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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  ا آلوده کردن فضای جنبشب

 !آب در آسياب حکومت اسالمی نريزيدکارگری  
   ١٣٨٧اول دی يکشنبه                                                                                                    یبهرام رحمان

  
 

اتمه دادن  خمبنی بر، ٢٠٠٨ نوامبر تاريخ بيست و ششم به ،»کارگران ايرانحمايت ازاتحاد بين المللی در«اطالعيه 

جنجال تازه اينترنتی و فعاليتی هياهو و ، موضوعيتی برای يک قای مهدی کوهستانی نژاد آ اين نهاد باهمکاریبه 

اند و فعالينی که گويا مدهآ به وجود »مبارزات کارگران ايراندفاع از«هايی که گويا برای جديد برای برخی از تشکل

. سرمايه داری است، فراهم کرده استستم و استثمار  در مبارزه عليه »رگراناتحاد و همبستگی کا«شان تمام هم و غم

های همبستگی کارگری در  جلسه پالتالکی از سوی کميتهدومتعاقب اين اطالعيه، چندين مقاله و اطالعيه شخصی، 

 مبنی بر بت غرای از جانب کارگران اخراجی بافکشورهای مختلف اروپايی و آمريکای شمالی و استراليا، اطالعيه

تحاديه آزاد کارگران ا«و » سنديکای شرکت واحد«از جانب هايی ها در اين جلسه، و همچنين اطالعيه عدم شرکت آن

 هم در و غيره پالتاکی ات جلس احتماال سريالدر انتقاد و توضيح مسايل مربوط به اين واقعه منتشر شده است و» ايران

  . راه است

در مورد خاتمه دادن به » کارگران ايرانحمايت ازاتحاد بين المللی در«يز اطالعيه رانگ و سئوال بعجيبنکته يک 

  دو سال پيش، يعنیهمکاری با آقای کوهستانی نژاد اين است که اين واقعه نه مربوط به امروز، بلکه امری مربوط به

 مساله نحوه و شفافيت ،مللیاد بين الظات اصلی اتحمالحيکی از«:  بنا به اين اطالعيه!است ،٢٠٠۶نوزدهم دسامبر 

نحوه و «و چون آقای کوهستانی نژاد ، »...ها استهای سرمايه داری و نهادهای وابسته به دولتبرخورد به دولت

لذا اتحاد بين کرده است، را رعايت نمی» هاهای سرمايه داری و نهادهای وابسته به دولتشفافيت برخورد به دولت

برای (اين اطالعيه های موجود دربهامات و ناروشنايیا. به همکاری با ايشان خاتمه دهد که ه استتيم گرفالمللی تصم

های سرمايه داری، اين که اين مثال در مورد چگونگی همکاری آقای کوهستانی نژاد با نهادهای وابسته به دولت

ياست اين نهادها برای وابسته کردن جنبش  سهای سرمايه داری هستند،نهادها کدام نهادها و وابسته به کدام دولت

، چگونه و در  استبه وجود آورده چه تاثيرات سويی در جنبش کارگری ايران تاکنون کارگری ايران چه بوده است و

 و پيشبرد سياست وابسته کردن جنبش از اين ارتباط» کارگران ايرانحمايت ازاتحاد بين المللی در«ای ه پروسهطی چ

 برای آگاهی فعالين کارگری نسبت به ماهيت ایقابل مشاهده سياسی اقدامهيچ کنون  شده است و چرا تاکارگری مطلع

يل، اين  همين دال.بسيار است) ...ايران برنداشته است و برای طبقه کارگرآنبرپيشبرد سياست ناظراين ارتباط و زيان 

شده خارج و آن را به تسويه مصالح طبقه کارگر صادراز رده يک اطالعيه سياسی که به خاطر منافع و  را اطالعيه

- ابهامات و ناروشنايی. کندهای شخصی و گروهی در درون اتحاد بين المللی با آقای کوهستانی نژاد نزديک میحساب

و اطالعيه های ديگر  ٢٠٠٨ نوامبر ٢٩ مورخه کیل پالتاهجلسجمله در توسط افراد و نهادهای ديگری ازبخشا ها فوق
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) سوليداريتی سنتر(» همبستگی آمريکايیمرکز« شخص نامبرده عضو و آن اين که. شده استابطه آشکاراين ردر

هايشان مخالف های کارگری کشورهايی که دولتاست، اين مرکز وابسته به دولت آمريکا است و برای نفوذ در جنبش

 های خودشانری را به آلت دست خود عليه دولتهای کارگکوشد اين جنبشکند و میدولت آمريکا هستند فعاليت می

 های مالیکمک اين که آقای کوهستانی نژاد ضمندر تبديل کند، و )طبقه کارگرهمچنين عليه گرايش کمونيستی درو(

  ...کرده است وايران پخش فعالين کارگری دررا بين برخی ازاين مرکز

 تقاضا نوشتهاز خواننده عزيز اين !  طبقاتی کارگرانمصالح و منافعتالش برای حفظدريغ از! پرنسيپ سياسیدريغ از

مرکز «شود که مگر گفته نمی. کنم برای يک لحظه از ورای گرد و خاکی که به پا شده به اين مساله نگاه کندمی

ی در جنبش در طی اين دو سال چه اتفاقات. های آن استوابسته به دولت آمريکا و مجری سياست» همبستگی آمريکايی

مرکز «های ای از پيش رفت سياست دولت آمريکا و نتيجه تالشکارگری ايران صورت گرفته است که نشانه

اصال سياست دولت آمريکا !  به دولت آمريکا بوده است؟ ايراندر وابسته کردن جنبش کارگری» همبستگی آمريکايی

ه با رابطچيست و اين سياست چه جايگاهی درمشخص جنبش کارگری ايران به خود به طوربرای وابسته کردن 

ن زاويه در چه تفاوتی از اياين که و آخر!  ولت جمهوری اسالمی دارد؟رابطه با دسياست عمومی دولت آمريکا در

 آقای کوهستانی نژاد به سال پيش افشای وابستگیسال به وجود آمده است که دوطی اين دوجنبش کارگری ايران در

 مبارزات روزافزون طبقهوابستگی به دولت آمريکا درهايی ازآيا نمونه! الزم نبود و امسال الزم است؟اين مرکز

کدام !  در طی اين دو سال ديده شده است؟ها شعارها و مطالبات آن و دراستثمار سرمايه داریايران عليه ستم و کارگر

  ! کدام شعارها و مطالبات؟!مبارزه؟

 در جنبش کارگری ايران شود، میمطرح، آن طور که »مرکز همبستگی آمريکايی«نفوذ » خطر«حقيقت آن است که 

ای از ی ايران، هيچ مبارزه و سياستی در اين جنبش، کمترين نشانهای در جنبش کارگرهيچ مشاهده. واقعيت ندارد

برای وابسته کردن جنبش کارگری ايران به دولت آمريکا را نشان » همبستگی آمريکايیمرکز«نفوذ و پيشبرد سياست 

د که آلت دست هستنآگاهی سياسی و طبقاتی برخوردارايران آن اندازه ازجنبش کارگری و فعالين کارگری در. دهدنمی

  در رابطه با تالش برای پيشبرد مبارزات و تحقق مطالبات طبقاتیسياست دولت آمريکا و نهادها و افراد وابسته به آن

فعالين کارگری ايران را ند، آگاهی سياسی و طبقاتی جنبش وکن میعمدهرا » خطر«جرياناتی که اين . نشوندخود 

ايران البته با  طبقه کارگر.کنندمی شخصی و گروهی خود حساب بازگيرند و بی جهت برای منافعکم می دست

 استراتژی کمونيستی وسياست سنديکاليستی که عليه مبارزه ضد سرمايه داری کارگران. خطرات بسياری مواجه است

نين کوشد اين مبارزات را با حفظ مناسبات سرمايه داری در چهارچوب آن محدود کند و همچگيرد و میموضع می

های مختلف آن برای نفوذ در جنبش سياست خصوصی سازی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی، تالش جناح

از جمله خطراتی هستند که جنبش کارگری و ... کارگری و به مماشات کشاندن آن، سرکوب مبارزات کارگران و

غيرواقعی نفوذ » خطر«ازبيشترو بسيارها خطراتی اساسی هستند  اين. کنندفعالين کارگری در ايران را تهديد می

   . بگيرندها و فعالين کارگری قرارجه تشکلدولت آمريکا در جنبش کارگری ايران بايد مورد تو

جنبش  باشد و برای پيشبرد سياست آن در»همبستگی آمريکايیمرکز«ی نژاد ممکن است وابسته به آقای کوهستان

ا توضيح سياستی که ايشان مجری آن بوده است، اقداماتی که  اول، اين امر بايد بدر حالت! کارگری ايران بکوشد يا نه
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ی و فعالين آن اضافه آگاهی جنبش کارگر مستند صورت بگيرد تا بر مستدل و مدارک با داليلقطعاانجام داده است، 

است و اساسا »  کار کاناداکنگره« مسئول دریحالت، آقای کوهستانی نژاد يک فعال سنديکايی و عضوهراما در. شود

اين در. امکانی استفاده کرده استهری در بين فعالين کارگری ايران ازدر اين موقعيت برای تبليغ سياست سنديکاليست

امروزی ايشان از قضا » افشاگران«آن هم به اين علت که بسياری از . شودهيچ صحبتی نمیو نه امروزباره نه ديروز

که طبق نمونه های موجود در ( دارند و برای پيشبرد سياست سنديکاليستی و ايجاد سنديکاها به همين گرايش تعلق

کشند و کارگر را هميشه همچون اروپا و آمريکای شمالی، مبارزات راديکال کارگران عليه سرمايه داری را به بند می

يران فعاليت کرده و جنبش کارگری ا در)خواهنداش، میو زندگیته با مقداری بهبود در شرايط کاربرده مزدی، الب

» افشاگران«اين سطح هيچ تفاوتی بين آقای کوهستانی نژاد و  و درواقعی برای جنبش کارگری اين استخطر. کنندمی

  غير»خطر« کردن عمدهبا . همين نکته ريشه دارددراتفاقات اخيريک مساله مهم دراتفاقا . ايشان وجود نداردامروزی 

  .شودیسياست سنديکاليستی پنهان مواقعی جنبش کارگری ايران، خطردر» کايیهمبستگی آمريمرکز«ذ  نفوواقعی

جمله فعالين اتحاد بين المللی و کميته و از(کسی کمتر. له مهم ديگری هم اشاره کنمدر رابطه با اين اتفاقات، بايد به مسا

ر دائمی نه تنها در حال سرکوب  به طو ايران، اسالمیومتحکشود که نداند پيدا می...) های همبستکی کارگری و 

های عين حال هميشه در حال توطئه و پرونده سازی عليه فعالين جنبش، بلکه در حق طلبانه و آزاديخواهانهمبارزههر

يکی از . ها است  آنبين بردن فيزيکیازنهايت ر دستگيری و زندانی و شکنجه و در به منظو و مخالفين خوداجتماعی

و به ويژه » هاخارجی« و مخالفين به فعاليناين ها، وابسته جلوه دادن موارد شناخته شده اين توطئه ها و پرونده سازی

، منطق و مسئوليت در قبال جان فعالين کارگری در ايرانبردن قدری به کارچنين شرايطی، انتظاردر. به آمريکا است

د وابسته در مور  غيرسياسی و غيراصولیردا، به دنبال اين هياهو و جنجالاگر فبه راستی  . نيستیانتظار عجيب

، يک فعال کارگری را با پرونده تماس و وابستگی به اين مرکز راهی »همبستگی آمريکايیمرکز«بودن اين و آن به 

   !زندان کردند چه خواهيم کرد؟

  .شوند میم متمايزاز ه ی دوستان و دشمنان واقعی طبقه کارگر در چنين روزهايصف

  

 یبهرام رحمان
bamdadpress@ownit.nu 

  ٢٠٠٨  بيستم دسامبر- ١٣٨٧سی  ام آذر 

 


