حاصل جلسه  ١١اکتبر چه بود؟
مقاله ای تحت عنوان "از جلسه پالتاکی  ۴اکتبر چه خبر؟" نوشتم که برخی از
رفقا را خوش نيامد و چماق اتھام زنی خود رابه کار انداختند.
اﯾن رفقا در جلسه  ١١اکتبر نھادھای ھمبستگی بعد از کلی لعن و نفرﯾن به
نوﯾسنده نامعلوم و نامش را نگو و اتھام زنی به او  ،که قصد اﯾجاد تفرقه و
خدمت به جمھوری اسالمی دارد )ﯾعنی من( .سپس کلی قسم و آﯾه آوردن که
ما قصد کنترل نداشتيم و حتی کنترل نيز نکردﯾم فقط از اختالفات جلوگيری
کردﯾم ،ھمينطور بيان کردند که ،بله ما حق دارﯾم اﯾن کار ھا را بکنيم)ﯾعنی نھاد
ھای ھمبستگی( ،ﯾعنی حق دارﯾم جلسات را مھندسی بکنيم .جلسه با اﯾن
گفته ھا ،توسط رفيق علی مينا شروع شد تا به انتھا که رسيد دقيقا ھمان
افتضاحی پيش امد که در مقاله ی قبلی خود با عنوان "از جلسه پالتاکی ۴
اکتبر چه خبر؟" به ان اشاره کرده بودم.
بدليل توافق کسب شده جھت ماست مالی کردن جلسه ای که از روی عجله و
ھيجان قولش داده شده بود ،و انتخاب عنوان گله گشاد و بی ربط به مشکالت
داخلی کميته ھماھنگی باعث شدند ،در جلسه  ١١اکتبر از ھر دری سخنی
گفته شود تا به مشکالت کميته ھماھنگی پرداخته نشود .
روند جلسه به ﯾک نماﯾش تبدﯾل شده بود که بيشتر رفقا گفته ھای تعرﯾف و
تمجيدھای بی پاﯾه و اساس ھمدﯾگر را ﯾا تاﯾيد می کردند و ﯾا تکرار می نمودند
و چون اول جلسه به صورت غير مستقيم توسط رفيق علی مينا خط و نشان
کشيده شده بود تعدادی ھم که ماﯾل به اعتراض به روند نماﯾشی جلسه
داشتد از ترس برچسب خوردن جرات اعتراض نداشتند بنا براﯾن رفقای نھاد ھا
و برخی از اعضای کميته ھماھنگی جلسه مھندسی شده  ١١اکتبر را با
تبليغات بی پاﯾه و اساس به اتمام رساندند .
جالب تر اﯾن است که رفقای بورکرات که جلسه را مھندسی کرده بودند بار ھا
اعالم کرده و می کردند که عنوان جلسه فرق نمی کند چه باشد ما می توانيم
کميته ھماھنگی را بررسی کنيم ﯾا برخی می گفتند کميته ھماھنگی بخش
بزرگی از جنبش کارگری است بنابراﯾن وقتی مسائل جنبش کارگری را بررسی
می کنيم مثل اﯾن است که کمبته ھماھنگی را دارﯾم بررسی می کنم  ،حتی
اخباری ھم که در جلسه اعالم می کردند ھمين مفھوم را در بر داشت  ،ﯾعنی
اﯾنکه کميته ھماھنگی مساوی است با جنبش کارگری و ﯾا بر عکس جنبش
کارگری مساوی است با کميته ھماھنگی .باﯾد سوال کرد اﯾن رفقا چرا دارند
ﯾک ابزار را بيش از حد توانش جلوه می دھند،موضوع چيست؟
) اﯾن ﯾعنی پنھان کردن ناتوانی  ،پاسيفيزم ،پنھان کردن انحراف ،توجيه و دامن
زدن به علنی و قانون گراﯾی و (...پاراگراف زﯾر می تواند موضوع را بشکافد :
قرار است مشکالت کميته ھماھنگی در ﯾک جلسه پالتاکی مورد بررسی و نقد
قرار بگيرد آنوقت عنوان جلسه می شود " تشکل ھا و شراﯾط موجود جنبش
کارگری" آﯾا انتخاب چنين عنوانی برای جلسه بررسی مشکالت کميته
ھماھنگی معناﯾش اﯾن نيست که کميته ھماھنگی مساوی با جنبش کارگری
است؟ اگر اﯾن معنا و مفھوم را ندارد پس چه رابطه ای ميان ھدف از جلسه

" تشکل ھا و شراﯾط

)بررسی مشکالت کميته ھماھنگی( با عنوان جلسه
موجود جنبش کارگری" می توان پيدا کرد؟
رفيق علی مينا چون صدای بلند و رساﯾی دارد و ھمچنين تناقض گوﯾی خود را
متوجه نمی شود و ھم اﯾن که از زﯾر پا گذاشتن دمکراسی و اخالق سياسی
سرخ و سفيد نميگردد و در صورت توھين و اھانت به دﯾگری صداﯾش به لرزه
نميفتد قرعه به نامش خورده بود تا توضيحات به دليل لغو جلسه ی چھار اکتبر
و تشکيل دو جلسه برای توجيح متعرضين را بدھد.حاصل صحبت ھای اﯾشان
که به نماﯾندگی از طرف نھاد ھای ھمبستگی سخن ميگفت عبارت بود از اﯾن
که:
-١ما نھاد ھا حق دارﯾم جلسه ی پنھانی و دور از چشم ھمه ،تشکيل بدھيم
چون نباﯾد ماموران نظام و دشمنان طبقه ی کارگر حرف ھا و مشکالت جنبش
کارگری را بشنوند.
-٢ما اصال" در جلسه بحث اﯾن که چه چيزی بگوﯾيد و چه چيزی نگوﯾيد نداشتيم.
-٣با ھم مشورت کردﯾم و نتاﯾج مشورت را به عنوان سازماندھی جلسه ی
ﯾازده اکتبر قرار دادﯾم.
-۴کسی که مقاله نوشته و ما را نقد کرده است مقاله اش انتقادی نبود ﯾک
مقاله ی تخربی بوده که احتمالن از ماموران ﯾا نا اگاھی ،است که در خدمت
دشمن ميباشد.
به طور فشرده و مھم سخنان رفيق علی مينا اﯾن چھار بند بود که تعدادی از
رفقا نيز اﯾن سخنان را به صورت ھای مختلف در نوبت ھای خود تکرار کردند و
برخی نيز فقط تاﯾيد ميکردند.
برای روشن شدن موضوع بھتر است از خود بپرسيم چه اتفاقی افتاده که اﯾن
رفقا مانند زنبورھاﯾی که دود در کندوﯾشان پر شده چنين سراسيمه به ھر
جھت پرواز ميکنند؟
کل ماجرا از مقاله ی سه صفحه ای شروع شده است که بسياری از ساﯾت ھا
آن را منتشر نکردند شاﯾد دو ﯾا سه ساﯾت در مجموع آن را چاپ کردند.نميدانم
چرا .
شاﯾد اﯾن مقاله به دست ﯾک اھرﯾمن نفرﯾن شده ای  ،که از خدمت گذاران
جمھوری اسالمی و از خدم و حشم سرماﯾه داری است برای ضربه زدن به
انقالبيون رادﯾکال نوشته و منتشر گردﯾده ،که توسط انقالبيون دو اتشه و
خداوندگان بورکراتيسم باﯾکوت شده است .که مبادا زمين و فضای انقالبی
خانم ھا و اقاﯾون رادﯾکال را دچار لعنت ابدی کند و برکت از انقالبی گرﯾشان ببرد
و آنگاه گرفتار سبک کار پاسيفتی شوند ،و جنبش کارگری را مساوی با کميته
ھماھنگی قرار بدھند .که البته فعلن نيستند!
در رابطه با بند ﯾک باﯾد بگوﯾم که :
)بله شما حق دارﯾدجلسه ی پنھانی و دور از چشم ھمه تشکيل بدھيد و
ظاھرن بسيار درست و معقول است ،اما اﯾن طرز عمل و حرف زدن مخصوص و
محصول نظام سرماﯾه داری است که در نزد سوسياليست ھا جزء اخالق و
عادات بورژواﯾی محسوب می شود که باﯾد از طرﯾق گسترش دمکراسی
مستقيم کارگری رو به زوال برود که البته از ھم اکنون باﯾد از جلسات کارگران
آگاه دور رﯾخته شود اﯾن ﯾعنی سازمان ﯾابی برای آماده کردن طبقه کارگر جھت
تسخير قدرت حال باﯾد بدانيم آن نيروھای که در درون طبقه کارگر ھستند ولی
مانع رسيدن به سازمان ﯾابی برای مبارزه با عادات بورژوازی می شوند چه
کسانی ھستند؟ که حتی برای دمکراسی مستقيم کارگری نيز محدودﯾت آن

ھم با اندﯾشه و ابزار بورژوازی ﯾعنی بورکراتيسم اﯾجاد می کنند .و حتی بھانه
ھاﯾشان نيز بخشی از عادات بورژوازی است  ،در واقع عملکرد خود را ھم شکل
بورژوازی می کنند (.دوم اﯾن که اعتقاد دارﯾد خود رفقاﯾی که قرار است
سخنرانی کنند و مشکل دارند و قرار است با صحبت مشکل شان را حل نماﯾند
نميتوانند تشخيص بدھند که چه چيزی باﯾد بگوﯾند ﯾا چه چيزی نباﯾد بگوﯾند چون
آن ھا کارگران ساده ای ھستند که عقل کلی مثل شما را به عنوان قيم الزم
دارند اﯾن شما ھستی که می توانيد تشخيص بدھيد اعضا کميته ی ھماھنگی
چه چيز الزم دارند نه خود آن ھا.
جواب بند دو و سه را من نميتوانم بگوﯾم چون آن جلسه ضبط نشده تا ثابت
شود چه گفته اﯾد و چگونه مشورت و سازماندھی کرده اﯾد.
ھمين قدر کافی است تا بدانيم حاصل دو جلسه مشورت و سازماندھی شما
ﯾک موضوع کاملن جدا از تقاضای رفقای معترض کميته ی ھماھنگی بوده است
و ﯾک عنوان کاملن گل گشادی که اصلن ھيچ جای ان نميتوانست به موضوعی
که باعث تقاضای جلسه شده مرتبط شود.دقيقان روند جلسه ی ﯾازده اکتبر و
موضوعات بحث شده و ھمچنين نتاﯾج به دست امده که در واقع ھيچ جمع بندی
و نتيجه ای در بر نداشت نشان داد که سازماندھی شما چه بوده است و نشان
داد که در پيش برد جلسه بسيار موفق بودﯾد البته پيش بردن آن نه به سمت
حل مشکل بلکه به سمت ماست مالی کردن موضوع.
موضوع دﯾگری نيز نتيجه و حاصل دو جلسه و مشورت و سازماندھی شما را
نشان داد و آن اﯾن بود که رفقای معترض در کميته ی ھماھنگی سخنرانی خود
و حتی جواب برخی از سواالت را از روی متن ھای نوشته شده که شاﯾد برخی
از شماھا به عنوان عقل کل و قيم جنبش کارگری و قيم رھبران و فعالين
کارگری تنظيم کرده و به آن ھا داده باشيد.
ساختار جلسه ی ﯾازده اکتبر و پراکندگی موضوعات که حرف از ھر دری بود
حاصل دﯾگر دو جلسه ی مشورتی-سازماندھی شما رفقای عقل کل بوده
است.شاﯾد تعدادی که در جلسه ی ﯾازده اکتبر نبوده اند با خواندن اﯾن مطلب
نتوانند موضوع را درک کننداما ميدانم که اﯾن جلسه ضبط شده است تالش
خواھم کرد که فاﯾل ھای ضبط شده را نيز در آﯾنده ارسال کنم تا تعداد بيشتری
بتوانند قضاوت نماﯾند که آﯾا حق با اھرﯾمن طلسم شده است ﯾا با شما بورکرات
ھای عقل کل و صاحب و قيم جنبش کارگری.
حواب بند چھار را نيز به خود خواننده واگذار ميکنم که با خواندن مقاله ی " از
جلسه پالتاکی  ۴اکتبر چه خبر؟"و با توحه به روند جلسه ی ﯾازده اکتبر ميتوانند
تشخيص بدھند که حق با کيست.
به رفقای کميته ھماھنگی توصيه می کنم برای حل مشکالت خود طرفين با
حس ھمکاری کنارھم نشسته و بدون دامن زدن به اختالفات کور و بی معنی
اختالفات واقعی خود را با گفتگو حل کنيد و دست به دامن ھيچ امامزاده ای
نشوﯾد بدون شک دمکراسی مستقيم کارگری در چنين مواردی بسيار ثمر
بخش خواھد بود و فقط کسانی از وجود عملی دمکراسی کارگری فرار می کند
و تالش می کند ان را با تعيين خطوط قرمز مھار نماﯾد که اعتقادی به انقالب
کارگری  ،سوسياليسم  ،حکومت کارگری و دمکراسی مستقيم کارگری و...
ندارندو ﯾا وانمود می کنند که دارند  ،اﯾن بورکرات ھا فرق نمی کند در کجا
دنبالشان بگردﯾد آنھا ھمه جا و در ھمه زمانھا حضور دارند و ھميشه خود را
تحميل می کنند و می خواھند تمام رشته ھا را دردست داشته باشند و ھيچ
کس بدون اجازه آنھا آب ھم نخورد.

رفقا بدانيد تا زمانی که جنبش کارگری بورکراتيسم را شکست نداده و از زﯾر
تسلط فکری آنھا خارج نشود نمی تواند متشکل شده و انقالب خود را
سازماندھی کند.
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