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  سکتنيبازهم ا                                                    
 
   ششو ماه هشتاد دی دهم نوز                                                                                                     ماي پريام

 

 
 ،»ی لغو کار مزداني به نام جر یزي چانيپادر « با عنوان یمزد لغو کاراني جرتيموقع  من ازليتحل انتشار  از پس

 و ستي ک»امي پري نامه امانيپا «ادداشتي »سندهينو «نکهيا.  در برخورد به من پخش شداني جرني از طرف ایادداشتي

 نوشته کامال  نيا در  او  یپارد آشنا باشد  داريناصر پا  یشاها ان  بایکس که اندک هریاما برا.  نداردیتي اهمستيچ

.مي پردازی مشاني ما هم به انيبنابرا. داستيپ   

  ی مهمیاسياما در آنجا نکات س.  گفته است که نه ارزش توجه دارند و نه ارزش برخوردیادي مهمالت زداريپاناصر

 و درست بوده قي دقاري و علل آن بساني جرني کار ااني من در مورد پالي دهند تحلی نشان مرگيدموجود است که بار

.ميبه آن نکات بپرداز. ستي ندهيفا ازی نکات خالنيکردن ا بازاشد متوهم باني جرنيهم به ااگرهنوزدوتا کارگر. است  

 نهمهي اليچرا؟ دل.  سخت به خشم آمده است نموده اماني بی خسرو شاهدالهي قيباره رفاز آنچه من درداريناصر پا -١

 شده در رفتهي شناخته شده و پذی و طبقاتیخي تارقيحقاازري من غست؟ي دهد چیم که او ازخود بروزینفرت وانزجار

 باتمام قوا در صدد داري که ناصر پایقيهمان حقا.  نکردماظهار یگري دزي چ ی خسرو شاهدالهي تيمورد نقش و موقع

 یطبقات ویخي تارقي حقاانيپس بدرداريپا که ناصرنستي اتي واقعست؟يکف دادن او چپس علت عنان از. آن استانکار

 ی کارگرنيفعال ازرهبران ویفيبرخورد به ط کش و دروغ پرداز خود را درقتي برخورد حقوهي شی افشاداله،يدرباره 

. گذارند را مشاهد کردی نمی که به او وقع  

 از دالهي نکهياز ا  يی و رد پا جا نشان  چي به عمل آورده هی خسرو شاهدالهي از داريا که ناصر پيی هایسازريتصودر

 کارگران ی اعتصاب سراسریعني  ۵٧انقالب   درراني ای اعتصابات جنبش کارگرنيبزرگتر  ازیکيرهبران با نفوذ 

 افترا و کسرهي بافد یم  به هم هداليآنچه او در باره . ميني بیصنعت نفت است که به سقوط دستگاه سلطنت منجر شد نم

 او، منصور ی های سازريدر تصو. اسانلو بکار برد روش را درمورد منصورنيهمداريناصر پا. تهمت و دروغ است

 کيدل  حکومت خونبارو درکي تحت راني کارگران ای توده االتي تشکني و سازماندهان اولانگذارانياسانلو نه از بن

 و از رهبران با نفوذ و محبوب کارگران شرکت واحد، بلکه ی اعتصاب کارگرنيان مهمتر و از سازماندهاهياختناق س

 و ني ها از فعالی ها و وارونه سازی کشقتي حقنيا.   است»هيسرما و منحل دری آقا شاهرودارحاجي و ميهمکار رژ«

 است ی مسلکعهي شیفرقه ها آنهم از نوع ی فرقه ای روش هااع  انوني ترعياز شنداريپا توسط ناصریرهبران کارگر

 ها و منصور اسانلو ی خسرو شاهدالهياگر.  باشدیروزمره شان م کارنيباره مخالفدر »تيهو «یکه ساختن برنامه ها

 و آنها  ی براداريآنوقت ناصر پا .  گشتیم درنگ ورق بری گذاشتند، بی می و دکانش وقعداري به ناصر پایها ذره ا

 اش را »یجنبش لغو کار مزد«وجودشان   داد که دری می کند، تئوری میسينو  اهيس ز که امروشاني هاتي فعالنيهم

.  استاني در جری بهزاد سهرابقي رفهي شکل اش علني روش حاال به زشت ترني همم،ينروراه دور. کشف کرده است
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 ی و لغو کارمزدیدار هي ضد سرماني درخشان فعالی هامونه از نی و دوستانش تاکنون بهزاد سهرابدارينزد ناصر پا

 هي از مزخزفات علیلي کرد، از طرف آنها ساني باني جرني که او نقدش را در باره  ای آمد، اما از لحظه ایبحساب م

 همه مهم في امان آنها از وظایافشا و طرد ب وی ضد کارگری هاوهي شني شناخت انيبنابرا.  شدی جاریبهزاد سهراب

.ماست   

 که یاستيس.  باشدی آن میاسي سیري راست جهت گی محتواني جرني علت مهم شکست اکي ام گفتم که ليدر تحل -٢

 ی جمهور ی کنون طيشرادر و دولت آن و حاکم  طبقه هيمبارزه عل  را ازیقاطعانه تالش دارد تا جهت مبارزه کارگر

 ی مستقل کارگریکاهاي سندجادي طرفداران اهيعل یعني( درون طبقه کارگرلي اصشاتي گراهيعل  بسمت مبارزهیاسالم

 جا ني تا هماستي سنيا. کند منحرف ) یستيالي سوساناتيجراز  متاثر یتشکالت کارگر  و و محافل  ني فعالهيزعلين و

جنبش خود ادامه دهد ممکن بود کمر توانست همچنان به کاریماگر  ما وارد آورده وی به جنبش طبقاتینيضربات سنگ

 نيهمداريپانوشته ناصر.  کندیارتجاع اسالم به طبقه حاکمه ویه و خدمت بزرگدرون خرد کرد را ازیرگرمستقل کا

. گذاردی نمی باقی ابهامچيباره آن هدرکند وي مدييتاگريد را باری و ضد کارگريی و بورژوای دست راستیريجهت گ  

 يی و حماسه سرارديگيمرا فرا رداي همه وجود ناصر پایستي کموناناتي جرلهيعزيست نمونه آنجا که شورکي عنوان به

 با توحش و   قادر بوده استيی کار بورژواتيکدام دولت هار و جنا« :  کهسدي نوی مردي گی اش اوج میستيضد کمون

در   هم شقه شقه کند وهي علی دارهيسرمارا به نفع نظام   انکارگر ) ستي کمون  مثل احزابیعني (نگونهي خود اتيجنا

 گاه دي دنيهم. داراستي ناصر پادگاهي و جوهر ددهي چکنيا. مي عبارت خوب توجه کننيبه ا. »مقابل هم به جنگ وادارد

ه دولت ي مبارزه علی اش به جای لغو کارمزداني و جرداري دهد که چرا ناصر پای نشان می و بروشنگريداست که بار

.ست ای درون جنبش کارگرشاتي گراهي  مشغول مبارزه علی اسالمی وجمهوریبورژواز   

 ی همه دولت های طبقاتفهيوظ  شده وفيتعرکار: رح شده است واضح و روشن استنقل قول باال ط که دری سوالپاسخ

 رقابت و جادي انهاي و به همراه ایاسي و سرکوب سیکنترل قانونازري غیزي وتوحش چیهاردرجه از  با هريیبورژوا

. کامال برعکس استداريپانظر ناصراما مساله از. ستي نن کارگرای و شقه شقه کردن صف مبارزاتیتفرقه و پراکندگ

» شقه شدن و جنگ همه با همهشقه « بزرگ و ضربه خرد کننده ی بال»نگونهيا«که  دارد یم بلند  اعالم ی او با صدا

  همیم اسالیهور جمیحت. دي آی برنم»يیبورژوا کارتيجناودولت هار «چيعهده ه وارد آمده ازیجنبش کارگرکه بر

 ضربات »نگونهيا« هستند که قادرند ستي تنها احزاب کموننيا. ستين  برخورداری ضربه انيتوان وارد نمودن چناز

کارگران  نينچنيکه ا ی اسالمی جمهورايداريپا حساب نزد ناصرنيبا ا!  وارد کنندیجنبش کارگرکري را بر پني سهمگ

 دولت اصال کارگران را سرکوب نيمعتقد است که اداري پای هم آقاديشا اي. ستي نيی بورژوای کند دولتیرا سرکوب م

 احزاب بي ترت ني شان شرکت خواهد کرد؟ به ای او و دوستانش در پروژه لغو کار مزدیاري زود با اي ري کند و دینم

 ی و دولتهارندي گی را میخردکننده به جنبش کارگر  وارد آوردن ضربات ی برايی بورژوای دولت های جاستيکمون

 نييتع  وی ضربات عمده و  اصل»نگونهيا« اگر نيبنابرا.  شوندی و معاف مري خود تطهی نقش طبقاتني از ايیبورژوا

 هستند که مانع ستي احزاب کموننيا  شود، پس واضح است ی وارد مستي توسط احزاب کمونیکننده به جنبش کارگر

 که ناصر یهنگام.  اند»يی کار بورژاتي هار و جنای هالتدو «ی حت و خطرناک تر ازیمقابل جنبش کارگرعمده در

 دانند کامال قابل ی م»يیبورژا کارتيو جنا هاریدولت ها «یحتازناک تر را خطرستيو دوستانش احزاب کمونداريپا
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 طرفدارکارگران  واضح است که آنگاه بي ترتنيبه هم.  باشدستينفرتشان متوجه احزاب کمون ونهيفهم است که همه ک

خطرناک زي دولت ها ننيطرفداران ا از»يی کار بورژاتيجنا و هاریدولت ها«از خطرناک ترستي کموناناتي جرنيا

 »يیبورژا کارتيجناو هاریدولت ها« بودن معادل همانیرا ازلحاظ ارتجاعخانه کارگراگر روشنترانيبه ب. باشندتر

 عوامل ی خطرناک تر از حتراني استي کارگر طرفدار حزب کمونکي تانش، و دوسارديناصر پانظر آنگاه ازم،يريبگ

 یستيکمون وستيالي متوجه کارگران سوسی لغو کارمزداني جرنهي است همه نفرت و کلي دلنيبه هم. خانه کارگر است

 ی کارگری و تشکلها  محافل فقط به احزاب محدود نمانده است و تا همهنهي کنيا. ستندين  هم نظراني جرنيکه با ااست 

 یشوراها هم ارز زيرا ن  ی کارگریتشکلها  ی همکاریشورا  تمام یشرميب  با اني جرنيا.  استافتهيادامه  زين گريد

 شده لي تبد یستي ضد کمون  سکت کي به  یمزد لغو کارانيجر  ساده است که لي دالنيبه هم.  کندی می معرفیاسالم

 ني، ا»داده ها انتشاری نوع حزب سازني اهي و منسجم و مستحکم علتدلمس اثرنيچند« است که دارگفتهيپاناصر. است

. خوردی سکت متبوع اش بدرد مسمي به ضد کموندني انسجام بخشی آثار برانيدرست است اما ا   

 يی عاشورایحماسه ساز وني دروغیسازري تصوکي یجنبش کارگراز» جنگ همه باهم«و» شقه شقه «ري تصوارائه

.   باشدی می در سرکوب و کنترل جنبش کارگريی نقش دولت بورژواري است که هدف اش تطهیعي طبتي واقعکياز

 کارگران ني بیوحدت طبقات   هملي دلني همبه که وجود دارد و ستيزي چني تریعي طبی کارگرني فعالنيباختالفات در

» وحدت کلمه«جنبش جنبش طبقه کارگرداريپاخالف خواست ناصربراما.  کارکردشي وقفه برای بدي است وبایضرور

 ني است که چنی و ارتجاع اسالمسميو فاش  سميتاريتوتال  فقط نيا.  باشدني چنديمطلقا نبا  وستي ن»یفرميوني«و جنبش 

 با   کارگران نکهيا عبارت است از کارگران  یوحدت طبقات.  نشانندی آن میرا جا  یکساني  دارند ودتوح  از یدرک

 فکر تالش کنند ی و آزادشهي به تنوع اندقي خود و احترام عمکيدئولوژي و ایاسي و سی فکری تفاوتهای شناستيبرسم

.  خود قد علم کنندیدشمن طبقاتبرابر دررچه پاکي طبقه منسجم و کيمورد منافع مشترکشان به عنوان  درقانهيتا رف

 یعي گسترده و وسی رود که وحدت طبقاتیاست و م اکنون در حال رشد و نضج راني ایجنبش کارگر نظرنيااتفاقا از

.اوردي بدانيرا به م   

مگر نه .  استیستيکمون  اناتيشدن کارگران طرفدار جر » شقه شقه« نگران داري است که چرا ناصر پایدني پرساما

 تيو جنار هایدولت ها« ازراني ایستي چپ و کل جنبش کموناناتيسکت خودش، همه جرازرياو به غنظر ازنستکهيا

» مخرب شان «راتي و تاثباشند» شقه شقه« که آنها ر طبقه کارگر خطرناکترند، خوب چه بهتی هم برا»يیکار بورژا

 نبود؟ ممکن است که ناصر یمشکلگري دکپارچه،ي چپ متحد بودند و کارگران طرفدارشان اناتي جرني اگر اايآ. کمتر

 تي وضعني خواهد آنها را از ای سوزد و میم»  مراه شده و دنباله روگ« آن کارگران ی باشد که دلش برایمدعداريپا

شقه  «ی که ماجرانستي اتي دهد؟ واقعی و ناسزا سازمان می فحاشنهمهي شان اهي پس چرا علنصورتيدر ا.  دهدجاتن

جنبش  اش دریستيکمون خط ضد هي توجیبرا  است  یمستمسک صرفا  داريپا  ناصر ی چپ برا  بودن کارگران »شقه

 یستياليو انحرافات جنبش سوس  خطاها و  است که به ضعف ها ی نفرنيآخرداري که ناصر پاميفراموش نکن. یکارگر

 مشغله کي خطاها و انحرافات ني رفع ای و تالش برامي حرف دارنهي زمنيا هفتاد من دری کند، همه ما مثنویاشاره م

کل جنبش   هي علی اهي را به دستما  و انحرافات  بار آن خطا هاني اولیبرا است که داري ناصر پانياما ا.  ماستیميدا

. کرده استليد تبیستيکمون  
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 ندي گویآنها م.  دارندرانيا  دریمبارزه طبقات ازیميو محسن حکداري است که ناصر پاینييو تب ري گفته شد تصوآنچه

دولت  سلطه  وجود   نه رانيا  طبقه کارگر ن داشته شد و عقب نگه  ها ی و پراکندگ  های تشکلیب منشا ضعف ها و

حضور  توسط آن وی جنبش کارگر کيستماتي و کنترل س  سرکوباستي و س ی اسالمی و بختک جمهور يیبورژوا

.  باشندی آن مونيسي اپوزیستي کموناناتيعکس جر که کامال بر،ی اسالمیشوراهاو خانه کارگريیايگسترده شبکه ماف

 شد گذاشت به حساب بد ی را مني داشت، ای چپ خاطره منفاناتي زد که از کار با جری می حرفها را کارگرنياگر ا

 که برتولد برشت مي دانیم.  اوستی وارونه تئورري تفسني اداري ناصر پایاما برا. اتي آن تجربدرست ناري و تفسینيب

 کند ی داند و آنرا انکار می را مقتي گذارد نادان است، اما آنکه که حقی پا مري داند و زی را نمقتيگفت آنکس که حق

 با چشم باز ني گذارد بلکه همچنی پا مري کند و زی منکار داند و آنرا ای را مقتي نه تنها حقداريناصر پا. تبهکار است

. کندی را عوض هم مقتيحق  

 یروز. رفته بودند بود که کارگران حقوق نگی ماهنوچندي شدن صاحب کارخانه می بدنبال فرار۵٧ انقالبلياوادر -٣

 ی ویري منجر به گروگانگنيکارخانه شده و ا  ی اصلاطي وارد دفترش در حی اسنادش پنهانی وارسی برانويصاحب م

 کارخانه از  که  دي آی ه گانش خبر منديو نما فروهروشيار با د جهي نتیات برمذاکچند روز ازپس. شدتوسط کارگران 

کارگران با   از یتعداد خبر  ني ا بدنبال پخش.  امام محاصره شده استتهين کمجاده کرج توسط پاسداراسمت اتوبان و

 ی شوند تا برای مشغول ساختن کوکتل مولوتوف مرگاهيتعم و روغن سوخته ازیغذا خور ازی خالی هایآوردن بطر

 یري گروگانگیرا در ماجی کارگرني فعالیمشغله ها ازیکيآن مقطع در.  آماده شوندی سرکوب دولتیروهاي با نبردن

. بودی دولتیروهاي از نبرد نابرابر با نی نکردن و خوداری چپ روی کارگران براني متقاعد نمودن انويم  

 است که با یاني آن جری در جنبش کارگرسميآنارش.  نامندی مستي را آنارش»ی لغو کارمزدانيجر« ها به غلط یبرخ

.  کندی ملي تحمی را به جنبش کارگریاده و نابرابر با دشمن طبقات زودرس و نا آمیها ها و اقدامات خود نبرداستيس

 به خود تينامي که ديیايوي بولاني همچون آن معدنچاي ونو،ي مانند همان کارگران کوکتل مولوتف بدست کارخانه میعني

. رفتندی آمد می سرکوب اعتصاب می که برای بستند و به جنگ ارتشیم  

 هيعل ن تواهمه با یطبقاتدشمن  هيمبارزه عل یجا که بهاست  یستيآنارش  چه نوع »یدمزکار لغو انيجر«        

 دولت هي آن علی نقد مبارزات افراطی است که ما بجایستي چه نوع آنارشني جنگد؟ ای کارگر م طبقه یخود نيروهای

 ی آن برایش ها نمودن تالی به دولت وخنثورد راست آن دربرخاستي مشغول نقد س،ی اسالممي و رژيیبورژوا

 شاتي گراهي آن علی هاتي در صد فعال٩٠ است که یستي چه آنارشني ام؟ي هستی اسالممي رژهيتخطئه مبارزات چپ عل

 ضد ی هااستي و سی اسالمی خانه کارگر و شوراهاهي مانده هم علی درصد باق١٠ است و یدرون جنبش کارگر

 مضحکه ني گفت که ادي بنامد، در آن صورت باستي را آنارشاني جرني بخواهد ای که کسآنجا تا ست؟ي آنها نیکارگر

  ميپوشش چپ مواجه ا راست و درقاي عمیانيما با جرو است یاما مساله جد. ستي نی غضنفزسميآنارش ازشي بیزيچ

.ت اسني موضوع هم  در همتيو اهم  

 یريراست جهتگ  ی از محتویجاع ارتیکارگران چپ، جنبه ا شدن  » شقه شقه« از پروسه اردي ناصر پا تيروا -۴

 دهي پد»رانيدرکردستان ا «یمقطعدر: است که قرارنيا او ازتيروا.  کندیم را برمال»ی لغو کارمزدانيجر «یاسيس

کرد تا   لي تبد شمرگهيرا به پ » کارگران کرد  «نکهيپس از ا  حزب نيا.  شدلي تشک»راني استيحزب کمون« بنام یا
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.»گرندي همدی کرد دشمن خونی فعال جنبش کارگریتعداد« آن اکنون جهينتده که در شميبه ده قسمت تقسامروز  

» کرد« داند منظما با صفت ی مستيونالي و انترناسستيالي در کردستان را که خود را سوسی فعال کارگرداريپا ناصر

او در ادامه .  گذاشتاني در ب را به حساب اهمالني بشود ادي شانجايتا ا.  کندی جور می ملتي هوشي کرده و برایمعرف

 ريام« گذارد و قسمت دهم که ی سمت مکي نه قسمت آنرا دره،ي اولستيحزب کمونده قسمت به جا مانده از ازتشيروا

.» کردداي را پقي بهمن شفستي کرد ننکهي اخاطر به امي پريام«: سدي نوی و سپس مگري دی باشد را در سمت»اميپ  

 ی اعالم م،ی کرد بودن وري بر غدي و تاکی کارگرني آن فعالهيبق از»امي پريام«با جدا کردن رداي ناصر پابي ترتنيبه ا

 ی کارگرني آن فعالنصورتي که در انستي سوال انيا بنا بر.  هستند» کارگران کرد« مورد بحث اش ني فعالهيدارد بق

   را انتخاب کردند؟گريبه چه خاطر آن نه قسمت د» کرد«

 کردستان  بای به نحوی هستند که از نظر ویاناتي همه جرمي کند توجه کنی مستي لداري که ناصرپایسمت به آن نه قاگر

 از آن نه یکي  در کردستان بسمت  یکارگر  نيفعال  یاسي که انتخاب سدي گوی دارد مداريپا واقع ناصردر. متصل اند

 یآن فعال کند که دریم کاری با جمع»ستي کرد ننکهي به خاطر اامي پريام «کسوياز. کرد بودنشان استسمت به خاطرق

 کي نزدیاناتيتنها به جر» بخاطر کرد بودن« در کردستان ی کارگرني فعالگري دیکردستان حضور ندارد؛ واز سواز

 نيصرفا فعالداريپاهدف ناصر ،ی کارگرني فعالیستيونالي شقه شقه نمودن ناسنيادر.  اند که به کردستان متصل اندشده

.ردي گیدنبال نم کند وی نمانيب اوی را برایتي ملی به لحاظ اثبات»اميپريام«موردکه درچرا. کردستان است دریارگرک  

  دریکارگر  نيبه فعال داريپا  ناصر فارس توسط  سميشون -ونالي ناس ی برخورد هاني ترعيشن  ازیکي  ما با نجايا در

. ستي نلي در کردستان قای کارگرني فعالیاسي انتخاب سیو اعتبار برا ارزش یذره اداريناصر پا. ميکردستان موجه ا

 ینه انگار که فعال کارگرانگار.  کندی مربوط میاسي سشاي و پیاسيسري آنان را تماما به عوامل غیاسياوال انتخاب س

 یاجتماع و شعورشهياند و  فکری و جهان داراراني از ایگوشه اهر دریگريانسان دوکردستان هم مانند هر کارگردر

 یاسي سیريجهتگ وردي گی میاسي سمي و تصمکندي ملي تحلنهاياساس همه ا است و بری طبقاتی و آگاهیاسي سدگاهيد و

 در کردستان که ی اما نوبت به فعال کارگررند،ي گی ممي با فکر و عقل شان تصماي دنیهمه در همه جا.  کندیاتخاذ م

 -ونالي به ناسیفتگيشدت ش ازداريپاظاهرا ناصر.  شودیبودنش قلمداد م» کرد« بخاطر اشیاسي سميتصم رسد هریم

.» است و بساني نزد فارسشهياند« چندش آورش سخت باور دارد که سميشون  

 اناتيجر  رابطه آنها باتيفيک کردستان و  دری کارگرني فعال یاسي  ستي فعال نحوه از داريناصر پا  که یري تصوايثان

 در ستيالي سوسیکارگر  نيفعال ري تصونيا در.  است النهيرذ و  کننده ريتحق کند بشدت یتخب شان ارائه م منیاسيس

 اراده ی نظر و بی بی است به عنوان موجوداتراني در ارگرکردستان که اتفاقا وجود وحضورشان نقطه قدرت طبقه کا

 نيباره فعالدرداريپاناصر» گهربار«به سخنان . شوند ی گذاشته مشيآن به نما  وني دست اچهيو بازو دنباله رو و ابزار

.  رضا مقدماي ني آذررجي پشت ایگري است، دی تقوائديحم پشت سریکي«: ميکردستان نگاه کن درستيالي سوسیکارگر

 را به ی تفنگ عبداهللا مهتدی است، پنجمی جوادی گوش به فرمان علیچهارم.  کندی کار می کورش مدرسی برایکي 

 است، زادهي علميطرفدار ابراه  ی جنگد، هفتمی عبداله مهيسنگر عمر عل دریششم.  رودی نشانه میلخاني عمر ایسو

 تا مغز  سمي شون-وناليناس  فقط نيا. » گذاردیم  نماز رج فرزاديا  به ینهم.  همراه است  وطندوست ساعد  بایهشتم

 را شقه شقه راني صفوف طبقه کارگر ای ملري تحق فارس است که با بکار گرفتن سالحیاستخوان مرتجع و ضد انسان
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. کندیم    

 کار خود اني به پای لغو کار مزدی و برای دارهي گفته است که جنبش ضد سرماريام«:  است کهیمدعداريناصر پا -۵

 عبارت.  برم ینم بکار داريپا ناصر  سکت یرا برا » جنبش«من عبارت ! نگفته است  نرايا ريام ريخ. » استدهيرس

هدف نقد من هم کنار  وردي گیم سکت اش بکاری دست راستی پنهان نمودن محتوی است که او برای پوشش »جنبش«

اما .  استدهي کار خود رساني پابه داري سکت ناصر پایعني »ی لغو کارمزدانيجر«من گفتم که .  پوشش استنيزدن ا

دولت و   و طبقات  و ی مزد یبردگ  یالغا و  ی دارهي سرما  نظام دنيچ  بریبرا کارگر طبقه   یستياليسوس جنبش 

 یکارگر  نيفعال  آن   به همه  جنبش متعلقنيا.  در حرکت استشي پ و شاداب به  سرزنده یستيکمون استقرارجامعه 

 با برمال شدن ش،يپ ازشي اتفاقا بزامرو. دارندي سکت ناصر پانهي است که مورد نفرت و کرانياسراسر درستياليسوس

 سکت، آشکار شد که ني ایاسي س یري فارس جهت گسمي شون-الي همراه با سوسیستيکمون و ضدی ضد کارگریمحتو

 ی و الغای دارهي نظام سرمادني برچ ی طبقه کارگر برا یستيالي بود بر دامن جنبش سوسی لکه ننگداريسکت ناصر پا

.ی مزدیبردگ  

 ی و وحدت طلبی بازیپلماسي دادي یابهنگامن که بطورمي تالش ها هستی شاهد برخراي است که اخدي الزم به تاکانيپادر

ضربات   جا ني تا هم  سکتنيکه ا  مياما بدان.  ندارد یتي اهمستيتالشها چ  ني ازهيانگ  نکهيا.  سکت افتاده استنيبا ا

 جابي حداقل  تعهد به منافع طبقه کارگر انيبنابرا.  کرده استرد وا ی مستقل کارگرفي را به جنبش نوپا و ضعیسخت

. نشدليدبضرباتش ت استمراری بغل آن براري زی به عصا کند کهیم  

  

امي پريام  

٢٠٠٨ويه ناژ  


