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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

.يم دارياز؟  به وحدت ن چرایبحران ساز  

ی تشکل کارگريجاد ای برای هماهنگيتهم کين به فعالخطاب  

   ششو ماه هشتاد دی  نهم                                                                                                 یفرهاد شعبان  
 

!يز عزدوستان  
"  و راه برون رفت از آن ی هماهنگيته در کميکردکشاکش دو رو"  تحت عنوان يمی مطلب محسن حکين انتشار اولبا

 ينمند،افش از جمله منوچهر،چندکارگرعالقی کارگرين فعاليگر و دخالت دين محمدحسی به آن به امضای و پاسخهائ

 و پاسخ ی بهزاد سهرابيرن مباحثات و مقاله اخي در ايی رهاين روشن، آرمی مانی، و سعداهللا محمدیشمس قهفرج

 از ی حال نگرانين است، اما در عيران ای جنبش کارگريشروان پيداری بر بيری ناپذيد ترديد دانش به آن که تائيوسف

 روشنفکرانه ی زودرس و نگرش و متدلوژیر چنگال و چنبره بحثها تشکل نوپا و گرفتار آمدنش دينبابت سرنوشت ا

 ی جنبش کارگريشروان بلکه مبارزات پين،نه تنها ا.  دهدی ميش کارگران را  افزای توده ائیدر برخورد به تشکلها

ان و از ج"  واقعايران ای داريه استثمار سرمايد طبقه کارگر از قی رهائی چند سال گذشته در مبارزه برایکه ط

 ی جنبش کارگريکه مثال در حالیبرا.  سازدی خود منحرف می  و مکان واقعير گذاشته اند را از مسيه خود مایهست

 ين از رزمنده تريکی شمع وجود يکه را در دستور دارد، در حالی مبارزاتی دهها خواست و مطالبه فوريرانا

 کرد؛ و در ی تری فکر جديدوبرو است و با ریبا خطر جد ) یمحمود صالح ( يران ای جنبش کارگريشروانپ

 ی واقعيای حق است که ما از دنيا روند آی و به زندان مير دستگیان جنبش کارگريشرو که گروه گروه از پيطیشرا

 و ی درون جنبش کارگريکال راديش گرايکه در حاليم مجازيا ؟ آيم مباحثات دامن بزنينمبارزاتمان خارج شده و به ا

 ی شادمانيه که مايمون بدهير از خود به بيری دارد ما چنان تصوياز نی خود به وحدت و همبستگيت کلطبقه کارگر در

  دريستيمنما مجازنه هرگز . ی دانش به بهزاد سهرابيوسفنوع برخورد  ازیشعف دشمنان طبقه کارگر شود؟ مباحثاتو

.يمه عرصه هدر دين را در ايمان وحدت انرژی تالش برای بجايط شراينا    

!زيدوستان عز   
 کارگران و ی، هماهنگيته کمين به فعالی و هم سرنوشتیسر دلسوز دوستانه و ازی کوتاه که خطابيادداشت ينادر

  رايم نگرانيش علل افزای، جنبش کارگريشروان و پين فعاليداری بی حرکت است، ضمن ارزش گذاريندوستداران ا

. کنمیمبازيشتر بی بر تجارب شخصيهبا تک    

 ی بخشهاين از متشکلتريکی را بعنوان کارگر ساده اما متشکل و فعال در يم زندگير گذشته، نوزده سال اخسوای

 و ی کارگری تشکلهايگاه ، نقش و جايت با  اهميل دلين اعتقاداتم ،تنها به ای کرده ام، سوای کار و زندگياکارگران دن

 بلکه آن را با يستم نيگانه نه تنها بی داريه و مبارزه با سرماا کارفرم مقابله بایهر درجه از وحدت طبقه کارگر برا

 ی هرگونه تحرک کارگريران که اختناق حاکم بر ايطی باورم در شراين بر اينروست،از ا.  کنمیتمام وجودم درک م

 با يرحمانه مقابله ب بهيقی و بهر طريابی خود ارزيت  در تعرض و تقابل با موجود-ی ولو صنف- طبقه را ينو مبارزه ا
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 خود و درست در يروی به نيه آن بر خالف گذشته؛ با تکيکال راديش و گرای جنبش کارگريشروان اما پيخزد،آن برم

  فعال يکزده اند؛ بعنوان  متشکل کردن طبقه کارگری برای حرکتيجاد باال دست به اينه اختناق با پرداخت هزينقلب ا

. حرکت وارد باشدين به ای اگر انتقادادتی نکرد؛ حتينده به آيد و امیشادمان و ی توان احساس شادی نمیکارگر  

 و بهم فشردن صفوف ی کارگری تشکلهايجاد ای براير چند سال اخی طی جنبش کارگريشروان و پين فعالمبارزات

ن از طرف  برحق و عادالنه شای تحقق مطالبات و خواستهای طرف، و مبارزات توده کارگران برايککارگران از 

يشه همی برايران ای جنبش کارگريختار که دره را به ثبت رساندی که به آن وارد باشد، دستاوردهائيرادیا هريگر،د  

.    بجا خواهد ماند    

 و ارتباط يوند پينما شاهد چن)  مطلق اختناق برجامعه يتدوره حاکم ( ی دوره ائيچ توان گفت که در هی مينان اطمبا

 يبانی و پشتيت حجم از حماينشاهد ا. يم نبوده ايران طبقه کارگر در ايشروان گوناگون پیشها بخين مابيکینزد

يش گرایمبارزات يازن  بر یمبتن و يلاص رابطه  شاهد . يمنبوده ا يگرهمد ازيران ایکارگر جنبش گوناگون   یبخشها  

..... و يم نبوده ايگر با همديران ای جنبش کارگرين و فعاليشروان پيکالراد    

 دوره يک دستاورد يد که به آن وارد باشد بدون تردی هر انتقادی کارگرين موجود فعالی از جمله تشکلهايت موقعاين

منهم .  اما زودرس استيست، نی ضرورير بحثها غين حفظ و تکامل داد، ايد دستاورد را بايناز مبارزات ماست، ا

 کارفرما و يهال تمام است در دوجبهه، جبهه مبارزه عل س١٩ که ی همانند کسيژه بویمانند هر فعال جنبش کارگر

 کنم تا از بازپس ی محل کارم، مبارزه می کارگری هايه حاکم بر اتحاديسم رفرميه داران و جبهه مبارزه عليهسرما

 و سه يسم گذاشت رفرميد باورم که نباين بر ايِم، بنشانی را به کرسی و خواستيری جلوگی کارگری دستاوردهايریگ

 را بر اساس يمان تشکلهای سنگ بنايدنبا.  شوديل حاکم بر تشکلها و مبارزات ما تبديش و گرايت به ذهنی گرائبهانج

 چند اعتصاب و مبارزه را ی فراموش کرد که ما هنوز سازماندهيدنبا!  اما دوستان يم، بگذاريان بنیسازش طبقات

 مورد ی کارگران را در تشکلهايع توده وسيم نتوانسته ازنوما ه. يم کنيابی از آن ارزيم تا بتوانيمتجربه نکرده ا

 در يچ که هی توده ائياسما وحدت در مق. يم نداده ايل مورد نظرمان را تشکی ما هنوز تشکلهايم،نظرمان سازمان ده

 يرادبا هر ا يداجازه بده. يم مباحثات را دامن بزنين تا ايم، تجربه نکرده ای طوالنی دوره ائی را هم برايشروانسطح پ

 يع توده وسين، و فعاليشروان از پير غيد اجازه بدهيم،تجربه کن"  را عمالی از وحدت و همگرائی دوره ائی،و اشکال

 حاکم ی بورژوازيد بگذاريم، و به مبارزه جهت دار و با افق بکشانیکارگران را حول مبارزات مشترکمان سازمانده

 توان یآنوقت است که م.   تجربه کندی توده ائياسو در مق" يعاه خود وسيل و مبارزه آگاهانه مان را عیوحدت طبقات

 بحثها ين که ايد دانیخودتان هم م.  ها پرداخت و بحث بر سر آن را دامن زدينه مان در همه زميت از موقعيابیبه ارز

 که ی کارگری براين ا،ند زی  موج می ندانسته بحران سازيازود رس است و متاسفانه  از هر پاراگراف آن دانسته و 

 يدمام.  استياق و از دست دادن اشتی نگرانيه مشابه بسته است، مای تشکل و تشکلهاين خود را به رشد و توسعه ايدام

 کارگران ی واقعی که خود کمتر در اعماق زندگی بخصوص آن دسته از دوستانی جنبش کارگرين است که فعالينبر ا

  و کارگرانی جنبش کارگرين و فعاليشروان آن اجازه بدهند که پی کنند و بجااریددهستند از مته به خشخاش زدن خو

یفرهاد شعبان     . دي امنيبا ا.  ازوحدت و مبارزه متحدانه با افق را تجربه کنندیدرجه ائ  


