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" خط و نشاندني کشاي ، ینقد و بررس"دوکلمه درپاسخ به نوشته   
 

  ١٣٨٧هم آبان دانزش هشنبپنج                                                                                                 ه روزبیتق
 

  
ايکاش . است وظاهرا من مبالغه کرده ام نظرات او فقط نظريک فردازکميته پيگيری*آن طورکه آقای احسان می گويد

نوشته با شعبده بازخواندن من،مدعی شده است که گويا من نظراو را  البته اين.چنين باشدکه موجب مسرت خواهد بود

به  ده ام و نيز به نادرست ازاتمام حجت کميته پيگيریبلکه نظرکميته پيگيری عنوان کر ،فرد نه به عنوان نظريک

درنوشته خود بصراحت  اما ادعای فوق درحالی صورت می گيرد که من .سخن به ميان آورده ام" ای همکاریشور"

کرده ام يادداشت آن ذکرت يعنی سرمقاله ودمکرا منبع ادعا وقضاوت خود را براساس دونوشته همزمان درسايت سالم

 آورايشان،بهيچوجه مدعی هم نشده بودم که گويااين دونکته ازنوشته ايشان استخراج شده ف ادعای تعجببرخالو

که البته با پرتاب (رفيقانه ای  علت چنين رويکرد فرافکنانه و بدوراز منطق بديهی واوليه هرمباحثه وديالوگ.است

چرا که مطمئنم هرخواننده بی . انستن آن ندارمای هم به د برای من روشن نيست و عالقه) مهمات تفاوت ماهوی دارد

 بهرحال ازعلت وحکمت ناديده.مربوطه،خود به سهولت قادرخواهد بود حقيقت را دريابد طرفی با خواندن مطالب

ام؟ مروری به بخشی  انگاری فوق که بگذريم،اين پرسش هم چنان مطرح است که آيا براستی من خبر را جعل کرده

نويسنده (همکاری که ظاهرا ايشان شورای"و" کميته پيگيری" با عنوان مجمع عمومی ازمتن ستون يادداشت

  :حتا نيازبه يک کلمه اضافی،خود پاسخ روشنی به اين سؤال بدهد تواند بدونخبرند ميوجود ومفاد آن مطلقا بياز)مطلب

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

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

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

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

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

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

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

دوره ی دوازدهم   درصد اعضا، به شورای نمايندگان٨٠در رأی گيری دوم، با اکثريت . تصريح نظرات شان گشت

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

توصيه شد تا در جهت اطالع ..." کميته پيگيری "همچنين به اعضای  .را عملی و اعالم نمايد..." شورای همکاری"

، در سطح عمومی جنبش، اقدام به طرح ..." شورای همکاری"نسبت به معضالت موجود در  رسانی و شفاف سازی

ازيادداشت سالم  به نقل. »."کنند" اتحاد عمل"در پيشبرد سياست ..." کميته هماهنگی"ت و تخلفات مشکال مشخص

  ".شورای همکاری"و" کميته پيگيری"مجمع عمومی "دموکرات با عنوان 

متاسفانه به ... وتصميم به جدائی و  همانطورکه مالحظه می کنيد،دراصل گزارش نقل شده فوق کلمه اتمام حجت
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مگرآنکه آن که اصل گزارش را خالف واقع .وجود ندارد پس دروجود اتمام حجت ابهامی.طرح شده استصراحت م

اگراين گزارشات نادرست بوده است چرا ! اين سؤال مطرح ميشود که خب که دراين صورت.ونادرست بيانگاريم

بدون   احسان ادعاشده که منويا کميته پيگيری آنراتکذيب نکرده اند؟ البته درنوشته آقای درطی اين مدت خودوی

واين درحالی است که من .بدهم اطالع ازکم وکيف قضيه باصطالح وارد گود شده و خواسته ام خودی وفضلی نشان

چندوچون انتقادات طرفين را نداشته و حتا تلويحا گفته ام  درهمان مقاله صراحتا گفته ام که اصال قصد وارد شدن به

 ظرديگری واززاويه تالش برای همبستگی طبقاتی به مساله نگاه کرده ام وگفته آن راازمن که چه بسادرست باشد،ولی

که دربحث (صحبت نکرده ام  عالوه برآن من درمورد افراد.نبايد چنان عمده کنيم که اشتراکات واقعی را منتفی کند

ل مطالبات عينی طبقاتی و درمورد مبنای همکاری حو بلکه )مربوط به فرقه گرائی وريشه های آن اهميت ثانوی دارد

به مثابه يک شاخصه عينی صحبت کرده ام وسوم آنکه با مبارزه نظری  مبارزه عليه بورژوازی ودولت حامی آن

 به شرط مشروط نکردن اصل همکاری به حل وفصل اختالفات نيزموافق بوده ام وبنابراين وسياسی حول اختالفات

وجهی ازوجوه مبارزه  عای نويسنده،بهيچ وجه مخالف نبوده ام وآنرابااصل مبارزه نظری وسياسی ونقد برخالف اد

ونشان کشيدن و تبديل اختالفات به جدائی ها  آنچه که با آن مخالف بوده ام همانا اتمام حجت وخط.طبقاتی ميدانم

وجودآن که خوشبختانه آقای احسان اساسا منکر. گرائی درآنجامی زند ودشمنی ها،يعنی آنچيزی است که نبض فرقه

نيروها  همانطورکه مفصال تأکيدکرده ام درمقام درتقابل قراردادن بخش های گوناگون طبقه و يا وچهارم من. شده است

همگرائی و همسوئی بخش ها وتکه های  چرا که همواره مساله عمده را تقويت.و محافل متعلق به طبقه نبوده ونيستم

کليه مزدوحقوق بگيران و بيکاران بعنوان بستراصلی وجريان  گوئيمپراکنده متعلق به طبقه کارگر و يا بهتراست ب

وازقضا  .تاريا به مثابه يک طبقه قراردارددرراستای وظيفه اصلی کمونيست ها برای تقويت پرول سازمی دانم که البته

ده و آن را ساخته ايد موافق بو با نکته ای که شما درمورد وجود گرايشات گوناگون دردرون کميته پيگيری مطرح

نيز عليرغم داشتن اختالف نظر با برخی مواضع  همچنانکه تالش های اين سايت را.ازنقاط قوت آن می دانم

  . دانمگردانندگان آن مثبت وسازنده می
 

ات دمکرسالم   

  دياکو بوسيله ى ،١٣٨٧ آبان ١۵
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