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                 www.ofros.com 

  منطقه تهرانی هماهنگتهي به نام کمتي ساجادي در مورد ایحاتيتوض
 

  هفتماه هشتاد وفروردين م هن                                                                    ن نگهداري و فردیوفا قادر
 

 
یحاتي توضميداني می کرده اند که ضرورجادي ایتي به نام منطقه تهران سای هماهنگتهي ازدوستانمان درکمیعده اراياخ  

. بدهيمی دوستداران جنبش کارگرني و همچنیعمومدرمورد آن به کارگران وافکار    

 ازي داران نهيسرما  وی دارهيدرمقابله با نظام سرما  یشتريب  یکپارچگ يبه اتحاد و  برهه ماني دراديدانيه م کهمچنان

 فعاالن که ما کارگران و  طلبديم ازي ن نيا و . ميکن  یستادگي مان ایبه زندگ  همه جانبه شان ورشيمقابل  تا در  ميدار

 مبرم ی خواستهاشبردي پی برای  مستقل طبقاتی تشکل هاجادي الهمج خود از  حول مطالبات ی خاصتي با درایکارگر

 وتوهم ی دلسردجاديمتحد شده وازانشقاق وا.......)  وی لغوکارقرارداد  ازاخراج،یريش دستمزد، جلوگيافزا(کارگران 

  آهمشكالتش تمام  وجود   با  یته هماهنگيآم. ميبكوش  یه داريت صفوف مبارزه ضد سرماي تقویبرا  و آرده زيپره

 یشتري بيی رفت آه همگراید ميمطرح شد ام٢٨/٣/١٣٨٦خ يدر تار"  در بوته نقد یته هماهنگيآم"  از آن در یبخش

ته به آاريم اما تالشمان را درجهت اهداف آمين نبودي ب ته خوشيآم نده ياد به آي ز نكهيرغم ا  یزعليما ن جاد شود ويا  

: گفتيم- فردين -گرفتيم ما     

 به یكرد جنبشيرو  خواستند با یشات مختلف آه مي بود از گرایته جمعيآم.ستمين نيته خوشبينده آمي شخصا به آمن" 

كرد يك مناقشه چون روي  شد بريین اساسنامه مبنايپس اساسنامه نوشتند اماهم. ن طبقه نگاه آننديطبقه آارگرو جنبش ا

.  شدی بود آه استفاده می ازجمله آلماتیه داريد سرما ضآت، حری، حرآت جنبشیكرد جنبشيرو. ف نشدي تعریجنبش

. شوند  درموردآن انجام گرفت آه باعث شد همه از هم دوری مختلفیكردهاي شرآت واحد، رو٨٤بعد ازاعتصاب سال 

 ی تهران عوض میكرد و رفتار بچه هاي شود روی عوض ميیات اجراي هیم وقتيني بیم مي آنی به گذشته نگاه میوقت

 است آه یهستند و علت همان  ها همه معلول یناهماهنگ.  شودیت داده نمين دوستان مقاله به ساي ای از سویحت. شود

ها آه آمدند   رخ نخواهد داد چرا که آنیمحسوسرييهم برداشته شود تغ“د”بند  اگریم حتي گویمن م.ن اشاره آردمبه آ

 ت آهنه شدهيد چرا اخبار سايي گوین آه ميا. دا آردهي را پیري الجزاجمعك ميته شكل يآم. ن بند نبوديامدند سر ايا نيو 

م؟ يسيچه بنو ميديم ديسيبنوم سبك آاريما آمد. د تا به روزباشدي فرستیت خبرنمين است چرا به بخش اخبارسايپاسخش ا

كل مستقلتش” ازی مشخصفيعرما تچكدام ازيم؟ هيسيران بنوي ای آجایم؟ برايسي بنویشيچه گرام؟ ازيسي آه بنویبرا  

."نداريم“ آارگری    

.ته منجر شده استي آمین اعضايشتر در بي بيیش به واگرايشاپيت پيجاد ساين دوستان دراي اقدام ااما   

 ميداني میبه خوبزيانفعال شده است ون دچاری است به علت اختالفات درونی مدتتهي کمتي که سادانندي می به خوبیهمگ

 ی باشد که به راستی متهي کمیبودن با مناقشات درونريانندگان آن بلکه به علت درگ وگردتي نه ازسای کم تحرکنيکه ا

 ی مناطق مباحثی بولتن براجاديا برسريی اجرائتيجلسات هدانند که دري میدوستانمان به خوب.  را گرفته استشيانرژ
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 به   آه مناطق اقدامنيا از  ورديگ  قرار ی بولتن سراسرجاديجهت ا باشد دریصورت گرفت، که قرارشد اگرامکانات

ته بوده و به ي آمف اهدای را آه در راستای کامال مطلعند هر مطلبنيامد و همچنيت آنند موافقت به عمل نيس سايتاس

 دئوياو  ینگرش فرقه ا اگر  (تي ساجادي ای دوستان به جانيا.  استدهي ارسال شده درج گردتي سایم برايطورمستق

 مطلب ی سراسری هماهنگتهي کمتي سای منطقه تهران برای هماهنگتهيبه اسم کم )ندارند  ی به مسائل کارگریکيلوژ

 آه سابق انجام ی ، آارکردندي مزي کارگران پرهانيم دری توهم ودلسردجاديا نمودند وازی را فعال متيفرستاده و سا

 ی هماهنگتهي کارگران به کمیابيشکل  دوره بر سر تني مباحثات اانيم که ما را دریي هانهيگز ازیکياساسآ  . دادندیم

زي و نی به مبارزات کارگرکيژ دئولوي اري و غنيي نگرش از پامتي عززي ونري فراگی وتوده ایجنبشکشاند، بحث کار  

.آمك به سازمانيابی آارگران عليه سرمايه داری بوده است    

افکار  به کارگران ویمي حکی؟ آقا!!یستيرمرف جوابنامه ضدني وهمچنهيمورد آن اطالع را دریحاتي توضميداني مالزم

 مدت در ني ازآنچه را که در ايیخود بخش هافکر  تا حد توان ويی اجرائتيهبه عنوان کارگرو عضو .م ي بدهیعموم

. است  الزمیضوابط ناخواه   خواه یهر تشکلدر. م کردي خواهزگو، باميکرده ا  برخورد نموده و برداشت  با آنتهيکم  

. ضوابط خواهد بودني ای که وجود داشته باشد دارایزمان بوده وتا هری ضوابطیه ونا نوشته دارا نوشتزي نتهيکم    

طرف  ازشتري واساسا بتهيدرون کم را درکيدئولوژي اري وغیم نگرش جنبشي بوده ای هماهنگتهي مدت که با کمنيادر

 . ميدي گذشته چپ دکردي با روتيلب ضدقا گذشته اما درکيدئولوژي و ای به وارونه همان نگرش فرقه ایمي حکیآقا

  ویفرهنگ  وی، ورزشیهر گونه تشکل صنف شود والش تی تشکل کارگرجادي ایبود برا قراری هماهنگتهيکمدر

  ویکارگران اخراج هي و اکنون اتحاد واحد  شرکت ی که برای کاررديگ  قرارتي حما  کارگران موردیاسي سنيهمچن

.صورت نگرفتزي با آن ن مخالفتاي با نقد و ی حتکاريب    

 مستقل ی تشکل هاجادي مطرح نشده که اتهي کمیکتباي ی مصوبات شفاهی جاچيه دركندي میاري ما ی آنجا که حافظه تا

 طيشراحداقل در. ستي ن هم) مي متشکل شوهي سرماهيکارگران عل( شعار یراستا  دراي  و ستي نتهيکم  شعاریکارگر

  دولت و کارفرما و از مستقل  تشکل  جادي ا بلکه.  استده کرفياساس آن تعر ا بر کارخود رتهي که کمراني ایامروز

   ؟!؟ !ی وفرقه ایستي رفرمیمي حکی شعار به قول آقانيهم مورد بحث بوده است و ا احزاب

به آن را یفعال کارگر کارگر و  چي نباشد امروزه هشانيبجز در افکار ا ) ی تشکل مستقل کارگرجادي ای به سوشيپ(  

.داندي وبر ضد منافع خود نمهينفع سرما    

 تهي کمی از اعضایکي یپي اشتباه تایمي حکی چرا شما آقای، براست عوض نشدهتهي که همه اطالع دارند اسم کمهمچنان

 دييمورد تا  بار اتفاق افتاده وکي  یپي اشتباه تانيا. ديکني ما قلمداد میستيآن را مدرک رفرم  انداخته وی همگیرا به پا

 رغم یعل رای هماهنگتهي کمی هستم که نام فعلیجمله کساناززي که ما نميداني محيالزم به توض.  هم نبوده استچکسيه

 نياما چرا شما ا  .مي کنجادي تشکل ادي از کارگران نبایندگي چرا که ما به نماميداني مآبانه ممي، قيی گراتيومينقد ش به ق

ی ؟ راستديکنير از خودتان قلمداد مي همه غیستي وآن را مدرک رفرمدهي کوبتهيکمر را به عنوان پتک برسیپياشتباه تا  

.ديستيم که با خودتان هم رو راست نيم شک کنيحق دار    

 بوده ی هر جمعیري گمي رکن تصمني تری به عنوان عالی اعتقاد به مجمع عمومی از ارکان نگرش جنبشگري دیکي

اگر نام ) رفتي نپذاي  آنرا نقد کرده وتواني غلط باشد در آن صورت ممير تصم اگیحت (م ي به آن معتقدزيما ن وهست و  
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.اشدب ی مجمع عموممي تصمدي و بالي هم عوض شود بنابه دالتهيکم    

 دانند شما آه یگران نمي ، اگر ددي مطلعماني و زندگتي واز ندي که با ما بوده ومراوده دارستي شما چندیمي حکیآقا

 - وفا - سال هاست که من د؟يفشاري می آن پای وبا صراحت رودي خود را قبول داری حرفهاني واقعا ااي ، آديخبر دار

 خود ینکن ،اگر انکارمي با هم بوده ازي نی و در محل زندگمي کرده اکارکارخانه با هم  همکاربوده و دری سهرابیبا آقا

 گوشزد  راینقد او به شما موارد وجود ما درنيبا ا. صادق هستند وی با نگرش کامال طبقاتی کارگری که وديمطلعزين

 گرا هستند آه به دور محفل ی، بلكه عده ای اجتماعتينينه ع دارد وتينه موضوع " یمزدسازمان لغو کار"م که يکرد

 یبهانه ا تا  دادينم  انتشاری زمانتيآن موقع  نقدش را درشاني کاش ایوا.  کنندی متي آارگران فعالیواقع  یزندگ از

 بزرگتر وبدتر از اشتباه ی، اشتباه آدرس دادهیاسي سسي به پلینكه سهرابي مطرح کردن اايآ.  شدی حمله به او نمیبرا

  داده، آن هم درکار آدرسسياشتباه کند به پل برخورد با شما  که هرکس درنستيشما اواقعا باور. ؟ستي نی سهرابیآقا

 ادي شما ی جنبشی ؟ و جالب تر آنکه از باور هاديداد انتشاری کار مزدهي علهيمورد شما که چند شماره نشر؟ ودریعلن

اشاره به منوچهر ! ( هنوز کم است ؟سدي و بنودي مان است بگوهيعلاز آنچه که بر  به نفع ما بد تریکسم که اگريگرفته ا

 خوب وبد فقط له ی شما برای انسانصي تشخاري معايآ)  هنوز کم گفته است اي شما که گودييدر بر برخورد با بهزاد و تا

آموخته   را در کجای دارهي کرامت ضد سرماني؟ ا! شماست ی وجنبشی ضد فرقه اتي دراني بودن شماست؟ اهي علايو

کم خود را هنوزی مخالفان نظرهيعلورد را بر و صد برابر بدتراز آن برخیخورد اشتباه به خودتان را فحاش  که برديا  

؟ديمان ی میدانسته وآن را جنبش    

  دردرج مطالب اشتباه نکردهتيموقع اداره سا شما در ايآ. ندارد نا نوشته غلط  امال   که فقط کنميم تکرار  دي تاکیبرا

علت ناظر  ن اشتباه بهينداد آه ا ح يوضت تان يبرا ت يمسئول سا ت، مگريگام درج اشتباه آن نوشته درساهندر  ؟!ديبود

 ششاني که گرایرخضري ملک پیآقا ازی چرا شما هنگام درج مطلبیراست. ؟ه است بودیتصادف"شان و آامال ينبودن ا

 تناقض درگفتارو ني ااي؟ آديسکوت کرد  باشدی متي سایرو هم هنوز  و فعاالن خارج کشوراست از کامال مشخص و

  ازی نقد ناشی جاه بی و تهمت پراکن بي نوع تخرني اايآ ؟ دي آن قرار داده ایپس نقد به خود را در کجا! ؟ستينکردار

!؟ستا شمیبرخورد جنبش    

 مشيچه تصماگر(م ي معتقدی هر جمعیري گمي رکن تصمني تری مجمع به عنوان عالميم که به تصمي کنی مديهم تاکباز

 مناطق بحث شد و قرار بر یدرج بولتن برا برسريی اجرائتيهدر). قد کرد آن را نتوانيآن صورت مغلط باشد که در

موارد  خود دری براتوانندي وصف مناطق منيبا ا . ردي قرار گی کار سراسری باشد در راستایاگر امکانات بود که نيا

 با یمواز بولتن   اي  وتي ساجادياما ا. منطقه غرب انجام دهند  تهران وتهي مثل کمی کار انتشاراتاي وهيمشخص اطالع

 . خارج استاطق منیمحدوده کار انتشارات ازتي ساجادينگرفت وا قراردييدائم مشخص مورد تا به عنوان کارتهيکمکار

 درج شعارتشکل یحت  وتهي نام کمکبارينوشتن   دریپي اشتباه تااي  وتي مطلب درساکي  عمد مانند درجري اشتباه غاي آ

از خارج یساز  یمواز  کاراي  يیاجرا  ئتيبه عنوان ه  آن هم خواهديم  نامه تي به قول شما محکومیمستقل کارکر  

؟ینفرا چهاري به صورت سه تهيمصوبات کم    

 دعوت ی هماهنگتهي کمتي از سادي ، خوانندگان را به بازدتيمورد درج ندادن مطالب شما در سا درحي توضی به جاما

ك يد آه يفراموش آرده ا ا يگو. د ي آه ادعا آرده ایري تصوی صوتليمورد فا در.  و قضاوت کنندنندينموده که خود بب
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 یل صوتيشما حجم آن فا اطالع   یبرا ت بود ويگا باي گ۵ دوددر ح  ،یري تصوی سخنرانی دید بلكه هفت سنبول يفا

، دي فرستاده اتي مسئول سای سال است که آن را براکي از شيآنكه باما مهمتر .ت استي مگا با٤٠ت حدود ي سایرو

سقم  صحت وی برای اقدامچي هتيساان درج آن درعدم امک  بودن آن و جمحپر  بر ی مبنشاني احاتيتوض چرا بعد از

  ازی براستد؟ي ومجمع برسانیي اجرائتيه د به اطالع ي توانستید مي شدیقانع نم اگر و ؟ دي انجام ندادشاني احاتيتوض

 بر ني ا ايآ. د؟ي داشتی شکتيمسئول سارفتار و صداقت گفتار ا دريآه آ م يپرس یته مي و آميیئت اجراي هیهمه اعضا

 يی اجرائتي هبي بعد از مجمع دوم بنا به تصوميي بگودي بای آوراديجهت   شماست؟یصداقت جنبش ازیورد شما ناشخ

 یحت ،ديجد  به مسئول تي ساليتحو از بعد  وديسخت آن بودمخالفان سر شما از  باشد ویي، شوراتيشد اداره سا قرار

.ماندت به صورت راکد ي، سادي آموزش الزم را دتيساهفته تا مسئول  وبه مدت دودي نبودیبه آموزش وهمکارحاضر   

 دلسرد کننده وتوهم ی غوطه ور است کاریکيدئولوژي نگرش ااني در متهي که کمیطيم کار شما در شراي باورنيا برما

 شما یتاکنون  یوصف نظر  ني با ای دارهي ضد سرمای تشکل سراسرجاديم که شعار اي اعتقاد دارزيون.  استزيبرانگ

 طبقه کارگر ی زندگی امروزاتيواقع  بدورازیعملهکاربه عنوان را است وی اثباتی نظریبدون مبان  وی ذهنیارشع

 شده به دست شما که بر یآنهم پتک.  گنجدی مشودي مثل شما که به نام کارگران درج می اسندهي نواتيادباست و فقط در

 تان یکيدئولوژيافکار ا  يی شناسای شده است برای کدنيچن و همديبري به کار می و مخالفان نظری فعاالن کارگرهيعل

 بوده واز واضحات است که یعملري وغی واقعريغ امروزطيو به نظر ما بنا به شرا. دي کرده افيکه خود را با آن تعر

 یارگر کريفراگ و  یکار جنبش شما با   االختراع دي جدیروشها  نيا.  ملموس استريغ  وگانهي کارگران کامال بیبرا

عملكردتان  را نه درافکارتان، نه درنوشتارتان ونه دری جنبشکردي ما رویقبل تصوررغميمتاسفانه علو  نداردیهمخوان

 ش ازي ما به سهم خودينموده ا آن درج  ا که درر  ی مطالبني آن وهمچنهي اولی طراحاي وتي سانهيبابت تقبل هز. ميديند

 نظام  دریکارگر  یندگز باالخره  !!کندي میني سنگديگذار  ی کارگران م مارس  که بری منتهيسا  و ميکنيشما تشکر م

آن مبارزه رييتغ  ی برا ضمن آن هم  ودي زنده ماندن دوی به دنبال نان برادي که باکندي مجابي را اني همی دارهيسرما  

.کرد    

، رفتار دوستان  !ی و براستديکنياده م استفی و فرقه ایبي تخراتيادب خود اکنون ازدي نقد گذشته چپ هستی که مدعشما

، دنينام " يیژاژخا" وگفتارشان را" یاسي سیکوتوله ها" وآنان را"کاسبکارانه " شبه کيو هم رزمان امروزتان را 

 نگرش  و مباحث  وارد شدن به  یم به جاي دارميتصم  ست؟ي نی فرقه اشتهات گذيادب ادامه همان نگرش و و  ديتولباز

 ی جایبه راست . خود با کارگران برگرديمی واقعی، به زندگیسبک کار کارگر وی به سازمان دهیکيدئولوژيصرف ا

 ما یزندگ تان دریکيدئولوژي ااتيادب مباحثات وني که اميکني مدي است و دوباره تاکماني هایما همانا بودن با هم طبقه ا

دنيهاون کوبدر ، آب ی، در مورد مسائل کارگریردن آن مانند گذشته چپ غيرآارگر ندارد ودنبال کیکارگران نمود  

.است    

ن نگهداري و فردی قادروفا  

٩/١/١٣٨٧  


