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؟  تا به کجای صداقتی و بیمنفعت پرست  

   ١٣٨٧ اسفند ١٩شنبه دو                                                                                                    د سرموايه
  

؟رستی و بی صداقتی  تا به کجاعت پمنف  
)در باره اطالعيه اخير او  " اتحاديه آزاد کارگران " در پاسخ به اطالعيه نويس (  

  توضيحی در باره نوشته حاضر  

مقابل در" برخی سايت ها ، با عنواندر" اتحاديه آزاد کارگران " عيه واقع چند روز بعد از انعکاس اطالدر متن زير

ولی به دليل يک اشتباه فنی کامپيوتری ، به هنگام .  در پاسخ به آن اطالعيه نوشته شد"...سی برعليه اقدامات پلي

پس از چندی مجددًا . ارسال از حافظه کامپيوتر محوگرديد و تالش اوليه ما نيز برای باز گرداندن آن بی نتيجه ماند 

، از اريخ تدوين و تنظيم آن گذشته بودتنکه ديگر مدتی ازنتهی به دليل ايم. توسط يکی از دوستان بازگردانده شد 

اما متأسفانه در طول اين مدت با نوشته ها و صحبت های متعددی مواجه شدم که  بدون . ارسال آن منصرف گشتم 

. . . کميته هماهنگی "،  تنها براساس مطالب سرتاپا کذب وساختگی آن اطالعيه، احساس مسئوليت و شرمیهيچگونه

برخی از فعالين شريف ومخلص آن را آماج تهمت ها و ناسزا های خود قرار داده و سخيف ترين و و " 

کميته " و پاره ای مهمالت ديگر ، نثار" کار پليسی عليه فعالين کارگری"ناجوانمردانه ترين افتراها را داير بر 

ارگری می نمايند و به نحوی از انحا  و برخی از فعالين صديق و پاکباخته اين کميته و جنبش ک. . . " هماهنگی 

  . شخصيت و حرمت  آنان را به بازی می گيرند 

پس از مدتها به مراکز کار و نشو و ) نويسنده اطالعيه ( پای شخصی . شايد باورکردنی نباشد ، ولی حقيقت دارد

 و )ازطريق تلفن(نظر مورد " نماينده " مدستی به محض ورود ، با ه. کارگران درجنوب کشور باز می شودنمای 

، عليه برخی ن ترين تهمت ها و تخريب شخصيت هانثار بدترين و سخيف تريظاهرًا خبرنگاری درجنوب کشور، از

و تعدادی ديگر ازفعاالن جنبش کارگری دريغ نمی کنند و حتی به دروغ ، آنان را  به " کميته هماهنگی " از فعالين 

اسامی و مشخصات " ايميل"لب خارج از کشور منتسب می نمايند و با برخی از سازمان ها و احزاب سرنگونی ط

و در يک پيشدستی عجيب و ناباورانه ، عينًا اين اعمال و رفتار . . . شان را برای آن کارگران ارسال می کنند و 

 سطح جنبش و دوستان ما نسبت داده و طی اطالعيه ای در" کميته " های شنيع و غيرقابل توجيه را به فعاالن اين 

، مزورانه و دقيقًا کاسب کارانه ی شخص نويسنده اطالعيه را در عالم رفتار تا اين حد عجيب!!!!  دهند انعکاس می 

قياس نمود که " ياولماک"  تنها می توان با رفتار آن سياست مدار متلون تاريخ - البته به شکل کميک آن -سياست 

او را به هدف "  صرفًا به اين خاطر که - اگر چه غير اخالقی و ناپسند -را و استفاده از هر وسيله ای  انجام هر کار

و ( ايجاد مثلثی از سه بافت و سه ساختار ظاهرًا ناهمگون. ی نمود و به مرحله اجرا می گذاشتتوجيه م" می رساند 

تفاده فرصت طلبانه ازامور بخوان سوء اس( از مسائل و امور " تاکتيکی" با توجيه استفاده ی مثًال ) شايد هم همگون 

و نثار مشتی دروغ و تهمت به فعالين صديق و مخلص کارگری ، صرفًا برای تخريب شخصيت آنان ، ) و پديده ها 



به اميد واهی بيرون راندنشان از صحنه ی مبارزات جاری و حی و حاضر طبقه کارگر و به خيال خويش کوتاه 

از کسانی برمی آيد که فاقد ثبات شخصيتی الزم و نرمال يک فعال تنها ... کردن دست شان از جريان امور و 

  .تشکيل می دهد " ماکياوليسم "کارگری جدی و صادق بوده و معيارها و پرنسيب های اخالقی او را همانا 

 ذب بهر حال ؛ از آنجا که نوشته حاضر اساسًا به اين خاطر تنظيم شده بود که دروغ پردازی ها و ادعاهای سراسر ک

می شود تا در پی روابط جديد التأسيس و کاسبکارانه خود با برخی نويسنده اطالعيه مورد بحث را که درواقع حاضر

حتی با حيثيت و شرافت برخی از اعضا " !!! تاکتيکی" افراد معلوم الحال و مطامع ناشی از اين ارتباط به قول خود 

يد و چيزهايی را که بيش تر برازنده ی خود اوست ، نثار آن و جنبش کارگری بازی نما" کميته هماهنگی " و فعالين

 اگر چه ديرتر از موعد مقرر ــ انعکاس داده و در معرض قضاوت -لذا بهتر ديدم که اين نوشته را . . . ها بنمايد و 

  ٧/١٢/١٣٨٧  . جنبش کارگری و به ويژه کارگران راديکال و پيشرو جنبش بگذارم 

*  

 ايستادگی در مقابل اقدامات شبه پليسی بر عليه تشکل های کارگری قاطعانه"  ای با عنوان های اخير نوشتهطی روز

اقدامات " در برخی سايت ها منتشر شده است که ظاهرًا ، سخت نگران " اتحاديه آزاد کارگران " با امضای " کنيم 

از اعضای کميته هماهنگی برای کمک برخی " و " اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران !!! " شبه پليسی 

از سوی  " !!! نماينده ی کنکره ی کار کانادا"  از يک سو و"اتحاديه"، عليه آن "به ايجاد تشکل های کارگری

 تمامی کارگران و نهاد ها و سازمان های کارگری را به اين مسئله  فوریتوجه  " ديگر بوده و به همين خاطر 

تا اينجای کار نويسنده ی اطالعيه، لطف کرده اند و  ( شبه پليسیکردن اين اقدامات ضمن محکوم " جلب می کند تا 

برابر آن ايستادگی در.) ، متهم کرده اندپليسی و نه شبه پليسی، اعضای اين کميته را به اقدامات با يک درجه تخفيف

  ."ه و عکس العمل الزم را نشان دهندنمود

هجو نامه ها ، با امضا ی سخنگويی از زبان ديگران و نوشتن اين گونه   درطواليی  اطالعيه نويس اين تشکل که يد

، تشکل تفرقه و دودستگی در ميان کارگرانبا هدف ايجاد  ، در واقعتشکل ها  و حتی افراد مختلف دارد، جريانات

 در - نيستندآن جا که با مقاصد حقير ، تنگ نظرانه و فرقه ای ايشان هماهنگ و همسو  -ها و فعالين کارگری 

  : همان آغاز اطالعيه می نويسد

اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری ، اقدامات تفرقه دوسال گذشته برخی از"  طی

برعليه اتحاديه آزاد کارگران ايران انجام داده ) بويژه در سنندج ( غرب کشور فکنانه و شبه پليسی متعددی را درا

را در  تالش شبانه روزی زيادیاز همان روز های اول تشکيل اتحاديه در محافل عمومی و علنی اينان . !!!  اند

اما از  ." ... کردن تعدادی از اعضای هيئت مديره اتحاديه به احزاب مخالف حکومت بکار گرفتند راستای منتسب

گذشته هيچگاه  در)است ، داشتيممنظور(اطمينان داريم  ... استحکام و استقالل اتحاديهچيز به ما قبل ازهر" آنجا که 

  . " !!!در صدد بر نيامديم تا نسبت به اين گونه اقدامات دست به افشاگری بزنيم 

ول تشکيل ، های ااز همان روز" اتحاديه آزاد کارگران: " اطالعيه نويس مورد نظرما، در واقع می خواهد بگويد که

اعضا و فعالين تالش های شبانه روزیِ  برخی از" ه است که حتیبرخوردار بود" استقاللی واستحکام" ازآن چنان 

اعضای هيئت اين تشکل و تعدادی از "به زير ضرب بردن" در!!! ؟- " در سطحی وسيع" اگر چه -کميته هماهنگی 



از انگ زدن ها و تهمت های چندش آور و ناجوانمردانه موجود در اين اطالعيه و نويسنده ی !!! ( مديره ی آن 

به شکل شبانه " ، آن هم دو سال آزگارب آن که بگذريم ، مگر اعضا و فعالين کميته هماهنگی بی کارند که طی کذا

به زير  " ، اقدام به عمليات شبه پليسی و تفرقه افکنانه بنمايند و در صدد"  عليه اتحاديه و اعضای آن روزی ای

 به جايی نبرده راه" ) فر همه را به کيش خود پندارد کا" ؟ به قول آن ضرب المثل معروف ضرب بردن آن ها برآيند

  ." !!! به نتيجه ی دلخواه منجر شود" وانسته است، نتو در طول اين مدت

  :   که- خوب است بدانند" اتحاديه"اين را بويژه اعضا و فعالين آن و  -می شويم درپاسخ به اين مسئله  يادآور

 که صدالبته مقاصدی خاص را در ايجاد  تفرقه و - ی اين اطالعيه درست برخالف ادعا های سراسر کذب نويسنده

واعضا و " کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری " با " اتحاديه آزاد کارگران " ودستگی ميان د

گر، دنبال به برخی افراد معلوم الحال ، از سوی دي" اتحاديه " فعالين اين تشکل ها از يک سو ، و نزديک کردن آن 

"  به" اتحاديه " از همان روز های اول تشکيل " و اعضا و فعالين آن ، به سهم خود " کميته هماهنگی  " -می کند 

 با آن و اعضا و ، باورداشتند و به سهم خود برای برقراری روابطی نزديک تر يک تشکل به مثابه،  آن" استقالل 

تحرکات و همکاری ها از جمله برگزاری مشترک مراسم روز جهانی برای برخی . آن تالش کردندفعالين متشکل در

و توافقات اوليه ، " جهت برخی اتحاد عمل ها " شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری " کارگر و شرکت در 

شواهد و مدارک از جمله ايميل آن ها موجود ( از آن ها دعوت به عمل آوردند . . . و " حول مبارزه ی مشترک

ی معتمد خود و حتی به منظور ايجاد نزديکی های بيش تر در ميان اين تشکل ها ، بعضی از فعالين و اعضا) ت اس

 به دليل اعتراض به رفتارهای ناپسند ، پدرساالرانه و قيم مآبانه یبعضًا همان ها که ( را در همان غرب کشور

" اتحاديه " از "  احزاب مخالف حکومت منتسب کردن اعضای اتحاديه ، به" و نه شخص نويسنده ی اطالعيه

اگر چه باز هم به دليل همان تنگ نظری ها و قيم ...به شرکت در فعاليت های آن ها ترغيب کردند و) استعفا داده اند 

 که اغلب با نام و -مآبی های مفرط شخص نويسنده ی اطالعيه و برخورد های بغايت فرقه گرايانه و فردی وی 

 بدون اين که حتی آنان را در جريان ماوقع -و از جانب اعضا و فعالين آن تشکل " زاد کارگران اتحاديه آ" امضای

اما در طول اين مدت ، مسئله ای ، اين تشکل ها گسترش و تعميق نيافت، روابط ميان  صورت می گرفت-بگذارد 

 در ارتباط -ر اين جا و آن جا علی رغم برخی اختالف نظرات د -و فعاليت خود را و هر تشکل، کارهم ايجاد نکرد

همچون شورای ( يکديگر و گاه در همکاری نزديک تر با هم  کارگری و امر تشکل يابی کارگران، در کناربا جنبش

، دنبال نموده ز و نشيب های آن تا به اين مرحلهبه پيش برده و با همه ی فرا) همکاری تشکل ها و فعالين کارگری 

 و فعاليت های آنان تانه و رفيقانه ای ميان اعضا و فعالين اين تشکل ها جريان داشتهروابط دوس در مجموع. است 

ــ هيچگاه در مقابل يکديگر قرار نداشته و تحت هيچ "اخير "  الاقل تا به امروز و تحت شرايط واوضاع و احوال -

، و يا آن ها را تضعيف يا  عملکرد های آن ديگری تبديل نشدهشرايطی ، به سد و مانعی در مقابل فعاليت ها و

موضع گيری   به عمد و البته برای زمينه سازی ، جهت توجيهآن چنان که نويسنده اطالعيه . ( تخريب نکرده است 

کميته هماهنگی برای کمک به " بگذريم از اين که تا آن جا که به ) .  ، آن را آن گونه جلوه داده است خود " اخير" ِ

 و تک تک اعضا و فعالين آن برمی گردد ، اين کميته براساس معيار ها و پرنسيب های "ايجاد تشکل های کارگری

مورد قبول و پذيرش خود در جنبش کارگری ، به هيچ وجه کاری به اين ندارد که اعضا و فعالين تشکل های 



ه گرايشی را  هر يک چ- اعم از کميته هماهنگی و يا هر تشکل ديگری از کارگران و فعالين کارگری -کارگری 

کميته (ازنظراين کميته . و يا حزب سياسی تعلق خاطردارند، به کدام گروه يا سازمان ، يا ازآن مهم ترمی کننددنبال 

خصوصی افراد تلقی شده و به هيچ فرد يا  تشکلی در جنبش  اعضای آن اين مسئله اساسًا  امرو تک تک) هماهنگی 

حتی به خود اجازه . . . " کميته هماهنگی " تا آن جا که اعضا و فعالين . کارگری و بيرون از آن ربط پيدا نمی کند

نمی دهند در اين خصوص کنکاش کنند و برای يک بار هم که شده  سئوال نمايند که مثًال فالن شخص يا بهمان فعال 

( ؟ به ما رد يا نهسی يا حزبی خاصی تعلق دايا اساسًا به گرايشات سياکدام گرايش را نمايندگی می کند وکارگری 

" هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران"چه مربوط که فالن فعال کارگریِ عضو) کميته هماهنگی و اعضا و فعالين آن 

؟ آنچه برای کميته  چه گونه می انديشد و چه طور فکرمی کند، در اين خصوصو يا هر تشکل ديگری از اين دست

 و در اين -اهميت دارد اين است که تشکل های موجود در جنبش کارگری  - و طبيعتًا اعضا و فعالين آن -هماهنگی 

 ، تا چه حد مستقل و متکی به خودند و در تصميم گيری ها و به مثابه يک تشکل -" اتحاديه آزاد کارگران"رابطه 

ری و  اعم از کارگ-عملکرد های خويش در جنبش کارگری و همچنين مراودات خود با ساير جريانات و تشکل ها 

از دولت ، کارفرمايان و نهاد های وابسته به . . .   تا چه اندازه به استقالل نظری و تشکيالتی و -غير کارگری 

اين ها البته  تمامًا جزئی . . .  ؟  و تقد بوده و به آن اتکا می نمايندسرمايه و همچنين احزاب و تشکل های سياسی مع

ی آن را تشکيل می دهند و اعضای و فعالين اين تشکل اساسًا کاری غير از اصول و پرنسيب های اين کميته و اعضا

  . کنند و رفتاری غير از اين ندارنداز اين نمی 

که اگر هم احتماًال وجود داشته  - بعضًا شخصی و خصوصی برخی افراد و فعالين مباحثاتاز حرف ها و به ويژه 

ل برخی نقطه نظرات و تقويت پاره ای وجوه اشتراکات انجام  و بيش تر برای تعدياز جانب هر دو طرف قضاياباشند 

  پيراهن عثمان ساختن  و آن ها را با توجيهاتی -می گيرند وعلی العموم دوستانه و رفيقانه اند تا پليسی و شبه پليسی 

 اهنگیکارها و اقدامات پليسی و شبه پليسی برخی از اعضا و فعالين کميته همدروغين و نقشه مند ، به حساب 

 ...گذاشتن و بهانه و محملی برای ايجاد فاصله ميان کارگران واعضا  صادق هر دو طرف اين تشکل ها قرار دادن و

تنها و تنها از افراد تنگ نظر و فرصت طلبی برمی آيد که به جای کار صادقانه و روتين در قبال جنبش کارگری ، 

اد روحيه همبستگی و وحدت طبقاتی در ميان اين طبقه ، برای متشکل نمودن کارگران و فعالين کارگری و ايج

  ".آب را گل آلود کنند ، تا شايد بتوانند از آن ماهی بگيرند " همواره و به عناوين مختلف ، تالش می کنند تا 

يک به يک مسائل و موضوعاتی را که  ن رو الزم ديدم که تأکيد کنم که اين جا از آاشاره به اين نکات را در

" ارگراناتحاديه آزاد ک"، به ويژه در اطالعيه اخير خود ــ با نام و امضای " اتحاديه آزاد کارگران" يه نويس اطالع

، عليه آن اتحاديه و "کميته هماهنگی"برخی از اعضای اقدامات شبه پليسی ، از جمله ــ به آن ها اشاره نموده

ری تهمت های پوشالی ، برای رسيدن به اهداف  ، چيزی جز داستان سرايی و طرح يک سمديره آن اعضای هيئت

 " به عنوان مثال ، چه کسی اين حرف ها را باور می کند که. مورد نظر خويش نبوده و در اساس واقعيت ندارند 

می " تالش شبانه روزی" ، " در سطحی وسيع"، " دوسال تمام" ، برای مدت "برخی از اعضای کميته هماهنگی

و " به زير ضرب ببرند" ، " اعضای هيئت مديره آن را به احزاب مخالف حکومت منتسب کردهاتحاديه و " کنند تا 

استحکام واستقالل " اما ايشان ، با متانت هرچه تمام تر، صرفًا به خاطر اطمينان از!!!  ؟. . .  و " از هم بپاشانند "



اقدامات پليسی "و به اصطالح آن "  بزنددست به افشاگری"، در طول اين مدت ، حتی در صدد برنيامد که "اتحاديه 

  . . . و !!! را افشا بنمايد ؟" و شبه پليسی

دوسال بعد از " اتحاديه"پس چه شده است که اطالعيه نويس اين: دراين صورت، خيلی ها حق ندارند بپرسند که 

کاپو می افتد ؛ به هر ه ت ، به ناگهان تحمل خود را از دست می دهد ؛ دستپاچه و نگران می شود ؛ بصبرو پايداری

" چهار نفراز مأمورين اطالعاتی حکومت"و به نقل از ز جانب خود؛ امضای برائت جمع می کند؛ دری می زند

انگ جدايی از ، " کميته هماهنگی منطقه غرب "  به دروغ  ، به! از زبان نايب رئيس اين  اتحاديه والبته اين بار نيز

را می زند و به خيال خود ، از اين طريق اين مسئله را بر سر زبان ها می اندازد " کميته"ری اين تشکيالت سراس

اتحاد بين ( " انزجار خود را نثار آنان  و)  ؟ نمی داند که اين گونه نيست" اتحاديه"سخنگوی اين يعنی (  . . . و 

تمامی کارگران و نهاد ها و سازمان های " و از  "می کند " ) برخی از اعضای کميته هماهنگی "  و. . .  "الملل 

  !!!؟. . . می طلبد و  " فوری" استمداد ضرب العجلی وکارگری 

 در جنبش کارگری به وقوع پيوسته است که يکسره تاب تحمل را از "اخير "چه واقعه ای به ويژه در روزهای

" اقدامات تفرقه افکنانه و شبه پليسیِ " کارها ونويسنده اطالعيه مورد نظر ربوده و او را سخت نگران کرده است ؟ 

که ظاهرًا تازگی ندارد و به " اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران" و" کميته هماهنگی  " اعضای نابابِ 

" ضمن اين که . !!!  ادامه داشته است  " در دوسال گذشته ، در سطحی وسيع" نقل از خود نويسنده ی اطالعيه 

" آن چيزی نيست که با " استقاللِ  واستحکام" ، نشان داده است که "دو سال"الاقل در طول بيش از " يه اتحاد

ــ  ... " کميته ی هماهنگی " ، از فعاالن کارگری  يا تنی چند از اعضای" اتحاد بين المللی" يک " اقدامات شبه پليسی

، " اتحاديه "  طور که اطالعيه نويس اين تشکل ادعا می کند ، آن. ا احيانًا خللی به آن  وارد گرددخدشه دار شود و ي

  ".بيدی نبود که با اين باد ها بلرزد" 

 پس چه مسئله ای اتفاق افتاده است و کجای کار عيب پيدا کرده که وی را تا اين حد عصبی ودل نگران نموده و به 

به "  برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریکميته هماهنگی" پرخاشگری و تهمت و افترا واداشته است ؟ گسترش

، خواب را از چشم به اصطالح سخنگوی اين تشکل ربوده  و او را تا "مناطق جنوبی کشور " از جمله " ساير نقاط

و  براستحکام" خدای ناکرده" مسئله ای پيش آمده که  "اخيرًا" به اين حد دستپاچه و نگران کرده است ؟ و يا اين که 

گذاشته و آن را دچار پژمردگی  تأثير-" اتحاديه آزاد کارگران" و نه - اطالعيه نويس اين جريان "ستقاللا"به ويژه 

  و فترت کرده است ؟ چه کاسه ای زير نيم کاسه است ؟ آن مسئله کدام است ؟ و اين دل نگرانی ها به خاطر چيست ؟ 

طه به النسبه حسنه ی اکثريت قريب به اتفاق اعضا و فعالين و راب" اتحاديه " با نگاهی گذرا به مسيرحرکت تا کنونی

 که مختصرًا به آن اشاره -" کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری" آن تشکل ، با اعضا و فعالين 

  . . . وهمراه با تناقضاتی که عينًا دراطالعيه و ادعا های نويسنده ی بی پرنسيب آن به چشم می خورد  -شده است 

او از اوضاع و احوال جاری ، در " اخير "معلوم می شود که مسئله ی اصلی اطالعيه نويس اين تشکل و نگرانیِ 

عليه اتحاديه آزاد کارگران و  افکنانه و شبه پليسی برخی از اعضای کميته هماهنگی ، اقدامات تفرقه" نه واقع 

گريز از رودررويی  وبرای رد گم کردن، ه که اين حضرت آقاآن گون(" تعدادی از اعضای هيئت مديره ی آن تشکل

بلکه مسائل ) با شرمندگی به آن متّوسل شده است، "اتحاديه " اعضا و فعالين اينحتمالی با پرسش های تأمل برانگيزا



تمام شده  و ظاهرًا برای شخص مورد نظر ما سخت گران اتفاق افتاده اخيرًاکه  ای است مسئلهيا به طور دقيق تر 

 اتحاديه و هيئت مديره ی آن بايد به آن مستقل  و صديقو اين ، آن چيزی است که به ويژه اعضا و فعالين . ( است 

  : حاکی از اين که ) توجه داشته باشند 

اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های " و برخی از" اتحاد بين المللی درحمايت ازکارگران"

اين در واقع آن   ( !!!؟ " نماينده کنگره کار کانادا را به همکاری با سوليداريتی متهم کرده اند ، اخيرًا، " کارگری 

بعداز معروفی است که نويسنده ی اطالعيه را آن قدر ناراحت و نگران کرده است که به قول خود او " ُدم خروس " 

" برخی از اعضای " و..." اتحاد بين المللی "  پليسیاقدامات شبه"  در ارتباط با کارها ودو سال صبر و استقامت

بود تا نسبت به اين گونه اقدامات  هيچگاه در صدد بر نيامده"و در شرايطی که در طول اين مدت " کميته هماهنگی 

به ناگهان، از خود بی خود نموده و به افشاگری در خصوصِ  اين تشکل ها و برخی از  " ، دست به افشاگری بزند

تا آن جا که به خود اجازه می دهد ناجوانمردانه ترين و باور نکردنی ترين تهمت ها !!!  ی آن  واداشته است اعضا

و تنی چند از ..." کميته ی هماهنگی " و تخريب شخصيت ها را نثار برخی از جدی ترين و پاکبازترين اعضای

 پيش فرض نادرست و ساختگی ، کارها و بنمايد و صرفًا براساس يک... " اتحاد بين المللی " اعضای صادق 

  . )بخواند " اقداماتی پليسی و شبه پليسی" فعاليت های آن دوستان را 

که سابقه درخشانی در گل آلود کردن آب جهت گرفتن ماهی از آن دارد ، در ) نويسنده اطالعيه ( فرد مورد نظر 

 "همچنين  " . . . و برخی ازاعضای کميته هماهنگی . . .اتحاد بين المللی :" می نويسد " اتحاديه " ادامه به نقل از

، در داخل کشور را نيز از اين )نماينده کنگره کار کانادا ( در بيانيه ها و اطالعيه های خود حتی مرتبطين با وی 

نادا در از آنجا که نماينده کنگره کار کا"  : و می افزايد " . بی نصيب نگذاشته اند) اتهام سوليداريتی ( مسئله 

!!! چهارچوب وظايف اداری خود با تعدادی از تشکل های کارگری شناخته شده در ايران رابطه علنی داشته است ؟

های امنيتی ايران به مثابه  به صورت عامدانه ای از سوی نهادمتهم کردن نماينده اين کنگره به سوليداريتی می تواند

منصور اساتلو که هم اکنون در زندان نرود  يادمان. " "گرفته شودبکارارتباط تشکل های مستقل کارگری با اين نهاد 

  !!!؟ " .است ، با اين نماينده ديدار داشته است

کنار هم رديف شده اند تا اطالعيه نويس اين جريان به آن ، چه مسائل و موضوعاتی درمی بينيم که در همين مختصر

 در - که از پيش نشان کرده است -را " شاهد مقصود " تا شايد که . ندچه را که در صدد القای آن است دست پيدا ک

  . . .  آغوش گيرد و 

کميته هماهنگی برای کمک " و برخی از اعضای ... " اتحاد بين المللی : "  عنوان می کند که به دروغاول اينکه 

کشور از  ينده کنگره کار کانادا را درداخلمرتبطين با نما" حتی !!! ) ؟؟ ( بيانيه ها و اطالعيه های خود در... " 

او البته می داند که اينگونه  " .  بی نصيب نگذاشته اند" )  سوليداريتی سنتر" اتهام همکاری با  ( اتهامات خويش

 ، ترجيح می دهد زمينه چينی برای نتيجه گيری های بعدی خوداما در پی کسب نتيجه ی مطلوب و در واقع . نيست 

آن است  کسب تا مگر به آن چه را که در پی. غ ها را سرهم کند و اين صغرا ـ کبرا ها را به هم ببافد که اين درو

مرتبطين با نماينده کنگره ی کار حتی به " کميته هماهنگی " و ... " اتحاد بين المللی " اين مسئله که  . دست يابد

 منطق سوفسطايی او را تشکيل "صغرای  " در واقع د اتهام همکاری با سوليداريتی زده انکشور در داخلکانادا ، 



از آنجا که نماينده کنگره کار کانادا در چهار چوب وظايف اداری : "  اين منطق نيز چنين است "کبرای" . می دهد

داشته است ، يا " ( رابطه ی علنی داشته است !!! ) ؟( ايران ز تشکل های کارگری شناخته شده درخود با تعدادی ا

 به صورت عامدانه ای از می تواند" سوليداريتی" ، به متهم کردن نماينده اين کنگره" ن ايبنا  بر) ؟ی هميشه داردبرا

ان پيراهن هم." ( !!! ، با اين نهاد به کار گرفته شودبه مثابه ارتباط تشکل های کارگریهای امنيتی ايران سوی نهاد

اسانلو که هم اکنون در زندان است با اين نماينده ديدار مان نرود منصورياد": می دهد کهو هشدار) عثمان معروف 

: ت گرفته می شود بايد اين باشد که هم که از اين صغرا و کبرا و در واقع محاسبانتيجه ای  طبيعتًا ."داشته است 

چرا که ". چشم تو ابروست باالی " بگويد که " نماينده " هيچ کس حق ندارد به اين  به اصطالح ، لذا از اين پس

که ممکن ) آقای اسانلو!!! ( نندگانی دارد ؟و ديدار ک) !!!تشکل های کارگری شناخته شده ؟ ( مرتبطين  اودر ايران 

مورد سوء استفاده قرار گيرند  " به صورت عامدانه ای از سوی نهاد های امنيتی " است اين حرف ها واين ادعا ها 

  " .  بخوان از اين مجمل تو خود حديث مفصل " و 

به سهم خود طی اطالعيه ای اين دروغ گويی آشکار را در " اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران (( " 

اين تشکل در اين . است  بر مال کرده در داخل کشور، " نماينده " ارتباط با اتهام زنی به مرتبطين با آن به اصطالح 

مجموعه مالحظاتی را که موجب گرديد مهدی کوهستانی نژاد " اتحاد بين المللی "  نامه  . . .: ((می نويسد ارتباط 
به اندازه کافی اصوًال برای قطع همکاری ما با ايشان ، . . . را از اتحاد بين المللی اخراج نمايد توضيح داده است

حاوی اتهام به " اتحاد بين المللی "  نامه لذا . به طرح چنين مسائلی نبوده است و نيازیداليل معتبر وجود داشت 
  :و می افزايد  )) هيچ فردی نيست

 منتشر ساخته ، حتی زحمت ١٣٨٧ آذر ١٨در بيانيه ای که در تاريخ " اتحاديه آزاد کارگران ايران " متأسفانه (( ــ 
 و افترا می زنندکل ، غيرمسئوالنه مسئوالن اين تش. را نيز به خود نداده است " اتحاد بين المللی" استناد به اطالعيه 

: " می گويد " اتحاديه آزاد . " قاطی کرده اند " اتحاد بين المللی " را با بيانيه " کميته هماهنگی " دعوای خود با 
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های " و برخی از اعضای " اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران 

 نماينده کنگره کار کانادا را به همکاری با سوليداريتی متهم کرده و در بيانيه ها و اطالعيه های اخيرًا" کارگری 
فقط يک اتهام زنی و کذب اين  " . با وی در داخل کشور را نيز از اين مسئله بی نصيب نگذاشته اند ، مرتبطينخود 
در هيچ مطلبی و يا بيانيه  . اد بين المللی است از جانب اتحاديه آزاد کارگران ، نسبت به اتحغيرمسئوالنه و محض

 و يا هرگونه ارتباطی با فعالين کارگری در ايران راجع به حتی يک جمله و يا اشارهای از اتحاد بين المللی هيچگاه 
همه تأکيدات از جانب  )) . ( سوليداريتی سنتر و يا حتی راجع به مرتبطين با مهدی کوهستانی نژاد گفته نشده است

  ) .بين المللی استخود اتحاد 

م زنی  به مرتبطين با در خصوص اتها( ما نيز به نوبه خود اين دروغ گويی نقشه مند وجهت دار را درهمين ارتباط 

و نه هيچ ..." کميته هماهنگی " نه : تکذيب می کنيم و در همين جا اعالم می نماييم که ) ، در داخل کشور آن نماينده

و اساسًا هيچ نوشته ای ، هيچ يک از فعالين " اطالعيه يا بيانيه ای" درهيچ " کميته " اعضا و فعالين اين يک از 

البته واضح است . نکرده است " متهم به همکاری با سوليداريتی سنتر " ،  " داخل کشور در" جنبش کارگری را 



  دقيقًا در - وهمان طور که اشاره شد -نبوده که اين قبيل تهمت زدن ها از جانب شخص نويسنده اطالعيه  سهوی 

  . راستای ايجاد تفرقه در ميان فعالين کارگری و گل آلود کردن آب برای گرفتن ماهی از آن ها ، ارزيابی می نمايد 

 تشکل های کارگری شناخته شده ای در"  يا افراديعنی . را ما متوجه نمی شويم  " مرتبطين" ، داستان اين در ثانی

پيوسته و هم آن چنان ارتباط ؟ و اين درارتباطتند نماينده ی کنگره کار کانادا با به طور دائموجود دارند که  "ايران

ش جنبدلسوزی درغيرفرد دلسوز يافعالين کارگری و يا هرفرضًا کارگر يا تشکلی از که اگر استبه هم مربوط

 فعًال -اين واالگهر بگويد يا حرفی بزند و يا ادعايی را مطرح نمايد ، له  يا عليه کارگری بلند شود و بخواهد چيزی

در "  آن آقا مرتبطين بايد آن حرف يا آن ادعا ، عينًا به -کاری به درستی يا نادرستی آن حرف ها و ادعا ها نداريم 

وآن " ناخته شده در ايرانتشکل های کارگری ش"  آن به اصطالح موقعيتتا آنجا که . ربط پيدا کند نيز" داخل کشور

، در جايی ، اگر زمانی؟ به عنوان مثالی آن ها  يکجا به زير سئوال برود همه استقالل؟ و نيز به مخاطره بيفتد افراد

با يکی از نمايندگان يکی از اتحاديه ها ) کس ديگرمثًال آقای اسانلو و يا هر( خصی يا مجمعی و يا گردهم آيی ای، ش

شان ديداری داشته باشند و در آن ديدارحول موضوعی مشخص به صحبت و تبادل "ب وظايف اداریدر چهار چو"

اتهامی وارد شود و يا از آن هم فرا تر ، ) محترم " نماينده " مثًال آن ( نظر بپردازند و بعدها به فرد مورد نظر 

جهت نفوذ در ) "سوليداريتيی سنتر"ثًال م(عوامل آن نهاد ارتجاعی ابطين وررضًا معلوم شود که آن فرد يکی ازف

مسير انقالبی و راديکال آن ، ازکارگری برای به انحراف کشاندن آنجنبش کارگری و ارتباط با فعالين و تشکل های 

و اين مسئله عينًا می بايست به آقای اسانلو نيز ربط  پيدا کند و دامن او را نيز آلوده سازد  و فرضًا ا. . . بوده است و 

 و محاکم حکومتی سرمايه  و سوء استفاده ی آنان از اين قضايا ، بال دفاع" نهاد های امنيتی" و امثال او را در مقابل 

  !!  ؟نموده ، به اصطالح خلع سالح کند

 فرضًا می تواند ميان وابستگی فالن نماينده تنگاتنگ و مستقيمی ما به راستی سردر نمی آوريم که مثًال چه ارتباط 

سوليداريتی (  کنگره آمريکا ک اتحاديه در کانادا و يا هر جای ديگر دنيا ، به يک نهاد ساخته و پرداخته ی دولت وي

، که به عنوان مثال اگر لين آن در ايران وجود داشته باشد، با تشکل های کارگری و برخی از کارگران و فعا) سنتر

 بروند و همين مسئله يز کارگران و تشکل های کارگری به زير ضرب، در اينجا نآن ارتباط و آن وابستگی افشا شود

ايران تشکل های کارگری و کارگران در، برای تهاجم به "نهاد های امنيتی "  شود در دست حربه ای" به نوبه خود

  !!!  و قلع و قمع آنان ؟

   .به شوشتر زدند گردن مسگری      گنه  کرد  در بلخ   آهنگری

 حتی برای همان محاکم و دادگاه های حامی سرمايه نيز - و در واقع مستمسک ها - اينکه اين گونه ادعا ها واقعيت

اگر چه شايد قضات آن به اصطالح دادگاه ها بدشان نيايد و خشنودهم بشوند . عجيب و تا حدود زيادی مضحک است 

 اصطالح محاکم و دادگاه ها از اينکه گذرشان به آن به، حتی قبل د الاقل تعدادی از فعاالن کارگریوقتی که می ببين

    !!!ا اين حد بی پايه  محکوم می کنند، از پيش خود را با توسل به سخنان و ادعا هايی تبيفتد

اين به اصطالح داليل و در حقيقت بهانه ها ، حتی به درد همان محاکم . ؛ اين گونه نيست که شما می گوييد نه جناب

اين سناريو را شما به اين صورت سرهم بندی کرده ايد  تا در جهت القاء اهداف و . مايه نيز نمی خوردمدافع سر

و از اين طريق گرفتن پاداش هايی " نماينده "  در اعاده ی حيثيت از آن به اصطالح -مقاصد فرصت طلبانه ی تان 



در بخش " کارگران ايران  بويژه . ر ايران بدهيد با هزار ترفند  به خورد کارگران و تشکل های کارگری د-از وی 

 با افراد و نمايندگان وابسته  قيم مابانه ای و در عين حالدائمو راديکال آن،هيچ نيازی به ارتباط "های شناخته شده 

 که همه ی امکانات وهم وغم خود را -کنگره آمريکا و مرتبط  با جريانات و تشکل های ساخته و پرداخته دولت و 

راف کشاندن آن ها  قرار داده ، جهت به انح، به ويژه جنبش کارگریجنبش های راديکال اجتماعیفوذ دردر خدمت ن

ن نوع   ندارند وهيچ لزومی هم به ارتباطی از اي-، تا آن ها را به انحطاط و تباهی بکشانند و از درون فاسد کنند اند

زمان که نياز به جلب حمايت هم طبقه ای های ، هر جنبش کارگری و کارگران در ايران.و به اين شکل  نمی بينند

اقصی نقاط جهان داشته باشند ، خود به هر طريق که صالح بدانند اين فاده از همراهی و همدلی آنان  درخود و است

     .به نحو احسن استفاده خواهند نمودکار را انجام خواهند داد و از اين امکان نيز 

نترسانيد می خواستم از شما سئوالی داشته " نهاد های امنيتی در ايران " آن " لولوی" در اينجا اگر باز هم ما را از

در جنبش کارگری و دربين آن " افراد" کدامين  و "تشکل کارگری شناخته شده در ايران "  کدام :باشم و آن اينکه 

 ، دمخورندو " مرتبط " ) "نماينده کنگره کار کانادا( " ها يافت می شوند که آن چنان با شخص مورد نظر شما تشکل

افراد " و آن" تشکل ها " ه آن که ترکش های هرحرف حساب يا ناحسابی که به سوی ايشان  پرتاب می شود ، عينًا ب

نهادهای "صرفًا به همين اعتبار با ؟ وآنان را نيزد اصابت خواهد کرمرتبطين با آن نمايندهنيز، تحت عنوان " 

، الاقل به تو؟ ما هم اگر نه بيش از قصه ها کدام است که سرهم می کنی؟ اينرو در رو خواهد نمود" امنيتی ايران

ن دم اتفاقًا آ . شما قياس به نفس می کنيد. داريم  مسائل و ظرايف جنبش کارگری قرار، در جرياناندازه ی تو

 اينجا خود را نمايان می سازد که حاضر وا استقالل ، وا استقالل تان ،، در مقابل قسم های حضرت عباس خروس

" تاکتيکیِ "  که به خاطر منافع کامال شخصی و به اصطالح - و در واقع برای آن زمينه سازی می کنيد -می شويد 

تقلی، همچون تشکل کارگران هفت تپه را با مطرح کردن چنين تشکل های شناخته شده و به معنای واقعی مس!!! تان 

استحکام ،  که هدفی جز بستن دهان آنان که دلسوزانه برای -" لولوهايی" بحث هايی و تراشيدن چنين مترسک ها و

وم  دانسته يا ندانسته به سوی وابستگی به جريانات معل-تالش می کنند را ندارد  استقالل و سالمت جنبش کارگری

" نماينده" تا مگر به مقصود حقير خود ــ که مثال می تواند اين باشد که به اصطالح آن . الحال و راست سوق دهيد

تشکلِ  مورد نظر شما ، و شما را نيز به عنوان سخنگوی آن تشکل ، به رسميت بشناسد و در مراودات و نامه 

رونوشت يک نسخه از آن نامه ها را نيز برای ، "ايران نهادهای امنيتی در " پراکنی های خويش به همان مقامات و

آری ؛ رک و راست ، شما زور خود را می زنيد ؟ غافل از اين که چنين ترفند هايی .  ــ  نايل آييد شما ارسال نمايند

واهد ، ديگر راه به جايی نخشکل های کارگری و فعالين مخلص آنامروزه و با وجود کارگران فهيم و آگاه در ميان ت

ومطمئن باشيد که . برد و در مجموع چيزی جز افشای ماهيت فرصت طلبانه ی عوامل آن ، عايدی نخواهد داشت

حربه ندادن به نهادهای "به بهانه ی صرفًا" نماينده "تالش های شما و امثال شما نيز برای خوش خدمتی به آن 

هاد ها و تشکل های ارتجاعی و ضد کارگری ساخته و تنها نتيجه اش خالصی آن ن!!!  ؟. . . و  " امنيتی در ايران

 بويژه بخش های راديکال اين پرداخته ی سرمايه جهانی و عوامل آن ها از تيررس خشم و کينه طبقاتی کارگران

حمله ی آن بخش ها به سوی آن ها نهاد های سرمايه ساالر و ارتجاعی  نشانه ، آن هم در شرايطی که نوک تيزجنبش

   .                                     ، نخواهد بودرفته است 



هستيد " نهاد های امنيتی " ، در مقابله با " تشکل های کارگری شناخته شده در ايران" وانگهی ، شما نگرانِ  افراد و

ته اند و ، که فعالين کارگری مخلص و صديقی را که ازهمه چيز خود ، در راه منافع تاريخی و طبقاتی کارگران گذش

تشکل های کارگری "  واقعی و نسبتًا گسترده ای نيز با کارگران و ارتباطاتاز پا نمی شناسند و اتفاقًا در اين راه سر

 -و درغياب آنان   در جنوب کشور-در ايران دارند آن گونه ناجوانمردانه و بيرحمانه در بين کارگران " شناخته شده

و به غلط ، به هر جا و هر جريانی جز آن تشکل های کارگری مستقل ، وصل می به باد تهمت وافترا می گيريد؟ 

ازارتباط کارگران ، با اتحاديه ها و نهاد های کارگری " نهاد های امنيتی ايران "  ؟ شما نگران بهره برداری کنيد

ت . ژ . ث ( تحاديه ها هستيد ، که رابط يکی از آن ا" در چهارچوب وظايف اداری آن ها "  جهانی ، آن هم صرفًا 

ه متبوع وی همسو و مورد اعتماد شما و اتحادي" نماينده " را که با منافع تنگ نظرانه و رفرميستی آن ) درفرانسه 

 تا به آن حد آماج ناسزا گويی و هتک حرمت قرار می دهيد ؟ شما -باز هم در بين همان کارگران  -هماهنگ نيست 

نهاد های " به " حربه ندادن"چنين توجيهاتی را سرهم می کنيد و به بهانه ی"نماينده " که برای خوش خدمتی به آن 

حتی برای لحظاتی فکر کرده ايد که . . . برمی آييد و " نماينده " ، حتی در صدد رفع اتهام از آن " امنيتی در ايران 

نگی برای کمک به ايجاد تشکل های اعضای کميته هماهبرخی از"  تّرهات که بويژه عليه اگر آن دروغ ها و آن

نهاد های امنيتی " داده ايد ، زمانی به گوش همان ) جنوب کشور(آن منطقه کارگران دربافته ايد و تحويل " کارگری 

برداری هايی عليه آن کارگران و فعالين کارگری عضو اين تشکل خواهند نمود  برسد از آن ها چه بهره" در ايران

ه نقل محفل شما هيچ انديشيده ايد که آن سخنان سرتا پا کذب ک؟ آن ها خواهند کرد هايی ازو چه سوء استفاده

، درعين حال می تواند چه پيامد های جبران ناپذيری برای مخلص ترين جنوب ايران کرده ايدنمايندگان کارگران در

؟ شما ران زندگی می کنند داشته باشددراي" نهاد های امنيتی" بيخ گوش آنن کارگران و فعاالن کارگری که درآ

يکی از عليه ... " کميته هماهنگی " و برخی از اعضای ... " اتحاد بين المللی  "اقدامات پليسی و شبه پليسینگران 

 ، از آنو سوءاستفاده ی نهاد های امنيتی - با کيلو متر ها فاصله از ايران - کنگره کار کانادا" فعالين  اعضا و

محافل و جمع های علنی به انواع و اقسام " در " نهاد های امنيتی" و فعاالن ما را در بيخ گوش آن  اعضاکه هستيد 

با منتسب کردن آن ها به احزاب و جريانات سرنگونی طلب خارج از کشور ، تهمت ها و افترا ها مزين می کنيد و 

؟ و نهاد ها و نيرو های امنيتی قرار می دهيددر معرض خطر و تهاجم همان  به واقعآن هم به دروغ ، آنان را 

جامه ی " پرريس"ل از يکی از کارگران کارخانه ی طريق تلفن و ظاهرًا به نق، تالش می کنيد تا ازعالوه بر آن

به عنوان مثال در ( نای آن اوهام و کارهای ناکرده رامع؟ اگری آن تهمت ها و خزعبالت بپوشانيدواقعيت به تمام

، که در همين نوشته حتی به مرتبطين با نماينده کنگره کار کانادا برچسب اتهام همکاری با سوايداريتی سنتر، باره

قدامات پليسی کارها و ا) کذب بودن آن آشکار گرديد -" کميته هماهنگی"و " اتحاد بين المللی"-دو تشکل جانب هراز

از شما ، به دفعات ل اعمال که به راحتی يک آب خوردنروی اين قبيرمی کنيد ، پس چه نامی بو شبه پليسی تعريف 

؟ و يا نه ،  اسامی ای سخيفی مزين می فرماييد؟  آيا آن کارها و اقدامات را نيز به چنين القاب وسرميزند  می گذاريد

 هستند ؟ ...و متين و اصولی و، تماما اخالقی و انسانی گويی و تهمت و افترا، اگر چه  پشت سرکارها و اقدامات شما

در تحقيقات بعدی دوستان ( و بايد الاقل از جانب کارگران و تشکل های کارگری مورد تقدير و تشويق قرار گيرند ؟ 

" معلوم شد که حتی داستان شخص تلفن کننده به کارگران در جنوب کشور نيز که خود را يکی از کارگران کارخانه 



س ، ود ، اساسًا جعلی بوده و طی يک صحنه سازی ، يکی از نزديکان شخص اطالعيه نويمعرفی کرده ب" پرريس 

اعضای کميته برخی از" رتاپا کذب وی  در مورد ، تلفنی به تأييد تمامی ادعاهای سکارگران پرريسبه جای يکی از

   ) .گران در جنوب کشور پرداخته است، برای کار" هماهنگی

راستای زمينه  البته به عمد و در-اين بخش از افاضاتش  بينيم اطالعيه نويس اين تشکل در میحال همان طور کهبهر

 وابستگی نماينده کنگره کار کانادا به"رابطه ميان آن چنان در مورد فرضًا -سازی برای رسيدن به نتيجه مطلوب 

م به تشکل های کارگری در ايران و قلع و ازآن ، برای تهاج" نهاد های امنيتی" سوليداريتی سنتر و بهره برداری 

  غلو می کند که اگر شخصی در جريان ظرايف و دقايق جنبش کارگری و تشکل های موجود " !!!قمع آنان حتی

در آن نباشد اوًال تصور می کند که شخص مورد نظر، نه عضوی از اعضای يک تشکل اتحاديه ای در يک کشور 

 متهم شده داخل ايران بوده است که  به چنين ارتباطیی از تشکل های کارگری درآمريکای شمالی ، بلکه نماينده ا

همين ارتباط ، نهاد های امنيتی در ايران کمين کرده اند تا مثًال اسناد و شواهد اين ارتباط و و ثانيًا در. !!! است 

شکل های کارگری را بر آن اساس  وابستگی کشف و تکميل شود تا آن ها بتوانند با استناد به آن ها، کارگران و ت

غافل از اينکه نهاد های امنيتی مدافع سرمايه ، در راستای منافع طبقاتی  . قلع و قمع نمايندمورد تهاجم قرار داده ، 

آن  داشته باشند و و فاکتورها  بر اساس يک مجموعه شرايطخويش ، اگر توان سرکوب و قلع و قمع کارگران را 

 حتی برای لحظاتی نيز در اين خصوص درنگ نخواهند کرد و رار حاکميت خويش الزم ببينندرا برای بقا و استم

همچنان که در سال های بعد از انقالب پنجاه و هفت ، برای سرکوب . منتظر چيزی و يا سند و مدرکی نمی مانند 

راهای کارگران و قلع ، از ميان برداشتن شوای اجتماعی در ايران و بطور مشخصجنبش کارگری و ديگر جنبش ه

، از جمله سراسر ايراندرن طور که برای تهاجم به کارگران هما. و قمع فعاالن آن تشکل ها  منتظر نماندند 

همان گونه که . کارگران شرکت واحد و هفت تپه و  خاتون آباد و بسياری ديگر از مراکز کار و توليد منتظر نماندند 

از " نماينده " ان و پرستاران ، به انتظار نايستادند ببينند که به عنوان مثال فالنبرای حمله به اجتماع آرام معلم

مگر دليلی و مدرکی از اين دست  " نهادهای امنيتی"در ارتباط است يا نه ؟ آن " سوليداريتی " کنگره کار کانادا ، با 

راج و بيکار سازی کارگران و دفاع از حق در اختيار داشتند که کارگران خاتون آباد را صرفًا به خاطر مقابله با اخ

کار و اشتغال برای همه آحاد بيکار جامعه به گلوله بستند و به خاک و خون کشيدند ؟ آن نهاد های امنيتی مگر با 

کارگران شرکت صد ها تن ازبود که ) !!!؟"سوليداريتيستيی"پروژه های( "پروژه هايی"  چنين اتهاماتی وتوسل به

، ابراهيم جمله منصور اسانلو، ازبيکار کردند و تنی چند از آنانکار، ازبوسرانی تهران را بازداشت نمودندوواحد ات

مددی و تعدادی ديگر از کارگران اين شرکت را تمامًا به داليل واهی و کامًال بی پايه و اساس به زندان افکندند ؟  آن 

انی کردن محمود صالحی، با آن وضعيت جسمانی نگران کننده ، مگر برای بازداشت و زند" نهاد های امنيتی" 

بهانه ای از اين دست را طلب کردند که اين فعال کارگری مخلص و صديق کارگری را ، صرفا به خاطر شرکت در 

مراسم گرامی داشت اول ماه مه ، روز جهانی کارگر ، برای مدت بيش از يک سال در زندان های اين نظام محبوس 

) نبز( ، مگر برای بازداشت و زندانی کردن بختيار رحيمی ، افشين شمس ، پدرام " نهاد های امنيتی"  ؟  کردند

نصرالهی ، خالد سواری ، يوسف مواليی ، طه آزادی و اخيرًا بيژن اميری و محسن حکيمی و بسياری ديگراز 

ند که هر يک را به بهانه و ترفندی به و مستنداتی توسل جسته ا" حربه ها "کارگران و فعالين کارگری به چنين 



" تشويش اذهان عمومی" درون زندان ها گسيل داشتند و از حق زندگی در ميان خانواده و جامعه محروم کردند ؟ 

و محاکم " نهادهای امنيتی"به حد کافی بهانه به دست . . . و  " امنيت کشور اقدام عليه"  و"تبليغ عليه نظام"، 

ه  می دهد که بخواهند اعمال و اقدامات ضد کارگری ، سرکوب گرانه و طبقاتی خود را عليه قضايی مدافع سرماي

" حربه ها " کارگران و فعاالن کارگری با توسل به آن ها  توجيه نمايند و آن تشکل ها و فعالين را با اين بهانه ها و

  .   مورد برخورد و تهاجم قرار دهند 

 اگر درارتباط واقعی با سوژه و موضوع - يا عدم وجود برخی شواهد و مدارک  البته نمی خواهم بگويم که وجود

 نمی تواند خود به منزله عامل و بهانه ای باشد در دست نيروهای امنيتی ، برای سوء استقاده -مورد بحث باشد 

ين البته اّمای بسيار و ا( اما . برضد جنبش کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی و تشديد فشار عليه آنان در ايران 

حتی پيش بينی به کارگران و تشکل های کارگری تا به اين حد و " نهاد های امنيتی" ربط دادن تهاجم) مهمی است 

در  يکی از کارمندان يک اتحاديه ، وابستگی يا عدم وابستگی ، صرفًا به جهت قلع و قمع آن تشکل ها در ايران

و  تالش برای تبرئه کارمند آن اتحاديه واز اين طريق اد ارتجاعی و مزدور، به يک نه جای ديگر کانادا و يا هر

  سالمت واستقاللجنبش کارگری، برای فعاالن دلسوزشرايطی که برخی ازآن هم درست در ... و اعاده حيثيت از او

ايه داری و خطر سرماز نهاد های ارتجاعی و عميقًا وابسته ی ، جتماعی و بيش از همه جنبش کارگریجنبش های ا

خود ...، حرف هايی برای گفتن دارند و ادعا هايی را مطرح می کنند و ايران، از اين جنبش ها درسوءاستفاده آن ها

.  می تواند تا حدود زيادی معنی دار و سئوال برانگيز باشد و به سهم خود حدس و گمان هايی را موجب گردد 

ــ ) به عنوان مثال خود همين اطالعيه نويس مورد نظر ( ان چنن نقطه نظراتی بگذريم از اين که حاملين و مروج

خصوص اين رابطه ، آن هم تا به اين حد ن قبيل اغراق ها و مبالغه ها  درتوجه نمی کنند که اي -آگاهانه  يا  ناآگاهانه 

ان ، به تشکل های شناخته شده در ، دريک نقطه ازجهی از کارمندان يک اتحاديه کارگریرابطه ميان وابستگی يک( 

 ازهمان بهانه ها و به نوبه خود می تواند يکی) ...ايران و قلع و قمع آن تشکل ها در صورت کشف آن ارتباط  و

، جهت برخورد با تشکل های کارگری ، کارگران و فعالين "نهاد های امنيتی "، برای سوء استفاده آن محمل ها باشد

  .  آن ها کارگری متشکل در

به هر حال داستان ها و سناريو های ساخته و پرداخته اطالعيه نويس مورد نظر آشکارا نشان می دهد که ، جناب 

را داشته باشد و يا آن طور که " تشکل های کارگری شناخته شده" ايشان بيش از آن که داعيه حمايت از کارگران و

. . . " اتحاد بين المللی "  " اقدامات پليسی و شبه پليسیِ " آن ، در قبال اتحاديه و اعضای"خود وانمود می کند ، از 

، جانبداری ميکند و سنگ او را " نماينده کنگره کار کانادا "دفاع کند ، از "  برخی از اعضای کميته هماهنگی "و 

او " . برای خود دست و پا کنداز اين نمد کالهی "  بتواند - همان طور که اشاره شد -تا شايد .  به سينه می زند 

ی برخالف آنچه را که به آن تظاهر می کند ، در واقع نه نگران کارگران و تخريب رابطه ی ميان تشکل های کارگر

  کارگری دراقصی نقاط با اتحاديه ها و سنديکاهای. . .  و " منصوراسانلو"، از جمله شناخته شده  و نمايندگان آن ها

 صرفًا نگران منافع تنگ نظرانه و روز مره از آن ها، بلکه" نهاد های امنيتی" طه ، بهره برداریاين رابجهان  و در

روزهای ، دررخی مسائل و توضيح پاره ای حقايقراستش از شواهد و قرائن برمی آيد که افشای ب. خود است ی

تکاپو واداشته جوش واچه کرده و به جنب وبد جوری او را نگران و دستپ) نماينده کنگره کار کانادا" باره در( اخير 



کارهايی است که کارگران آگاه و فعاالن صديق ، در واقع يکی ازه علت يابی اين مسئله و چرايی آنک. است 

  . ــ بايد آن را وجهه همت خويش قرار دهند "اتحاديه آزاد کارگران "  از جمله در تشکلی به نام -کارگری 

 -اقدامات شبه پليسی و پليسی  -واقعی و دلسوز کارگران را ، به بهانه های واهی و دروغينِ   فعالين و مرتبطين

 به خاطر بهايی کامًال بی ربط به منفعت تاريخی و طبقاتی کارگران را  افرادِ  مسئله دار وتخطئه کردن و درعوض 

 بخش های"  آن هم -ل رشد طبقه کارگر به جنبش جاری و در حا)  کسی چه می داند ؟ . و شايد هم گران ( ناچيز

مطمئنًا روزی . . .  و برای آن نيز انواع  توجيهات و بهانه ها تراشيدن و ربط دادن - و راديکال آن"شناخته شده 

گريبان عامالن آن رادر پيشگاه کارگران و فعاالن صديق و دلسوز کارگری خواهد گرفت و در خوش بينانه ترين 

، چيزی جز ،  که حاصل آنا در مقابل آن ها طرح خواهد نمودعنی دار و تأمل برانگيزی رشرايط پرسش های م

   . دست اندرکاران آن ، نخواهد بود چه بيش تر عوامفريبان و توجيه کنندگان آن اعمال و بدنامی بيش ترافشای هر

، تالش های فراوانی " کنگره کار کانادا"  درمورد اعتماد اين آقايان" نماينده " ، همين به اصطالح  قابل ذکر اين که

 از جمله همين نويسنده ی اطالعيه - خود در داخل کشور "مرتبطين " انجام داد  تا از طريق عوامل و به اصطالح 

 که هر بار با جا بزند  کارگران هفت تپه ، در خارج از کشوردائمینماينده و رابط  خود را به عنوان -مورد بحث  

مسائل شان را در ، خود قادرند که در مواقع لزومکارگران : ، مبنی بر اين کهندان شکن کارگران آن شرکتپاسخ د

 ندارند مواجه گرديده که سرانجام مجبور به رابط دائمی قيم و، حل و فصل نمايند و نيازی به زمينه های مختلف

  . عقب نشينی و باز پس گرفتن ادعای قيم مآبانه ی خود شد 

*  

هم  از هر دری "اتحاديه آزاد کارگران " اطالعيه نويس " . همه ی راه ها به رم ختم می شود : " معروف است که 

نماينده " نبايد به آن :  که وارد می شود و به هر توجيهی که متوسل می گردد آخرش از اينجا سردر می آورد که 

 می بينيم که اگر تاکنون" ( است پليسیيک عمل آشکارا " رچرا که اين کا . زده شود" سوليداريتی سنتر"  اتهام" 

وبه "متهم کردن اتحاديه آزاد کارگران به احزاب مخالف حکومت  " -ــ البته به زعم اطالعيه نويس اين تشکل 

،  "شبه پليسی اقدامی "  که ظاهرًا اين نوشته با اين توجيه شروع شده بود ــ-" به زير ضرب بردن آنان"اصطالح 

برخی از اعضای کميته " و... " اتحاد بين المللی " ، از جانب متهم کردن نماينده کنگره کارکانادامحسوب می شد ، 

و ممکن ) .به حساب می آيدعملی آشکارا پليسی ، با اهميتی دو چندان و با يک ارتقاء درجه جانانه ، ... " هماهنگی 

همان طور که می بينيم اطالعيه نويس !! ؟شود منجر و قمع آنانو قلعبه تهاجم عليه  تشکل های کارگری  است

حمايت "به  !!! ) جلوگيری از قلع و قمع آناندفاع از تشکل های کارگری و ( مورد نظر ما ، ظاهرًا با اين توجيه 

قد  ، دهدو محوری نوشته ی او را به خود اختصاص می   که در واقع علت اصلی-"از نماينده کنگره کار کانادا 

شناخته شده " هم خود را مدافع تشکل های کارگری ، آن هم از نوع . يک تير دو نشان  زده باشد   علم می کند ، تا با

 . به نان و نوايی رسيده باشد !!! نماينده ی علی الظاهر صاحب نفوذ و ُمکنتنشان دهد و هم با حمايت از آن " آن 

، روزی از جانب " !!! تاکتيک ها "  و مثًال با استفاده از اين به اصطالح شايد از اين طريق. کسی چه می داند ( 

و تشکل ذيربط ايشان ، از وی ، برای شرکت در فالن مجمع يا بهمان کنفرانس بين المللی دعوت " نماينده " همان 



جهت تعيين نرخ حداقل !!! " شورای عالی کار" دگان کارگران در، به عنوان يکی از نماينآنبعمل آيد و يا مهم تر از

  " . )زهی خيال باطل " به راستی که ؛ !!!  ؟. . . تعيين گردد و ... دستمزد کارگران  برای سال 

، به ويژه در و به چه منظورن اتهامات کدامند برای او اصًال مهم نيست که علل و مبانی اين افشاگری ها و اي لذا

 - سازمان يابی و تشکل پذيری آن يفی جنبش کارگری و در اين رابطهدوره رشد و گسترش کمی و ک -دوره اخير

چرا که . ظاهرًا او خطری از اين جانب احساس نمی کند . برمی انگيزندند و چنين حساسيت هايی را مطرح  می شو

ين خصوص او حتی نمی خواهد چيزی و يا کلمه ای در ا. ز خير و برکت به ارمغان نمی آوردبرای او چيزی ج

به هر دستاويزی چنگ می اندازد تا مساعی فعالين دلسوز جنبش کارگری را در ارتباط با  تأکيد  عوض در . بشنود

لحه اهداف و مقاصد خويش  به هيچ بگيرد و آن ها را وجه المصاسالمت و استقالل جنبش کارگری ، هشياریبر 

 متوسل می شود و يکی پس کند و به دروغگويی و تهمتلذا دستپاچه و مضطرب به هر طرف تير می پرا. قرار دهد

کميته " و برخی ازاعضای صديق و مخلص " اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران " ، آن ها را به از ديگری

 ؛ شبه پليسی می زند به آنان اتهام پليسی ونسبت می دهد ؛ " هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

ندان است ، با در ز يادمان نرود که منصور اسانلو ، که هم اکنون(" کند ؛ از اسانلو مايه می گذارد امضاء جمع می

را به ميان می کشد و وجهه واعتبارآن " تشکل های کارگری شناخته شده"پای!!! ؟.) "داشته است اين نماينده ديدار

نماينده کنگره " رج می کند ، تا از جناب ز خها را به عاريت می گيرد و مخلص کالم اين که ازهمه کس و همه چي

او  .رفع اتهام کند و بهر طريق که شده جلوی اين قبيل افشاگری ها و به اصطالح  اتهام زنی را بگيرد " کار کانادا 

 و را به مثابه يک تشکيالت تا مغزاستخوان ارتجاعی" سوليداريتی سنتر" به هيچ وجه نيازی نمی بيند که الاقل 

مزدور به کارگران و همان تشکل های شناخته شده ی کارگری معرفی نمايد و در اين رابطه ، خطری را که از 

در پيشِ  روی کارگران در اين جا و آن جا کمين کرده " سيا " جانب آن نهاد های ساخته و پرداخته دولت آمريکا و 

ف بکشانند و از مسير مبارزه با سرمايه منحرف کنند ، اند تا کارگران و تشکل های کارگری را به انحطاط و انحرا

تالش مستمر و روزانه مرتبطين  آن ها ، برای نفوذ در جنبش کارگری ،  و" سوليداريتی"خطر . گوشزد کند 

و  پای منافع سرمايه داران ريختن منفعت طبقاتی کارگران به اين جنبش و استحکام و ستقالل اجهت از ميان بردن

 ، برای او خطری جدی و واقعی نيست و به زعم او ، تنها برای اتهام زنی به برخی از درشت آن هاعوامل ريزو

آشکارا پليسی و " مطرح می شوند و" زيرپا گذاشتن بديهی ترين پرنسيب های مربوط به مبارزه کارگران "افراد و 

اساسًا غيرواقعی است و "خطر"اين  -ته  و برخی ديگراز فعالين کارگری الب-به باور آن جناب  . اند" شبه پليسی

جنبش کارگری ايران از مبانی و سنت های بغايت "چرا که . نمی تواند برای جنبش کارگری اهميت داشته باشد

اين و هيچ نهادی از( هيچ مرکزی "که !!! ؟"دار استنيرومندی برای دفاع از خود واستقالل طبقاتی خود برخور

قعًا ؟ ای کاش که اين گونه وا!!! ( ؟" نبش را به زير سيطره خود بکشد و به انحطاط بکشاندجن نمی تواند اي) دست

و هم در سطح !!! ؟" ، هم در سطح جهانی، امروزهجنبش کارگری " - و برخی از اين فعالين نيز -نظر او از. )بود 

 وهرگونه نهاد ها و مراکز  واکسينه استدر اساس نسبت به آن !!! ) همان مبانی و سنت هابه خاطر( ی داخل

" و به تبع آن" نهاد های امنيتی"ه ، جز سوء استفاداسيت ها در اين زمينه ها و مواردروشنگری و برانگيختن حس

نظر اين ايران نيز ظاهرًا ازجنبش کارگری در!!!  فايده ی ديگری در بر ندارد" آنانتهاجم به کارگران و قلع و قمع 



اين جنبش !!! نمی کند ؟گاه گری در اين زمينه ها احساس يک تافته جدا بافته است و هيچ نيازی به توضيح و آآقايان 

الل طبقاتی خود برخوردار سنت های نيرومندی برای دفاع از خود و استق" از آن چنان -ـ همان گونه که اشاره شد 

سوليداريتی  "خود و استقالل خود درمقابل دشمنان ، ازجملهاز تحت هر شرايط و موقعيتی  که بتواند !!! ؟" می باشد

د قرن پيش ، تمامًا متمايز شرايط جهانیِ  امروز، با شرايط جهانی آغاز دهه هشتا"چون ) ؟جدًا. (!!!دفاع کند " سنتر

 داری و در اين ؟ و برای سرمايهش طبقاتی اين طبقه متفاوت می شوداين شرايط فقط برای کارگران و حنب. ( "است 

 طورمثل گذشته و شرايط رابطه طبقه سرمايه دار، شرايط هيچ فرقی نمی کند و اين طبقه استثمارگر و مکارهمان

تماًال ديگر اين نهاد احو!!! ) ؟. شته و به خواب غفلت فرو رفته است، گيج و منگ ، دست روی دست گذادهه هشتاد

طی در جنبش های کارگری و تشکل های ذيربط با آن جنبش ، نفوذ نمايند و ، قادر نيستند تحت هيچ شرايها و مراکز

حانه و فاقد فقط چند لحظه تصور کنيد که اين چنين خط و برنامه ی ساده لو!!! . ( آنان را به انحطاط و فساد بکشانند 

ی حرکت و مبارزه ی ، به عنوان رهنمودی برای کارگران پيشرو و فعاالن کارگریسو، ازعنصر آگاهی و درايتی

، آگاه و ، بسيار دقيق جدال طبقاتی خويش با طبقه کارگر که اتفاقًا در-، با سرمايه داری و نظريه پردازانش کارگران

، پذيرفته شود و مورد تأکيد و ابرام واقع گردد  کارگران و تشکل های کارگری آنان از جانب-پيچيده عمل می کنند 

می در اين صورت فکر. برای مبارزه با سرمايه قرار گيرد، ستور کار و روند حرکت آنانو از آن مهم تر، در د

 در داخل -هر سو ازجانب سرمايه داران و گماشتگان آن ها و پنهانی که ازا توجه به گرگ ها و شيادان آشکارکنيد ب

، چه باليی بر سر انحراف و بی راهه بکشانندطريق ممکن به ، تا آن را به هر اين طبقه را احاطه کرده اند-و خارج 

د ؟ آيا سرنوشت الاقل آن خواهد آمد و در نهايت کاراين کارگران به کجا خواهد کشياين طبقه و يا الاقل بخش هايی از

و بسياری مناطق " جنبش کارگری لهستان"مشخص  و به طور- اگر نه همه آن ها -نبش های اجتماعی جتعدادی از 

 و مؤسسات اتحاديه های کارگری دست ساز اين نهادهابسياری ازسرنوشت رقت بارو همين طورر های ديگرو کشو

به هرحال اين . )؟نکرده استنبوده و آنان را هشيارهم برای اين فعالين درس عبرتی ، هنوزتا مغزاستخوان ارتجاعی

 با آن نهاد ارتجاعی و مزدور نيز به همان نسبت، وهمپالکی های مرتبط و موازی" مرکز آمريکايی همبستگی"که 

جنبش کارگری نفوذ در( ود را در اين زمينه ها طی اين سال ها، ّسّياس تر و شّياد تر شده وکارايی و قابليت های خ

 "امروزه "اين رابطه ،بهبود بخشيده اند و به ويژه دربه نسبت دهه هشتاد ) طاط و فساد به انحجهتِ  کشاندن آن 

جنبش کارگری ايران نيز به ويژه در و از سوی ديگر،  ...ه تر از قبل عمل می کنند وبسيار پيچيده تر و حساب شد

شرايط حاضر وضعيت ويژه و بسيار نامناسبی  را از نظر مالی و معيشتی سپری می کند و در موقعيت بسيار 

" ) اتحاديه آزاد کارگران( ""تشکل "  به اطالعيه نويس اين اينها ديگرهيچ کدام...اسفناک و بحرانی ای قرار دارد و 

جناب ايشان صرفًا در انديشه پيشبرد . و بعضی ازآن فعالين ، ربط پيدا نمی کند و اصًال کاری به اين کارها ندارند 

واقعًا ( . اهداف ومقاصد خويش و از اين طريق ، کسب امتيازاتی برای خود و احتماًال تشکل متبوعه ی خويش است 

. او نمی خواهد که مسئله  باز شناخته شود و افشا گردد!!!) . به نوبه خود گير چه پديده ای افتاده است " اتحاديه"که 

 الاقل به تازگی و به خاطر برخی مصالح -چرا که ممکن است پای افرادی در اين رابطه به ميان کشيده شود که وی 

 در همکاری - الاقل برای يک دوره هم که شده - و قرار است که بسته است خوتبا آن ها عقد اتحاد و ا -و مطامع 

اينکه فالن خانم ، يا بهمان آقا  . لذا برای او صرف نمی کند که مسئله عيان شود . با هم کارهايی را  به پيش ببرند 



 در صدد -رائن آشکار و متقن  براساس شواهد و ق-که هيچ ربطی هم به کارگران و جنبش کارگری در ايران ندارند 

برمی آيند و همه مساعی شان را نيز در اين راه به کار می گيرند که خود را نمايند ی کارگران ايران ، در خارج از 

اين رابطه به پيشرفت هايی و حتی بعضًا در!!! برعهده بگيرندمسئوليت ها را نيزکشور جا بزنند و پاره ای کارها و 

اعضای صادق و مستقل ، اطالعيه قرص و محکم تعدادی ازمثال آن سايت لعنتی و بعد ها(ند نيز نائل می آي

، به دفعات و از راه های گوناگون تالش    ؛ اينکه همين آدم ها) ... در برخورد با اين مسئله و سنديکای شرکت واحد ،

مگر (؛جنبش کارگری ايران فراهم نمايندرها را دنفوذ آن نهاد زمينه های دخالت و می کنند تا به سهم خود

 چگونه و از چه راه هايی با جنبش کارگری و تشکل ها و -جمله لهستان  از-های ديگردر کشور" سوليداريتی سنتر"

اين ارتباط همه نوع وعده و وعيدی را اعم از تخصيص و اينکه در) ؟شکل در آن ها  ارتباط برقرار کردفعاالن مت

 به ويژه پس از، که اشاره شدکه البته همان طور( می دهند ی و رفاهی و آموزشی به آنان امکانات مال تا ديگربودجه

 ، ، توسط بعضی از فعاالن متعهد و دلسوز جنبش کارگری افشای اين نهادها و توضيح برخی مسائل در اين رابطه

 پاسخ دندان شکن و تودهنی جانانه ای از جانب آن فعالين و در تمامی موارد تالش های آنان ، يکی پس از ديگری با

اين ها هيچ کدام برای نويسنده اطالعيه مورد نظر اهميتی ندارد و انگار . ..و ) ی کارگری مواجه گرديد آن تشکل ها

ری جنبش نه انگار که در پس همه ی اين اتفاقات و حوادث ممکن است که کاسه ای زير نيم کاسه نهفته باشد و خط

دلسوز اين جنبش  را تهديد نمايد که به نوبه خود هشياری و تيزبينی خاصی را از جانب کارگران آگاه و فعالين فهيم و 

اگر چه اين سکوت به بهای سنگينی . مسکوت بگذاردمی دهد که موضوع را حتی المقدور  او ترجيح ...طلب کند  و

مطامع و خيال پردازی های ناشی از اين ارتباط .  روشن شدن مسئله نيست او به دنبال. برای کارگران تمام شود 

اما ما اين . او نمی خواهد که اين کار انجام شود . تازه ، قدرت هرگونه برخورد با مسئله را از او سلب کرده است 

همه منفعت از تر، همه چيز و مهم منفعت طلب کار را خواهيم کرد و به سهم خود اجازه نخواهيم داد که مشتی

، فدای منافع شخصی و حقير "بنی اسرائيلی"  و مشتی توجيهات طبقاتی کارگران را با بهانه های بی پايه و اساس

آری ما اين کار را خواهيم . خويش نمايند و در يک معامله ی تنگ نظرانه ، در معرض فروش و چپاول قرار دهند 

  . ما  نباشد و ايشان را خوش نيايد ه نويس مورد کرد ، اگرچه اين مسئله خوش آيند اطالعي
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