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یصالححمود م و دفاع از »یسيتام ک «  

 
               تاد و ششم مهرماه هشتشهبيست                                                                              یمزدکار لغونيفعال  

  
 

. استدهينقل گرد»  فرداويراد « ینترنتي اتي در سا٢٠٠٧ اکتبر ١٨ امروز پنجشنبه ري زعبارات  

 فعال مدافع حقوق ،ی ايران خواست که عمادالدين باقی اسالمیمتحده آمريکا روز چهارشنبه از جمهورت اياال" [

:چهارشنبه گفتخارجه آمريکا، روزمور وزارت ای سخنگو،یتام کيس.  را فورا آزاد کندیديگر فعاالن زندانبشر و  

  کنيم و ضمن اينکه خواهان برخوردیم  کنند حمايت یم از حقوق ايرانيان فعاليت  راه دفاع  در  کهیکسان ما از  «

 حقوق بشر ديگر فعاالن وی خواهيم که فورا، باقی می ايرانیمقام ها ايران هستيم ازیزندان ها با زندانيان دریانسان

]." را آزاد کنندیصور اسانلو و محمود صالحاز جمله من  

 یجمهور « کا،ي امری است، و دولتهاتکاري و جنای ارتجاعز،ي بشرستی خود طبقه ای در کل هستیبورژواز

 به ی هستی آبهای تمامليتبد.  طبقه هستندني ایزي و انسان ستی نماد توحش، درندگني و همانندان، باالتر»یاسالم

 دو دولت ني نوع آن را به نام اني ترهيا می بی حت»یآزاد«  بحث ستي قادر نخي تاریمائي ماده شنيچسبناک تر

 تيتر کنند سر انگشت و کتاب قطور جنا«  دهد تا ی کفاف نمزي ها نانوسي اقیوصله کند، در همان حال که کل آبها

 ی دارهي است و سرمایانسان و حقوق ی با هر نوع آزادزي به طور عام در ستی دارهيسرما»  را ورق زنندنانيا

 اي سلسله جنبان قلع و قمع و حمام خون هر تالش کارگران دنیروي نی جهانهي سرماکري پغول بعنوان بخش کايامر

 دولت اکنون در دائره رقابت سبعانه نيا.  بوده استشي خوی و طبقاتی انسانی و حقوق ابتدائیاسي سی های آزادیبرا

 راني امي رژی از زندانهایراني ایاسي سه فعال سی خواستار آزادی بورژوازیم خود با دولت اسالیدرون طبقات

 ی و ضد کارگری علم کتل ارتجاعیادي آشنا از اتباع و ای عنصری باقني سه تن، عمادالدني اانياز م.  استدهيگرد

 ی دولت اسالمانمي خود همدست همه تبهکاران، جالدان و دژخاهي سنهيشياو در پ. است» دوم خرداد« موسوم به 

 ی زندان٧٠٠٠ حمام خون یزي در برنامه رکي به بعد، شر٦٠ ی سالهاروز روز به ی در کشتارهایبورژواز

.  آز آغاز تا امروز بوده استراني ای از ساختار قدرت بورژوازی کالم مهره اکي و در ٦٧ در سال یاسيس

 اعمال ی و چگونگهي سرمایاسي نظم سیزي احتالف بر سر چند و چون برنامه رهي سرمایاختالف او با حاکمان کنون

 و ی عاداري بسی امر»یباق« از »  بوش«  دولت تيحما.  استراني کارگر ای بر توده های دارهي سرماتيبربر

صور من « گري در رابطه با دو فرد دتي حمانيا.  استی جهانی مجادالت درون طبقه بورژوازنهيري سنت دثيحد

ی در جایراني کارگر ای دارد که درک درست آن برای جداگانه احاتي هر کدام توض»یمحمود صالح« و » اسانلو  

. استم مهاريخود بس    

 یزي چرانيدر ا.  باشدیم»  رانندگان شرکت واحدیکايسند«  موسوم به ی ادهي پدسهي رئأتي اسانلو عضو همنصور

 جي رایارهاي در معکايسند.  نداردی آن، وجود خارجی المللنيرف ب با محتوا و ساختار متعاکايبه صورت سند



 

 2

 هيبستر انهدام جنبش ضد سرما.  استی مزدی نظام بردگیاسي و سی نظم مدنی نهادهاري در زمره سای نهادیجهان

 اتي آنها در منجالب سازش با مصالح و منوی ضد کار مزدی کارگر و ابزار دفن مبارزه طبقاتی توده هایدار

 ني تا امروز ا٣٢ مرداد ٢٨ اهي سی بعد از کودتای در فاصله سالهاران،يدر ا.  استی جهانهي سرماديوسه بازتولپر

 اي ساواک ساخته، سپاه پاسداران یکاهاي سنداي ساواک ه،ي قهر و سرکوب سرمایگاههانقش اساسًا توسط دست

 ايآنچه امروز .  استدهي اعمال گردیاسالم ی بورژوازتي قهر و جناني دست پخت ماشی و نهادهای اسالمیشوراها

 ی و بکردي بدون روه، قواریبر سر زبانها افتاده است معجون ب»  شرکت واحدیکايسند«  نام رياز چند سال قبل ز

  مهرخواهند  یم  ی دارهي سرما  بزرگ ی از دولت های و هر دولت  دار و دستهت،ي است که هر طبقه، جمع یتيهو

  .ازندحک س آن هنيانتظارات خود را بر س

.  استکاي سندی متعارف جهانتي اسم و رسم و سنت و هوشند،ي اندی که نمیزيبه تنها چ» واحد«  راننده کارگران

 ی هولناک درد ماري خود بسی هستی سلولهای را در عمق تمامی دارهي سرماتي و بربریحقوقيآنان فشار استثمار، ب

 دست به ی استثمار و ستمکشني اهي علی الهي و وسزار به هر اهرم و ابکشند، مصمم هستند که به هر شکل و با توسل

 و در هر سطح زاني موجود و کاهش فشار استثمار و ستم به هر متي وضعريي کارگران تغیبرا. مبارزه بزنند

 است عجالتًا در ی مبارزه طبقاتی ظرف سازش طبقات و سالخکاي موضوع که سندنيا.  مسأله استني تریاساس

 را اشغال یادي زی آنها متأسفانه فضای توده کارگران راننده و در سطح نازل مبارزات کنونريرو گفتگو و تدبقلم

 ی می هستند و به دنبال بستری دارهي خود در مقابل سرمای قدرت طبقاتدني کشدانيآنان خواستار به م.  کندینم

 ستي قدرت نني اشي نماظرف ی سازکاي و سنداکي که سندقتي حقني انييتب.  قدرت باشدني اجي بسليچرخند که ر

 و ی است که به طور حیزي چنيا.  است که هنوز در کانون توجه عموم کارگران قرار نگرفته استیموضوع

 که در عمق ناننديا.  طبقه کارگر استی دارهي جنبش ضد سرماکالي آگاه و رادني فعالیحاضر دل مشغله جد

  از سقوطیري جلوگی جنبش با همه توان موجود برانيک از اي ارگانیابه آحاد روز کارگران، به مثیمبارزات جار

دازني ی الزم دست می کنند و به راهکارهای تالش می اهي راست اتحادسمي به دام رفرمشيجنبش طبقه خو .      

 ی اجتماع که از روند کار و ساختار و مکانیزاني کارگران را به هر میابي تشکل ندي فرای بورژوازی اسالمدولت

«  اعم ازی مختلف بورژوازیبخشها.  دهدی آماج خشم و قهر قرار مردي فاصله گی اسالمی شوراهاايخانه کارگر 

« دفاع .  دارندی واحدرهي امر سني رابطه با ار دگري دزي هر چاي» سازنده«، »آبادگر « ،یاصالحات چ» اصولگرا

 نوع ني نقش الي مطلقًا متضمن تقل،ی المللنيارف ب متعیکاسازي از سنت سندیو اعوان خاتم» جبهه مشارکت

 »ی اسالمیشوراها«  از نوع ی و سرکوب بورژوازی جاسوسی سازمانهاني وظائف روتشبردي در پکاهايسند

 خاص ی داربست هااي بودن و نبودن یني به دی ربطچي هراني ای طبقه بورژوازیرا وجوب بني ای مادنهيزم. ستين

 دي است که دراني ای اجتماعهي سرمای و خودگستری و ارزش افزائدي پروسه بازتولازي ننيا.  نداردیدتي و عقیجناح

 و از جمله یکارگر نسبت به چند و چون کار جنبش ی درونانهي رقابت جویهاي را به رغم جناح بندیکل بورژواز

 کارگر ی توده هایابين در هر جنب و جوش سازمای و اعتقادیاسي س،یستيتاريلي م،یسيحضور جامع االطراف پل

 شده در کوره سوزان استثمار ی کارگر سالخونهايلي آگاه است که ماري بسیبورژواز.  کندی مري شفاف تقراريبس

 را ی دارهي سرمااتي که باشد پروسه حی هر اسم و رسمري زاد تنفس و اتحی برای هر فرصتافتني به محض هيسرما
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 زيجنگ و ست.  خواهند ساختی دارهيو فشار استثمار و توحش سرما موجود تي وضعهي علني مجادالت سنگدانيم

 ی و آگاهصي تشخني در همشهي رزين» شرکت واحد«  با پروسه متشکل شدن کارگران ی دولت اسالمري اخیسال ها

 مهار کردن ی واحد برایکاي سندرهي مدأتي دانند که هی خوب ماري بسی بورژوازی و فکریاسيندگان سينما. دارد

 ی خواهند کرد، آنان به اسانلو و اسانلوها به اندازه کافی جانفشانهي سرماتي قانونیواري در چهاردیش کارگرجنب

 را به ی خطر جنبش کارگرراي زست،ي نراني ای دارهي سطح از حل مشکل عالج درد سرمانياما ا.  دارندمانيا

  آن استازمنديند که مهار مبارزات کارگران ن دای ماري هشاري بسیبورژواز. ندي بیصورت بالفعل در برابر خود م

، کار باشدی اسالمی کم و کاست همان شوراچي و بدون هنهي بعکاي موسوم به سنددهيکه پد    

 و مبارزات کارگران شرکت واحد ائتالف هم یکاسازي سنددهي سوم حساس و آماده دخالت در رابطه با پدیروين

 و سازمان ی المللني بی کارگری هاهي و اتحادکاي امری بورژوازهژي غرب به وی همگن و متحد بورژوازاد،يبن

 وارد ساختن ی برای گذارهي حوزه سرماراني جنبش در اني و سران ایکائي جنبش سندناني ایبرا.  کار استیجهان

 هيدهر چه تا امروز اتحا.  استشي و به نفع خوفي حراني به زنيمابي و حل و فصل مناقشات فیفشار بر دولت اسالم

 کار در رابطه با شرکت ی و سازمان جهانی آزاد کارگری هاهي اتحادوني و به طور اخص کنفدراساي دنی کارگریها

 به در،ي رای گای هاینامه نگار.  راستا بوده استني انجام داده اند، به طور قطع در اراني ایواحد و جنبش کارگر

 سازمانها در ني سران ای هایسي نوهيمل و نقل، شکوان نژاد، دعوت اسانلو به کنگره کارگران حیمحمود احمد

 راني طبقه کارگر ابارزات از متي به حمای ربطچي کدام هچي هراني ای جنبش کارگرني فعالیريرابطه با دستگ

 به نفع یهانج هي سرمای دخالت در مناقشات درونی غرب برای به خواست بورژوازینداشته است بلکه صرفًا پاسخ

 ی را منعکس نمني ای سوازي چچي هزي از اسانلو ن»یسيتام ک « ی امروز آقاتيحما.  استیورژواز بخش از بنيا

 و سمي رفرمیاو در حال حاضر قربان.  گر استهي راست اتحادسمي رفرمال و فعستيکالي سندکيمنصور اسانلو . کند

 یاي اتوپري که اسرايز سازد ی می او را شکنجه  ازار و زندانی اسالمیجمهور.  استشي خوسميکاليسند

 بر ی در مجادله با دولت اسالمکاي غرب و به طور خاص دولت امری است و بورژوازی غربی نوعیکاسازيسند

 هر دو نيا.  استیکاسازي توهمات سندري و اسستيکالي سندکي که او لي دلني کند باز هم به ای باز مساب او حیرو

 کارگر ی سخت دچار ابهام است رابطه توده هااني منيکنند، آنچه در ا ی آگاه با او برخورد ماري بسیبخش بورژواز

کارگران .  با خواست کارگران راننده استشانيا ی قطعفي تکلنيي و تعی سوکيشرکت واحد با او و همانندان او از 

 کارگران ني ازي ستهي کنند و اسانلو سخت مصم است تا جنبش سرمای اعتراض خود نگاه مندهيبه اسانلو بعنوان نما

 هي صاحبان سرماتي کار او باز هم رضانيا.  به بن بست بکشاندی با بورژوازیستيکالي سندیرا در باتالق سازشها

  ساختن ی به سو ی اچهي در  هر حال به  کايامر  ی بورژواز ی کند، اما برای نم ني تأم  را رانيدر ا  ا آنه و دولت

  .است» لخ والساها«  ها و »یهمبستگ«

 جنبش یمي فعال قدکياو .  است»یمحمود صالح«   قرار گرفته است »یسيتام ک « ی آقاتي مورد حما کهی سومنفر

 یصالح.  داستان خاص خود را داردی از وکاي وزارت خارجه امری سخنگوتي در کردستان است و حمایکارگر

 ی دارهي جنبش ضد سرمالکاي رادنيال از فعی در کنار برخی هماهنگتهي کمسي با مشارکت در تأسشيدر چند سال پ

 یابي سازمانی کارگر برای جنبش تعلق دارد و خواستار آن است که در عمق مبارزات توده هانياعالم کرد که به ا
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 چپ را سخت به سمي رفرمی محمود صالحکردي رونيا.  مبارزه کندی دارهي اساس سرماهيجنبش طبقه خود عل

 هي محمود با جنبش سرماوندي تا رشته پدندي از همه سو کوشسميرمفر ني اانيول که متیبه گونه ا.  انداختشيتشو

 در ی جنبش را گامني ایري که آنان هر گام اعتبار و قدرت و شکل گرايز.  کارگر را قطع کنندی توده هازيست

 دهيپوس به دار نجا و آنجاي ان،يشي توهمات پی تالش ها و پاره اني فشار اريمحمود در ز. دندي دیپروسه زوال خود م

 دري رای به گای مکرر ویهاينامه نگار.  غرب توسل جستی آلت دست بورژوازی المللني بی کارگریسازمانها

 را هم »یسيتام ک « نکي که ایموضوع.  چپ بر او بودسمي کاذب و آثار فشار همه جانبه رفرمیدهاي امنيتبلور ا

 در کاي امری بورژوازمي هار و دژخندگانيست که نما ای معنني او به ارياظهارات اخ. سخت به وسوسه انداخته است

زي  را نی محمود صالحرانيدر ا» لخ والساها« و ساختن   یستيکالي سندراست  سمي رفرم ی بر روشيمحاسبات خو  

.اسانلو و اسانلوها قرار داده استدر کنار   

 او را به جرم دفاع از حقوق یم اسالیدولت بورژواز.  استزي آمتي جنااري رخ داده است بسی در مورد صالحآنچه

 هي جنبش ضد سرماهي چپ در جدال خود علسميرفرم.  کندی شکل شکنجه مني ترانهي کارگر به وحشی توده هاهياول

 وزارت خارجه یسخنگو!!!  ساخته استیستيکالي راست سندسمي رفرمفتهي شی طبقه کارگر از او موجودیدار

 حساب با هي تسولهي وسی برای چپ او را طعمه مناسبسمي کاذب رفرمري تصوني اهي بر پاکاي امرمي دژخیبورژواز

 از همه جهت او را آماج ی دارهيسرما.  استدهي گردی از همه سو قربانیصالح.  تصور کرده استیدولت اسالم

 توده ی دارهي فعال جنبش ضد سرمایمحمود صالح.  شفاف استاري بسزي چکي انيم نيدر ا. تعرض قرار داده است

 یبورژواز.  ساخته استی خاطر او را زندانني به همهي سرمایدولت هار اسالم.  استی طبقه کارگر جهانیاه

 ی ظلمابل که در مقدي بایستيکالي سندی چپ نماسمي کند و رفرمی در محاسبات خود سخت اشتباه مکاي امرزيبشرست

 و شرف تيتي از ح،ی از محمود صالحدفاع. دي نمای احساس شرمندگشهي همیکه بر محمود روا داشته است برا

 یاهانت.  استی سترگ به صالحی اهانت»یسيتام ک« اظهارات .  است ی دارهي ضد سرماني فعالی او امر جدیطبقات

 ی تمام  اعالم متيما با قاطع. ستي نی اسالمیرژواز دولت بوی کمتر از فشار شکنجه هاچيکه فشار آن بر محمود ه

  راني ایدست شکنجه گران بورژواز.  کارگر استی توده های دارهيل جنبش ضد سرما فعای که محمود صالحميکن

! بادهکوتا ی صالحتيثي از حکاي هار امریو دست بورژواز »یصالح« ازجان   
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