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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ی فرهاد شعبانۀرخواهاني خی به موعظه هاینگاه  
 

   ششو تاد ماه هشدی  نهم                                                                                                    کارگرديجمش
 

 
.  گذاردی مشي مسلط را به نمااستي مردم از سی عمومیتلق"  شناسدی پدر و مادر نماستيس" المثل معروف ضرب

.  کندی اعمال ماي مردم کارگر دنهي علی که بورژوازی ها و راه حل هائکردي و روني  به مفهوم قواناستي سیعني

 در مورد احزاب و است،ي از ستي روانيا.  شناسدی را نمزي چچي ه،ی سود و منافع شخصی سوای بورژوازاستيس

  یگري دزي چچي هی منافع سکت، برای سوااستي سزي ننجايدر ا. به طور کامل مصداق داردزي چپ موجود نیفرقه ها

.ستيارزش قائل ن  

 چرا؟ به ی سازبحران" تحت عنوان ی فرهاد شعبانۀنوشت.  دهدی را وارونه جلوه مزي کارانه که همه چاي ریاستيس  

 ی مفهومني  به هماستي آن کامًال مصداق سلي عنوانش  تا ذیعني از صدر در،ي آبتيمندرج در سا" مي دارازيوحدت ن

 هم ۀتي کمنيخطاب به فعال" عنوان ۀ که در ادامزيحت آمي مطلب موعظه گرانه و نصنيا. است که در فوق ذکر کردم

  یو پند م درقالب اندرزی و دروغ پردازفي و تحراير ازیعًا نمود روشناست، واق" ی تشکل کارگرجادي ای برایآهنگ

!! از ماجراروني طرفانه و شخص ثالث بی بی موضعیآنهم با ادعا.  باشد   

 و نشان دادن راه ی هم آهنگۀتي درون کمکردي به کشاکش دو رویمي که  برخورد مکتوب محسن حکسدي نوی ماو

...  تشکل نو پا وني از سرنوشت اشاني ای موافق و مخالف به آن باعث نگرانیا پاسخ هنيبرون رفت از آن و همچن

 است ني باشند، و جالب ای بحران ساز مجتًاينت گونه مباحث در حال حاضر زود رس هستند و ني اراي، ز. استدهيگرد

 مانند ی توسط افراد شروع شده ویمي مجادله توسط محسن حکني او ادي که از دشودي زود مشخص میليکه در ادامه خ

 کامًال روشن را از انظار تي واقعکي بافد تا ی حرفها را به هم مني ایفرهاد تمام!!  شودی دانش دامن زده موسفي

 یهاي محصول توطئه گریدي شک و تردچي بدون هی هماهنگتهي کمی که وضع رقت بار کنونتي واقعنيا. بپوشاند

.  دهمی محي تر توضني نکته را پائنيا.  باشدی مشاني خود ایحزب کنون سابق او و ی هایدسته  هم حزبمشترک دارو  

. اشاره کنمگرهمي نکات دی به برخدي باحي توضنياما قبل از ا  

، دست به ...  کشوری کارگريۀ کارگر و عضو اتحادی گذشته، در حال حاضر بعنوان فردی که سوادي گوی ماو

از !!  بوده استۀ در حال مبارزسمي مستمرًا با رفرمزي مدت ننيه در ا کند کیو اضافه م.   متن زده استنينگارش ا

 که مي بگودي کنم، بای می محل سکونت او زندگور که در همان کشی خبر ندارم اما از آنجائراني در اشاني اۀگذشت

 را متشکل  که او آنی اهي کارمند آن است، اتحادیعني کشور ني ای سراسريۀ اتحادی عضو بوروکراسیفرهاد شعبان

 باشد و ی بر کارگران می مزدی مناسبات بردگلي  تحمهي اتحادنيکار ا!!.  استدهي جهان نامی بخش کارگرنيتر

  متبوع فرهاد در زمره راستيۀاتحاد.  باشدی مهياتحاد است، کارش همان کاری اهي اتحادني که کارمند چنی کسعتًايطب

. استاي در دنیستيکاليراست سند سمي رفرمی بخش هاني تریستي و ضد کموننيتر    
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 طرف و کي راست از سميکالياو در خدمت سند.  استیرواقعي غشاني از جانب اسمي مبارزه با رفرمیادعا 

 که یهمان حزب.  باشدی فرهاد می حزبۀفي وظهيناگفته نماند که  کار در اتحاد.  استگري دی از سوی حزبسميسکتار

 ی های کرد و حزب سازی بورژوازقعتان را در آستان جنبش خلق و منا کردسی سال است جنبش کارگر٣٠حدود 

چه .  از نوع آب و نان دار بودن آن استیکارگر بودن فرهاد شعبان.  ساخته استی قربانی بورژوائاليمبتذل سوس

تا حزب  راسنيا حزب که دری مرکزۀتي عضو کم باشد وهم...  کشوریسراسر  هيکارمند اتحاد  که آدم هم نيابهتر از  

... کند وی و مدهکر!! ی کارگرزيمتبوع را ن   

 محل سکونتم، ی و کشور فعلرانيمجموعًا در ا) یکارگر صنعت (ی کارگرۀ سال  سابق٤٠ فرهاد من با حدود برعکس

و .  کرده امعي باشم و همواره آنرا تقبی نمزي نبوده ام بلکه عضو آن نی سراسرهي اتحادني کارمند اچگاهينه تنها ه

 ی ساواک ساخته مرز بندیکاهاي در زمان شاه با سندزين رانيدر ا.  ستمي هم نیني حزب دروغچي در خدمت هنيمچنه

 ۀ ها بود، همراه تودکاي گونه سندني اتي کارگران که خارج از کنترل و هدای دارهيداشته ام و در مبارزات ضد سرما

 یط.   از دستم بر آمده انجام داده امی، هر کار...  و ی شاهمي فشار اختناق رژري شرکت داشته ام و زرميهمزنج

 ی از شرکت نفت بوده ام و در سال های مهمۀ و سازمان دهندگان اعتصاب حوزني جزو فعالزي ن٥٧انقالب مغلوب 

 زي ننکي بوده ام و ای کارگاهی شوراندهي رابطه نماني و در هميی جنبش شوراني از فعالیکي ٥٨ امي بعد از قيۀاول

طبقه ام، مشغول وکارواستثماریعمق شرائط زندگ دریمزد لغوکاری و برای دارهي فعال جنبش ضد سرماکينوان بع  

  .   هستمی کارانه فرهاد شعباناي رۀنقد نوشت

 و ی به همان اندازه واقعشيبه موعظه پرداخته است و موعظه ها!! ی خواهري اش بعنوان خۀ نوشتتي در کلفرهاد

 هارا وارونه کرده است و تي واقعۀاو هم. خي روضه خوانان تارگري وعاظ و دی تمامۀ موعظ خواهانه است کهريخ

اما او !!   استیمي محسن حکی هم آهنگۀتيم آغازگر دعوا در کی ودياز د.  استاوردهي راست بر زبان نیکالم

 ريآنان بودند که ز.  داردشهير...  سابق او یهاي هم حزبۀ کشمکش در خانني اۀنيشي است که پانيخودش کامًال در جر

 ضد ني تهمت ها را نثار فعالني توزانه ترنهي و کني اساس تری را جعل کردند و بزي همه چی هماهنگۀتي کمیابينام ارز

 ی کردند که هدف آن سوایآنان بودند که روزها و هفته ها وقت خود را صرف نگارش مطالب.  نمودندیه داريسرما

 یگري دزي چچي هی هماهنگۀتي کمی دارهي ضد سرماني فعالهي علکيستريئه و تعرض ه توطکي یکمک به سازمانده

 در ی هماهنگۀتي ها و منحل نمودن کمفرقه ی همکاری شورالي تشکیآنان بودند که دوستان خود را به تالش برا. نبود

 دي خود و به امروزي دیا هی تا در رقابت با هم مسلکدنديآنان بودند که کوش.  کردندبي سکتها ترغی همکاریشورا

 تا امروز شيآنان از چند سال پ. سنديرا بنو" ني نوی حزب هایبه سو.. "  ویريگي و پی هماهنگۀتيسوار شدن بر کم

 الزم ی مادیروين.  توطئه ها همراه بوده استني کارها را انجام داده اند و حزب فرهاد همه جا با انيابه طور مستمر 

 رضا مقدم در یونيزي تلوی شفاف آن، شوهااري مثال بسکي.  کرده استمي به آنان تقدزيا ن توطئه ها رشبردي پیبرا

ني داده شد صرفًا با ابي ترتیونيزي تلو ین شوهايا.  باشدی شخص فرهاد میو با اجرا  حزب فرهاد  یونيزيکانال تلو  

.ردي آماج افتراء قرار گی هماهنگۀتي درون کمی دارهي ضد سرماکرديهدف که رو  

 توطئه ی واقعني منافع مشترکشان با محرکيۀ بر پانهي زمني جالب است که حزب فرهاد مدت دو سال در ااريبس

 اسفبار موجود  را تي و امکانات خود را به کار گرفته اند تا وضعی انرژۀآنها چند سال تمام هم.  کرده استیهمکار
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  را تهي و کمدي و چنان نکنني کند که چنی م حتيپاپ نصاز تر کي کاتولارياو حاال بس  کنند ولي تحم ی همآهنگۀتيکمبر

!!ديحفظ کن  

  ی هم آهنگۀتي کميۀ، بر عل...  فرقه گرا واناتي حرري حزب فرهاد و ساۀ توطئه گرانی کارهای مشخص تمامحيتوض

ت لزوم در  دوستانم آمده است، در صوری از نوشته هایکي است و همان گونه که در ري امکان پذاري من بسیبرا

 نندي من ببري هم زنجی قر ار خواهد گرفت، تا توده هاراني کارگر اۀ طبقديموقع مناسب بصورت مکتوب در معرض د

 اري بسران،ي ای و عناصر باصطالح چپ فعلاناتي جرني هم به اسمي راست و چپ و سکتارسمي اطالق رفرمیکه حت

یستي سکتار ی توطئه گر  زنند کهیحرف م  او  نام  به یاناتيجرکه   بداند دي بارانيا طبقه کارگر.  است سخاوتمندانه  

.ستين زي چچي هشاني برای کارگرزوجنبشي همه چشانيبرا    

  فرهاد ی مدت و متعاقب آن حاال موعظه هاني در ای هماهنگۀتي کمهي چپ علسمي رفرمی توطئه هاۀ پروسیبررس

  حال سند نيع درنهايدرک درست همه ا. وب بشناسد  چپ را خسميکل رفرم است که ی کافی هر کارگری برا،یشعبان

. باشدی مزي نیارگر جنبش کی لغو کار مزدی  برای دارهي ضد سرماشي گراتيمعتبر حقان  

 

  کارگرديجمش

٢٠٠٧دسامبر  ٢٩  

 


