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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ن نشاخط و دني کشاي، ینقد و بررس   
  ١٣٨٧هم آبان دازدو هشنبيک                                                                                                محمد احسان

 
  

، سعی کرده به طبقه کارگر خالصه ميشود آقای تقی روزبه با نوشتن مقاله ای که تمام عصاره بحثش در تيتر آن

، مبنای صدورحکم "رفرميسم"و" انقالبی"به قلمروهای سياه و سفيد و بارديگرتقسيم بندی خودخوانده"هشدار دهد که 

 بجای فرايند گردآمدن وتقويت صفوف همبستگی -دنوانشعاب وبالمأل تکميل فرايند اتميزه ش تازه برای جدائی

کارگری يک به يک درمعرض   قرارمی گيرد وباين ترتيب دست آوردهای اندک و ناپايدار ساليان اخيرفعالين-طبقاتی

 شورای همکاری گامی بسوی جنبش" به زعم ايشان مقالًه ]١[  ."تاراج اين بيماری مزمن وجان سخت قرارمی گيرد

، درون نوشتن اين مقاله ، خط و نشان کشيدن فرقه ای ديگردرون جنبش کارگری است و من با"کارگری يا ليبراليسم

ترازتهاجم فرقه گرائی تحت پوشش مقابله با  هيچ چيزمضحک"ايشان جنبش کارگری تفرقه افکنی می کنم و بنظر 

گاه کنند آ" فرقه گرائی"مورد صميم گرفته اند طبقه کارگر را درت  به همين دليل نيز ايشان]٢[  ! "فرقه گرائی نيست

آن مصون  هيچ جريانی هم ازابتالء بهای ويژه چپ وفعالين کارگری است وبيماری هاين بيماری از متأسفانه"چرا که 

ماری خطرناک و مسری تجويز بي نسخه شفاء بخشی نيز برای مداوای اين، ايشان  البته نا گفته نماند]٣[ ."نمی باشد

ومبارزه هوشيارانه ودايمی عليه آن ودرهمه اشکالش وتوسط  شناخت درون مايه اصلی آنوراهی هم جز. "می کند

  اش نيست،چاره ای جزشناخت و افشاء آن درپايه ترين واساسی ترين وجوه هستی شناسانه بنابراين. همه فعالين نيست

  ]٤[ . "پرولتاريا کند نتواند اين چنين آسان سمومات خويش را درجلوه های گوناگون وفريبنده وارد اندام تا

 روشن شدن دو نکته ، ايشان نيستم و تنها برای  جواب دادن به، به هيچ وجه در صددشومچيز بايد ياد آورهرقبل از

  .را می نويسم اين چند سطر

همان اندازه حق و حقوق واظهار نظر و   کميته پيگيری در بر گيرنده گرايشات مختلفی است وهر گرايش فکری به-١

اين کميته با نظرات متفاوت اعضاء و با مراجعه به سايت و بولتن  کافی است. گرايش ها دارندليت دارد که ديگرفعا

نمايندگان  ، مجامع عمومی و انتخاب شورایواه دمکراسی حاکم برکميته پيگيریدر ضمن گ. شويد نمايندگان آن آشنا

  .است"  عملاتحاد"يا بعبارت ديگر، خود، يک نمونه موفق از .  ماه می باشد٤در هر 

، نام من درج شده است نه نام کميته "ليبراليسم  جنبش کارگری ياشورای همکاری گامی بسوی" در پائين مقاله -٢

ضمن نه فرد من و نه فرد ديگری حق تصميم گيری برای جمعی که عضوی در ،يگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگریپ

ن جمع به که آ والزم به توضيح نيست که بگويم ، اعالم تصميم و نظر هر جمعی معموًالبا نامی .ندارد  از آن است را

  .، منتشر ميشودام فعاليت می کنندآن ن

  خالصه کالم
راف داشت به تمام زوايای آن موضوع اش داد کهموردش نظرکرد و درنظران اظهارمورد موضوعی می تومعموًال در

 می مسائلی که در شورای همکاری ميگذرد بی اطالع هستيد بلکه موردشما نه تنها در .وبه جزئيات آن آگاه بود
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مادر ازد ونشان دهيد که دايه ی مهربانترفضلی کرده باشيشما هم اظهارقافله عقب نمانيد و خواهيد برای آنکه از

 بسوی شورای همکاری گامی"مقاله  هستيد، دست به تردستی و شعبده بازی زده و می خواهيد به ديگران القاء کنيد

و نه نظرات يکی از اعضاء اين کميته و برای آنکه تردستی  ی است، نظرات کميته پيگير"جنبش کارگری يا ليبراليسم

،ظاهرا دراعتراض "کميته پيگيری اتحاد تشکل های آزاد کارگری درايران. "می نويسيد  و شعبده بازيتان تکميل شود

 حجت اتمام" کارگر کانون مدافعان حقوق"با " کميته همآهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری"همکاری به

ها به اين اکتفا می در اين مورد تن." جداخواهد شد ...کرده است که اگربه چنين سياستی ادامه دهد ازشورای همکاری 

، اتمام حجت البالی سطور مقالة منی به مهارت شما برسد و بتواند ازدستهيچ تر ، فکر نمی کنم مهارتکنم که بگويم

اتحاد "و " همه با هم"شعار  ، جا انداختنام تالش شما ازهمة اين تردستی هامدر اصل ت. کميته هماهنگی را در آورد با

ر جهت استقالل شما شده که هر نقدی و تالشی را د است که بعنوان سالحی در دست امثال" و همبستگی طبقه کارگر

  .د، سرکوب کنيجنبش کارگریدر" ايجاد تشتت" و" افکنی تفرقه"، زير لوای طبقاتی طبقه کارگر

، ين سالها عملکردی مشخص داشته انددر تمام ا ، که...رئيس دانا و يانی چون فريبرزاگر همکاری با آقا! استاد اعظم

ن جامعه و اين شرايط نفس برای من و تمام کسانيکه در اي. است " کارگران حفظ همبستگی درونی"برای شما بمثابه 

استقالل  ، يعنی به فراموشی سپردنهمکاری با چنين افرادی. ر استتفرقه و تشتت ميان طبقه کارگ ، عينمی کشيم

  !، يعنی تبليغ و ترويج سازش طبقاتی ميان کارگرانطبقاتی طبقه کارگر

 راهی جز نقد و بررسی ، مانيز نوشته ام "شورای همکاری گامی بسوی جنبش کارگری يا ليبراليسم"ابتدای مقالة در

بررسی عدم موفقيت ، نقد ونوشتن اين مقالهسعی وتالش من در .نداريم ،رمی داريمگام کوچکی که بصادقانه هر

فعالين  ، اهدافی که ضرورت ايجاد چنين تشکلی را پيش رویرسيدن به اهداف ابتدائی اش بوده شورای همکاری در

رده کاريها و پراکندگی و به خ شورائی که می بايد در جهت اتحاد عمل و جذب تشکلها تالش کند. قرار داده است

، سعی کرده ام در جهت شده امآخر مقاله نيز ياد آور که درهمانطور .جنبش کارگری پايان دهدی فعال درنيروها

 برخوردهای انديشهآغازبه اين اميد که سر. کوچک بردارم گرفتاريم ، گامی هر چند  معضلی که هر کدام بنوعی به آن

  !، نه چنين برخوردهايیجنبش کارگری باشدبشکل اصولی و درست در سطح 

  

  نحساا محمد
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