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مايت کارگران در ايران اتحاد بين المللى از ح تأملى بر اطالعيه  
 

  ١٣٨٧ آذر دهمهفشنبه يک                                                                                                  امين گوهرى
 

  
اين . منتشر گرديد” مهدى کوهستانى نژاد“ نام  مبنى بر پايان همکارى با شخصى به” حمايت از کارگران در ايران

اتحاد بين المللى “يکى از اعضاى   ”مهدى کوهستانى نژاد“  از آن جاى که.  ، از چند زاويه جايى تأمل است اطالعيه

 مى بايستى  با وى سخن گفت بلکه” پايان همکارى“  واژه ، نمى توان از بوده” در حمايت از کارگران در ايران

، اصوأل به معناى ارج   اخراج بکار نبردن واژه. است  اخراج کرده   نامبرده را با صراحت اظهار مى داشت که” اتحاد“

پشت اين    استدالل و تيرگى روابط فى مابين، مى توان حدس زد که  از نحوه نيست بلکه” کوهستانى“ى  آقا احترام به

   . نمايم  نکاتى اشاره  الزم مى دانم به در اين رابطه،.  منافع کارگران  بازى هاى ديگرى خوابيده و نه اطالعيه

حال، اگر نيت و .  است  سال قبل صورت گرفته٣   بهنزديک” کوهستانى“، اخراج آقاى   همين اطالعيه  استناد به با

 موقع و با  ، چرا به بخاطر استقالل و منافع کارگران در ايران بوده” کوهستانى“مبنى بر اخراج آقاى ” اتحاد“هدف 

لت ى دو”  يک نماينده  داديد که  سال سکوت کرديد؟ چرا اجازه سه صراحت آن را با جنبش در ميان نگذاشتند؟ چرا اين

ى کارگرى و ” نماينده“بعنوان ” کوهستانى“ نمايندگى اژ کارگران فعاليت نمايد؟ مگر بعد از اخراج، آقاى  آمريکا به

و ” اسانلو“ آقاى” شرکت واحد“ى کارگران  حضور پيدا نکرده و يا با نماينده… او و .ال.آى“بارها در اجالس … 

 و مى تواند با فعالين  اظهار نظر علنى نکرديد؟ چرا وى توانستهگفتگو و مالقات نداشته است؟ چرا در اين مورد … 

در خارج کشور مالقات کند اما شما و على رغم خواست و دوندگى تان شانس ” اسانلو“ با آقاى  کارگرى براى نمونه

  د شماست که مسائل است، مشکل در بين خو ؟ اگر نگرانى شما اينگونه.کرديدرا پيدا ن… و ” اسانلو“مالقات با آقاى 

   که  شده چه:  سوال اين است ى اينها، جدا از همه” کوهستانى“ آقاى   باشيد نه نمى توانيد با فعالين کارگرى مالقات داشته

   ذهن و شعور فعالين آگاه هستيد که ايد؟ حتمأ در صدد آن  سال، امروز بفکر علنى کردن اين مباحث افتاده٣بعد از 

 .! اطالع رسانى شما استقبال نمائيم  اينگونه مايد و آخر سر نيز ما ازجنبش کارگرى را مرعوب ن

دومأ، تا . ايد  نداده ارائه… با آمريکا و ” کوهستانى“اوأل شما خارج از اعالم جرم مدارکى مستند مبنى بر همکارى 

از اين رو، . ا خواهد بود بى ج  از جانب شما علنى نشود، دخالت فعالين کارگرى در اين زمينه واقعيت هاى پشت پرده

زيرا .  کارگر بپذيرند  فعالين راستين طبقه را نمى تواند بمثابه” تانىکوهس“ فعالين کارگرى شماها و  ترديدى نيست که

اتحاد بين “ سال سکوت ٣ پشت اين  ى من،  عقيده به.  مى زند  استقالل طلبى ما کارگران لطمه  مسائل به اينگونه

را از پول ) اتحاد(آنها ” ىکوهستان“ که شايد آقاى   اين معنى بوده حتمأ اين سکوت به. ى قرار داردنزاع اقتصاد”المللى

 خبرى از پرداخت دالر آمريکاى از جانب  اند که  شده اما حاال متوجه.  ملى آمريکا بى سهم نکند هاى کنگره

 .اند  بفکر افشاى وى افتاده نيست، آنگاه” کوهستانى“

” ايرج آذرين -رضا مقدم “ها ” اى نئوتوده“ يک بازى سياسى از جانب   ذکر شد، پشت اين اطالعيه  که  بر آنچه عالوه

با پليس ايران ” مقدم -آذرين “ آقايان   بعد از همکارى  مى دانيم که همه.  از اعضاى اتحاد مى باشند، هم  قرار دارد که
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 متحمل شدند، اين باند مداومأ در   در اين زمينه  و شکستى کهو برابرى طلب  مبنى بر لو دادن دانشجويان آزآدى خواه

  اگر توجه. سر پوشى روى خيانت خويش بگذارد… و ” استقالل کارگرى“ زير پوشش  جستجوى راهى مى گشت که

 نوشتند و  له مقا بودند که اولين کسانى” مقدم –آذرين “هواداران   ”اتحاد بين المللى“ باشيد، بعد از انتشار اطالعيه  کرده

 .هم چنين در اتاق هاى پالتالکى سمينار برگزار کردند

در البلى اين اطالعيه ” مقدم -آذرين “تحميل شده و باند ” اتحاد بين المللى“ اعضاى   به  اين اطالعيه ترديدى نيست که

قرار ” اتحاد“ال پيش روى حال، اين سو.  خود را راست نمايند  مجددأ کمر خم شده  بفکر راهى مى گردند که  زيرکانه

  که” رضا مقدم“ فعاليت هاى ضد کارگرى آقاى  مى باشيد، چرا نسبت به اگر شما مدافع استقالل جنبش کارگرى: دارد

را با آقاى ” رضا مقدم“ايد؟ اگر فعاليت هاى ضد کارگرى آقاى  مى باشند، سکوت مطلق کرده” اتحاد“از اعضاى اين 

  مخربتر از نامبرده” ممقد“ نقش   مى شويد که  روشنى متوجه  آن را تاى ترازو بگذاريد، به کنيد و مقايسه” کوهستانى“

اش   و برابرى طلب، بخاطر موضع گيرى ايشان و هم پاله  نفر از دانشجويان آزادى خواه٦٣همين االن، . است

مگر اين دانشجويان، فرزندان . دارى بسر مى برند در زندان مخوف اين رژيم ددمنش و حامى نظام سرمايه” آذرين“

 دليلى با   چه  مى کند، به واقعأ براى وحدت کارگرى مبارزه” د بين المللىاتحا“کارگران و زحمتکشان نيستند؟ اگر 

و براى اتحاد کارگرى فعاليت کرد ” اتحاد بين المللى“ى من، نمى شود با نام   عقيده  افراد همکارى مى کند؟ به اينگونه

   .دبو) مقدم  -آذرين ( اىها  و نئوتوده) کوهستانى( ات کارمند آمريکا  اما هم پاله
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