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نرايا  کارگران دریابي به مباحث طرح شده در مورد تشکل یگاهن  

 
ماه هشتاد و شش بهمن  م  يکبيست                                                                                 یوشاهر خسدالهي

  
 

  به رشتهیخارج از مراکز کار ی کارگر ی هاتهي کم ني فعال ني در بی مباحثی هماهنگتهيمورد کارکرد سه ساله کمدر

. منعکس شده استینترنتي اتهاي سای درآمده و بر روريتحر    

 ُحسن را داشت که پس از چند ني جمع مرتبط بود حد اقل اني ایضع نظر مباحث تا آنجا که به روشن کردن موانيا

 ني از طرف چند نفر مشخص در ای تشکالت درون مراکز کارجادي ای برایشروي مانع در پجادي و ای عملیسال ب

 به همت خود ی تشکالت کارگرجاديا"  ان هدف خود را همی اهي ضمن اطالعتهي درون کمی کارگرني فعالته،يکم

  رای مانع پوشالني خود قرار داده و ای روشي و با برنامه را پی اقدام واقعکي ی هدفني چنیرا اعالم و برا" کارگران

  . ندي کارگران شده است دفع نمایابي سازمانی آنها جهت تحقق اهداف واقعیشرويکه باعث پ  

 ني طرح خود در کنار فعالی که تنها برایتا افراد رسانده يی هدف کار را بجاني تعلل در ای کنونتي در موقعاما

 ی از جان گذشته اني و افتراء به فعالني خود را مطرح کرده اند ضمن توهقي طرني عکس گرفته اند و از ایکارگر

  نيفعال خود آنها است به قيآنچه ال کنند وی سازهي شبشاني ای برسانند که برايی وقاحت را بجاحتا،یچون بهزاد سهراب

١.. دهندی نسبت می جنبش کارگرقيصد  

 منحرف اني جرني نظرم را بطور خالصه نسبت به ادمي ندانسته و الزم دزي اساس است که من سکوت را جاني ابر

 چه بشکل ی در مورد تشکالت کارگریاري چند سال مطالب بسني ای متوجه شدم که طمي تصمنياما پس از ا.  کنمانيب

 ميبا مراجعه به آنها تصم.  داشته اماني بو جلسات بحث گفتگی ضمن برگزارايبه و  و چه بصورت مصاحینوشتار

 را که در ونکور کانادا برگزار شد و در آن جلسه بحث و گفتگو، ٢٠٠۵مه سال ١۴ ی کارگرناريگرفتم جلسه سم

، چرا که همان زمان  جمع قرار دهماري داشته ام را در اختاني بی خارج از مراکز کاری هاهينظرم را در مورد کمت

  را نثاریفي اراجني چنیتي هویشازده بهر  برسد و یتيوضع  ني به چنتهي کمني ا روال حرکت شد که ي میني بشي پزين

  .   را بدهديی جسارتهاني کند و به خود جرئت چنی جنبش کارگرني راستنيفعال

. کنمی است جلب ممهي که ضمراني کارگران ایابي تشکل تي موقعی جلسه بحث و بررسني توجه خوانندگان را به الذا  

. کنمدي تاکی جنبش کارگریاتي موضوع حکي که بر نمي بی در انتها الزم ماما  

 تصادف بدرون جنبش کي جهت وزش باد و به لطف صي جبهه اصالحات با تشخی که پس از فروپاشیافراد

 جادي ای و کوشش خود را برای سعی ، تا کنون تمامی کارگرني در کنار فعالیري ُسرخوردند، ضمن عکس گیکارگر

 گردند و همانند محمد ی جنبش مني اني فعالاني تضاد در مافتني برده و به دنبال شي جنبش به پنيتفرقه و نفاق در ا

 خود ی تاکنونی نوشته های گذاشته است، در تماميی جنبش چپ دانشجوبي که تمام هم و غم خود را بر تخریقوچان

 یادي که بنی کرده اند، کسانيی و احزاب چپ موجود قلم فرسای جنبش کارگرستيالي سوسني فعالبيد تخردر صد
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 ی اصل دموکراسني کنند و ای می را نفی مجمع عمومیعني کارگران ی سازماندهد امر خوني تری اهي و پانيتر

 ستيالي چپ و سوسني خود حمله به فعالی تاکنونی در صد نوشته ها٩٩ که در ی پندارند، کسانی مچي را به هیکارگر

 تي جناتيماه  ازافشاءشي به مراتب بشاني با چپ براتي خود قرار داده و ضدتيو احزاب چپ را سرلوحه فعال

 از مي رژیشي فرمای کنند که در زمان اسم بردن از دادگاه های مهي راه حتا توصني داشته و در اتي اهمميکارانه رژ

  را درزاني ستستيکمون وستي افراد ضد کمون ارانهي هوشی کارگر ني بدانند که فعالدي باد،ياده نکناستف" دادگاهيب"کلمه 

  .   آنها را بر همگان آشکار خواهند کردی واقعتي و در صورت لزوم ماهداد  خواهندصي تشخیلباس و پوششهر

.دي شهر ونکور کانادا توجه کن٢٠٠۵ماه مه سال ١۴ جلسه ی به بحث و گفتگولطفآ  

 

یوشاهر خسدالهي  

٢٠٠٨ هي فوراول  

 
." کنندی چه  متهي  کمني  ای اعضااني را قبول ندارند  در می هماهنگتهي که هدف کمیکسان"به مقاله  رجوع  شود  -١  

.ی مختص مطالب کارگری هاتيدرج شده درسا  

۶   ۵   ۴   ٣   ٢   ١:   ی صوتیلهايفا                                                                      
.در قسمت صوتی سايت درج شده است  


