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اني به مديخوش بود تا محک تجربه آ  

 
  ١٣٨٧ وريشهردهم چهارشنبه پنج                                                                                          یرضا شهاب

  
  اخبار ني است بيیکه ما حصل گفتگو»  شوندتي تقودي باکاهايسند« روز با عنوان اخبارتيساره در منتشیجواب مطلبدر

.کاهاي سنديی موسسان بازگشائتي هی و از اعضای فعال کارگری اکبرنيروز و حس  

.فرستاديم هم کاي خود سندی برای داشته را حداقل در عرف اخالقکاي که انتقاد به سندی مطلبني ای اکبری بود آقاخوب  

 کارگران یکايسندهفت تپه وشکريمورد کارگران ن صادق کارعمدا دری پرسش و پاسخ به سواالت آقانيا دری اکبریآقا

  کارگران واحد،یکاي شود به سندی که مربوط می، بخش کندی ماني خود را بیدهد و نظرات شخصيشرکت واحد پاسخ م

.مورد نظر ماست    

چه تمامتر است که ازتفرقه و اتحاد هریدور دريی هاهي و توصرهي مدئتينلو خطاب به ه اسای آقایمورد نامه  درسوال  

  است؟ی نامه ها چه مقدار جدني اسانلو در ای نگرانی اکبریبه نظر آقا  

 در چند ماه گذشته را خود کاي و مشکالت سندینياتفاقا تخم بدب.  بحث را آغاز کردني ای آکبری که آقامي هستممنون

 به ی رسانی فقط با مضمون آگاهرهي مدئتي هيیآن است شروع کرد، چرا که اعضا انگذاري بنی اکبریکه آقا ینهاد

 ني که همی زمانیول. کردندي نمی کارني موقع چنچي مناسب بود هطي متوسل شده اند و اگر شرای برون مرزیرسانه ها

 حاضر نبودند ی منتشر شد که حتیبلکه توسط کسان کاي سندقي نه از طرکندي به آن استناد می اکبری که آقاینامه ا

. دي کنتي حداقل آن را خودتان رعاديزنياگر واقعا از اتحاد حرف م.  استدهي بدستشان رسیقيچه طر که ازندييبگو

 را شاني نظرات اکاي در سندچکسي که هديداني می اسالو وشما بهتر از هرکسی و آقاستي نیاسي سی حزب مخفکايسند

 ديخواهي مینياما امسال شما با خودشر . در انتخابات مجلس نهمشانيباشند مانند دفاع ا  اگر مخالف آنی حتکنديمنسانسور

 و ديدادي قرار مکاي سنداريمطلب آنرا در اخت  پخش آنی بهتر نبود بجاايآ. کاي که او به شما اعتماد دارد نه به سنددييبگو

 علنا بدون واهمه مي که بتوانمي آنرا داده ایاکثر ما بها.  نه شمارديبگ مي تصمکاي در نحوه انتشار آن خود سندديگذاشتيم

 را کاي سندني تا امي مبارزه کندي بایاديمان زز که ميدانيو هنوز هم م. مي آن مبارزه کنی و برااني و منافع خود را بديعقا

  اسبابمانختني و هر روز هم نگران رمي که غم نان نداشته باشميستي هم صاحب کارخانه نی اکبری و مثل خود آقا ميبساز

.مي توسط صاحبخانه هستابانيخدر    

 امکان ی کرده و حال به خاطر نداشتن تجربه کافاي خود را احیکاي و مشقت سندی واحد با تحمل هزاران سختکارگران

 کار و یم اسالی شک شوراهای هستند مورد خطاب بکاي بدل شوند که مخالف سنديی دردست آنهایدارد به ابزار

 اسانلو را سرشار ی نامه آقای اکبرنيحس.  داشتندکايد سنی زد وبرخورد را با اعضاني خانه کارگر است که اولالتيتشک

 از شتريآنچه مرا ب: نکهي سازد ای ماني از اسالو نمای را با جمله ای کند و عمق نگرانی می معرفیري پذتياز مسئول

 که در ی با کسشودي اسالو در زندان است ونمیآقا.  استزيوالنه و تفرقه انگئ مسري دهد تفرقه و رفتار غیزندان رنج م
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 در نبود ديي لطف کرده و بگودي شده اشاني امي شما که قی برخود کرد ولستي نی مساوطي فشار است ودر شراريزندان ز

 صندوق د،ي کرده اداير کارگاهتان کار پ دکاي سندکاري بني فعالی براايآ. دي انجام داده اکاي سندني ای برای چه کارشانيا

 د،ي بودري ما درگیزندان با بازجوهارا در چند روزد،ي ما به وزارت کار مراجعه کردبا چند بارد،ي درست کرده ایکاريب

  با ،ديما نوشته ادفاع از مقاله درد،ي گذاشته ایحي تفری های گردهماد،ي کردهي تهديلباس ع کاري کارگران بی بچه هایبرا

 دي هم وقت و ستون بگذارکايسند رهي مدئتي هی براه کدي گفتکننديبه چند وقت مصاحبه م که با شما هرینترنتيا  یتهايسا

 ووووو

 از ی دفاع و پاسداری دارد و براتي به حماازي جوان است و نکاي سندني کند که ای در ادامه گوش زد می اکبریآقا

 حسن انجام تيولئ مس- سي اساسنامه در نبود رئ٢٥ بود و با مطرح کردن ماده بنديا به اساسنامه پیستي بایاهداف آن م

 انجام رهي مدئتي از اعضا هیکي با ی برابروي برد که رادی نام می کند و از مصاحبه ای محول مسي رئبيامور را به نا

حت نامه اسانلو سوال کرده و  در مورد صرهي مدئتي هی از اعضایکيخانم مصاحبه کننده از  -داده و در آن مصاحبه 

 دي هست بای است و همه کاره اگر سوالی مددی آقاسي رئبي به همگان بفهماند که نای خواهد به گونه ای می اکبرنيحس

 که همه ما ی چه بسا زمانرندي بگمي تصمدي باکاي سندی کنند بلکه اعضانيي تعتوانندي را امسال شما نمنيا.  بشودشانياز ا

ی روح جمعني هم همندهي بود و در آیمي سلی از جمله دختر نه ساله آقاماني ما خانواده و بچه های سخنگوميزندان بوددر  

.. دادمي شما قرار نخواهاري را در اختکاي سندی که بلندگودي برد وبدانمي خواهشيرا پ    

شما خودتان . دياندازي تفرقه بديدار شما قصد نکهي مگر استي ناني در می به نظر بنده تفرقه ازي مورد مسائل تفرقه انگدر

 علم یگري شد در آن انشعاب کرد وبخش دداي که مشکل پی که بمحضستي نیاسي حزب سکاي سندديدانيبهتر از هرکس م

 و کندي کار می و بقول معروف با روح جمعکندي کار مشي هامه وقطعناني وطبق قوانی است صنفی نهادکايسند .شود

 به ی واداشت هر کسی به کاری زورشودي را نمیکس.  عمل کندتي اکثری مطابق رادي هم موافق نباشد باسي رئیاگر حت

 کنار یمدت ی براتواندي مامدي جور در نداشي و اگر با عقاکندي شرکت میکار داوطلبانه جمع اش درقياندازه توان وعال

 است که تمام مشکالت حيالزم به توض.  ببردشي را پ کار کند و اعتماد اعضا را جلب کند و نظرات خودشاي و ستديبا

 آن گروه و دسته باشد اگر اساسنامه اصل باشد ی رهبری تواند بازخورد حرکت های می آمده در هر گروه و دسته اشيپ

 اعضا مخالفت کردند در گري بنشاند و دی خواست حرفش را به کرسسي رئه عمل واقع شود نه هرگازاني همه جا مديبا

 کاي دوم سندميها تکرار کرده ا را بارني استي قائم به شخص نکاي سندنکهيسنامه دنبال ماده و بند و تبصره گشت اول ااسا

 بي و نااستي چهارم رند داری راکي گراني مثل دکاي در سندسي رئبي و ناسي سوم رئستي نسي رئبيفقط اسانلو و نا

 باشد که هر نيواند عنوان ها را به هر کس بدهد پنجم اگر قرار برا تی اعطا کرده و مشاني به ارهي مدئتي را هیسيرئ

 توانستند در کنار شورا ها بمانند و ی نبود کارگران واحد مکاي به سندازي کردند نی مدي تائگراني گفت دی مسيچه رئ

 لي و طوضي عر و شوراها کهی خانه کارگرالتي هم نشوند و کتک هم نخورند تازه تشکاخراج باشند و یخانه کارگر

 ی اکبرني است که چرا اخبار روز با حسني هم الشي از اعضا صحبت کرده دلیکي با وي چرا آن رادنکهيتر است و ا

 صحبت رهي مدئتي از اعضا هیکي با الاقل وي تر است چرا که آن رادشي قدم پهي ويگفتگو داشته به نظر من کار آن راد

عمق توانند یم بهتررهي مدئتي، اعضا ه ندارد مصاحبه کرده استکاي با سندینسبت چيکه ه نفرکيبا روز اخباریکرده ول  

؟ی اکبرني حساي نبودن نامه اسالو را درک کنند اي بودن یجد    
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 بگذارد یشتري بیزمان بگذارد وکاي سندیوقت براشتري بکاي سندسي رئبي که نامي خواهان آن هستیهرکسازشتريب مااتفاقا

 سال است که ی که سی جبهه ها، مشارکتها و اعتمادهای خودش را نگذارد برای و انرژیکايهم سند مسائل میبرا

 وقت سي رئبي نادييگويدرست م.  اش نکرده استبي نصفقر و یکاري، بی سازی جز خصوصیزي ما چیجامعه کارگر

 ی نهادهاني که ادي کرده اهي به اوتوص.ديکرده ا چکارسوزدي مکاي سندني ای که دلش برای شما بعنوان کسی ولگذارديکم م

.ديدهيم یاريخفا او را هم درنکهي ااي وکندي نمی کل جامعه کارگری براچي که هکاي سندني ای برایقدرت کار درکيشر  

  سه سالنيا آنها درستندي نشيآن اعضا سه سال پگري دکاي سندرهي مدئتي هی اعضامي گوی من مديدنبال پاسخ هست اگراما

. شودیاجازه نخواهند داد که با آنها باز گذاشته اند وکاي سندی خود را برروی اند و تمام زندگدهيرنج و مشقت کشاريبس    

 ی مستي آنارشاي شوند ی در خانه کارگر و شوراها حل ماي که ديدي رسجهي نتني به ايی دانم شما با چه فاکتورهای نممن

 یتي امنني است که تا بحال مامورني موضوع مهم ای اش ندارند ولندهي به آیدي خودشان هم امگريخانه کارگر که د. شوند

 مدرک جرم کي وممنون از شما که مي مبارزه بردارني تا دست از اند متصل کنی کرده اند که ما را به هر جرمیسع

در دفعه دنبال اسلحه نيا  تامي هم داشته باشستيچسب آنارش  مانده است که برنيهم. ديکرد ما بازیاطالعات برا درديجد  

. را درست کنندی بگذارند ومشکل دائمیکينبود   ما باشند و اگر همیخانه ها    

 شي رجوع شود بکاي سندی هاهي اگر به اطالعستي اسالو نی و آقاکاي نگران سندرهي مدئتي هی به اندازه اعضا چکسيه

 گوش کاي سندواري که پشت ددي هستیشما از معدود کسان ی اکبریآقا ، ها در دفاع از اسالو بودههياز نود درصد اطالع

 ، شما که به قول خودتان از همه مسائل دي زنی چپ می به کوچه علا گذرد ، چرا خود ری که در آنجا چه مديخوابانده ا

 خواسته و نا ی اهي حاشی گذارند و با کارهای مکاي چرخ سندی چوب الی چه کساندي دانی و خوب مدي آگاهکايسند

 را ني ایول کنند ی سوئ استفاده می شخصی بهره های براکاي کنند و از سندی را کند مکايخواسته روند رو به جلو سند

 یاري دهند و با هوشی افراد نمني اجازه را به اني و کارگران شرکت واحد اکاي سندنيفعال ورهي مدئتي که اعضاء هديبدان

  یجمع خارج از خردی مطلباي ی گذاشته اند که اگر حرکتنيذره بري را زکايندکامل تمام مسائل و اتفاقات داخل و خارج س

. کندینم یفرق کايخارج سندچه از باشد وکايداخل سند دهند چه ازیعکس العمل نشان م" عايسرردي صورت بگکايسند    

سبان رفت وگفت من را کجا  دوپاني که بی خودشان را مطرح کنند مانند کسکاي ها دوست دارند با برخورد به سندیليخ

با گري صورت ما دنياريغدر. ديکني میزندگ است که در داخل کشورني ای برامي که جواب به شما دادنيو علت ا. ديبريم

ادهاستي فرنيعمل بلندتر. ميرويکه به کجا م ميکنيعمل ثابت مدر داد و  مينشان نخواه برخوردها عکس العمل   نوع نيا  

.  . د بود هر که در او غش باشی روهي تا ساني به مديخوش بود تا محک تجربه آ  

 

ی شهابرضا  

ی مالونيسي و مسئول کمرهي مدئتي هعضو  

١٣٨٧ وريشهر١٠  


