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  کوتاه به آن اظهار نظریپاسخ

 
   ششو ماه هشتاد دی  نهم                                                                                                 یفرهاد شعبان  

 

 

عرصه  چهارنفر ازدوستان فعال دردر،ي آبتيسادر" مي دارازي؟ ما به وحدت ن چرایبحران ساز"  درج مطلب دنبالب

 مستعار یبه امضا  کوتاه ی صاحب نظران، نظر ني اانيم در. نظر پرداختند اظهار  آن به راموني پ؛یجنبش کارگر

. شودی مدهيد" ستيکارگر کمون"   

 عالقمندان ی به آگاهراي اظهار نظر بدهم و نکات زني کوتاه به ای دانستم پاسخیور موضوع، ضرتي توجه به اهمبا

. مشابه برسانمی و تشکلهای هماهنگتهيبه سرنوشت کم   

 ی درونیباره جدلها خود به نقد موضع من درینشان واقع  و با نام" ستيکارگر کمون" یگرام و زي دوست عزکاشيا

 دوره ني ای دستاوردهانيمهمتراز  یکي  باره درتي مسئول با احساس  و ی علنميان بتو  پرداخت تای می هماهنگتهيکم

. کنمی خود را ادا مني من دني اما باوجود ام،يبپرداز به تبادل نظری کارگرشروانيکارگران و پ مبارزه   

 ی هماهنگتهي کم درونیباره تنشها موضع من دری ائزهيانگ و با هرهيزاوازهر" ستيکارگر کمون" ندارم که یديترد

 و اورديم براديفر نوشته ام   خطوط یالبال  است که دری من همانتي نخواهد کرد که نیديرا مطالعه کرده باشد، ترد

 یدستاوردها  ازیجنبش کارگر  نيفعال  و شروانيپ  رندهيبرگدر  مشابِه یو تشکلها  ی هماهنگتهيکم:  استنيا آنهم 

 با همه  تشکلها  نيا.  شوندیشيگرا  یو تنشها  یگروه منافع   ی قرباندي و نبا ت دوره جنبش طبقه ماسني ایمبارزات

 بسان مردمک ديبا ورانندي ای جنبش کارگرني و فعالشروانيپ ازی شماریجانباز وغيدري محصول مبارزه براداتشانيا

 سر ،ی مبارزاتی همبستگ،هيکوتاهشان منشاء تحرک، روح  عمرنيادر  تشکلها با همه کمبودها ونيا. چشم حفظ شوند

 ی توده ائی تشکلها هي اولی به هسته ها دي توانند و بایم  تشکلها نيا.  جنبش ما بوده اندندهي به آدي گاه امهي و تکیزندگ

 شاتيگرا اعتبار  نيبه ا.  شوندلي جنبش ما تبد یشرويپ تکامل و نده يآ  دری کارگری هاهياتحاد و کارگران، شوراها 

 رامونيکوتاه پ  یري من در آن موضعگ امي پنيا. مسئوالنه عمل کنند  در مقابل سرنوشت آنها ديبا تشکلها   ني ایدرون

. دوره استنيا دری هماهنگتهي کمیمباحثات درون  

نه تنها خود را  " ستيکارگر کمون " ی گردد، برخالف اظهار نظر شما دوست گرامی به من برمکهيآنجائ  بازهم تا و

و " یبهزاد سهراب "یمن نوشته ها.  ستمي ن  همیگري کارگر مبارز دچي هلي وک  دانم، بلکهینم" یسهراببهزاد  "ليوک

 یاست که تندرو"  دانشوسفي "ني که ادمي رسجهي نتني ابه شناسم مطالعه کردم وی را هم نمشانيکه ا"  دانشوسفي"

 دانم و بر خالف ی حرکت مني تداوم اانيرا به ز  یري متد برخورد و موضعگنيو ا" یبهزاد سهراب"کرده است و نه 

 که صورت یهي با هر توجی هماهنگتهي با سرنوشت کمیباز باورم   ني بلکه بر استمي نیريگيشما نه تنها موافق انتقام

.کرد ازآن عبوردي است که نبای خط قرمزرديبگ    
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 کرده ام چند  هي کومه له تهونيزياز تلو " یرگربرنامه ما و جنبش کا " ی که برای در تمام برنامه هائگري دی طرفاز

مبارزات ز ایباني جلب پشتع،يانعکاس اخبار مبارزات کارگران در سطح وس.  کرده امبيهدف را در نظر داشته و تعق

 بابت نيخوشبحتانه از ا. صفوف کارگران وحدت درجادي ای و تالش برا  کارگرانیابيسازمانکارگران، خدمت به امر

. استیم راضهم وجدان   

زم است اشاره کنم  که برخالف ال.  راستا بوده استني از جمله رضا مقدم هم در ای جنبش کارگرنيبا فعال مصاحبه  

 یونيزي تلویهمان گفتگو بلکه درستم،ي نه تنها موافق نبوده ام و نی هماهنگتهي رضا مقدم از کمیابيشما من با ارزنظر

 شاني که با ایمتن سئواالت، اما درشده بودم  روبروشانيا  با ناظرهنه طرف م و ننده ک  بعنوان مصاحبه نکهيا وجود  با

 نظرات محسن   از نقطه یگوشه هائ به  هم  گذاشتم، همانطورانيم درشاني ایابيارز مطرح کردم مخالفت خود را با 

شده گان ريگردستگيد ویميحسن حک می آزادنيفعال ازیکي حال نيع انتقاد دارم اما دری هماهنگتهي در باره کمیميحک

. دهمی بخود راه نمیدي تردنهي زمنيامام توانم مبارزه خواهم کرد و در آنها با تی آزادی خواهم بود و براتگريپارک چ   

 فهي مشابه وظی و تشکلهای هماهنگتهي صفوف کمني و فعال شاتي که، از نگاه من تمام گرامي بگوديبعنوان کالم آخر با 

 تيمسئول  تشکلها با احساسنيدارد؛ نسبت به سرنوشت ا درآن قرارراني ای که جنبش کارگریطيجه به شرابا تودارند

 ی و فداکار ی فراوان، با جانبازیهاين جنبش طبقه ما با قبول دشواريفعال.  از دست داددي فرصت را نبانيا. عمل کنند

 ی به فردادينور ام کارني کرده اند، و با الي مان تحمیات دستاورها را به دشمنان طبقنيو با استقبال از مرگ اري نظیب

 جنبش خيتار اندوهبارازی داستاننبعنوا از کف داد و ی به آساندي اند، آنها را نبادهيروشن را در دل هزاران کارگر تابان

. آن نشستیابي به ارزیکارگر   

.ديري گشي روش را در پنيم کنم هی مهيبه شما هم توص.  خواهم کردني من چنی رغم هر انتقادیعل    
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