پيگيری و ديگر فعالين کارگری استه ای از کميته هماهنگی و همکاری که مجموع

بخوبی می دانيم که دهها مورد . کاری در اين رابطه انجام نداده است دادهای موقت جنبشی ايجاد نمايد با ايجاد يک نام

نام دردی   پيش نمی برند، آيا اضافه شدن يک يا چندداخل و خارج کشور وجود دارند و هيچ کاری از از اين نام ها در

  منشاء اثر ايجاد نماييم که در جريان جنبش زمانی ما می توانيم و بايد يک تشکل و کميته ای ديگر را. را دوا می کند

رگران در رابطه حمايت از کا ايشان می گويند کميته پيگيری کمپينی. گرديم و فقط نامی اينترنتی و روی کاغذ نباشد

سوال می کنيم اين کمپين چه کاری انجام داد که خود کميته  ما. هفت تپه داشت که کميته هماهنگی از آن حمايت نکرد

 نکردند؟ اطالع رسانی و تبليغ کرد؟ اين کار را ديگران هم از جمله کميته هماهنگی و پيگيری و هماهنگی و شورا

هماهنگی در آن شرکت نکرد؟  مع و يا تحصنی راه بيندازد که کميتهآيا اين کمپين توانست تج. شورای همکاری کردند

شرايط کردستان دو تجمع از طرف کميته دفاع از محمود  مثال وقتی که آقای محمود صالحی در زندان بود با توجه به

د به اجرا در برنامه عملی را نتوان  کمپينی که. هماهنگی با تمام توان درآن شرکت کرد صالحی بر گزار شد که کميته

چه ارزشی دارد؟ پيشبرد مبارزه طبقاتی با نام وعنوان تراشيدن پيش نمی  بياورد که واقعا ملموس و تاثير گزار باشد

اراده نمی توان  حرکت عملی را هم صرفا با. ايجاد حرکت عملی که در حد توانمان باشد قابل تحقق است رود، بلکه با

اختالف در  بنا بر اين، اساس  .بايد حرکت نماييم يرويی که پشتيبانمان است و شرايطايجاد کرد بلکه از واقعياتی مثل ن

رويکرد واقعگرايانه و ذهنی گرايی است  رابطه با آنچه آقای احسان می گويند، نه سکتاريسم و فرقه گرايی بلکه دو

 حرکت پيشنهاد آن را می دهد و ما پيگيری بدون توجه به امکان تحقق يک يعنی کميته. که در مقابل هم عمل نموده اند

فراتر از آنچه  اگر کمپينی راه می افتد بايد بطور واقعی کمپينی باشد که اجرای آن. تحقق يک حرکت بر مبنای امکان

و در غير اين صورت کمپينهايی که در حد  کنون در آن رابطه انجام می داديم باشد و يک گام ما را به پيش ببردتا
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دوستان کميته پيگيری بايد توجه . نباشد چه فايده و نتيجه ای دارد فراتر از تبليغات معمول ماحرکتهای مشخصی 

بلکه همگی  هيچ وجه مسئله بر سر اين نيست که کميته پيگيری پيشنهادی داده يا کميته هماهنگی، داشته باشند که به

    .عملی يا غير عملی است اندازهبايد توجه خود را به اين نکته متمرکز نماييم که يک پيشنهاد تا چه 

در اين رابطه بر طرف گردد، من نظردوستان کميته پيگيری را به اين مسئله جلب  اما برای آنکه هر گونه سو تفاهمی

گذاشته شد، در جريان  توافق گرديد و عمال نيز به اجرا... که، همانطور که از ابتدای تشکيل شورای همکاری می کنم

و از سوی ديگر هر عدم . رابطه وجود نداشته باشد رکت يا عدم آن آزاد باشد و هيچ اجباری در اينهر اتحاد عملی ش

يک رابطه، به هيچ درجه ای تعهدی برای شرکت ويا عدم شرکت در اتحاد  شرکتی و يا شرکتی در يک اتحاد عمل در

تضمين  نی و حتی فعالين کارگری رااين بهترين نوع دمکراسی بوده که حقوق هر جريا. نمی آورد عمل بعدی بوجود

به عبارتی ديگر حتی اگر همه  .نموده است و هيچ جريانی نمی تواند انحصار طلبانه ديگری را بدنبال خود بکشاند

يا حتی يک شخص نخواهد که در آن اتحاد عمل  رای به انجام کاری در يک رابطه مشخص بدهند، ويک جريان و

آيا اين يکی از بهترين شکلهای رعايت . او را ملزم به انجام آن نمايد  نمی تواندشرکت نمايد مختار است و هيچکس

ابتدا در شورای  يک نيست و آيا اصال جايی برای اعمال نفوذ باقی می ماند؟ اين شيوه ای بوده که ازحقوق مساوی هر

  .شده استاقليت بسته  وجود داشته و دارد و جای هر گونه تحميل نظر اکثريت بر... همکاری 

و يا برای آنکه تا آنجا که ممکن است با مکانيزم مشخصی پيش  برای آنکه هر گونه شک و شبهه ديگری از بين برود 

داخلی  اينچنينی نگرديم ويا امکان بروز آنرا به حد اقل برسانيم، خوب است که آيين نامه ای برويم که دچار مشکالت

مشخصی وجود داشته باشد تا از  هر مورد بروز اختالف و مشکل مکانيزمبرای شورای همکاری تدوين نماييم تا در 

تواند حقوق هر جريان و يا شخص شرکت کننده در  وجود يک آيين نامه دمکراتيک می. طريق آن حرکت نماييم

  . کندرا تضمين... شورای همکاری 

ز اين اختالف قابل بررسی است، روش بر نگران کننده است و در ارتباط با برو اما فراتر از همه اين مسائل آنچه

جدايی از شورای همکاری بيان نمودند وحاال  که دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب درتوجيه خوردی است

آن دانشجويان در جريان همکاری خود با شورا هيچ بحثی در . دچار آن نشده باشند اميدواريم فعالين کميته پيگيری

همکاری با فعالين   نمودند، نداشتند و واقعيت آن بود که رهبری دانشجويان از ادامهآنچه بعدها مطرح خصوص

نگران شدند و از   دانشجويان با فعالين کارگری و تشکلهايشان که در حال رشد بودند  تنگاتنگ کارگری و ارتباط

 جدايی گرفتند و دستپاچه بيانيه ایخود را نمی توانستند بر آن بزنند يک شبه تصميم به  سوی ديگر به اين دليل که مهر

که فعالين کميته پيگيری  اما به هر شکل من اميدوارم. بر ضد شورای همکاری نوشتند و خروج خود را اعالم کردند

خورد نمايند و جايگاه ارزشمند اين همکاری و اتحاد  بيشتری نسبت به مسئله و ارزش اين اتحاد عمل بر  درايت با

 در جريان اتحاد عمل ممکن نيست که اختالفاتی وجود نداشته باشد چرا که. بپذيرند ز اختالفاتیعمل را حتی با برو

که ممکن نيست در همه زمينه ها  همين تفاوتها استبنا بر. تا کار مشترک انجام دهندگرايشات مختلفی گرد هم آمده اند 

رک داشت ديگر روابط از حد يک اتحاد عمل فعاليت مشت اگر ممکن بود در همه زمينه ها همکاری و. همکاری کرد

به هر حال همه ما بر اساس آگاهی نسبت به همين . مشترک تشکيالتی انجام داد فراتر می رفت و ممکن بود کار

جدايی است اما  هميشه راحت ترين راه. گرد هم آمديم تا در زمينه هايی خاص و نه عمومی همکاری نماييم  تفاوتها،
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توجهی داشته و از جايگاه خوبی در  کميته هماهنگی پس از خروج از بحران رشد قابل. ه نيستالزاما بهترين را

مستقيم بر تصميم کميته پيگيری در ارتباط با غيرمسئله بطور جنبش کارگری بر خوردار است، ما اميدواريم اين

در  شند که همکاری و اتحاد عملی کهفعالين کميته پيگيری بايد توجه داشته با. نشده باشد شورای همکاری موثر واقع

يک دست آورد بايد به آن  اين مدت وجود داشته که يک رکن اساسی آن خودشان بوده اند با ارزش است و به مثابه

عمل قرار دهيم در واقع خود دچار سکتاريسم و فرقه  اگر هر اختالفی را مبنای جدايی و به هم زدن اتحاد. بنگريم

  .گرايی گرديده ايم

قابل توجهی داشته و در حد خود در جنبش منشا اثر بوده است و  تا همين جا نيز دست آوردهای... شورای همکاری  

 به کميته هماهنگی و پيگيری خالصه نمی فقط  ...آقای محمد احسان می گويند شورا ی همکاری  البته بر خالف آنچه

شورا . خود را دارند کارگری و ديگران، نقش مستقل  ينزنان، فعال هستند مثل شورای جرياناتی که در شورا. شود

افت و خيز هايش می تواند اين نقش را  ظرف اتحاد عمل کارگری است که جای پای خود را محکم کرده و با همه

دست آوردهای شورای همکاری را نمی توان دست . داشته باشد همچنان ادامه دهد و در مقاطع بحرانی نقش بسزايی

کارگر سال گذشته هرگز فراموش نخواهد شد و روزاده شده چند هزار نفره کارگری درد ظاهرات سازمانت. کم گرفت

  .اين نقش را ايفا نمايد فرصت ديگری باز خواهد توانستهری ايران ثبت شده است و طبيعتا درتاريخ مبارزه طبقاتدر

 اساس ضرورت و ارزش اين اتحاد عمل طبيعی است که بيفزايم اين نکته است که بر در انتها تنها چيزی که می توانم

و   عمل تالش نماييم که ممکن باشد ما می توانيم و بايد از خود انعطاف نشان داده و در راستای ادامه اتحاد تا آنجا

  .داريم   متقابل را نيز از دوستان کميته پيگيری البته اين انتظار
                                            

 محمد حسين

٨٧ نآبا  
یارگرک ی تشکل هاجادي کمک به ایبرا ی هماهنگتهيکم  

www.komitteyehamahangi.com 
komite.hamahangi@gmail.com 
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