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با حذف رفسنجانی، رژیم اسالمیی میحی یهم بی  

ادام  خط مشی فی الحال مهجهد خیامینی  ا  ه 

سپاه پاسداران است ه خهشبیخینیانی  راه نیجیانیی 

در مسیییییر .  بییرا  بییرییا  رژیییم در  ن نیییییسییت

گسنرش نیحیرییمیپیا، پیهریی نپیهرات سیپیاه ه 

معلهم شد کی  .  خامن  ا  یک ب  یک  ش ار شد

قطع نام  ها  شهرا  امنیت سازمان ملل کاغذ 

پاره نیست؛ نپدید ب  بسنن ننگ  هرمز  نهخیالیی 

است ه جپان بدهن نفت ایران دریار  مشی یلیی 

د ر  022نخهاهد شید ه بیپیا   ن بی  بیا   

ه ب  مهازات  ن برگپا  بیا  خیهاهیی .  نمیرهد

رژیم اسالمی در منطر  کیاراییی خیهد را رهز  

حییمییا  از جییرگیی  .  بییرهز از دسییت مییی دهیید

. منحدان رژیم اسالمی کامال خیار  شیده اسیت

اکنهن سرهط منحید رژییم اسیالمیی در سیهریی  

قطعی است ه حنی نزد رهسی  مسئل  رگهنگیی 

سیرنیهشیت حیز  .  کناره گیر  بشار اسد اسیت

ال  لبنان ب  رژیم سهری  گره خهرده ه مهقعییت 

رژیم اسالمی در عراق رهز بی  رهز عیعیییف 

از نظر ارهپا ه  مری ا، رژیم اسیالمیی .  میشهد

باید ب  یک قدرت دست رندم در منطیری  نیبیدییل 

رژییم اسیالمیی ریاره ا  جیز نسیلیییم بی  .  شهد

خییهاسییت ارهپییا ه  مییرییی ییا نییدارد ریی  غیییییر 

داهطلبان  ه با ادام  جپنگیر  ها  فعلی ه ری  

 .داهطلبان  از طریق خط مشی رفسنجانی

سیاسنپا  سپاه ه خامن  ا ، رژییم اسیالمیی را 

اییین نینیپیا ادعییا  .  بی  لی  پیرنیگییاه بیرده اسیت

رژیم اپهزیسیهن نیست بل   بخشی از حاکمیت 

اسییالمییی کیی  اعیینییراف بیی  حییذف رفسیینییجییانییی 

گسیینییردگییی  نییرا  شیی ییار کییرد، راه 

شرایط بازگشت  اسانلو به 
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 !قتل عام کارگران
 

 9102ماه مه  -احمد شقاقی 

حدهد یک قرن ه نیم است ک  کارگران را 
در  جریان اعنراعات،اعنپابات ه 

از کمهن .  انرالبات ب  قنل می رسانند
پاری  ک  رسما یک انرال  کارگر  در 
پاری  نهسط کارگران ب   هقهع پیهست ه 
هزاران کمهنارد را قنل عام کردند نا 
سرکه  انرال   لمان، جنگ ها  داخلی 
رهسی ، جنگ هیننام،انرال  اندهنز  ه قنل 
عام ها  جمپهر  اسالمی در ده    

ک  در جریان  نپا میلیهن ها ...  شپت ه 
کارگر ه سهسیالیست را کشنند ه همرنان با 
نداهم سیسنم سرمای  دار  این کشنارها 
ادام  دارد ه نمهن    جدید  ن کشنار 

اما کشنار .  کارگران در  فریرا  جنهبی بهد
2بقیه در ص مسنریم کارگران ک  در اعنراف   
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ه عپیان علی  نظام سرمای  دار  پهرت 
می گیرد، ننپا نهع جنایت علی  کارگران 

کارگرانی ک  ب  دلیل عدم ایمنی .  نیست
محیط کار در معادن ه یا کارخان  ها ه یا 
در پرهژه ها کشن  می شهند ه درار نرص 
ععه می گردند همهاره از  مار با یی 

با هجهد این   کارگران .  برخهردار است
هم    دنیا  پیشرف  کنهنی را ساخن  ه 
می سازند ه ررخ نهلید بر دهش  نپا است 
. اما از کمنرین ام انات ایمنی برخهردارند

در ایران هر رهز پنج کارگر در اثر 
حهادث محیط کار کشن  می شهند ه بیش 
از این نعداد درار قطع ععه ه یا پدم  
جد  می گردند ه در بسیار  دیگر از 

این .  کشهرها نیز هعع بدین منهال است
یک قنل عام هسیع ه دائمی کارگران 

هر رهز اخبار کشن  شدن کارگران .  است 
ها در   ها ه پرهژه در معادن یا کارخان 

گردد ه در هاقع هر رهز  می

. نجات را در ادامی  اهعیاع فیعیلیی نیمیی بییینید

اکنهن رژیم اسالمی از با  نا پائین بیر سیر ده 

. خط مشی برا  برا ه حفظ نظام قاچ شده اسیت

یک بخش گسنرده کی  نیریرییبیا فیاقید ابیزارهیا  

مهثر اقنپاد ، سیاسی، نظامی ه امنینی اسیت 

ه اکنهن رفسنجانی ب  رپره ه شخپیت جلیه  

پحن   ن نبدیل شده ه ییک بیخیش کیهریک بیا 

نسلط بر نرریبا نمامی منابع قدرت ک  خامن  ا  

 . ه سپاه پاسداران در را   ن هسنند

ابعاد ناثیرات هم  جانب  حیذف رفسینیجیانیی در 

کل حاکمیت رژیم اسالمی ه ش ل گیر  جینیا  

بند  ها  ناشی از  ن بیزهد   شی یار خیهاهید 

با این حال میی نیهان بی  نی یانیی انیگیشیت .  شد

الف، حیذف رفسینیجیانیی ییک عیربی  .  گذاشت

اساسی ب  هم  خط مشی هایی زد ک  اننیخیابیات 

ی بار دیگر .  ه پندهق را  در محهر  ن است

در سیال .  نههمات اپال  طیلیبیان  شی یار شید

، اپال  طلبان با ان ا ه شناخت از ظرفیت 88

ه قدرت رژیم اسالمی در نیریلی  کی  ریشی  در 

نجرب  س  ده  حاکمیت جنا  خیهدشیان داشیت، 

رنین می پنداشنند ک  اگیر فیاپیلی  میهسیه  ه 

. رقیبش بسیار زیاد باشد، نیریلی  بیی اثیر اسیت

، اپیال  طیلیبیان در ایین نیههیم 20برا  سال 

بهدند ک  خامن  ا  ه سپاه پاسداران نمی نهانینید 

زیان ه عهاق  رد پالحیت خانمیی را نیحیمیل 

کنند در پهرنی   رفسنجانی هم رد پیالحیییت 

سپاه پاسداران، خامن  ا  ه پسرش مجنبی، . شد

فعال پندهقپا  را  را نعیطیییل نی یرده انید ه 

مانند هم  ناریی  رژییم اسیالمیی فیرد  را کی  

محل سازش ه بر یند قدرت دسن  جات مخنیلیف 

 نیری  .  است را از پنیدهق بیییرهن میی  هرنید

نغییر کرده نرش اننخابات ه پینیدهق را  در 

نظام اسالمی از ابندا ناکنهن نیست بیلی ی  داییره 

 نر  نظام اسالمی است محدهد نر شده ه اکنهن 

دیگر عیالهه بیر اپیال  طیلیبیان حینیی شیامیل 

اکنهن حنی طیرفیداران .  رفسنجانی هم نمی شهد

اننخابات  زاد نیز ریاره ا  نیدارنید جیز  نی ی   

نحرق  نرا مهکهل ب  سرنگهنیی رژییم اسیالمیی 

با نععیف راه کارهیا  انینیخیابیانیی فعیا .  کنند

سیاسی ه گهش شنها برا  شنیدن ه میریبیهلیییت 

 .     یافنن راه حل ها  انرالبی افزایش می یابد

حذف رفسنجیانیی ییک عیربی  اسیاسیی بی   - 

رژیم اسالمی بهد ه عمق بحیران حی یهمینیی ه 

ش اف در حاکمیییت را بشی یل بیی سیابیری  ا  

دخالت عریان سپاه پیاسیداران ه .   ش ار ساخت

خامن  ا  در حیذف رفسینیجیانیی نشیان داد کی  

اننخابات رییاسیت جیمیپیهر  رهزنی  کیهری یی 

است برا  علنی شدن نرابل ده راه حیل بیرا  

حییفییظ رژیییم اسییالمییی در بییا نییرییین سییطییه  

رفسنجانی خهاهان سازش ه نسلیم در .  حاکمیت

خار  ه  شنی میان سران ه جناحپا  ناکینیهنیی 

رژییم اسیالمیی بیا بیحیران .  رژیم اسالمی است

عمیق ح همنی فعلی قادر نیست با اعنیراعیات 

نهده ا  ه کارگر  ک  هم  اننظیار  نیرا دارنید 

رفسنجانی این را خه  میی دانید ه .  مرابل  کند

از طریق سیاست  شنی در داخل می کیهشید نیا 

بحران ح همنیی را کیاهیش دهید ه کیل رژییم 

اسالمی را علیی  میبیارزات میردم ه کیارگیران 

حذف رفسنجانی خهشبیخینیانی  ایین .  مراهم سازد

 .فرپت را از رژیم اسالمی گرفت

حذف رفسنجانی در کنار هم  عربانی ک   –  

ب  رژیم اسالمی زد یک ن ن  مینیفیی هیم بیرا  

مبارزات مردم ه کارگران داشت، زییرا اجیازه 

نداد نا راه حل رفسنجانی اجرا شیهد ه اشی یار 

رژییم اسیالمیی در .  شهد ک  نجات بخش نیسیت

راه حییل .  بیین بسییت اسییت ه در نییلیی  افیینییاده

رفسنجانی ریز  جز نسلیم داهطلبان  در مریابیل 

خهاسنپا  ارهپا ه  مری یا در نیعییییین سیپیم ه 

رفسنجانیی .  نرش رژیم اسالمی در منطر  نیست

پنپان ن رده ک  کار رژییم بشیار اسید را نیمیام 

شده می داند ه لذا میخیالیف حیمیایینیپیا  عیظیییم 

مالی، نظامی، سیاسی ه لجسنی ی خامنی  ا  ه 

رفسنجانی میی دانید . سپاه از رژیم سهری  است

ک  اهعاع در منطر  خاهر میان   ه هیمیرینییین 

بازیگران  ن نغییر کرده اند ه نشنج زدایی ه  

با کشهرها  همسای  ه منطر  حنی اگیر میهفیق 

شهد ب  میعینیا  میهافیریت بیا نیریشیی کی  رژییم 

در هاقع هدف اپلی .  اسالمی می خهاهد نیست

سیاسنپا  رفسنجانی مبنی سازش ه نسیلیییم در 

خار  ه  شنی در داخل، کاهش  سییی  پیذییر  

رژیم اسالمی در میریابیل اعینیراعیات میردم ه 

از نییظییر رفسیینییجییانییی بییپییبییهد .  کییارگییران اسییت

مهقعیت رژیم اسالمی در منطر  می نهاند هدف 

بعد  ه طبعا ندریجی ه دراز مدت باشد ه  نپیم 

ن  با رهش سنیز با ارهپیا ه  میریی یا بیلی ی  بیا 

نهافق، هم ار  ه همیار  بیا مینیافیع  نیپیا در 

 . منطر 

سپاه پاسداران ه خامن  ا  کیامیال هاقیف بیهدنید 

ک  حذف رفسنجانی ر  عرب  ههلناکی بی  کیل 

. رژیم اسالمی در داخل ه خار  کشهر میییزنید

رفسنجانی نیز می دانست ک  نعیعیییف خیامینی  

ا ، از قدرت را  هیرم رژییم اسیالمیی بیرا  

فائق  مدن بر ش اف جنیاحیپیا میی کیاهید ه بی  

عرر کل رژیم اسالمی است امیا بیا ایین حیال  

کهشید مسئهل اهعاع فعلی را سیپیاه ه خیامینی  

بیرا  هیر ده .  ا  نشان دهد ه کامال مهفق شید

طرف مسئل  برا  کل نظام اسالمی است ه هیر 

کدام راه حل خهد را کارساز ه نجات بخش می 

ب  این اعنبار هیچ یک  نیپیا از نیاکییید بیر . داند

راه حل خهد دست بر نمی دارد ه  شنی در کار 

با رئی  جمپهر شدن رفسینیجیانیی .  نخهاهد بهد

بسرعت رهشن میشد ک  راه حل ه  نیز بیرا  

اکینیهن نیییز بیا .  برا  رژیم نجات بخش نیییسیت

بییر انیی ییا  یییک جییانییبیی  خییامیینیی  ا  ه سییپییاه 

سرکه ، بحران عیمیییق اقینیپیاد  در دل 

بحران حاد ح یهمینیی، بیعییید اسیت جینیبیش 

اعنراعی مردم حنی بی  نیهقیف میهقیت در 

اکینیهن .  ایسنگاه رفسینیجیانیی نیرغییی  شیهد

رفسیینییجییانییی بیی  عییبییث امیییییدهار اسییت کیی  

سیاسنپایش نرش یک سیهپیاا اطیمییینیان را 

برا  حیات رژیم اسالمی باز  کند نا مردم 

قیبییل از عییبیهر از کییل رژییم اسییالمییی در 

 .ایسنگاه ه  نهقف کنند

1از ص ...“ حذف رفسنجانی ”بقیه   
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 حزب

 

         29اردیبهشت  -احمد شقاقی 

از زمانی ک  انحاد سهسیالیسنی کارگر  

در باره   عرهرت ایجاد حز  طبر  

کارگر بحث کرد نغییر ه نحه ت زیاد  

ر  در مهقعیت گرایش سهسیالیسم کارگر  

ک   88سال . ه ر  در جامع  رخ داده است

جنبش عظیم نهده ا  ب  میدان مبارزه  مد ه 

نغییر ه نحه ت بسیار  در عرپ    

از ی سه جنبش .  سیاسی ایران رخ داد

عظیم نهده ا  یک گام مپم در عرپ    

سیاسی ایران بهد ه بیش از پیش نهده ها 

در مرابل جمپهر  اسالمی قرار گرفنند ه 

سرنگهنی جمپهر  اسالمی ب  یک مطالب  

جنبش اعنراعی .  عمهمی نبدیل گردید

هسیع نهده ها پای  ها  ح همت را ب  لرزه 

در هرد ه جمپهر  اسالمی در یک بن 

م انیزم ها  .  بست سیاسی قرار گرفت

پایدار  جمپهر  اسالمی محدهدنر گردید 

اما ب  .  ه بحران ح همنی افزایش یافت

 ن   همان دلیل ک  قبال نیز نهعیح دادیم،

جنبش هر رند از اهمیت بسزایی در 

عرپ    سیاسی ایران برخهردار بهد، اما 

ب  د یلی ک  در نحلیل ها  ما  بیان شد،  ن 

جنبش یک انرال  نبهد زیرا طبر  کارگر با 

پف ه مبارزات  مسنرل ه منحد در  ن 

غای  بهد ه از سه  دیگر اپال  طلبان 

ح همنی ک  بخشا ه نا حدهد  بر  ن جنبش 

نفهذ داشنند، شدیدا در هرا  از اه  گیر  

جنبش خهدبخهد  ه ساخنارش نی ه 

رادی ال شدن، از طریق نفهذ خهد 

. بازدارندگی ها  قابل نهجپی ایجاد کردند

بازدارندگی ها  اپال  طلبان ه عدم 

را در  88 مادگی طبر  کارگر جنبش سال 

سراشی  قرار داد ه در نپایت با افهل 

پایان  88هر رند جنبش سال . مهاج  گردید

یافت اما جمپهر  اسالمی مهقعیت خهد را 

نعادها  منطر  ا  .  ننهانست بپنر کند

جمپهر  اسالمی ه امپریالیست ها  غربی 

نحریم ها  شدید  را برا  ح همت ایران 

در پی داشن  ک  بحران اقنپاد  جامع  

شدیدنر شد ه پای  ها  اقنپاد  ح همت 

قدرت منطر  ا  .  نیز منزلزل شدند

جمپهر  اسالمی کاهش یافت ه جنگ در 

سهری  ه فاپل  گرفنن حما  از ایران، 

ش ست گرهها  اسالمی طرفدار ایران در 

سهمالی ه محدهد کردن پادرات ایران ب  

کشهرها  منطر ، کاهش پادرات نفت، 

از ...  مش ل در دریافت مطالبات مالی ه

 . جمل  مپادیق  ن هسنند

نا کنهن هر رند ک  اپال   88از سال 

طلبان ب  حاشی  رفنند ه نفهذ سیاسی  نپا 

کاهش یافت ه هیچ اسنرانژ  پیشبرنده ا  

نداشنند، اما بحران درهن قدرت کاهش 

نیافت ه در ننیج    بحران ح همنی ک  در 

ذات این نظام است بار دیگر ه ب  ش لی 

با شر  شر  شدن رژیم .  دیگر برهز کرد

 نپا بیش از پیش محدهد شده اند ه ادام    

بحران ح همنی، جمپهر  اسالمی را باز 

 . هم در مهقعیت بحرانی نر  قرار داد

بنا بر این جمپهر  اسالمی هم از درهن ه 

هم از بیرهن نحت فشار ه در یک شرایط 

نارعاینی ه .  بحرانی قرار دارد

اعنراعات در جامع  نیز با فشارها  

اقنپاد  ب  طهر مداهم هجهد دارد ه 

جمپهر  اسالمی هیچ راه حلی ب  جز 

بی ار ، گرانی ه .  سرکه  برا   ن ندارد

نهرم نارعاینی شدید  ایجاد کرده ه 

طبیعنا مجمهع  ا  از اعنراعات  را ب  

ه احنمال برهز .  دنبال داشن  است

اعنراعات ه شهرش ها  هسیع را ایجاد 

فشارها  اقنپاد  زمین    .  کرده است

پیشره  مبارزه طبرانی را افزایش داده ه 

هععیت بحرانی ه غیر عاد  در جامع  

دسنمزد کارگران از خط فرر .  هجهد دارد

میل ب  خط مرگ پیدا کرده ه فرر ه سی  

رهز  شدید  بر زندگی کارگران ه 

اکثریت نهده ها حاکم شده است ه در ننیج  

زمین    عینی برا  یک مبارزه هسیع ه 

 .انرالبی کامال هجهد دارد

اما این یک ره  هاقعیت است ره  دیگر 

شرایط سیاسی پیریده ه خاص جامع    ما 

مبارزه طبرانی در ایران در رند ده  .  است

  گذشن  ایران فراز ه نشی  ها  زیاد  

داشن  ه نحت ناثیر  ن شرایط خاپی برا  

انرال  بپمن، ده  .  نهده ها فراهم شده است

از جمل   88  شپت، جنبش سال 

بزرگنرین عرپ  ها  جدال ها  سیاسی 

در س  ده    گذشن  در ایران بهده اند ه 

هم    این جدال ها  سیاسی ه طبرانی 

نجربیانی را برا  نهده ها ب  جا گذاشن  

خمینیسم ه مجاهدین خلق، اپال  .  اند

طلبان هریک در دهره هایی  لنرنانیه ها  

نعیین کننده ا  در عرپ    سیاسی بهده 

اند ه در نپایت با سهار شدن بر مه  

انرال  ه یا مبارزات هسیع کارگران ه 

.  دیگر نهده ها منافع خهد را پیش بردند

نهده ها در جریان مبارزه عملی این نجرب  

را کس  کرده ک  ب  هر بلهک قدرنی ب  

این هاقعیت در عرپ    . سادگی دل نبندند

مبارزه   طبرانی خهد نا حدهد  نشان از 

 نر  در .  پیشرفت ه بلهغ سیاسی است

مهسهم ب  بپار عربی   کشهرها  عربی ه

 75رخ داد بیشنر شبی  دهران انرال  

اپال  طلبان ح همنی هر .  ایران است

رند از دیگر گرایشات ذکر شده از نفهذ 

بیشنر  برخهردارند، اما با برخهرد  ک  

داشنند ه  88در جریان جنبش سال 

بازدارندگی هایی ک  ایجاد کردند، ه عدم 

هجهد ظرفیت در  نپا برا  پیشبرد جنبش 

خهدبخهد  ک  ش ل گرفن  بهد، در 

مهقعیت ععیف ه درج  دهمی قرار گرفنند 

ه همانطهر ک  گفن  شد اسنرانژ  عملی 

برا  نهده ها ب  جز ران  زنی ه 

هر رند این .  اعنراعات محدهد ندارند
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در ایران ب  ش لی  88نجربیات در سال 

دیگر برهز کرد اما در نپایت ه در دهره 

 88  کنهنی ک  اپال  طلبان پ  از سال 

اعنبارشان کاهش یافت، ه نفهذشان در 

میان مردم  کمنر شد، در شرایط کنهنی 

هر رند   -دیگر ب  عنهان یک قط  سیاسی

هنهز مطرحند ه در  ینده نیز مم ن است 

اما فعال   -ام ان عرف اندام پیدا کنند

دیگر .  منشاء اثر نعیین کننده ا  نیسنند

 لنرنانیهها  بهرژهایی نیز هر رند فعالند 

. اما از اعنبار ه نفهذ ناریز  برخهردارند

سلطنت طلبان هر رند سال ها ب  پشنهان  

  د رها   مری ا از ام انات هسیع 

نبلیغانی برخهردارند ه بالرهه ه در هر 

شرایط بحرانی برا  جنبش خطرناکند، اما 

بالفعل از نفهذ زیاد  برخهردارنیسنند ه 

درپد زیاد  از مردم  ب   نپا اعنماد 

مجاهدین خلق نیز ب  هیچ هج  ن  .  ندارند

را   -ده    شپت   -ننپا نفهذ گذشن 

ندارند، بل   با هجهد نالششان در نزدیک 

شدن ب  غر  ه خار  شدن از لیست 

نمی نهانند حنی ده درپد "  نرهریست ها"

. اعنبار دهران بعد از انرال  را کس  کنند

مجاهدین خلق پ  از ب ار بردن مشی 

مسلحان  جدا از نهده ه از زمان منحد شدن 

با ح همت پدام ه حمل  ها  نظامی ه در 

نپایت عملیات ش ست خهرده   فرهغ 

جاهدان، کارنام  ا  جز ش ست ب  جا  

خلع "  ارنش  زادیبخش" نپا با .   نگذاشنند

سال  شده ه بی اسلح  ه در  سنان    

خار  شدن از عراق ه از بین رفنن حنی 

دکهر باقی مانده از  ن، اسنرانژیشان دهد 

شده ه ب  هها رفن  است ه با هجهد داشنن 

حدهد س  هزار نفر در عراق در میان 

نیرهها  اپهزهسیهن بهرژها از کمنرین 

 . اعنبار برخهردارند

دیگر لیبرال ها نیز نرریبا هععینی مشاب  

اپال  طلبان دارند، باعاف    این   ب  

مران  از نفهذ کمنر  ب  نسبت اپال  

از ی سه در شرایط .  طلبان برخهردارند

اسنبداد  ایران نمی نهانند راه کارها  

مسالمت  میز نشان دهند ه از سه  دیگر 

بنا ب  ماهینشان در هرا  از انرال  ه 

هر رند  نپا نیز سعی . جنبش نهده ها هسنند

کرده اند خهد را با شرایط نطبیق دهند ه پز 

علی  رژیم داشن  باشند اما "  نند  ه نیز "

بنا ب  ماهینشان، در مرابل  با راه حل ها  

 .انرالبی، در حاشی  قرار گرفن  اند

را می نهانیم ب  "  طیف را"در این رابط  

را کارگر  ه غیر .  ده بخش نرسیم کنیم

را غیر کارگر  ر  در قال  .  کارگر 

ک  با بحث   -کهمل -حز  کمهنیست ایران 

انحاد عمل بین نیرهها  را سعی در 

با گذشت .  ایجاد قط  سهسیالیسنی دارد

ش ست این   -بیش از یک سال  -زمان

پرهژه بیش از پیش  ش ار شده ه نرریبا 

هیچ جریان مطرحی در  ن باقی نمانده 

است ه در این رابط   نر  فعال هاعح 

است این هاقعیت است ک  این جریانات از 

این طریق راه ب  جایی نمی برند ه نمی 

نهانند یک بلهک قدرت در جامع  ایجاد 

 نپا حنی قادر نیسنند نا در مهرد .  کنند

مسائل رهز جنبش کارگر  ه مردمی 

نمهن  بارز  ن در .  مهععی هاحد بگیرند

جریان نغییر ه نحه ت درهنی سندی ا  

شرکت هاحد ه اخرا  اسانله حنی یک 

هاعح است ک  .  اطالعی  مشنرک هم ندادند

در هر نند پیچ ناریخی بنا ب  نناقعات 

جد  ک  در  نپا هجهد دارد نمی نهانند 

مهاعع مشنرک سیاسی ه ناثیر گذار  

داشن  باشند ه نارارند نا پرفا کلی گهیی 

کنند ه فعالیت ها  محدهد خار  کشهر  

بهیژه ب  این دلیل ک  .  داشن  باشند

 -کهمل -  مهععگیر  ها  جریان اپلی

بسیار پر نناقف، ساننر ه پهپهلیسنی است 

ه ب  همین دلیل ه با هجهد در اخنیار داشنن 

ام انات هسیع رسان  ا  حنی ننهانسنند 

بخشی از فعالین ه پیشرهان کارگر  را 

اگر از دیگر جریانات قابل . جذ  نمایند

نهج  را غیر کارگر  بخهاهیم نام ببریم، 

کمهنیست ها  کارگر  هسنند ک  البن   نپا 

" طالییشان"نیز حنی در اه  دهران 

 لنرنانیه  در جامع  نبهدند ه بیشنر خیال 

پرداز  می کردند ه اما ب  هر حال ب  

عنهان یک جریان را مطر  بهدند ک  در 

یک ده    گذشن  ب  شدت درار افهل، 

انشعا ، پراکندگی ه ریزش نیره شدند ه 

در نپایت نیز بخش ها  قابل نهجپی از 

 نپا ننپا نبدیل ب  جریانات خار  کشهر  

بنا بر این پحبت از این    نپا .  شدند

بنهانند ب  یک بلهک سیاسی قدرت در 

جامع    ما نبدیل شهند کامال دهر از ذهن 

پا فشار   نپا بر نئهر  .  ه منطق است

ها  منپهر ح مت ک  خهد منشاء بحران 

کمهنیست ها  کارگر  بهد ه هست بیش 

طرحی . از پیش  نپا را ب  قپررا خهاهد برد

ک  رند ماه پیش حمید نرهایی با سرهپدا ه 

نبلیغات در مهرد هحدت گرایشات مخنلف 

کمهنیست ها  کارگر  حهل نظرات 

منپهر ح مت داد، اکنهن هاعح است ک  

ش ست خهرده ه عمال نمی نهاند نحرق 

نئهر  ها  منپهر ح مت منشاء .  یابد

بحران کمهنیست ها  کارگر  بهد ه هست 

با مرکزیت  ن نئهر    ه بنا بر این اجماع

ها حرکت ره ب  عر  ه رجعت ب  مرکز 

نالش ره ب  جله برا  .  ثرل بحران است

 نپا ننپا با نرد نئهر  ها  جدا از طبر  

ح منیست .  ح مت مم ن است ن  بلع  

ها در یک نشست با کمهنیست ها  

کارگر  حمید نرهایی ه با دادن اطالعی  

ا  علنی بر بخشی از نناقعات جد  

گرایشات مخنلف کمهنیست ها  کارگر  

بنا بر این طرحی ک  برا  .  ناکید کردند

غلب  بر بحرانی بهد ک  دامنگیر هم    

کمهنیست ها  کارگر  است ب  قهت خهد 

پا بر جا است ه با رنین رهش ها  ساده 

 . لهحان  ا  نمی نهان بر  ن غلب  کرد

سهسیالیست ها ه جنا  را جنبش کارگر  

در مدت گذشن  پیشره  ها  قابل مالحظ  

سهسیالیست ها ه منسجمنرین .  ا  داشن  اند
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طی   -انحاد سهسیالیسنی کارگر   -بخش  ن

رند سال گذشن  مهفق بهده نا نرش بیشنر  

در زدهدن انحرافات ه کنار زدن مهانع 

نظر  ه کمک ب  ایجاد نش ل ها  

ه جنا  را جنبش .  کارگر  داشن  باشد

کارگر  نیز قه  نر ه فعالنر شده ه هر 

رند زیر عربات مدام دسنگاه سرکه  

قرار دارند، اما در نپایت پیشره  کرده اند 

ه نهانسنند هر ر  بیشنر از جنا  راست 

گسست نمهده ه هزن  جنا  را جنبش 

اما هم    اینپا .  کارگر  را سنگیننر کنند

هنهز منجر ب   ن نشده نا  لنرنانیه 

. سهسیالیسنی یا را کارگر  ش ل بگیرد

هر رند در بیشنر عرپ  ها  فعالیت 

جنبش کارگر  رد پا  جنا  را ه 

سهسیالیست ها هجهد دارد، اما در سطح 

بدن    طبر  کارگر ه در میان دیگر نهده 

ها  زحمن ش،  نپا ب  مثاب  یک گرایش ه 

قط  سیاسی مشخص ه منسجم ه کامال 

ب  عبارنی دیگر .  شناخن  شده نیسنند

سهسیالیست ها ه جنا  را جنبش کارگر  

با هجهد پیشره  ها ه دست  هردها، هنهز 

بلهک سیاسی خهد، یعنی حز  کارگران را 

ایجاد ن رده ه در یک نش یالت منسجم ه 

سراسر  ک  نعداد قابل نهجپی از رهبران 

عملی طبر  کارگر را در خهد داشن  باشد، 

هاعح است ک  مانع .  منش ل نشده اند

اپلی همرنان اسنبداد حاکم است، اما در 

کنار  ن نالش برا  انسجام بیشنر عرهر  

اهعاع سیاسی ایران ک  درار .  است

بحران هسیعی است فعالین جنبش کارگر  

را در مهقعیت خاپی قرار داده ک  

عرهر  است هر ر  بیشنر نسبت ب  

شرایط هاکنش نشان داده ه زبان اعنراف 

 .ه مبارزه   نهده ها باشند

ب  هر ش ل با نهج  ب  نهعیحات فهق 

گرایش سهسیالیسنی ه جنا  را جنبش 

کارگر  نیز بالفعل قادر نیسنند نا خالء 

سیاسی مهجهد را پر کرده ه ب  مثاب  یک 

هاعح است .   لنرنانیه پا ب  میدان بگذارند

ک  برا  جبران این هععیت هر ر  بیشنر 

باید نالش داشت نا گام ها  جد  ب  سه  

. ایجاد حز  قدرنمند کارگر  برداشت

دقیرا ب  ر  ش ل   این   حز  طبر  کارگر

ه ر  زمانی نش یل خهاهد شد نماما قابل 

پیش بینی نیست، ه نجرب   ن در کشهرها  

مخنلف ه شرایط خاص هر جنبش منفاهت 

اما ب  هر ش ل باید پذیرفت ک    بهده است،

راه زیاد  در این رابط  طی شده ه 

نجربیات ه اندهخن  ها  پرانیک ه 

راه نحرق  نئهریک زیاد  هجهد دارد ک  در

اسنرانژ  سهسیالیسنی برگ ها  برنده ا  

ب  این اعنبار جنا  را .  ب  حسا  می  یند

جنبش کارگر  ه سهسیالیست ها در یک 

هر ر  این دهران .  دهران گذار قرار دارند

را سریعنر ه اپهلی نر طی کنند ب  همان 

نسبت ام ان این   بالرهه بنهانند ب  یک 

بلهک سیاسی قدرت ه در هاقع حزبی 

مطر  نبدیل شهند ک  خالء سیاسی مهجهد 

اگر در این راه را پر کند بیشنر است ه 

درجا زده ه مهانع پیش ره را ننهانند کنار 

بزنند  لنرنانیهغیر کارگر  دیگر  این 

ه یا اهعاع  خالء قدرت را پر خهاهد کرد

با هجهد نمام هخامنش همرنان با نداهم 

 . حیات جمپهر  اسالمی طی خهاهد شد

اما در این دهره ک  جامع    ما از ی سه 

دسنخهش بحران ها  هسیع اقنپاد  ه 

سیاسی است ه فاپل    طبرانی ب  شدت 

افزایش یافن  است ه نارعاینی نهده ها 

بیش از پیش حدت یافن  است، ام ان 

هرگهن  اعنراف، شهرش ه مبارزات 

هم اکنهن نیز .  خهدبخهد  هجهد دارد

کارگرانی ک  بی ار می شهند ه یا 

دسنمزدها  عر  مانده دارند اینجا ه  نجا 

دست ب  اعنراعات ه نجمعات می زنند، 

هلی ب  نسبت فشار اقنپاد  ه اجنماعی 

مهجهد، هاکنش ها کمنر  ن ریز  است ک  

هر رند سرکه  ه اسنبداد .  اننظار می رهد

حاکم همهاره عامل بازدارندگی مبارزات 

طبر  کارگر ه نهده ها است، اما این ننپا 

عامل نیست ه همیش  با سرنیزه نمی شهد 

 نر  بیشنر باعث شده نا .  ح همت کرد

ح همت با هجهد نمام بحران هایش 

همرنان سرپا بماند، همانا خالء سیاسی 

با سپر  .  است ک  در جامع  هجهد دارد

شدن بیش از سی سال از عمر رژیم ه 

مبارزات هسیع کارگران ه زحمن شان در 

مراطع مخنلف بی اعنماد  هسیعی نسبت ب  

طریق  ب .   لنرنانیه ها  مهجهد هجهد دارد

اهلی گفن  شد ک  این هم نشان    بلهغ 

. سیاسی است ه هم عدم ن امل جنبش

پیشره  ه بلهغ جنبش از  ن زاهی  است 

ک  دیگر ب  راحنی ب  هر  لنرنانیه 

بهرژهایی دل نمی بندد ه نههم نسبت ب  

.  نپا هر رند هجهد دارد، اما ععیف است

از سه  دیگر نرش طبر  کارگر ه جنبش 

کارگر  در معاد ت سیاسی ب  مران  

بیشنر شده ه در  ینده سیاسی جامع  نعیین 

کننده خهاهد بهد هلی همانطهر ک  نهعیح 

داده شد جنا  را جنبش کارگر  نیز در 

شرایط کنهنی قادر ب  پر کردن خالء 

سیاسی ه نغییر نهازن قها  مهجهد نیست 

ه در ننیج  در کنار نارعاینی ه 

اعنراعات ه مبارزات خهدبخهد  مهجی 

از دلسرد  ه بی اعنماد  ه عدم هجهد 

افری رهشن در مرابل نهده ها قرار دارد ه 

همین مهعهع خالء سیاسی بهجهد  هرده 

ک  در کنار سرکه  ب  مانعی بزرگ در 

 . جنبش کارگران ه مردم نبدیل شده است

البن  مسئل  درک عرهرت حز  ب   

مسئل  رهش هیژه ا  است .  ننپایی نیست

ک  برا  نش یل حز  مناس  است ه در 

بحث بسه  حز  دنبال کرده ایم ه  ن 

انحاد فعالین کارگر  حهل یک اسنرانژ  

ه ما نا .  کارگر  ه سهسیالیسنی است

نحلیل ما از .  حدهد  از این جنب  دهریم

اهعاع ایران ه خطیر بهدن شرایط ه ب  

این اعنبار کارهایی ک  باید در دسنهر 

گذاشت با حمایت فعالین جنبش کارگر  

ایران ه حنی با  نپا ک  خهد را ب  این 

گرایش نزدیک می دانند ی ی نیست ه 

همین مانع از یک پرانیک نسبنا هاحد 

مادام ک  این دهر  هجهد دارد نمی .  است
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نهان بسه  حز  رفت زیرا حنی ب  فرف 

محال حنی اگر حز  هم نش یل شهد قادر 

. نیست ی پارر  ظاهر شهد ه منشا اثر باشد

اهعاع سیاسی کنهنی بسیار  ماده نر از 

دهرانی است ک  بسه  حز  مننشر شد ه 

ب  همین اعنبار نیاز ب  حز  بسیار زیاد نر 

از سابق است اما جنا  را جنبش 

ننپا با ایجاد   .کارگر   مادگی کافی ندارد

رنین حزبی ک  پای  در جنا  را جنبش 

کارگر  داشن  باشد ه ب  حهل اسنرانژ  

سهسیالیسنی منسجم شده باشد است ک  می 

نهان راه دیگر  را ب  کارگران ه نهده ها 

برا  رهایی از ن بت کنهنی جامع    

بنا بر این .  سرمای  دار  ایران نشان داد

بررسی مهلف  هایی ک  می نهانند حزبی 

کارگر  ایجاد کنند در هر پرهس  از 

نمی نهان .  مبارزه طبرانی عرهر  است

ی بار برا  همیش  مهلف  هایی را در 

دسنهر کار قرار داد ه کار را نمام شده 

هاعح است ک  مهلف  ا  مثل .  نلری کرد

عرهرت هجهد اسنرانژ  سهسیالیسنی ک  

انحاد سهسیالیسنی کارگر  در بحث بسه  

حز  مطر  کرد، اپلی  ینغیر  است ه 

ب  مرهر زمان ه در اثر شرایط خاص 

کارگران .  مبارزه طبرانی نغییر نخهاهد کرد

با احزا  ه سهسیالیست نمی نهانند 

گرایشات غیر کارگر  ه خرده بهرژهایی 

، ک  فاقد اسنرانژ  سهسیالیسنی هسنند

حزبی کارگر  ه یا قطبی سهسیالیسنی  

بنابر این ننپا با کنار زدن .  نش یل دهند

مهانع در راه مربهلیت اسنرانژ  

سهسیالیسنی در بین کارگران پیشره می 

اما .  شهد ب  اجرایی شدن حز  نزدیک شد

در مهرد مربهلیت ه مطر  شدن گرایش 

سهسیالیسنی در طبر  ه جامع ، در هر 

پرهس  باید مهقعیت ه هععیت نغییر یافن  

 .را دائما مهرد بررسی قرار داد

با نهج  ب  مجمهع مسائل اه  کارگران  

سهسیالیست باید هر ر  بیشنر هج  نمایز 

سهسیالیسم کارگر  را با دیگر گرایشات 

غیر کارگر  نشان دهند ه در مبارزه با 

گرایشات غیر کارگر  درهن طبر  ه 

بخپهص در میان فعالین کارگر  هر ر  

ه در هاقع هج  نمایز .  بیشنر نرش ایفا کنند

اسنرانژ  سهسیالیسنی را از دیگر 

گرایشات ب  هر ش ل مم ن رهشن کنند ه 

مبارزه ا  جد  با انحرافات درهن جنبش 

 . را پیش ببرند

دهما  زم است بحث عرهرت ایجاد حز  

کارگر  را در بین فعالین سهسیالیست ه 

کارگران پیشره نزدیک ب  سهسیالیست ها 

این   مجمهع فعالین گرایش .  دامن بزنند

سهسیالیسم کارگر  ه کارگران نزدیک ب  

 ن بدانند نهع فعالیت کنهنی نمی نهاند قط  

سیاسی کارگر  را ایجاد کند ه نا زمانی 

ک  رنین قط  ه  لنرنانیه  هجهد نداشن  

باشد طبر  کارگر ب  معنا  هسیع کلم  

هنهز .  غای  میدان مبارزه   سیاسی است

فعالیت جنا  را جنبش کارگر  ه 

سهسیالیست ها نبلهر یک گرایش سیاسی 

مشخص ه منسجم برا  کل طبر  ه جامع  

نیست ه این بزرگنرین ععف کنهنی برا  

ب  .  طبر  کارگر ه حنی زحمن شان است

این اعنبار رهشن شدن نفاهت فعالیت 

منش ل در یک حز  کارگر  ه نهع 

فعالیت کنهنی جنا  را جنبش کارگر  را 

با ایجاد حزبی قدرنمند می .  باید نشان داد

نهان ارنباطی مح م بین مبارزات 

 .خهدبخهد  ه فعالیت پیشرهان ایجاد کرد

سهما کارگران سهسیالیست باید بدانند ک  

ایجاد حز  طبر  کارگر خهد مرحل  ا  

برا  منش ل شدن بیشنر است ه ام ان 

ایجاد قط  کارگر  سهسیالیسنی را بیشنر 

حز  کارگر  هر رند ک  .  فراهم می کند

باید منش ل از نعداد قابل نهجپی از فعالین 

ه رهبران عملی جنبش کارگر  باشد، اما 

هنهز مسیر زیاد  در راه مبارزه طبرانی 

همانطهر ک  .   ن حز  هجهد خهاهد داشت

ایجاد حزبی بدهن پشنهان  بخشی از 

رهبران عملی ه پیشرهان جنبش کارگر  

 ن جریان را ب  گرههی جدا از طبر  نبدیل 

همانطهر ک  بسیار  از احزا    -می کند

همانطهر ناخیر بیش از حد   -رنین هسنند

در ایجاد حز  کارگر  معرات خهد را 

ب  این اعنبار ه با نهج  ب  مجمهع  .  دارد

  شرایط ه پرهس  ا  ک  در راه ایجاد 

حز  طی شده است، مهعهع ایجاد حز  

ب  طهر جد  باید در دسنهر کار کارگران 

 .سهسیالیست ه پیشره باشد

در این دهره از مبارزه طبرانی نالش برا  

ایجاد حز  کارگر  عرپ  ا  مپم ه 

بیش .  نعیین کننده از مبارزه   طبرانی است

از یک ده  مبارزه   هسیع کارگران برا  

ایجاد نش ل ها  نهده ا  کارگر  ن  ننپا 

از دسنهر کار خار  نشده بل   با نهج  ب  

دست  هردها در این زمین  ه با نهج  ب  

اهعاع سیاسی از اهمیت ده رندانی 

در کنار نالش برا  منحد .  برخهردار است

شدن حهل اسنرانژ  سهسیالیسنی در هاقع 

ایجاد نش ل ها  کارگر  در منن اهعاع 

سیاسی کنهنی ه مسئل    ایجاد حزبی 

کارگر  با هم گره خهرده ه برا  پیشره  

در هر عرپ  نیازمند پیشره  در عرپ  

نالش برا  کس  .  ها  دیگر هسنیم

هژمهنی سیاسی طبر  ن  ننپا با دخالنگر  

حداکثر  سهسیالیست ها ه فعالین کارگر  

در اهعاع سیاسی پیش می رهد بل   نالش 

برا  ایجاد نش ل ها  نهده ا  کارگر  

در هر جا ه ب  هر ش ل مم ن باعث 

نرهیت جنا  را ه سهسیالیست می شهد ه 

بدهن حزبی کارگر  ه شناخن  شده ک  

ریش  در نش ل ها  نهده ا  کارگر  دارد 

ه نسبت ب  اهعاع سیاسی اکنیه باشد ه 

کارگران با نفهذ در طبر  در  ن نرشی مهثر 

داشن  باشند ه بدهن حزبی ک  اسنرانژ  

سهسیالیسنی دارد ه خالپ  بدهن حزبی 

ک  بنهاند در مرابل دیگر  لنرنانیه ها  

کارگر  ن ی  گاه مح می برا  طبر  

کارگر باشد پیرهز  طبر  کارگر در جدال 

 .ها  طبرانی پیش ره مم ن نخهاهد بهد

 20اردیبپشت 
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شرایط بازگشت اسانلو به 
 جنبش کارگری  

 

فرزانه داوری، کارمند سولیداریتی 
اینها تبلیغات رژیم اسالمی : "سنتر

 ".  علیه ماست

و این خط تبلیغی و تحلیلی همه 
مدافعان و جاده صاف کن های 

سولیداریتی سنتر است که افشاگری 
علیه سولیداریتی سنتر توسط فعالین 

جناح چپ و سوسیالیستی جنبش 
کارگری را همراستایی با رژیم 

 .  اسالمی جلوه بدهند

 

   0202می  20 –رعا مردم 

 :مردم 

از حهل ه حهش رهز کارگر امسال یک نیالش 

هماهنگ  برا  باز گرداندن اسانلیه بی  جینیبیش 

رادیه پیام در کیانیادا، .  کارگر   غاز شده است

نلهیزیهن رهند سهسیالییسینیی کیهمی  لی  کی  از 

کانال  سهسات پخش می شهد، رادیه همبسنگیی 

در اسن پلم، بپرهز خباز ه در هیفینیم میی نیییز 

" از نییگییاه دیییگییر" عیینییایییت فییانییی در بییرنییامیی  

نلهیزیهن بی بی سی، با اسانله مپاحب  کیردنید 

نا سپمی در بازگشت غیر انینیریاد  اسیانیلیه بی  

جنبیش کیارگیر  .  جنبش کارگر  بعپده بگیرند

مییانیینیید هییر جیینییبییش دیییگییر دارا  نییعییریییف ه 

سندی ا ه شهرا عام نرین نیهع .  رارره  است

سازمان نهده ا  کارگران در محل کیار شیامیل 

مسینیریل از رنیگ، میلیییت، کارگرانی است ک  

جنسیت، دین، مرام ه نظرگاه سیاسی ه فرط بی  

اعنبار کارگر بهدن ه مبارزه علی  کارفرماها ه 

بی  ایین .  دهلت مدافع  ن بی  گیرد هیم  میده انید

اعنبار دفاع از کارفرماها ها ه دهلت مدافع  نپا 

عبهر از رپارره  عمهمی جینیبیش کیارگیر  

اگر فعالین ه رهبران کارگر  با اقدامات . است

ه سیاسنپیایشیان از میحیدهده جینیبیش کیارگیر  

بییاییید راه عیبییهر کیردنیید، بیعیینییهان ییک اپییل، 

برایشان باز باشد نا هنگامی   ب  اشینیبیاهیانشیان 

پی بردند ه پادقان   نرا بیان کردند، در پیدد 

جبران بر  مدند ه  گاهگر  کردنید نیا دییگیران 

ب  همان دام نیافنند، بنهانند ب  پیفیهف جینیبیش 

اسیانیلیه بیرا  بیازگشیت بی  .  کارگر  برگردند

. جنبش کارگر  گریز  از ایین پیرهسی  نیدارد

خره  اسانله از جینیبیش کیارگیر  بی  اراده ه 

نپمیم خهدش بهد اما بازگشنش ننیپیا بی  اراده 

ه  منهط نیست بل   ب  پیذییرش  ن از طیرف 

اسیانیلیه .  فعالین جنبش کارگر  نیییز نیییاز دارد

باید مطمئن باشد جریانانی ک  نیا کینیهن بیا ه  

مپاحب  کرده اند از قدرت ه نفهذ  در جنبیش 

کارگر  برخهردار نیسننید نیا بینیهانینید ه  را 

بدهن اننراد ب  خطاهاییش بی  جینیبیش کیارگیر  

اسانله با پیهسینین بی  جیرییان دسیت .  برگردانند

امیییر حسییین جیپیانشیاهیی "  مه  سیبیز" راسنی 

برا  جنبش کارگر  نیمیام شید ه سیهء نیفیاهیم 

نامیدن  ن پ  از سی  هیفینی  نی  ییک نیهعیییح 

بیعیالهه .  سیاسی بهد ه ن  با پداقت همراه بیهد

اسیانییلییه در دهرانییی کیی  رئیییی  هییییات مییدیییره 

سندی ا  هاحید بیهد بیا میپید  کیههسینیانیی از 

عهامل سهلیدارینی سینینیر در ارنیبیاط بیهد کی  

سندی ا  .  لطمات بسیار  ب  سندی ا  هاحد زد

هاحد  ن دهره را پشت سر گذاشت ه نجربیییات 

سندی ا  هاحد هم اسانلیه را .  زیاد  کس  کرد

از ریاست هیییات میدییدره بیرکینیار کیرد ه هیم 

رسما اعالم داشت ک  در خار  کشهر نیمیایینیده 

ا  نییدارد کیی  مییعیینییایییش کیینییار زدن مییپیید  

کههسنانی بهد ک  در نمام دهران اسانیلیه عیمیال 

. هم  کاره سندی ا  هاحد در خار  کشهر بیهد

اکنهن اسانله در خار  کشهر است ه می نهانید 

بدهن هیچ مععل امنینی از جمل  نهعیییح دهید 

ک  رگهن  فرزان  داهر  کارمند سیهلیییداریینیی 

سننر منرجم ه مسئهل سیاییت سینیدیی یا  هاحید 

پداقت اسانله در بیان رابط  اش با مپد  .  شد

کههسنانی، سهلیدارینی سننر ه همیرینییین امیییر 

سینیاد " حسین جپانشاهی ه مسیئیهل شیدنیش در 

ه د ییل دهر  "  همیاهینیگیی فیعیا ن کیارگیر 

جسنن از  نپا می نهاند در خدمت نح یم پیف 

مسنرل جنبش کارگر  علی  هم  جریانات مدافع 

سرمای  باشد، جینیبیش کیارگیر  را نسیبیت بی  

رهشپا ه اقدامات  مری ا برا  یافنن جا  پاییی 

در جنبش کیارگیر  اییران هشیییار نیر کینید ه 

کیمیی ییی بییاشیید بییرا  مییریابییلیی  بییا یییک راه حییل 

اسانلیه پی  .   مری ایی در فردا  رژیم اسالمی

از خره  از ایران با اغل  کسانیی کی  بیا ه  

نلفنی پحبت می کردند با خشم ه غع  اعالم 

می کرد ک  برکناریش از ریاست هییات میدییره 

غیر قانهنی است ه خهد را هنهز رئی  هیییات 

اسانله راشینیی هعیده .  مدیره سندی ا می دانست

اقدامانی ک  علی  هیات مدییره پیهرت خیهاهید 

داد، انپامات امنینی ه پلیسی ب  اععیا  هیییات 

مدیره می زد ک  بیعیدا ایین انیپیامیات عییینیا از 

نهشن  ها  بسیییار  از میدافیعیانیش در خیار  

اسانله برا  بازگشنیش (  0!) کشهر سر در  هرد

ب  جنبش کارگیر ، ه هیمیرینییین اگیر میطیابیق 

ادعییایییش در مپییاحییبیی  بییا عیینییایییت فییانییی در 

نلهیزیهن بی بی سی هنهز خهد را ععه هیات 

مدیره می داند باید فاپل  ه مرز خهد را با این 

جریانات ه انپامانشان ب  سندی ا  هاحد رهشن 

این کمنرین هظیف  یک ععه هیات مدییره .  کند

 . است

     

 پایان مسئله اسانلو برای سندیکای واحد 

مسئل  اسانله برا  سندی ا  هاحد پیاییان ییافینی  

هنگامی ک  اطالعی  سندیی یا  هاحید در .  است

دربیاره بیرکینیار  مینیپیهر  0220دهم بپمن 

اسانله از رییاسیت هیییات میدییره مینینیشیر شید، 

ابینیدا انیحیادیی  .  اسانله از ایران خار  شده بیهد

جپانی نرانسپهرت ه سپ  شعیبی  نیرانسیپیهرت 

برکنار  اسانله را عمال امر داخیلیی "  ث ژ ت" 

از .  سندی ا دانسنند ه  نرا بیرسیمیییت شینیاخینینید

کمین  هماهنگی برا  " میان نش لپا  کارگر ، 

بیا انینیشیار "  کمک بی  اییجیاد نشی یل کیارگیر 

اطالعی  ا  از نپمییم هیییات میدییره سینیدیی یا 

همرنین بسیار  از فعالین جینیبیش .  حمایت کرد

کارگر  در داخل ه خار  کشیهر بی  دفیاع از 

نپمیم هیات مدیره سندی ا  هاحد برخاسننید ه 

در این راسنا با مدافیعیان اسیانیلیه ه هینیاکیان ه 

انپام زنان ب  هیات مدیره سندی ا  هاحد مرابلی  

در کنار هم  اینپا رند نفر  ه از جملی  .  کردند

مجید نمجید  در خار  کشهر کهشیدند نیا ییک 

جبپ  انحرافی زیر لها  دفاع از حیریهق زنیان 

ایجاد کنند نا نمرکز از د یل برکینیار  اسیانیلیه 

نیالش ایینیپیا (  0.) منحرف شهد ک  مهفق نشدنید

برا  مربهط کردن مباحث عر  میانیده ه میرد 

سا ران  همسر سابق مریم عیا ب  هیات مدییره 

سندی ا ه ایجاد شیک ه شیبیپی  حیهل ه حیهش 

 .  د یل برکنار  اسانله نامهفق ماند

میپیمیینیر از هییمی  ایینییپیا، را  اعیینیمییاد عییمیلییی 

کارگران شرکت هاحد ب  هیات مدییره سینیدیی یا 

ایین دییگیر راز  .  پ  از برکنار  اسانله بیهد
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نیست ه حنی از مامهران امنینی رژیم اسیالمیی 

هم پنپان نمانده ک  یک رهند ره ب  رشید ره  

 هر  مجدد برا  ععهیت در سینیدیی یا هاحید 

ه دهم، در ییییک اقیییدام .  راه افییینیییاده اسیییت

سمبهلیک، پاس  مثبت کیارگیران بی  فیراخیهان 

هیات مدیره برا  نجمع در مرابل هزارت کیار 

اسفند ماه گذشن  در اعنراف ب  ناکافیی  01در 

ب  دنبال دعهت غیر علنیی .  بهدن دسنمزدها بهد

ه شفاهی هیات مدیره سینیدیی یا، پیدهیا نین از 

کارگران شرکت هاحد با لبا  کیار خیهد ه در 

اعنراف ب  م فی نبهدن دسنمزدها در هزارت 

ایین نیجیمیع پی  از  نی ی  .  کار حیاعیر شیدنید

مسئهلین هزارت کیار بیا نیمیایینیدگیان سینیدیی یا 

ره   هر  میجیدد .  پحبت کردند، خانم  یافت

ب  ععهیت در سندی یا ه پیاسی  بی  فیراخیهان 

برا  نام فی بیهدن دسینیمیزدهیا در هاقیع را  

اعنماد کارگران شرکت هاحد بی  هیییات میدییره 

هیمی  ایین .  سندی ا پ  از برکنار  اسانیلیه بیهد

هقییایییع اسییانییلییه را بیی  اییین نیینیییییجیی  رسییانیید کیی  

نپدیدهایش را منهقف کند ه از ادعیا  رییاسیت 

هیات مدیره سندی ا دست بردارد ه بیرکینیارییش 

را بیپیذییرد ه لیذا در اهلییین مپیاحیبی  اش بییا 

نلهیزیهن رها، ه  را ن  رئییی  هیییات میدییره 

سندی ا  هاحد بل   ی یی از بینیییاد گیذاران  ن 

بدین نرنی  برکنار  اسانیلیه از .  معرفی کردند

ریاست هیات مدیره ه کال مهعهع رابطی  اش 

پیاحیبیان امیا .  با سندی ا  هاحد نمام شیده بیهد

پرهژه اسانله می دانند ک  اگر ه  در سندی ا  

هاحد ک  پایگاه اپلی اش محسه  میشد، جایی 

نداشن  باشد طبعا در جنبش کارگر  هیم گیهش 

شنهایی نخهاهد داشت ه ب  همین دلیییل ه  را 

مجدداً با ادعا  ععهیت در هیییات میدییره بی  

اردییبیپیشیت  08اسانلیه در .  میدان فرسناده اند

ه در مپییاحییبیی  بییا عیینییایییت فییانییی در  0220

نلهیزیهن بی بی سی ادعا کیرد کی  میطیابیق بیا 

اساسنام  سندی یا  هاحید هینیهز ععیه هیییات 

مدیره است زیرا برکنار  از هیات مدیره نینیپیا 

ایین .  در حیط  اخینیییار میجیمیع عیمیهمیی اسیت

ادعا  اسانله مغایر اساسنام  سینیدیی یا  هاحید 

 : در نبپره ها  ماده هجده  مده است. است

غیبت در س  جلس  منهالی یا پنج :  نبپره یک" 

جلس  منناه ، بدهن ارائ  عذر مهج  ب  دییگیر 

اععا  هیات رئیس  ه بازرسان ك  مانع انجیام 

هظیف  هر یك از اععا  هیییات میدییره شیهد، 

مهج  اسنعیفیا از سیمیت ععیهییت در هیییات 

مدیره خهاهد بهد ه ععه یا اععا  علی البدل 

ك  ب  نرنی  بیشنرین  را را در مجمع عمیهمیی 

كسیی  كییرده انیید جییانشییییین ععییه یییا اععییا  

 . مسنعفی خهاهند شد

كلی  اسناد ه اهراق بپادار ه نیعیپید :  نبپره ده

 هر نزد مسنعفی حداكثر ظرف مدت ییك هیفینی  

باید ب  هیات مدیره عیهدت داده شیهد ه رسییید 

كامل با امعاء ه مپر هیات مدیره سندیكا ب  اه 

 . داده شهد

نشخیص مهج  یا غیر مهج  بیهدن :  نبپره س 

عذر ب  عپده هیات مدیره ه بیازرسییین اپیلیی 

: بعالهه مطابق ماده بیست ه ییک."  خهاهد بهد

در پهرت اسنعفا، فهت ه یا فردان پالحییت " 

هر یك از اععا  هیات میدییره اععیا  عیلیی 

البدل با نهج  ب  نردم  را جانشین ععه میزبیهر 

مسئل  اسانله اظپار نیظیر ه اکنهن ."  خهاهد شد

نرد ه بررسی رابط  اش با مپد  کههسنانیی ه 

سهلیدارینی سننر ه همرینییین پیییهسینین ه  بی  

امیر جپانشاهی اسیت کی  نینیپیا بی  سینیدیی یا  

شرکت هاحد مربهط نییسیت ه در دسینیهر کیل 

فعالین جنبش کارگر  بیا .  جنبش کارگر  است

نحلیل از ماجرا  اسانله ه ناثیرانش در جینیبیش 

کارگر  نپمیم خهاهند گرفت ک  رگهن  ه نیا 

ه مپیم نیر از  ن .  ر  حد  باید ب   ن بپردازند

بررسی سیاست ه رفنار افراد ه جریانانی است 

ک  در افنادن ناسف بار اسیانیلیه بی  هرطی  ایین 

 .  خطاها نرش داشنند

 اسانلو و باند سیاه جهانشاهی  

رهز از خیره  اسیانیلیه ه  12در مدت حدهد 

نیا (  بپمین 0) برکناریش از ریاست هیات مدیره 

 02) اهلین مپیاحیبی  اش بیا نیلیهییزییهن رهیا 

، جپت گیر  سیاسی  ینده اسانله نیییز از (اسفند

جمل  مهرد بحث مهافران ه میخیالیفیانیش بیهد ه 

طبعا زمان کافی برا  خهد اسانله نیییز بیهد نیا 

درباره  ینده سیاسیش نپمیییم بیگیییرد کی  نیازه 

نباید از پفر شرهع می کرد بل   بر مبانی ا  

اسنهار بهد در راسنا  فیعیالییینیپیا ه نیمیاسیپیا  

رندین سال  اش در ایران، هم با اپال  طلیبیان 

دهلنی ه هم با مپد  کههسنانی ه رهابطیی ه  

رهز  12پی  از .  با سهلیداریینیی سینینیر دارد

منپهر اسانله با یک میلیاردر بنام امیر حسیین 

جپانشاهی ه پاح  نلهیزیهن رها کی  ربیط ه 

سابر  ا  در هیر دام از گیرایشیات شینیاسینیامی  

دار ف ر  ه سیاسی ایران در پد سیالی  اخیییر 

. ندارد در یک مپاحب  نلهیزییهنیی ظیاهیر شید

در این مپیاحیبی ، فیعیالییین کیارگیر  ه دییگیر 

سیاسیهن ایران با خبر شیدنید کی  امیییر حسییین 

سیینییاد " جییپییانشییاهییی بییرا  کییارگییران ایییران 

راه انداخن  ه اسانله "  هماهنگی فعا ن کارگر 

در حاشییی ، !  را هم ب  ریاست  ن برگزیده است

 زم بیی  یییاد هر  اسییت مییدافییعییان اسییانییلییه کیی  

بییرکیینییار  ه  را از ریییاسییت هیییییات مییدیییره  

برسمیت نمی شینیاخینینید میگیر بیا را  میجیمیع 

، " با ان ا ب  نهده هیا" عمهمی یعنی ب  اپطال  

هنهز ب  اسانله ه جپانشاهی ک  از با   سر ه 

بدهن اطالع جنبش کارگر  ایران ه فیعیالییینیش 

بییرا  راه انییداز  (  بییدهن انیی ییا بیی  نییهده هییا) 

سینیاد هیمیاهینیگیی فیعیا ن " اعنپا  عیمیهمیی 

ساخنند ه مسئهل  نرا نیز نعیین کرده "  کارگر 

 !  اند، اعنراف ه اننراد  ن رده اند

ظییاهییر شییدن اسییانییلییه در کیینییار امیییییر حسییییین 

جپانشاهی ک  یک جیرییان بیانید سیییاهیی ه از 

اسا  عد کارگر  است در ادام  نهپیی  اش 

از زندان اهین ب  کارگران برا  را  دادن بی  

بییلیی یی  در ادامیی    ( 2.) نییبییهد"  یییاران خییانییمییی" 

جپنگیر  ه ارنباطش با میپید  کیههسینیانیی ه 

اگیر غیییر .  رهابط ه  با سهلیدارینی سننر بیهد

از این بهد اسانله با خیره  از کشیهر بیایید بی  

ی ی از شاخ  هیا  میخینیلیف جینیبیش سیبیز در 

خار  کشهر، شامل شاخ  ها  مخنلف لیبرالپیا 

ه اپییال  طییلییبییان دهلیینییی، مییی پیییییهسییت کیی  

سازمانپا، فعالین ه رپره ها  رسمی شینیاخینی  

پیهسنن اسیانیلیه بی  امیییر حسییین .  شده ا  دارد

جپانشاهی ه جریان مش هک ه امپریالیسنی ک  

سرهم بند  کرده مناسفیانی  در راسینیا  خیطیر 

فساد  بهد ک  جنبیش کیارگیر  را نیپیدیید میی 

در هاقع اسانله ب  یک جریان ک  ام انات .  کرد

لجسنی ی ه مالی دارد پیییهسیت ه نی  بی  ییک 

گرایش سییاسیی شینیاسینیامی  دار ه میعینیبیر در 

. اپهزیسیهن ه یا شب  اپهزیسیهن رژیم اسیالمیی

بی جپت نیست ک  جریانیانیی از جیمیلی  طیییف 

کمهنیییسیت کیارگیر  هیا پیییهسینین اسیانیلیه بی  

میه  " جپانشاهی را بی  پیرف ایینی ی  نیامیش 

اسیت عیامیدانی  هیمیان جینیبیش سیبیز کی  "  سبیز

مهسه  ه کرهبی از رهبرانش هسینینید، جیلیهه 

جپانشیاهیی "  مه  سبز" می دهند در پهرنی   

.یک جریان دست راسنی سرنگهنی طل  اسیت

(1  ) 

برا  نما  با  0222سهلیدارینی سننر از سال 

فیعیالیییین جیینیبیش کیارگییر  اییران فیعیال شید ه 

سهسیالیسنپا  جنبش کارگر  از هیمیان ابینیدا، 
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ماهیت ه اهداف  نرا ب  فعالین جنبش کیارگیر  

ایران شناساندند ه نسبت ب  خطر  ک  در کمین 

میطیلیه  (  7.)  نپیا نشیسینی  بیهد، هشیدار دادنید

سهلیدارینی سننر حرکت با رراغ خامیهش بیهد 

ه جریانانی با نمام نهان کیهشیییدنید نیا بیا انیپیام 

زنی ه فحاشی مخالفان سهلیییداریینیی سینینیر را 

ساکت کنند ه شرایط مطله  را برا  فیعیالیییت 

مرکز همبسنگی  مری ایی ه مپد  کیههسینیانیی 

فراهم سازند نا مناسفان  اسانله نیهسیط دشیمینیان 

طبر  کارگر ش ار شهد ه رنین عیربی  ا  بی  

با شی یار شیدن نیاسیف . جنبش کارگر  بخهرد

بار یک رهبر کارگر  نظیر مینیپیهر اسیانیلیه 

نهسط امیر حسین جپانشاهیی کی  ییک جیرییان 

باند سیاهیی ه از اسیا  عید کیارگیر  اسیت 

بطهر مشخص  ش ار شد ک  هشدار ما در سال 

از طریق کدام م انیسمپا مینیحیریق میی  0222

خطر " حدهد شش سال ه نیم قبل ک  مرال  .  شهد

مینینیشیر شید "  فساد در جنیبیش کیارگیر  اییران

مییرکییز " نشییانیی  هییا  انییدکییی از  غییاز نییهجیی  

بیرا  (  سهلیدارینی سننیر" ) همبسنگی  مری ایی

ارنباط با فعالین جنبش کارگیر  قیابیل مشیاهیده 

فعالیت با ریراغ "  سهلیدارینی سننر" رهش .  بهد

خامیهش بیهد ه هشیییار شیدن فیعیالییین جینیبیش 

کارگر  نسبت ب  فعالیت، رهشپا ه اهداف عد 

. کییارگییریییش را مییانییع کییار خییهد مییی دانسییت

پی  "  سهلیدارینی سینینیر" هنگامی ک  نمایندگان 

انحاد بین " از ده بار مالقات رسمی با مسئهلین 

در نهرنینیه، "  المللی در دفاع از کارگران ایران

..." انحاد بین الیمیلیلیی" کانادا، اطمینان یافنند ک  

با  نپا هم ار  نخهاهد کرد، مپد  کههسنانی، 

یک ابن الهقت نشن  شپرت ه مرام را بی  خیهد 

مپد  کههسنانی ک  بعنهان ععیه .  جل  کردند

 "انحاد بین المللی در دفاع از کیارگیران اییران" 

در جیرییان کیمیپییین اعینیراعیی جیپیانیی عیلییی  

دسنگیر  کارگران در رهز کیارگیر سیریز در 

با نعداد  از فعالین جینیبیش کیارگیر   82سال 

در ارنباط قرار گرفن  بهد هاسط  نما  فعالیین 

. شید"  سیهلیییداریینیی سینینیر" جنبش کارگر  بیا 

رهش سهلیدارینی سنینیر ه میپید  کیههسینیانیی 

حییرکییت بییا رییراغ خییامییهش بییهد ه افییراد ه 

جریانات مخنلفی با نهجییپیات مینیفیاهت امیا در 

عمل منحد، کهشیدند نا با فحاشی ه انیپیام زنیی 

مخالفان سهلیدارینی سننر را ساکت کنند نیا راه 

فعالیت سهلیدارینی سننر ه میپید  کیههسینیانیی 

اکیثیرییت قیریی  بی  .  همهار شهد ه فعالیت کینید

انفاق اینپا ک  در فیراهیم  هردن شیراییط بیرا  

ش ار منپهر اسانله نهسط دشمنان کارگران ه 

عرب  ا  کی  اکینیهن جینیبیش کیارگیر  اییران 

خهرده است، سپیم هسنند، هر ییک بی  د ییلیی 

دریافت کمک مالی فعالین جنیبیش کیارگیر  از 

.  مری ا ه سهلیدارینی سننر را مجاز می دانینید

در این رنید سیالی ، ایینیپیا عیلیییرغیم اخینیالفیات 

سیاسی ک  با هم داشینی  انید عیمیال ععیه ییک 

ارکسنر هماهنگ بهده ه هسننید نیا هیر پیدا  

مخالف سهلیدارینی سننر را با انپام ه فیحیاشیی 

ساکت کنند نیا فعیا ه پیهشیش مینیاسی  بیرا  

فعالیت خهد ه امثال مپید  کیههسینیانیی فیراهیم 

 . شهد

خبر خره  اسانله از ایران را برا  اهلین بیار 

کمپین پلح فعیا ن در " از  هنداد اه د عظیمی

عیلینیی سیاخیت ه  0220در اهایل بپمن "  نبعید

نلهیزیهن میپن در این باره بیا میرییم عیییا کی  

همراه با اسانله ب  خیار   میده بیهد، مپیاحیبی  

اگییر نییمییا  ه هییمیی یار  اسییانییلییه بییا (  2.) کیرد

جپانشاهی را از ایران مینینیفیی بیدانیییم ه حینیی 

پخش خبر خره  ه  را نیریطی  شیرهع عیلینیی 

شدن هم ار  اسانله با این دار ه دسن  بحسا  

نیاهریم اما امیر حسین جپانشاهیی ه اهیداف ه 

فییعییالیییییت هییایییش نییمییی نییهانسیینیی  بییرا  اسییانییلییه 

امیر حسین جپانشاهیی ده سیال .  ناشناخن  باشد

قبل از اسانله، یک سپاهی سابق ه ناجر المیا  

ره کیرد ه  0282بپمن  01بنام مدحی را در 

ب  یک جریان  میریی یاییی کی  نیاکینیهن رینیدیین 

جلس  در اسن پلم، پراگ ه بیرهکسیل ه غیییره 

برگزار کرده ه گردانندگانش از جمل  سازگارا، 

 خیر .  نهر  زاده ه میپینید  هسینینید، پیا  داد

میدحیی، سیردار .  ماجرا را دیگر هم  می داننید

ک  ادعا داشت جنبش جمع یاران منیشی یل سپاه، 

از بیست هیزار نیفیر اععیا  سیپیاه، ارنیش ه 

ها  اطالعانی رژییم اسیالمیی اسیت ه   دسنگاه

با فیلمپا ه اسناد  ک  بیا ه  سخنگه   نپاست 

پییرسیی  زدن در میییییان فییعییالییییین اپییهزیسیییییهن 

 مری ایی رژیم اسالمیی بیدسیت  هرده بیهد بی  

ایران برگشت ه سر از نلهیزیهن عرغامی در 

 هرد نا اپهزیسیهن را معیحی ی  کینید ه دسیت 

بیاندازد ه هزارت اطالعات را مرندر ه حاعر 

ه اسیانیلیه بیعینیهان ییک .  در هم  جا نشان دهید

فعال سیاسی ه کارگر  نمی نهاند از میاجیرا  

کی  میدنیپیا میهرد بیحیث "  الماسی برا  فریی " 

رسان  هیا در داخیل ه خیار  کشیهر بیهد بیی 

 . اطالع بهده باشد

رهز بعد از اننشار خبر خیره  اسیانیلیه ه  12

، امیر حسیین جیپیانشیاهیی 0220در دهم اسفند 

در نلهیزیهن رها ظاهیر شید ه هیمیگیان را از 

ه مامیهریینیی کی  "  مه  سبز" پیهسنن اسانله ب  

رهز بعد ه  02. ب  عپده ه  گذاشن  مطلع کرد

، اسانله در قال  یک پیییام 0220اسفند  02در 

نهرهز  ادعا کیرد کی  پیییهسینینیش بی  جیرییان 

مش هک ه باند سیاهی امیر حسین جپانشاهی ه 

. بیهده اسیت"  سیهءنیفیاهیم" نلهیزییهن رهیا ییک 

مناسفان  رند هیفینی  پیییش، " :  اسانله مدعی است

هنگامی ک  برا  شر  خره  خهد از ایران بیا 

ی ی از رسان  ها یعنی نلهیزیهن رهیا گیفیت ه 

نهعیحات این رسان  پ  از گفیت ه  گه کردم،

گه  من این نپهر را ایجاد کرد ک  من بیرا  

ادام  فعالیت ب  یک گرهه یا نشی یییالت خیاص 

از این ره عرهر  می دانم ییاد هر . پیهسن  ام

شهم، مطالبی ک  پیرامهن پیهسنن این جان  بی  

نش یالت هابسن  ب  این نیلیهییزییهن ه پیاحی  

امنیاز  ن ب  عنهان یک سازمان سیاسی مننیشیر 

از نظر شخص من ننیج    سهءنفیاهیم در  شد،

طی گفت ه گهها  مربهط بی  مپیاحیبی  بیهده 

همرنین ناکید می کنم ک  من هیییچ گیهنی  .  است

هابسنگی ه پیهسنگی ب  هیچ حز  ه نش ییالت 

سییخیین سییال ." ) ه رسییانیی  ا  نییدارم   سیییییاسییی

امیر حسین جپانشاهی کی  (  29/12/1391نه،

هنگام معرفی اسانله یک پررم شیر ه خهرشیید 

شییاهیینییشییاهییی در پشییت سییر داشییت ه مییانیینیید 

امپرانهران برا  رعایایش پحیبیت میی کیرد، 

بمنظهر ایجاد پییهنیدهیا   زم " اعالم داشت ک  

در جامع  کارگر  ایران ه  ماده ساخنن شرایط 

 زم برا  رسیدن ب  اعنپابات عمهمی ه قییام 

ملی از منپهر اسانله خهاسن  ام ک  مسئیهلیییت 

را "  سنیاد هیمیاهینیگیی فیعیا ن کیارگیر " اداره 

مسیئیهلیییت اهلییی  ه  اییجیاد . ...  بعیپیده گیییرد

هییمییاهیینییگییی میییییان انییحییادییی  هییا  کییارگییر  ه 

میینییپییهر . ...  کییارگییران کشییهرمییان مییی بییاشیید

اسانله اکنهن در محلی امین میامیهرییت خیطیییر 

خهد را با پشنیبانی ه ام انات مه  سیبیز  غیاز 

 ( 5.")نمهده است

حنی اگر برا  اسانله ام ان نداشت ک  در اه  

همان مپاحب  ادعاها  جپانشاهیی را نی یذیی  

کند ریرا حیداقیل در فیردا   ن ه بیا مشیاهیده 

ع   العمل حنی ههاداران سین  راکش نیظیییر 

امیر پیام ک  نا رند رهز قبل در دفاع از اسانلیه 

ب  اععا  هیات مدیره سندی ا  هاحد انپامیات 

امنینی ه پلیسی را زدند، همی یار  خیهد را بیا 

ررا نا بعالهه .  این جهج  فاشیست ن ذی  ن رد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87
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امرهز هم نمی گهید ک  رگهنی  از میییان هیمی  

اسانله .  رسان  ها با نلهیزیهن رها مپاحب  کرد

این قدر خام ه بی اطالع از جیپیان سیییاسیت ه 

بی ارنباط با اپال  طلبیان ه جینیبیش سیبیز ه 

امیا اکینیهن ه پی  از .  مشارکت نبهده ه نیست

رهز، اسانله بدهن این   حنی کلم  ا  علی   02

سیاسنپا  اهلنرا دست راسنیی ه عیدکیارگیر  

جپانشاهی بنهیسد نا امثال خهدش را نسیبیت بی  

دامی ک  این عد کارگر میلیاردر ممی ین اسیت 

برایشان پپن کند، هشیار سیازد، نیبیایید انینیظیار 

ش را جید  " سهء نیفیاهیم"داشن  باشد ک  احد  

در  نیری  مینیپیهر اسیانیلیه .  بگیرد ه باهر کنید

اگیر .  نامیده هیچ پیداقینیی نیییسیت"  سهء نفاهم" 

اکنهن خهد اسانله پیشردم نشهد، طبعا در  یینیده 

راز خره  اسانله از کشیهر ه رابیطی  اش بیا 

" سیهء نیفیاهیم" امیر حسین جپانشاهیی ه دلیییل 

ه .  نامیییده شیدن  ن از پیرده بیییرهن میی افینید

همرنین رابط  اسانله با مپد  کیههسینیانیی کی  

عمال هم  کاره سندی ا  هاحد در خار  کشهر 

شده بهد ه این   رگهن  فرزان  داهر ، کارمند 

ایرانی سهلیدارینیی سینینیر، مینیرجیم ه مسیئیهل 

اما نیا .  سایت سندی ا  هاحد شد، بر مال میشهد

 نزمان اسانله حنی یک لحظ  نباید بی  عیریل ه 

شعهر فعالین جنبش کارگر  ه ب  هیژه فعیالییین 

جنا  را ه سهسیالیست  ن شک کند ه در این 

ش را " سیهء نیفیاهیم" خیال باطل باشد ک  کسیی 

اسانله ب  هیچ حرکیت ه گیراییش .  باهر می کند

سیاسی در اپهزیسیهن رژیم اسیالمیی نیپیییهسیت 

بل   ب  پهل ه ام انات پیهست ک  ادام  منطری 

ی ی از شرهق رابط  بیا میپید  کیههسینیانیی ه 

ایینی ی  اسیانیلیه اعیالم .  سهلیدارینی سننیر اسیت

هیچ گهن  هابسنگی ه پیییهسینیگیی بی  " کرده ک  

ه رسیانی  ا     هیچ حز  ه نش ییالت سیییاسیی

بمعنا  مخالفت اسانله با جیپیانشیاهیی ه  " ندارم

اهدافش نیست ررا ک  اسانله می نهاند مسینیریال 

. هیمیان اهیداف را داشینیی  بیاشیید ه دنیبیال کینیید

اسانله در مننی ک  مطر  "  هیرگهن  هابسنگی" 

شده معنایی بجز این ندارد ک  ایشان میجیددا در 

پیاحیبیان اپیلیی .  پدد بیررسیی بیازار اسیت

پرهژه خره  اسانیلیه کی  هیدفشیان اییجیاد ییک 

نش ل سراسر  ه از با  برا  کارگران اییران 

است نا از  ن در راه اهداف عد کارگر  خیهد 

سهد جهیند، با مشیاهیده هاکینیش شیدیید فیعیالییین 

جنبش کارگر  ایران بی  پیییهسینین اسیانیلیه بی  

از نیظیر .  جپانشاهی ی   خیهردنید"  مه  سبز" 

 نپا اسانله  فاقد پایگاه در سینیدیی یا  شیرکیت 

هاحد ه رانده شده از جینیبیش کیارگیر  بیدلیییل 

پیهسنن ب  جپانشاهی، ن  ننپا قادر بی  فیعیالیییت 

برا  نحرق پرهژه ایجاد نش ل کارگیر  میهرد 

نظر  نپا نیست بل   اسیاسیا ییک عیامیل مینیفیی 

برا  رفع این نیریییپی  ه .  برا  پرهژه  نپاست

راه انداز  مجدد پرهژه، عده ا  ب  عیبیث میی 

کهشند نا اسانله را بدهن هییچ پیییش شیرطیی ه 

بدهن این   خهاهان اننراد ب  اشنباهانش باشد بی  

جنبیش کیارگیر  بیا .  جنبش کارگر  برگردانند

از دست دادن اسانله عرب  خیهرد امیا جیبیران 

 ن عربات با بازگشت غیر اننراد  اسیانیلیه بی  

جنبش کیارگیر ، حینیی اگیر بی  فیرف میحیال 

بیا میاجیرا  .  مم ن گردد، جبران نیخیهاهید شید

اسانله جنبش کارگر  در عین حیال نسیبیت بی  

راه حل  مری ایی ه سهلیدارینی سننر ه عهامل 

ه نگپبانانش در خیار  کشیهر بیییش از پیییش 

هشیار نر شد، هر رند پیرداخیت رینییین بیپیاییی 

 . اجننا  ناپذیر نبهد

الیبینی  مسیئیلی  نینیپیا بی  جیاده پیاف کین هییا  

سهلیدارینی سننر ک  در پیائییین بی   ن خیهاهیییم 

مهاعیع دییگیر  نیییز .  پرداخت، خنم نمی شهد

بهدند ک  در عرب  قابیل اجینینیابیی کی  جینیبیش 

کارگر  منحمل شید، نیاثیییر داشینینید از جیمیلی  

از فعیالییین داخیل .  مهاععی شبی  علیرعا ثرفی

کیانیهن " کشهر، علیرعا ثرفی ک  اکنهن ععیه 

است، اهلین فیرد  بیهد "  مدافعان حرهق کارگر

مطیلی  .  اننراد کرد..."  خطر فساد " ک  ب  مرال  

هیهشیییار  بیییشینیر در میهرد مسیائیل " ه  ک  

نییام (  0225سییی ژانییهییی  " ) جیینییبییش کییارگییر 

نگرانی ها ه دشیمین میههیهم " داشت مدعی بهد 

درست کردن برا  جنبشی ک  پ  از سی  دهی  

نازه در حال پا گرفنن است، بیشنر از نا شناییی 

". کسانی است ک  از دهر دسنیی بیر نیش دارنید

اکنهن با علنی شدن ناثیرات مخر  سهلیدارینی 

سننر ه مپد  کههسنانی  ش ار شیده اسیت کی  

میطییلیی  عییلییییرعییا ثییرییفییی بیرخییالف نییامییش نیی  

بل   در بپنرین حالت نهعی سیاده "  ههشیار " 

در .  انگار  ه ساده لهحی را نمایندگی می کرد

گیاه  ن رینیان از " این مرال  از جمل   میده بیهد 

نفهذ سهلیدارین  امری ا ه خطر فساد در جنبیش 

کارگر  پحبت می کینینید کی   گیهییا در ایین 

جنبش عده ا  نا گاه از شرایط جپانی ه منطری  

ا  فری  مشنی د ر ه هعده ها  نیهخیالیی را 

می خهرند ه در این جپت  ن رنان افیراط میی 

کنند ک  ره  نیرههیا  امینییینیی را سیفییید میی 

ب  عنهان فرد  ک  در داخیل اییران ." ... " کنند

از نزدیک با احهال جنبش کارگر  ایران  شینیا 

 ن ها هم  مری ا ه سهلیدارین  را میی ...  هسنم 

شناسند ه  ن قدر شناخت دارند ک  کیمیک هیا  

جپت دار ه اف ار مخنلف را نشخیص دهینید ه  

." هم رهش مبارزه   مسنرالن  را فراگرفن  انید

هقایع ره  داده اکنهن خهد بیانگر غیلیط بیهدن 

. این نظرات ه قه  نرین اننرادات بی   ن اسیت

البن  علیرعا ثرفی ه کانهن مدافعان ه همرینییین 

انحادی   زاد هنهز درباره بیرکینیار  اسیانیلیه ه 

کال سرنهشت اسانله ک  مدنی مینیشیا بیییشینیریین 

مباحث فعالین جنبش کارگر  بهد، هیچ اظیپیار 

 !  نظر  ن رده اند

یا مهرد دیگر مهعع حز  کمهنیست ایران در 

، 0282در نیرماه . قبال سهلیدارینی سننر است

اسیانیلیه در " فرهاد شعبانی طی مطلیبیی بیا نیام 

، از !" کنار کههسنانی نژاد ه مسیائیلیی دییگیر 

منپهر اسانله همیراه بیا میپید  : " جمل  نهشت

کههسنانی نژاد از اععا  قیدییمیی انیحیاد بییین 

المللی برا  حمایت از کارگران ایران ک  مدنی 

پیش بنا ب  د ئلیی از جیمیلی  هیمی یار  اش بیا 

مرکز همبسنگی  مری ائی کی  میرکیز  اسیت " 

، " برا  ناثیر گذار  بر جنبش کیارگیر  اییران

از انحاد بین المللی کنار گذاشینی  شید، در ییک 

گفنگه  مشنرک با نلهیزییهن  میریی یا شیرکیت 

کییردنیید ه بیی  پییرسییش هییا  گییزارشییگییر اییین 

اسیانیلیه در هیمییین . ...  نلهییزییهن پیاسی  دادنید

ه  02، 02گفنگه  نلهیزیهنی ب  نبلیغ اپهل 

قانهن اساسی رژیم پرداخت ه با نی ییی  بیر  05

.  نپا خهاهان حرهق ه مطیالیبیات کیارگیران شید

برا  من بعنهان ی ی از فعالین جنبش کارگر  

ایران، خره  اسانله در این شیراییط ه بی  ایین 

شیهه، قرار گرفننش در کنار مپد  کههسینیانیی 

نژاد کارمند مرکز همبسنگی  مری ائیی، نیبیلیییغ 

پیدایش پع  پدر در ذهنیت ه عمل رد سیران 

رژیم ه نبلیغ اپهل قیانیهن اسیاسیی جیمیپیهر  

اسالمی ایران ابپام برانیگیییز ه جیا  نیگیرانیی 

است ه حق دارم این نگرانی را بپهرت علنی 

ه خطا  ب  اسانله برا  نهعیح بیشنر در ایین 

بیاره ه بیدهن هیییچ گیهنیی  نیفیسیییر  در مییییان 

بر اسانلهست ک  برا  ما فعالین جنبش .  بگذارم

هیییات ."  کارگر ، این ابپامات را رهشین کینید

اجرایی هقت حز  کمهنیست اییران نیییز فیهرا 

اطییالعییییی  داد ه از افشییاگییر  ععییه کییمییییینیی  

بیرائیت از مپد  کههسنانیی نیژاد مرکز  خهد 

فرهاد شعبانی هم طیی نیامی  ا  کیهنیاه .  جست

خطا  ب  مپد  کههسنانی مسئهلیت افشیاگیر  

از ه  ه سهلیدارینی سننر را بعپیده گیرفیت نیا 
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" نیریپیییرات ه گینیاهیان" مپد  کههسنیانیی از 

فیرهیاد شیعیبیانیی .  حز  کمهنیست ایران بگذرد

در این نام  ک  بیانگر منناقف بهدن ععیهییت 

فعالین جنبش کیارگیر  در حیز  کیمیهنیییسیت 

همانطهری   در مینین " ، نهشت ک   ایران است

 ن مییهعییعییگیییییر  اعییالم کییرده بییهدم، اییین 

مهععگیر ، حاه  نرط  نظرات مین بیعینیهان 

عییلیییییرغییم .  یییک فییعییال جیینییبییش کییارگییر  اسییت

ععهینم در حز  کمهنیست ایران، یک ههیت 

مسنرل کارگر  را هم برا  خهدم برسمیت می 

شناسم ه نزدیک ب  ده ده  است ک  نیحیت ایین 

بنابراین مسئهلیت . ... عنهان هم فعالیت می کنم

نییمییام  ن نییهشیینیی  بیی  عییپییده میین ه نیی  حییز  

اییین مییهعییعییگیییییر  .  کییمییهنیییییسییت ایییران اسییت

علیرغم مالحظ  رهبر  حز  کمهنیست ایران 

فرهیاد شیعیبیانیی ."  بر  ن، اننشار علنی پیدا کرد

لزهم افشاگر  علی  سهلیدارینی سننر ه میپید  

کههسنانی را ناشی از ههیت مسنیریل کیارگیر  

خهد می داند ک  در نینیاقیف بیا مینیافیع حیز  

 .کمهنیست ایران است

در کنار اینپا باید ب  امثال بپرهز خیبیاز اشیاره 

کرد ک  با ابراز مخالفت با سهلیدارینی سننر در 

میریابیلی  میی ..."  کمین  هماهنگی بیرا  کیمیک"

کردند زیرا هرگهن  افشاگر  علی  سهلیداریینیی 

سننر را ب  نفع فعالین جنا  را ه سهسیالیسیت 

در بین ده گیزیینی  !  جنبش کارگر  می دانسنند

مییبییارزه بییا یییک خییط  مییرییی ییایییی در جیینییبییش 

کارگر  ایران ه قه  شدن فعالین جنا  را ه 

سهسیالیست اینپا عمال نرهیت سهلیدارینی سننیر 

را ب  سهسیالیسنپا  جنیبیش کیارگیر  نیرجیییح 

مهعع امثال بپرهز خباز هیییچ اپیالیت !  دادند

کارگر  ندارد ه منفعت کارگر  را نمیایینیدگیی 

کهشش بپرهز خباز برا  جیلیهگیییر  .  نمی کند

کمیینی  هیمیاهینیگیی بیرا  " از اظپار نظر علنی 

علی  سهلیدارینی سننر را بیایید یی یی ..."  کمک

از درخشان نرین ه ب  یاد ماندنی نرین فعیالیییت 

بیپیانی  ه  (  8.) ه  در کمین  هماهنگی دانسیت

این بهد ک  یک نش ل کارگر  نباید میهاعیعیی 

را انخاذ کند ک  قبال نهسط افراد یا سازمانپیا ه 

احزا  دیگر بیان شده زییرا اسینیریالل نپیمیییم 

ییعینیی !  گیر   ن نش یل خیدشی  دار میی گیردد

نش ل کارگر  باید هم  نحلیلیپیا ه میهاعیعیش 

درباره جیپیان اقینیپیاد ه سیییاسیت ه میبیارزه 

طبرانی را خهدش ارائ  کند ه ییا سیاکیت بیاشید 

! حنی اگر ب  عررش منافع طبرانیش نمام شیهد

کییمییییینیی  " از نییظییر ه  اعییالم مییهعییع عییلیینییی 

عیلییی  سیهلیییداریینیی ..."  هماهنگی برا  کمک 

سننر نادرست بهد، ریهن ایین مسیئیلی  را قیبیال 

فعالین جنا  را جنبش کیارگیر  طیر  کیرده 

بهدند ه ب  نفع  نپا میشد ه ننیجی  عیمیلیی نیظیر 

" دلیییل. " ه  همان نرهیت سهلیدارینی سننر بهد

بپرهز خباز ک  از فعالیت اییاد  سیهلیییداریینیی 

سننر در جنبیش کیارگیر  اییران در جیزئیییات 

کیمییینی  " مطلیع بیهد ه هسیت، حیفیظ اسینیریالل 

نبیهد، زییرا بیپیرهز ..."  هماهنگی برا  کمک 

خباز این معیار را در میهرد خیهدش رعیاییت 

سئهال این اسیت کی   ییا مینیشیا هیمی  .  نمی کند

نحلیل ها ه بیان هم   نر  ک  بپرهز خباز گفنی  

اگیر .  ه مییگیهیید شیخیص خیهدش اسیت  خیییر

بپرهز خباز این میعیییار را در میهرد خیهدش 

رعایت می کرد اسا  زندگی سیییاسیی ه  در 

بپرهز خباز کدام نحلیل ه .  س هت سپر  میشد

ایده اهریژینال ه ب ر را خیهدش میطیر  کیرده 

است   یا بپرهز خباز ب  بپان  اسنرالل خیهدش 

از نمیام جیرییانیات سیییاسیی، از نیحیلیییل هیا ه 

سیاسنپایی ک  دیگران طر  کرده اند ه درسیت 

دانسن ، اسنفاده نی یرده اسیت  الیبینی  میخیالیفیان 

کمینی  هیمیاهینیگیی بیرا  " سهلیدارینی سننر در 

دست ره  دست نگذاشنند ه بیشنرین ..." کمک

فعالینپا را علی  اهداف ه سیاسنپا  سهلیدارینی 

 . سننر پیش بردند ه دسنشان درد ن ند

توجه سولیداریتی سنتتتر بته جتنتبتش کتارگتری 

 ایران 

ک  اعنراف ب  دسنگیریپیا  رهز  82در سال 

کارگر سرز جپانی شد، مپد  کههسنانیی یی یی 

از مسئهلین انحادی  خدمات اجنماعی در نهرننه 

..." انحاد بین المللی " ه در عین حال از فعالین 

مننیپیا ه  ایین .  مرنبط با این کمپین جپانی بهد

فعالینیپیا ه هپیل شیدنیش بی  فیعیالییین جینیبیش 

..." انحاد بین المللی " کارگر  را ک  از طریق 

بهد مال خهد جیلیهه داد ه  نیرا خیر  ارنیریا  

ی ی از مسئهلین  0227مرامش کرد ه در سال 

در سیال .  خاهرمیان  در کنگره کیار کیانیادا شید

در ژاپین "     سی اف نی ییه" ، اجال  0222

برگزار شد ه مپد  کیههسینیانیی نیژاد در ایین 

اجال  بعنهان بخشی از هیات نمایندگی کنیگیره 

ی ی از مهعهعات (  2.)کار کانادا شرکت کرد

مطر  در اجال  ژاپن اهعاع جنبش کارگر  

ایییران ه مسییائییل مییربییهط بیی  هقییایییع سییرییز ه 

میحیمیهد پیالیحیی، ) محاکمات دسنگیر شیدگیان 

محمد عبید  پیهر، جیالل حسییینیی، اسیمیاعیییل 

خهدکام، برهان دیهارگر ه محیسین حی یییمیی ه 

سهلیدارینی سننر ک  همهاره .  بهد(  هاد  ننهمند

   سیی " ی ی از شرکت کنندگان در اجالسپا  

بهد از طریق مپد  کیههسینیانیی بیا "  اف نی یه

 شنا ه در نهرننه امی یان ..."  انحاد بین المللی " 

نما  با فرید پرنه  را یافت نا از این طریق با 

نیمیایینیدگیان .  جنبش کارگر  ایران مرنبط شیهد

انیحیاد " سهلیدارینی سننر رسما ده بار با فعالین 

در نیهرنینیه جیلیسی  داشینینید ه ..."  بین الیمیلیلیی

نراعا  هم اریشان هر ده بار با جها  مینیفیی 

از ه فیریید پیرنیه  کی  ..."  انحاد بین الیمیلیلیی" 

 . رهبره شدندمخالفان سهلیدارینی سننر بهد، 

ه حیدهد شیش میاه پی  از  0287در بیپیمین 

، " خطر فساد در جنبیش کیارگیر "اننشار مرال  

جلسانی برگزار شد نا ..." انحاد بین المللی "در 

پ  از بحث درباره سهلیدارینی سننر، علی   ن 

هیر رینید در هیمیان .  اطالعی  ا  مننیشیر شیهد

علنا ه پییشیاپیییش جیها  ..."  خطر فساد " مرال  

بیی  فییرسیینییادگییان ..."  انییحییاد بییییین الییمییلییلییی " رد 

یی یی از : " اعالم شیده بیهد"  سهلیدارینی سننر" 

نپادها  فعال در خار  کشهر ک  ناكنهن سیپیم 

ارزنده ا  در جل  همبسنیگیی جینیبیش جیپیانیی 

انیحیاد بییین " کارگر  با کارگران ایران داشینی  

است ک  هر "  المللی در دفاع از کارگران ایران

نهع هم ار  بیا ایین نیپیادهیا   میریی یاییی را 

عیلیت لیزهم میخیالیفیت ."  پریحا رد کرده است

. بسییار رهشین بیهد..."  انحاد بین المللی" علنی 

رسما ..." انحاد بین المللی"سهلیدارینی سننر از 

ده بار جها  رد شنیده بهد ه این علینیی کیردن 

را ..."  انییحییاد بییییین الییمییلییلییی" اعییالم مییخییالییفییت 

 0222در اهائییل پییائیییییز .  عییرهر  مییی کییرد

نمایندگان سهلیدارینی سینینیر بیرا  بیار دهم بیا 

هسیت " هینیل نما  ه در ..."  انحاد بین المللی" 

. در نهرننه جیلیسی  بیرگیزار کیردنید"  این پرن 

فرید پرنه ، شرکت کنندگان در جلس  از جمل  

از نپمیم گییرنیدگیان مپد  کههسنانی ه پرهیز 

. در نییهرنیینییه بییهدنیید..."  انییحییاد بییییین الییمییلییلییی" 

سهلیداریینیی سینینیر، مسیئیهل خیاهر فرسنادگان 

(ا پیل یک خانم  مری ایی مپر  ) میان   نپا 

، ه منرجمش خانم فرزان  داهر  بهد ک  بعدها 

نهسط مپد  کیههسینیانیی ه اسیانیلیه مینیرجیم ه 

 نیپیا بیعینیهان .  مسئهل سایت سندی ا  هاحد شد

معرفی خهد مرادیر  کنا  ه برهشهر ب  زبیان 

انگلیسی ب  همراه داشنند ک  گزارشانی بیهد از 

فعالیت هایشان در کشهرها   فریرا  جینیهبیی، 

نیمیایینیده .  مپر، نهن ، لپسنان، لیبیی ه غیییره
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سهلیدارینی سننر با بیییان هعیعیییت نیامینیاسی  

کارگران اییران اظیپیار داشیت کی  هیدف  نیپیا 

خهد در جینیبیش کیارگیر  "  هرک شاا" ایجاد 

انیحیاد بییین " ایران بیا کیمیک ه میییانیجیییگیر  

است ه  مادگی خهد را برا  کیمیک ..."  المللی  

ب  جنبش کارگر  ایران از نظر میالیی ه فینیی 

فرید پرنیه  از .  نظیر ایجاد سایت اعالم کردند

بی  نیمیایینیده ..."  انیحیاد بییین الیمیلیلیی" مسئهلیین 

سهلیدارینی سننر اطالع داد کی   نیپیا بیمینیظیهر 

سهلیدارینی سینینیر "  هرک شاا"کمک ب  ایجاد 

در جنبش کارگر  ایران ب  این جیلیسی  نیییامیده 

نمیایینیده ..."  انحاد بین المللی " بعالهه این   .  اند

کارگران اییران نیییسینینید ه نیمیی نیهانینید هیییچ 

انیحیاد بییین " اما .  نپمیمی در این جلس  بگیرند

می نهانید پیییشینیپیادات سیهلیییداریینیی ..."  المللی

سننر را بی  اطیالع فیعیالییین جینیبیش کیارگیر  

برساند ه اگر جهابی بهد ب  رابط سیهلیییداریینیی 

 . سننر اعالم کند

مپد  کیههسینیانیی نیژاد کی  میذاکیرانیش را بیا 

   سیی اف نیی " سهلیدارینی سننر در اجال  

در ژاپن کرده ه رابط برگزار  این جلیسی  "  یه

بهد از ماهیییت ه اهیداف سیهلیییداریینیی سینینیر 

ه  در طهل جلس  ساکت بیهد ه .   گاهی داشت

فرط در فرپت ننیفی  میییان جیلیسی  اعینیراف 

داشت ک  ررا با نماینده سهلیدارینی سینینیر نینید 

حرف میزنید ه برا  هم ار  سخت گیر  می 

جلس  بدهن هیچ نیهافیریی ه هیییچ قیرار  .  کنید

برا  جلس  بعد ، ب  پایان رسید ه سهلیدارینیی 

نیمیا  ..."  انیحیاد بییین الیمیلیلیی" سننر دیگر بیا 

هنگامی ک  سهلیدارینی سننر از جیلی  . نگرفت

برا  هم ار  ناامید ..."  انحاد بین المللی" نظر 

. شد، مپد  کههسنانی را بی  خیهد جیلی  کیرد

مپد  کههسنانی نزد فعالییین جینیبیش کیارگیر  

شناخن  میشید ..."  انحاد بین المللی" بعنهان فعال 

میی ..."  انیحیاد بییین الیمیلیلیی"ه اعنبارش را از 

..." انیحیاد بییین الیمیلیلیی" از ایین نیظیر .  گرفت

مییهظییف بییهد کیی  عییلیینییا از هییمیی ییار  مییپیید  

کههسنانی با سهلیدارینی سننیر پیرده بیردارد ه 

مسئهلیت اعمال ه گفنار ه  را بعپده نگییرد ه 

فعالین کارگر  را از ارنیبیاط بیا ه  بیر حیذر 

..." انیحیاد بییین الیمیلیلیی" بدین منظهر در .  دارد

رندین جلس  نش یل شد ه امیر پیییام بیا انینیشیار 

بیر عید ..."  انحاد بین المللی"هر نهع اطالعی  

در میجیمیهع .  سهلیدارینی سینینیر میخیالیف بیهد

یک راه میان  را اننیخیا  ..."  انحاد بین المللی "

، نینیپیا عیلییی  ٦٨٣١کرد ه در اهایل فرهردین 

سهلیدارینی سننر یک اطالعی  مننشر کرد بینیام 

همبسنگى بییین الیمیلیلیى كیارگیرا، دهلینیپیا ه " 

ه هم ار  مپد  کیههسینیانیی "  نپادهاا هابسن 

 .با سهلیدارینی سننر را علنا مسی یهت گیذاشیت

مننپا هنگامی ک  میپید  کیههسینیانیی بی  دلیییل 

جدا شید، هیمی  ..." انحاد بین المللی"دیگر  از 

جا ب  نادرست شایع شد ک  مپد  کههسنانی بی  

انحیاد بییین " دلیل ارنباط با سهلیدارینی سننر از 

.)اخرا  شده است، کی  رینییین نیبیهد..."  المللی

انیحیاد بییین "   0287در جلسات بپمن ماه (  02

، اننشار اطالعی  علییی  سیهلیییداریینیی ..." المللی

نینیپیا میانیده بیهد میحینیها  .  سنینیر مسیجیل شید

اطالعی  ک  باید از میان ده منن میهجیهد یی یی 

بعنهان مبنا نعیین ه پ  از اپال  مننشر شیهد 

هقینیی کی  .  مننشیر شید 0282ک  در فرهردین 

قیطیعیی ..."  انحاد بین المیلیلیی " اننشار اطالعی  

شد، بپمن شفیق از اععا  محفل امیید، انینیریاد 

را کی  " خطر فساد در جنبش کارگر "ب  مرال  

حدهد شش ماه قبل نر مننشر شیده بیهد، شیرهع 

بپمن شفیق در این مطل  رند قسمنیی کی  .  کرد

نام داشت، پرف نظیر "  پهل، سیاست ه طبر " 

از  نر  ک  از نظر هجدان ه اخیالق سیییاسیییش 

در جنیبیش خطر فساد " رها بهد، بسه  نهیسنده 

پیرنیا  کیرد، بی  نیهعیی پیهل "  كارگر  ایران

. )گرفنن از سهلیدارینی سننر را مجاز دانسیت

بپمن شفیق پیش قراهل حمل  ه انپام زدن (  00

 . ب  مخالفان سهلیدارینی سننر شد

 جاده صاف کن های سولیداریتی سنتر  

مدافعان سهلیدارینی سننر ه نگپبیانیانیش کیمیک 

مالی گرفنن از دهلنپا  سرمای  دار  ه  مری ا 

را میجیاز میی دانیینید ه بیعیعیا حینیی میخیالییف 

ایین جیرییانیات .  امپریالیسم نامیدن  مری ا هسنند

در یک جبپ  اعالم نشده اما در عمل مهجهد ه 

منحد، در نرش نگپبیانیان سیهلیییداریینیی سینینیر، 

نهشن  فعالین جنبش کارگر  در داخل ه خیار  

کشهر را جسنجه می کردند نا رنانر  انینیریاد  

علی  سهلیدارینی سننیر بیییابینید بی  نیهیسینیده  ن 

پیشریراهل ایینیپیا در .  فحاشی کنند ه انپام بزنند

انپام زنی ب  مخالفان سهلیدارینی سننیر، بیپیمین 

نیییرههیا  ریا ه .  شفیق از میحیفیل امییید بیهد

راسییت هییر یییک بییا اسیینیید  ت خییاص خییهد 

دریافت کمک مالی از  میریی یا را میجیاز میی 

در نزد نیرهها  ملی گیرا، از جیبیپی  .  شمارند

ملی نا نپعت  زاد  ه بخشی از لیبرالپا، حفظ 

کیاظیم .  اسنرالل، یک خط قرمز محسه  میشهد

علمدار  هظیف  اش شده نئهریزه کردن ایینی ی  

دریافت کمک از  مری یا در میبیارزه بیا رژییم 

اسالمی مغایرنی با حفظ اسنرالل نیدارد نیا ایین 

بخش از اپهزیسیهن بر نگیرانیی هیا ه دغیدغی  

ها  اسنرالل خهاهان  اش غلب  کند ه ب  کیمیک 

در شیاخی  هیا  .  گرفنن از  مری ا راعی شهد

دیگر همییین گیراییش در اپیهزیسیییهن، سیئیهال 

در .  اسنبداد مپم است یا اسنریالل میطیر  اسیت

این رپارره  جریانانی ک  بیشنر در برگیرنده 

اپال  طلبان دهلنی ه جریانات لیبرال نزدییک 

ب   نپاست معنرد هسنند مادام ک  رژیم اسیالمیی 

مسنرل است ه هابسینی  نیییسیت نیبیایید خیهاهیان 

از نیظیر ایینیپیا نینیپیا بیایید .  سرنگیهنیی  ن شید

خهاهان سرنگهنی رژیم ها  هابسن  شد ه حنی 

هیچ حد  از اسنبداد ه کشنار مردم نهسط رژیم 

اسالمی هم نباید ب  خهاست سرنگهنی  ن منجر 

 . شهد

نزد هم  شاخ  ها  انشعابی حز  کیمیهنیییسیت 

" رابط  با دهلینیپیا" کارگر  ب  پیره  از قرار 

مپه  پیلینیهم دهیم کیمییینی  میرکیز  در سیال 

، رابییطیی  ه دریییافییت کییمییک مییالییی از 0222

در (  00.) دهلنپا  غیییر اسیالمیی میجیاز اسیت

همین رپارره  کیهرش میدرسیی لیییدر هقیت 

این هیا میی دانینید " حز  ح منیست گفن  است 

کیمیک ...  مثال  مری ا مسنریما از نظر مالی ب  

مین از نی یرار ایین انیپیام بی  حیز  . ) میی ینید

نظر کهرش مدرسیی اکیراه دارم ه جیا   مهرد

ه  در یی یی از ( ... رییین گییذاشینیم  نیرا نیریطیی 

نا  نجا . سخنرانی ها  خهد همین را نائید می ند

از  مری ا ...  ک  ب  ما مربهط است، در این ک  

. کمک مالی بگیرد ایراد فی نفس  ا  نمی بینیییم

اگر کسی ایراد  می بیند باید این اییراد را در 

در قبال  مری ا، انعطاف ییا سیازش ...  سیاست 

با  مری ا ه سیاسنپا   ن در منطر  یا جپان را 

اگر رنین سازشی نیست نفی  قیبیهل .  نشان دهد

ایین میهعیع .  کمک مالی  مری ا اییراد  نیدارد

محمد فناحی (  02".)سر راست ما بهده ه هست

از حی یمیینیییسینییپیا، نییاپیر اپیغییر  از حییز  

کمهنیست کارگر ، امیر پیام ه بپمن شیفیییق ه 

غییره بیا انیپیام زنیی ه فیحیاشیی بی  میخیالیفیان 

سهلیدارینی سننر، جاده پاف کین سیییاسینیپیا  

 مری ا در جنبش کارگر  ایران هسینینید ه در 

عمل راه یک نپاد همراسنا بیا هزارت خیارجی  

جایگاه عیمیل مینیحید ه .   مری ا را باز می کنند

همسه  عمع اینپا مطابق با معیار خهد کیهرش 

بیعیالهه (  01.) مدرسی نیاز بی  نیهعیییح نیدارد

حنی راسنپا ه سلطنت طلبان ه رعا پپله  هم 
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ب  پراحت کهرش مدرسی ه ح مینیییسینیپیا از 

. دریافت کمک مالی از  مری ا دفاع نمیی کینینید

حزبی با رنین مهاععی ه گهینده رنین جمالنی 

در هیییچ  75در دهران شاه ه در طهل انرال  

بخشی از اپهزیسیهن جا  نداشت ر  برسید بی  

 یا این میهعیع !  اپهزیسیهن را ه سهسیالیست

، 0228کهرش مدرسی ه ح منیسنپا در سیال 

شان بیهده ه ییا بیییانیگیر  بینی  ینده مبننی بر پیش

نائید یک عمل قبیالً انیجیام شیده   بیی پیرهاییی 

مپد  کههسنانی ه دیگر مدافعان سیهلیییداریینیی 

سننر در لجن پراکنی علی  فعالین جنا  ریا ه 

سهسیالیست جنیبیش کیارگیر  در اییران ه بیر 

حذر داشنن ه نرساندن کیارگیران از نیمیا  بیا 

سهسیالیسنپا در پناه ه پشت گرمی همییین جیاده 

 . پاف کن ها  سهلیدارینی سننر بهده است

، ی ی از بحیث "خطر فساد در جنبش کارگر "

برانگیزنرین مرا ت جنبش کارگیر  در هیفیت 

زیرا مغایر جپنگیر  بیخیش .  سال  گذشن  است

. اعظم اپهزیسیهن در جبپ  را ه راست اسیت

رژیییم شییاه  مییرییی ییایییی بییهد ه در  نییزمییان 

اپهزیسیهن بهدن ه  مری ایی بهدن یک ننیاقیف 

اما اکنهن دیگر اپهزیسییهن بیهدن .  در خهد بهد

اکینییهن .  ه  میریی یاییی بییهدن مینینیاقیف نیییسیت

 مری ایی بهدن ه مجاز دانسنن درییافیت کیمیک 

مالی از  مری ا ننپا مینیحیپیر بی  بیازمیانیدگیان 

رژیییم سییاقییط شییده شییاه نیییییسییت ه بیی  افییراد ه 

نیرهها  لیبرال ه حنی بی  افیراد ه نیییرههیا  

 –را سابق نظیر حز  کمهنیییسیت کیارگیر  

ح منیست ه کهرش مدرسی نیز سراییت کیرده 

منشا نمام انپامات، فحاشی هیا ه پیاپیهش .  است

دهز  ها  دسینی  جیمیعیی ایینیپیا عیلییی  انیحیاد 

سهسیالیسنی کارگر  ه فعیالییین جینیا  ریا ه 

سهسیالیست جنبش کیارگیر ، هیمییین ریرخیش 

خیطیر " هم   نپا مرال  .  راست  ش ار  نپاست ب 

را علی  خهد دانسینینید "  فساد در جنبش کارگر 

ه علی   ن شدیدا مهعع گرفنند ه ب  نهیسنده  ن 

مننپا دشینیام، نیاسیزا ه .  نپمت ها  نارها زدند

افنرا شنیدن از اینپا بپا  زیاد  برا  مخالیفیت 

. با پهل گرفنن از سیهلیییداریینیی سینینیر نیییسیت

پیشینیان ما برا  این   جنبش کیارگیر  میلیعیبی  

دست این ه  ن نشهد ه بیرا  حیفیظ شیرافیت ه 

سالمت جنبش کارگر  حنی از جیانشیان میایی  

گذاشن  اند ه ما هم خهاهیم گذاشت ه اینرا هیمی  

اینپا ک  بمنظیهر بیاز کیردن راه سیهلیییداریینیی 

سننر ه  لهده کردن جنبش کارگر  قلم فرساییی 

 .کردند، میدانند

انحاد سهسیالیسنیی کیارگیر  ه دییگیر فیعیالییین 

جنا  ریا جینیبیش کیارگیر  بیا بیخیش اعیظیم 

اپهزیسیهن اعم از را ه راست ک  سمنیگیییر  

 مری ایی دارند، همراه نشدند ه بیر  رمیانیپیا  

جنبش کارگر  ه سهسیالیسنی ه اسنریالل هیمی  

جینیبیش .  جانب  پف طبر  کارگر پیا  فشیردنید

نیره  نشی یل ه  گیاهیی خیهد بر کارگر  باید 

من ی باشد ه نباید از هیچ جنب  ا  ب  نیرههیا  

از نیظیر میا میجیاز .  امپریالیسنی هابسنی  گیردد

دانسنن دریافت کمک مالی از  مری یا ه دییگیر 

امپریالیسنپا مغایر مخالفت ه مبارزه با راه حیل 

 مییرییی ییایییی بییرا   ییینییده ایییران پیی  از رژیییم 

مخالفت ما با سهلیدارینیی سینینیر .  اسالمی است

بخشی از مبارزه عمهمی ما ه جنبش کیارگیر  

عیلییی  هیر نییهع  لینییرنیانییییه راسیت ه راه حییل 

مجاز دانسینین .   مری ایی برا   ینده ایران است

دریافت کمک مالی از  مری ا ه ادعا  مخالفت 

با نحریمپا ه یک راه حل  مری یاییی معیحی ی  

مگیر  نی ی  حیز  کیمیهنیییسیت   . ا  بیش نیست

حیی ییمیینیییییسییت ه لیییییدر  ن کییهرش   –کییارگییر  

مدرسی ادعا کنند ک  پهل  میریی یا خیه  اسیت 

 اما راه حل  ن برا  ایران بد است ه ییا ایینی ی  

 مری ا ب  اپهزیسیهن یک کشهر پهل میی دهید 

! نا علی  منافعش در کشهر مربهط  مبارزه کنید

دریافیت کیمیک میالیی بی  ییک سیبیک زنیدگیی 

ایینیپیا  سیاسی ه شخپی دائمی برا  برخی از

. اسیت"  نیهن دهنیی" نبدیل شده ه در هاقع ییک 

مخالفت با درییافیت کیمیک میالیی از دهلینیپیا  

سرمای  دار  ه سهلیدارینی سینینیر، حیمیلی  ا  

برخی از  نپا ه ب  هیمییین "  نهن دهنی"است ب  

دلیل علی  فعالین جنا  را جنبش کیارگیر  از 

هر رهش کثیفی اسنفاده کردند ه نپمت زدنید ه 

اکینیهن دییگیر بیرا  .  کهشیدند پیاپیهش بیدهزنید

اگر جنیا  ریا همگان باید رهشن شده باشد ک  

ه قدرت ه نفهذش در جنبش کارگر  نبهد، ر  

پرهژه هایی را ب  طبر  کارگیر اییران انیداخینی  

بهدند ه اکینیهن میپید  کیههسینیانیی هیمی  کیاره 

در ...  سندی ا  هاحد ه سندی ا  هفیت نیپی  ه 

سهلیدارینی سننر نیاز ب  بی خیبیر  .  خار  بهد

ه عدم هشیار  فعالین جنبش کارگر  داشت ه 

میدافییعییان رنییگییارنیگییش بییا انییپییام بیی  مییخییالییفییان 

سهلیدارینی سننر کهشیدند این شرایط را برایش 

فراهم  هرند اما بدلیل فعالینپا  افشاگران  جنا  

اطالعی  سندی ا  هاحید بی  .  را، مهفق نشدند

مناسبت برکنار  اسانله ک  اعالم کرد نیمیایینیده 

ا  در خار  کشهر ندارد یک عیربی  اسیاسیی 

 . ب  مپد  کههسنانی نژاد ه پرهژه اسانله بهد

پیهل، " در میریالی  رینید قسیمینیی   –بپمن شفیق 

برا  میجیاز دانسینین درییافیت "  سیاست ه طبر 

کمک مالی از سهلیدارینی سننر، همانند کهرش 

. مدرسی کهشیده برا  خهد شریک جرم بنراشد

رعا مردم سیالیپیا در : " بپمن شفیق نهشن  است

پفهف حز  کمهنییسیت اییران ه در سیطیه  

حیز  .  نپمیم گیر   ن حعیهر داشینی  اسیت

کمهنیست ایران نییز پی  از عیری  نشییینیی از 

کردسنان سالپا در خاک عراق ب  ادام  مبیارزه 

در نمام سالپا  پیش از جدایی .  دست زده است

رعا مردم از این حز ، ایین حیز  از دهلیت 

پدام حسین در عراق کمک مالی نیز درییافیت 

ن  ابعاد این کم پا ه نی  نیحیهه  ن .  کرده است

رعیا میریدم نیییز .  هییریگیاه عیلینیی نشیده اسیت

هیییریگییاه خیهاسیینیار عیلیینیی شییدن ایین کییمی یپییا 

اگر بپمن شفیق پداقنی در عدم فپم ."  نگردیده

نفاهت ماهه  رابط  کهم  ل  با دهلت عراق ه 

کمک مالی گرفنن از سهلیدارینیی سینینیر بیا پیا 

انداز  مپد  کههسنانی داشت، می نهانست بی  

اسناد مهجهد رجهع کند ه یا از دهسینیانیش در 

حز  ح منیست ه لیدر مدرسیی بیپیرسید ه بی  

درهغ منهسل نشهد ک  در پائین ب   ن خیهاهیییم 

مننپا مسئل  مپم این است ک  میبیارزه .  پرداخت

دسن  جمعی اینپا با مخالفان سهلیدارینیی سینینیر 

نمی نهاند از راه ه رهش  مریی یاییی هیا عیلییی  

سهسییالیییسینیپیا ه فیعیالییین جینیا  ریا جینیبیش 

ب  همین دلییل .  کارگر  در نمام جپان جدا باشد

رهش مدافعان سهلیدارینی سینینیر هیمیان رهش 

شناخنی  شیده ه میرسیهم  میریی یاییی هیا عیلییی  

سهسیالیسنپاست، یعنی مجمهعی  ا  از انیپیام، 
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فرزانی  .  فحاشی، پرهنده ساز  ه پاپهش دهز 

داهر ، کارمند سهلیدراینی سننر در پیاسی  بی  

: مخالفان سهلیدارینی سننر اظپیار داشینی  اسیت

ه ایین "  اینپا نبلیغات رژیم اسالمی علی  ماست" 

خط نبلیغی ه نحلیلی هم  جاده پاف کین هیا  

سهلیدارینی سننر علی  فعالین جنا  را جنیبیش 

 .کارگر  است

ز  حیی.  اهل.  بییپییمیین شییفیییییقه امییا نییارهاهییا  

کمهنیست ایران نا رهز  ک  مین ععیه دفینیر 

سییاسیی  ن بیهدم رابیطی  ا  بیا دهلیت عیراق 

نداشت ه  جرم کم ی از  ن درییافیت نی یرده 

فعالینپا  حز  کمهنیست ایران رابط  با . است

کهم  لی  قیبیل .  دهلت عراق را ایجا  نمی کرد

از نش یل حز  با دهلت عراق رابط  داشت ه 

. این ارنباط بعد از نش یل حز  نیز ادام  یافت

، کینیگیره ریپیارم 0220در زمسنان سال . دهم

کهم  ل ، اهلین کنگره کهم  ل  پ  از نشی یییل 

حز ، ک  اخنیار نپمیم گیر  درباره رابط  با 

. عراق را داشت، ادام  این رابط  را نائید کیرد

از مپهبات همین کنگره علینیی کیردن رابیطی  

بدین نرنی  کهم  ل  علنا . کهم  ل  با عراق بهد

اعالم کرد ک  با عیراق رابیطی  دارد، د ییل ه 

لزهم این رابط  ه نهع نسیپیییالت ه کیمی یپیا  

از نیظیر مین رابیطی  .  دریافنی را نیهعیییح داد

. کهم  ل  با دهلت عراق در  نزمان میجیاز بیهد

بپمن شیفیییق سیالیپیا از هیهاداران حیز  .  سهم

مننیپیا مین .  کمهنیست ایران در کاسل  لمان بهد

 20اطالع ندارم ک   یا در مرطع زمسنان سیال 

ه هنگام برگیزار  کینیگیره ریپیارم کیهمی  لی ، 

بپمن شفیق از فدایی فاپیلی  گیرفینی  ه هیهادار 

در هر حیال طیبیعیا ایشیان . حز  شده بهد یا ن 

اطالعی ندارد ک  بدنبال کدام مباحث در کمییینی  

مرکز  ه دفنر سیاسی حز  ه ایینی ی  میهعیع 

من ر  بهده است، رابیطی  بیا عیراق ه عیلینیی 

.کردن  ن در دسنهر کنگره رپارم قرار گرفیت

نارهاها  بپمن شفیق بسیار سیسنمانیییک (  07) 

است ه بخشی از پاپهش دهز  ه انپام زدن بی  

فعالین جنا  سهسیالست ه را جنبش کارگیر  

است زیرا مخالف سهلیدارینی سنینیر هسینینید ه 

دریافت کمک مالی از نپادها  هابسن  ب  دهلت 

ایینیپیا عیالهه بیر .   مری ا را مجاز نیمیی دانینید

درهغ بافنن برا  شریک جرم نراشیدن، پاپهش 

خطر فساد در جنیبیش "در مرال  . دهز هم هسنند

عنیاپیر کیامیال مسینیعید : "  مده" کارگر  ایران

برا  باز کردن راه نفهذ نپادها   مری ایی در 

جنیبیش کیارگیر  اییران  ن بیخیش از فیعیالییین 

گرایش راست جنبش کارگر  اسیت کی  نیعیلیق 

خاطر  ب  هیچ نهع سهسیالییسیمیی در گیذشینی  

بپمن شیفیییق بیا ".  نداشن  ه هم اکنهن هم ندارند

نپمیم از پیشیی ایین جیمیلی  را بیپیانی  پیاپیهش 

پیرف نیظیر از : " دهز  کرده ه نهشن  اسیت

این ک   یا در این سطیهر مینیظیهر رعیا میریدم 

رنین بهده است یا ن ، اه در حیال دادن  در  

بعد، امیر پیییام، بیرادر ".  شرکت هاحد  هاست

عریدنی بپمن شفیق ه ععه دیگر محفل امید بیا 

ان ا ب  این پاپهش دهز  ب  فعالین جینیا  ریا 

جنبش کارگر  انپامات کثیف هم ار  با رژیم 

در نمام این سیالیپیا میپید  .  اسالمی را می زند

کههسنانی ه ایادیش در ایران علی  فعالین جنا  

را جنبش کارگر  سم پاشی کردند ه فیعیالییین 

کارگر  را از ارنباط با سهسیالیسنپا بیر حیذر 

می داشنند ه در خیار  افیراد  بیا میهاعیعیی 

رقت انگیز نظیر امیر پیام، سهسیالیسنپا را بی  

مینینیپیا .  منپم ساخنند"  معرفی مخالفین ب  رژیم" 

فعالین جنا  را ه سهسیالیست جنبش کارگر  

بیش از پیش فعالین جنبیش کیارگیر  را عیلییی  

سهلیدارینی سننر با خهد همراه ساخنند ه هرزه 

از (  02.) گهها  امثال امیر پیام رهسیییاه شیدنید

سهلییداریینیی سینینیر فیریط بیا رهشیپیا  کیثیییف 

 مری ایی علی  سهسیییالیییسینیپیا میی نیهان دفیاع 

 .کرد

امیر پیام ععه دیگر محفل امید ک  بیا انینیشیار 

علی  سهلیدارینیی ..."  انحاد بین المللی" اطالعی  

سننر مخالف بهد در نمام این سالپا کیهشیییده نیا 

سهلیدارینی سنینیر را از زییر عیر  فیعیالییین 

کارگر  خار  کند هم از طیرییق بیی اهیمیییت 

نشان دادن  ن ه هم از طریق پیاپیهش دهز  ه 

انپام زنی ب  مخالفان ه افشاگران سیهلیییداریینیی 

در نمام این سالپا مپد  کههسنیانیی زییر . سننر

رنر  ک  اینپا براییش فیراهیم کیردنید نیهانسینی  

بعنهان نمهن  امیر پیام ک  در دفیاع .  فعالیت کند

از اسانله بدنرین انپامات را بی  هیییات میدییره 

سندی ا  هاحد زد، نهشن  رند سال قبلش عیلییی  

محمد قراگهزله را با ییک میریدمی  رینید خیطیی 

مجدد مننشر کیرد ه بی  انیحیاد سیهسیییالیییسینیی 

کارگر  برا  در  مطل  قراگهزله در ساینش 

بد ه بیراه گفت ه برکنار  اسانله را هم جپینیی 

امیر پیام رنان (  05.) با شهراها  اسالمی نامید

ب  فراهم کردن شرایط برا  فعالیت سهلیدارینی 

سننر هفادار است ک  با هم  عیربیانیی کی  ایین 

نش ل هم راسنا با دهلت  مری ا نا هم اکنهن بی  

جنبش کارگر  زده اسیت، جیپیانشیاهیی را کی  

یک عامل بی مردار امپریالیسنی اسیت بیعینیهان 

خطر برا  جنبش کارگر  معرفی می کینید نی  

سهلیدارینی سننر بیا  ن نشی یییالت عیرییف ه 

طهیل جپانی ه با سابر  دشمنی علی  جنا  ریا 

ه سییهسیییییالیییییسییت جیینییبییش کییارگییر  در نییمییام 

اکیینییهن ه بییا نییهجیی  بیی  هییمیی  (  08.) کشییهرهییا

مرنعیات، نا این حد رهشن شده است ک  مپد  

کههسنانی ب  کمک اسانله هم  کاره سینیدیی یا  

مییپیید  .  هاحیید در خییار  کشییهر بییهده اسییت

کههسنانی ه اسانله در نعیییین فیرزانی  داهر ، 

کارمند سهلیداریینیی سینینیر بیعینیهان مینیرجیم ه 

مسئهل سایت سندی ا  هاحد نرش نعییین کینینیده 

در هاقییع فییرزانیی  داهر  میینییرجییم .  داشیینیی  انیید

مشنرک سهلیدارینی سنینیر ه سینیدیی یا  هاحید 

نماینده سهلیدارینی سننر بیرا  .  نهاما بهده است

در ..."  انیحیاد بییین الیمیلیلیی " دیدار با مسئهلین 

همین فرزان  داهر  را  0222نهرننه در سال 

بییعیینییهان میینییرجییم هییمییراه  هرده بییهد ه مییپیید  

. کییههسیینییانییی در اییین جییلییسیی  حعییهر داشییت

هنگامی ک  فرزان  داهر  از سهلیدارینی سننیر 

جدا شد مپد  کههسنانی نیز نالش کرد نیا ه  

از مسئهلیت ساییت سینیدیی یا  هاحید هیم کینیار 

گذاشن  شهد ه در دهره کشمی یش بیر سیر ایین 

مهعهع سندیی یا  هاحید هیمیزمیان ده سیاییت 

در نپایت سندی ا  هاحد اطالعی  داد ه .  داشت

اعالم کرد ک  کدامیک از  نپا سایت سینیدیی یا  

با این هجهد، محمهد قزهینیی یی یی .  هاحد است

از ح منیسینیپیا  سیابیق کی  لیییدرشیان کیهرش 

مدرسی دریافت کمک مالی از  مری ا را مجاز 

می داند، مبارزه علیی  سیهلیییداریینیی سینینیر را 

جیا  نیاسیف " مسخره کرده ه اظپار داشن  کی  

است، اگر در میان رهبران سینیدیی یا  شیرکیت 

هاحد کسانی باشند کی  رینییین بیازییپیا  بیرخیی 

محافل در خار  کشهر را جد  بگیرند ه ذهین 

ه پرانیییک خیهد را میثیال پیرف جین گیییر  

عناپر سهلیدارین  سننر کنند، قراگیهزلیههیا را 

میداندار پحن  کنند ه این را نشان  رادی الییسیم 

 ( 02".)خهد بدانند

بغیر از این، مپد  کههسنانی کهشش بسیییار  

کرد نا همان نرش را در سندی ا  هفت نپی  هیم 

ایفا کند، یعنی همی  کیاره سینیدیی یا  کیارگیران 

نیش ر هیفیت نیپی  در خیار  کشیهر بشیهد کی  

میپید  کیههسینیانیی ه .  خهشبخنان  میهفیق نشید

ایادیش در انپام زنی ه لجن پراکنی علی  فعالین 

جنا  را جنبش کارگر  در میییان سینیدیی یا  

. هفت نپ  هیچ حد ه مرز  را رعایت نی یردنید
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مننپا کهشش فعالین جنا  را جنبش کیارگیر  

در داخل ه خار  ک  امیر پیام از هیییچ اقیدامیی 

علی   نپا فرهگذار نی یرده اسیت بیاعیث شید نیا 

طر  مپد  کههسنانی ه سهلیدارینی سنینیر در 

با نیغیییییرانیی در .  سندی ا  هفت نپ  خنثی شهد

مهازین نش یالنی سینیدیی یا، هیم هیییات میدییره 

سندی ا  هفت نپ  نابع نپمیمات دسن  جیمیعیی 

شد نا هیچ فرد  بعینیهان رئییی  هیییات میدییره 

بننپایی ننهاند نپمیم بگیرد ه هم علی نجانی با 

بیانی  ناریخی خهد در دفاع از اسینیریالل میالیی 

جنبش کارگر  ننیپیا درییافیت کیمیک میالیی از 

در بیانی  علی نجانی .  کارگران را مجاز دانست

ما بنا ب  نجیربی    کسی  : " از جمل   مده است

شده نهسط خهدمان ه نجیربیییات هیم طیبیری  ا  

هایمان در ایران ه دیگر نراط دنیا دریافنیییم کی  

رنانر  ام انی برا  دفاع از حیریهق کیارگیران 

باشد باید از  ن نا جایی ک  ب  عد خهدش نبدیل 

نشهد اسنفاده کیرد، امیا بسیییار  از نیپیادهیا ه 

سازمان ها  جپانی ک  ب  نیام کیارگیران ه در 

ظاهر برا  دفاع از حرهق ما بنا شده اند بیشنیر 

ب  سرابی شبی  هسنند ک  کارگران را دلیخیهش 

کنند ه ب  زبان ساده نر کارگران را گهل بزننید 

نا ب  جا  ن ی  ب  نیره  خهدشان ه هم طیبیری  

ا  هایشان امیدها  بیپهده هنههم ب   نان داشن  

میعینییه    -مین ره  حییمیاییت میاد . ...  بیاشینید

 ".   نهسط کارگران ه ن  جاها  دیگر ناکید می نم

مننپا بیانی  مپم علی نجانی در دفاع از اسنرالل 

مالی جنبش کارگر  ک  علی  دست انداز  ها  

سهلیدارینی سننیر در جینیبیش کیارگیر  اییران 

قرار رابطی  بیا " پادر شده بهد، نیر  در قل  

مپه  پلنهم دهم کمین  مرکز  حیز  "  دهلنپا

کمهنیست کارگر  ک  دریافت کیمیک میالیی از 

دهلنپا  غیر اسالمی را مجاز میشمارد، بهد ه 

ناپر اپغر  را بر  شفن  کرد ه با حیمیلی  بی  

علی نیجیانیی : " مخالفان سهلیدارینی سننر نهشت

همانند مهعهع رهبسپیر، هقینیی كی  اطیالعییی  

برا  حمایت مالی از خانهاده فعالییین كیارگیر  

سندیكا  هفیت نیپی  پیادر میی كینید، خیهد را 

مجبهر می بیند ك  بگهید از مراكز همیبیسینیگیی 

امپریالیسنی می خهاهید كی  كیمیكیی بی  حسیا  

سییرییهط حییز  (  02!".) ایشییان هاریییز نییكیینیید

کمهنیست کارگر  نا حید  اسیت کی  میخیالیف 

یک رهبر کارگر  است ک  اعالم کرده جنیبیش 

کارگر  بیایید از نیظیر میالیی ره  پیا  خیهد 

بایسند ه ننپا ب  کمک کارگران من یی بیاشید ه 

خهاهان کمک میالیی از طیرف امیپیرییالیییسینیپیا 

بیانی  ناریخی علی نیجیانیی نی  نینیپیا از .  نیست

طرف حز  کمهنیست کارگر  نردیر نشد بل   

مهرد اننراد قرار گرفت ه مهجبی شد نا نیاپیر 

اپغر  دهباره ب  مخالفان سهلییداریینیی سینینیر 

 . حمل  کند

در همین رابط  رعا شیپیابیی نیییز در بیییانییی   

ناریخی خهد ک  رند رهز قبل از بازگشنیش بی  

زندان مننشر کرد از جمل  مجیددا بیر اسینیریالل 

هم  جانب  جنبش کیارگیر  از هیمی  جیرییانیات 

: مدافع پاحبان سرمای  ه پناییع  نیاکییید کیرد

نرین خیطیرهیاییی  یكی از بزرگ.  اسنرالل مالی" 

ك  در کنار نفهذ سیاسی ه نش یالنی در كیمییین 

ها ه فّعالین كیارگیر  اسیت، خیطیر نیفیهذ  نشّكل

مالی بهرژهاز ، ب  اش یال گیهنیاگیهن در ایین 

ایین بیهرژهاز  رینیدیین ه رینید .  هیاسیت نشّكل

ممكن است خهِد دهلت باشد، ممكن :  رپره دارد

داران   ها  سرمایی  داران یا نشّكل  است سرمای 

باشند، ممكن است احزا  باشند ه حیّنیا میمیكین 

ها  جیپیانیی بیاشینید كی   است برخی از سازمان

دار ب  اپطال  حیریهق بشیر ییا   خهد را طرف

كینینید، امیا در هاقیع میی  كارگیر میعیّرفیی میی 

هیا  میالیی،  خهاهند با نیهّسیل بی  پیهل ه كیمیك 

ها  كارگر  را کننرل کنند ه نحت نیفیهذ  نشّكل

كی ، كیارگیران بیایید  ننیج  این .  خهد قرار دهند

هیا  میالیِی  بكهشند كی  هیر طیهر شیده هیزیینی 

شان را خیهدشیان نینمییین كینینید، ایین  ها  نشّكل

  كشیهرهیا در  هاست در هم  ست ك  سال سّننی

درست است ك  كارگران بی  .  جریان بهده است

نیهانینید بی  پیهرت  شان نمیی خاطر در مد پایین

شان كنند، امیا  ها  شخپي كمك زیاد  ب  نشّكل

رهن نعدادشان خیییلیی زییاد اسیت ه ریهن بیر 

ها  بهرژهاییی، رییخیت  خالف احزا  ه نشّكل

نهانینید  خرجی ه دزد  ندارند، می ه پاش ه هل 

با اّنكا ب  در مید خیهدشیان، بی  اسینیریالِل میالیی 

مثالً فرف كینییید ییك نشیّكیل كیارگیر  .  برسند

ععه داشن  باشد، اگر هیر ععیه ایین  8222

 0722نشكل ماهیان  حقِّ ععهّیینیی بیرابیر بیا 

  نشیّكیل بیرابیر  نهمان بپردازد، در مد ماهییانی 

هیا   نیعیاهنیی!  میلییهن نیهمیان 00خهاهد بهد با 

هیا  اعینیپیا  کیارگیر  ه  کارگر ، پندهق

ها  همبسنگِی کیارگیر  بی  خپیهص  پندهق

در حمایت از کارگران زندانی ه اخیراجیی، از 

جییمییلیی  اشیی ییاِل دیییگییر  اسییت کیی  کییارگییران 

نهانند بر نیره  طبر  خهد ب  طهر شفّاف ه  می

رعا شپابی، ععه هییینت ." )مطمئن ن ّی  کنند

دار سندی ا  کارگیران شیرکیت  مدیره ه خزان  

دربیاره " رانی نیپیران ه حیهمی ،  هاحد انهبه  

فیرهردیین  05"  مبارزه طبرانی کارگراِن اییران

ده بیانی  رعا شپابی ه علیی نیجیانیی (.  0220

از ده سندی ا  کیارگیران هاحید ه هیفیت نیپی ، 

نشان می دهد هم  جریانانی ک  دریافیت کیمیک 

مییالییی از کشییهرهییا  سییرمییاییی  دار  ه یییا 

سهلییداریینیی سینینیر ه ییا کیال نیپیادهیا  غیییر 

کارگر  را مجاز میی دانینید، جیرییانیانیی غیییر 

اجنماعی ه فاقد هر نیهع نیفیهذ در جینیبیشیپیا  

اجنماعی ه کارگر  هسنند ه با مخالیفیت جید  

 .فعالین جنبش کارگر  ایران رهبرهیند

 

 :بعنوان موخره

با  ن   برکنار  اسانله از ریاست هیات میدییره 

سندی ا  هاحد نهسط طیف هسیعی از جریانات 

کارگر  ه سیاسی مهرد بحث ه بررسیی قیرار 

گرفت اما کمنر در بیطین بیحیران حی یهمینیی ه 

سیاسی، اقنپاد  کنهنی ایران قرار داده شید ه 

لذا بعنیهان حیرکینیی عید کیارگیر  در جیپیت 

اسنفاده از نهان طبری  کیارگیر بیرا  نیغیییییرات 

( 00.) مهرد نظر دشمینیان کیارگیران دییده نشید

ثمره اعنپا  عمهمی طبر  کیارگیر اییران در 

ب  نفع اهعیاع اقینیپیاد  ه سیییاسیی  75سال 

طبری  کیارگیر اییران اجیازه .  کارگران نمام نشد

نخهاهد داد ک  ثمیره میبیارزانیش بیاعیث قیدرت 

گیر  انهاع ه اقسام عد کارگران غیییر  خیهنید 

بیرا   75این در  بزرگ انرال  بپمن .  شهد

کارگران بهد ه هست ه فعالین جنبش کیارگیر  

ایران ه ب  هیژه جنا  را ه سهسیالیست  ن با 

هر سیاست ه اقدامی ک  بخهاهد ی بیار نیییره  

مبارزه کارگران را در خدمت ب  قدرت رسیدن 

بی  هیمییین .  عد کارگران کند، مرابل  میی کینینید

دلیل با پیهسنن اسانله بی  پیرهژه بیانید سیییاهیی 

امیر حسین جپانشاهیی ه رهشین شیدن اهیداف 

غیر کارگر  خره  ه  از اییران کی  دییگیر 

حنی مدافعیان سییینی  ریاکیش هیم از ه  ره  

سانله با نیمیام خیدمیانیی بی  جینیبیش برگردانند، ا

 0220کارگر  ایران کرده بهد از اهایل بپمن 

بییرا  جیینییبییش  0220نییا اهاخییر فییرهردییین 

مینینیپیا عیده ا  در .  کارگر  اییران نیمیام شید

نالشینید نیا ه  را بیدهن ایینی ی  انینیریادانیی بی  

اشنباهات خهد داشن  باشد ب  جینیبیش کیارگیر  

بازگردانند نا پرهژه ا  ک  اسانله عیلییی  مینیافیع 

 ( 00.)اساسی کارگران دارد را پی بگیرد
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انفجار عمهمی در اییران یی یی از احینیمیا نیی 

اسییت کیی  حیینییی سییپییاه پییاسییداران ه هزارت 

اطالعات رژیم اسالمی ن  ننپا  نرا پنپیان نیمیی 

کنند بل   علنا طرحپا  خهد بیرا  میریابیلی  بیا 

 نرا برا  دلگرمی ب  ههاداران رژییم اسیالمیی 

طی رند سال گذشینی  بسیییار  .  نشریح می کنند

از نیرهها قدرت خهد را برا  ایجاد نیغیییییرات 

اکنهن هم  نیگیاه هیا .  دلخهاه خهیش  زمهده اند

اکنیهن دییگیر مسیئیلی  .  بسه  طبر  کارگر است

فرط لزهم حعیهر مینیشی یل طیبیری  کیارگیر در 

بل   مسئلی  .  نیست" نان ه  زاد "مبارزه برا  

اسنرانژ ، سیاست ه هیدفیی اسیت کی  جینیبیش 

ا ن .  کارگر  در مبارزه خهد باید داشن  بیاشید

حیینییی راسییت نییرییین ه عیید کییارگییر  نییرییین 

نیرهها  سیاسی ایران با ایجاد سایت ه نشیریی  

ه غیره در نالش برا  ناثیر گذار  بر دخیالیت 

جنبش کارگر  در اهعاع سیاسی ایران هسنند 

نا طبر  کارگر مطابق رهال طبیعی ه طیبیریانیی 

خهد کل سرمای  دار  ایران را با خطر سیریهط 

پیاحیبیان سیرمیایی  ه .  ه نابهد  رهبره نی ینید

پنایع می کهشند نا کارگران را زییر پیرریمیی 

مغایر با منافع عمهمی ه اسیاسیی کیارگیر  بی  

میدان بیاهرند ه قدرت مبیارزانیی کیارگیر  را 

پیرهژه .  در خدمت مینیافیع خیهد سیازمیان دهینید

اسانله برا  ایجاد نش یل کیارگیر  در خیدمیت 

همین هدف است ه ه  با همین هدف ب  خیار  

هم   نپا ک  می کهشنید .  کشهر  هرده شده است

نا اسانله بدهن رهشن کردن رابط  اش با مپد  

کههسنانی ه سیهلیییداریینیی سینینیر، دفیاعیش از 

خانمی ه اپال  طلبان، هپل شیدن ه جیداییی 

ه امیر حسین جپانشاهیی ه "  مه  سبز" اش از 

بطهر هیژه فاپل  اش با انیپیامیات امینییینیی بی  

هیات مدیره سینیدیی یا  هاحید ه خیهد افیراد ه 

جریانات انپام زننده ب  هیات مدیره سندی ا، بی  

جنبش کارگر  برگردد، عمال ه عیلیییرغیم هیر 

امیالی ک  داشن  باشند در خدمت پرهژه اسیانیلیه 

برا  مپار جنبش کارگر  هسنند نیا بی  مینیافیع 

جید  .  پاحبان سرمای  ه پناییع لیطیمی  نیزنید

بهدن فعالین جنبش کارگر  ایران برا  ایینی ی  

ثمره مبارزانشان در خیدمیت رفیاه،  سیاییش ه 

 زاد  طبر  کارگر ه دیگیر میردم اییران قیرار 

گیرد ریش  در نمام مرارنپا، بی حیریهقیی هیا ه 

فالکت اقنیپیاد  اسیت کی  در رژییم اسیالمیی 

نپیبشان شده در پهرنی   اعنپا  عیمیهمیی 

کارگران کمر رژیم شاه را شی یسیت ه بیاعیث 

 .سرنگهنی  ن شد

 

 : زیر نویسها

برکنار  "رجهع کنید ب  رعا مردم،   –  0

، نشری  ب  پیش، "اسانله در منن کدام اهعاع

در این .  0220اسفند  02، شنب  52شماره 

مطل  نعداد  از افراد ه جریانات ه انپامانی 

ک  ب  هیات مدیره سندی ا  هاحد زده اند، در  

همینجا  زم ب  نهعیح است ک  .  شده است

برکنار  اسانله ه "عالهه بر این نهشن ، مرال  

ژانهی   02  –رعا مردم " )سنت ها  کارگر 

بررسی برکنار  "، باعاف ، میزگرد (0202

با "  منپهر اسانله نهسط سندی ا  هاحد

بپزاد سپرابی، بیژن خهزسنانی، :  شرکت

مجر  )محمد حسین مپرزاد ه رعا مردم، 

" ب  پیش"نلهیزیهن   -برنام  پرهان  هزیر  

شرایط بازگشت "، همرنین (0202فهری   02

، گفنگه  پرهان  هزیر  با رعا مردم، "اسانله

، همگی 0202می  02"  ب  پیش"نلهیزیهن 

 .     مرال  حاعر را ن میل می کنند

در حاشی  عزل منپهر اسانله، این "  -  0

کمپین نا مغز اسنخهان ارنجاعی باید بدهن اما 

ه  .  مجید نمجید   –!"  ه اگر مح هم شهد

نمرکز این نهشن  بر "ناکید کرده است ک  

مهعهع هنک حرمت ه زن سنیز  در کمپین 

ارنجاعی جار  است ک  علی  مریم عیاء ه 

 ".منپهر اسانله برپا شده است

، هنگامی ک  اسانله در 0282در اسفند   -2

زندان بهد، در مپاحب  ا  با سایت نهرهز، 

سایت جبپ  مشارکت، از جمل  اظپار داشت 

اینجان  كامال ب  پهرت مسنرل ه ب  دهر از "

فعا ساز  ها  سیاسی در زمین  اننخابات 

ام ه ب  این ننیج    مطالع  ه بررسی كرده

ام ك  ننپا راه حفظ دسناهردها  انرال   رسیده

عظیم ایران ك  همان اسنرالل،  زاد  ه 

پیشرفت است در را  ب  یاران خانمی ب  دست 

اععا  هیئت مدیره "ه خهاست نا "  خهاهد  مد

ه فعالین ه کارگران در این اننخابات شرکت 

طلبان را  بدهند  کرده ه ب  ائنالف اپال  

". باشد ررا ک  این ائنالف مهرد قبهل بنده می 

همان مهقع سندی ا  هاحد ه فعالینش ه از 

جمل  رعا شپابی اعالم کردند ک  نهپی  

اسانله نظر شخپی خهدش است ه نظر 

رعا شپابی اعالم کرد .  سندی ا  هاحد نیست

ک  کارگران شرکت هاحد نمی نهانند ب  

یاران "رهبران خان  کارگر ک  در لیست 

زیرا امثال محجه  ه . بهدند را  دهند" خانمی

جلهدارزاده در را  خان  کارگر  بهدند ک  

نرش اساسی در سرکه  کارگران هاحد داشت 

ه در جلهگیر  از ایجاد سندی ا  هاحد از هیچ 

جنایت ه دنائنی نا حد بریدن زبان اسانله ابا 

 .ن ردند

ایر   ذرین طی نهشن  ا  با این مالحظ  ک  

نف  "، "شخپا امیدهارم این خبر جعلی باشد"

بیان شده را  "  مهععی ک  اینجا از زبان اسانله

در مرابل بپمن شفیق، .  مهرد اننراد قرار داد

مرنعی افشار ، عبا  فرد، امیر پیام ه یدال  

خسره شاهی طی بیانی  ا  مپاحب  اسانله با 

اطالعی  .  سایت نهرهز را قابل اسنناد ندانسنند

اعالم مهعع از درهن زندان ب  )این پنج نفر 

 02.  نفع رژیم فاقد هر گهن  اعنبار  است

با ان ا ب  (  0282اسفند  02  –  0228مار  

این اپل پحیح ک  اظپارات زندانیان سیاسی 

علی  خهدشان ه در دفاع از رژیم اسالمی قابل 

ان ا ه اسنناد نیست، این نلری را بدست می 

دادند ک  بیم  ن هجهد دارد ک  هزارت 

اطالعات نحت نسلط خامن  ا  ه احمد  نژاد، 

اسانله را نحت فشار گذاشن  باشد نا برا  

اسانله !  فعالیت کند"  یاران خانمی"پیرهز  

البن  در زندان ه بیرهن از زندان  ن مپاحب  

ه فراخهان را هرگز ن ذی  ن رد ه پ  از 

 زاد  از زندان، بعنهان رئی  هیات مدیره 

سندی ا مناسبات حسن  ا  با اپال  طلبان 

داشت ه این از جمل  اننرادات هیات مدیره از 

، قبل 0282بعالهه در نیرماه سال.  اسانله بهد

از این   اسانله دسنگیر ه زندانی شهد، ه  ک  

برا  دیدار با انحادی  جپانی نرانسپهرت ب  

ارهپا  مده بهد، همراه با مپد  کههسنانی در 

مپاحب  ا  با نلهیزیهن  مری ا، خهاهان 

قانهن اساسی  05ه  02، 02اجرا  مهاد 

پافشار  بر اجرا  این مهاد .  رژیم اسالمی شد

از قانهن اساسی مهعع شاخص اپال  طلبان 

از نظر اینپا .  دهلنی، خانمی ه رفسنجانی است

ماده اجرا شهد حرهق مردم  2رنانر  این 

نهپی  اسانله از زندان در !  منحرق شده است

ادام  همان مهاععش در بیرهن زندان ه در 

در هاقع محفل امید هیچ .  خار  کشهر بهد

ن  ننپا این، . اننراد  ب  اسانله را بر نمی نابیدند

بل    نجا ک  در لیست فعالین جنبش کارگر  

نام اسانله از قلم می افناد، سهسیالیسنپا را  ما  

 . اننرادات خهد قرار می دادند
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پدیق امجد  را ب   0282بپمن سال  05در 

جرم شرکت در رهز کارگر در زندان سنند  

ایر   ذرین طی نهشن  ا  با نام .  شالق زدند

: ، نهشت"بخشیم  کنیم، ن  می ن  فرامهش می "

  بعنهان ی ی از سیاه 0282بپمن    05رهز"

نرین رهزها  طبر  کارگر ایران در ناری  

در این رهز، ب  جرم شرکت .  ثبت خهاهد شد

در مراسم اهل م ، پدیق امجد  را در سنند  

ه سپ  ب  زندانی بهدن فعالین "  شالق زدند

کارگر  هفت نپ ، ب  گلهل  بسن  شدن کارگران 

خانهن  باد ه زندانی بهدن محمهد پالحی ب  

. جرم برگزار  رهز کارگر اشاره داشت

مرنعی افشار  از اععا  هقت محفل امید 

طی مطلبی  0228بالفاپل  ه در نپم مار  

 قا   ذرین شاید نبخشید، اما فرامهش "ب  نام 

ب  این   ررا اسانله ه شرکت هاحد "   !اید کرده

از لیست افناده است اننراد کرد ه از جمل  

"نهشت   درد  ب  اعنراد من این ابراز هم   ب : 

خهرد ه ایر   ذرین   درد کارگران ایران نمی

غم (  نرین بر هرد مم ن بینان   در خهش )هم 

اثبات مسائل ایدئهلهژیک خهد را دارد؛ ن  غم 

کارگر شالق خهرده، زندانی، اخرا  شده ه 

حدهد یک ماه از پیهسنن ."  باران شده را گلهل  

اسانله ب  جریان امپریالیسنی جپانشاهی گذشت 

ه کجا بهد مرنعی افشار  ک  بدلیل فرط نبهدن 

اسانله در لیست فعالین کارگر ، ب  

سهسیالیسنپا رنین نارهاهایی نسبت می داد نا 

درباره سرنهشت اسانله اظپار نظر کند  حال 

ک  نادرسنی سیاسنپا ه نحلیلپا  محفل امید در 

دفاع بی پرها از اسانله  ش ار شده، عبا  فرد 

بجا  این   برا  محفل امید ه اععایش دل 

دفاع !  بسهزاند، برا  اسانله دلسهز  می کند

محفل امید از اسانله را امیر پیام اینگهن  نهجی  

در نمام دهران قبل منپهر اسانله : "کرده است

ب  درست ه ب  حق مهرد حمایت بی شائب  

بخش اعظم فعالین را ه سهسیالیست قرار 

حماینی ک  عمن هقهف ب  نرط  .  گرفت

نظرات سیاسی ه ایدئهلهژیک نادرست ه غلط 

ه  اما بخاطر نرش عملی مثبنی ک  در نش ل 

یابی ه پیشبرد مبارزات جار  بخشی از طبر  

. کارگر ایران ایفا نمهد پیهسن  ادام  یافت

منپهر اسانله مناسفان  هیرگاه خهد را را ه 

سهسیالیست نعریف ن رد ه فعالیت اش را ب  

مبارزه علی  مناسبات سرمای  دار  ه نفی 

برع   اه .  اسنثمار انسان از انسان ارنرا نداد

منظما ناکید داشت ک  در رارره  نظام 

مهجهد ه با ان ا ب  قهانین جمپهر  اسالمی 

. برا  بپبهد هعع کارگران نالش می کند

مسال  مپم این بهد ک  علی رغم نظرات 

نادرست ه نههمات ه  ب  نظام ه قهانین  ن، 

اما در عرپ  عمل، ه در جریان مبارزات 

کارگران شرکت هاحد اه با نعپد ب  منافع 

کارگران ه ان ا ب  نیره  خهد  نان ه با از 

خهد گذشنگی احنرام برانگیز  برا  بپبهد 

هعع شان نالش کرد ه ب  رشد جنبش مسنرل 

. کارگر  برا  دهره ا  کمک ارزنده ا  نمهد

در حریرت همین نعپد عملی ایشان ب  منافع 

کارگران ه ان ا ب  نیره  خهد  نان بهد ک  

برانگیزنده حمایت ها  هم  جانب  از اه 

)شد در باره پیهسنن منپهر "امیر پیام، ." 

مار   02اسانله ب  اپهزیسیهن بهرژهایی، 

اکنهن نادرسنی رهش برخهرد (  0202

اععا  محفل امید ب  اسانله حنی نیاز ب  اثبات 

مننپا سئهال این است ک  ررا لطف اینپا . ندارد

فرط شامل اسانله شده است  ررا اععا  این 

محفل ه امیر پیام همین رهی  را در قبال دیگر 

فعالین جنبش کارگر  نداشن  اند   نجا ک  

اععا  این محفل با فعالین جنبش کارگر  ه 

یا نش لپا  کارگر  اخنالف داشن  اند علی  

بعنهان .   نپا از هیچ اقدامی فرهگذار ن رده اند

کمین  "نمهن  برخهرد دشمنان  بپمن شفیق ب  

ک  با فاپل  بسیار ..."  هماهنگی برا  کمک 

زیاد از دیگر نش لپا، بزرگنرین نش ل فعالین 

جنبش کارگر  است ه نالش کهدکان  محفل 

امید با همراهی ح منیسنپا برا  زیر سئهال 

بردن حنی علت هجهد  این کمین  نهجیپات 

 . امیر پیام را ب  باد می دهد

 0287نهعیح این  ، محفل امید در شپریهر 

ه با اننشار اطالعی  ا  با امعا  بپمن شفیق، 

مرنعی افشار ، عبا  فرد، امیر پیام ه یدال  

اکنهن .  خسره شاهی اعالم مهجهدیت کرد

رهشن است ک  ننپا عبا  فرد ه بپمن شفیق 

باقی مانده اند ه ناری  ه د یل جدایی بری  

البن  نام  زنده یاد یدال  خسره .  رهشن نیست

شاهی ب  بپمن شفیق، قبل از فهنش در محافل 

کارگر  دست ب  دست می شد ه رهشن بهد ک  

 .از محفل امید جدا شده است

پیهسنن رسمی منپهر اسانله ب  "  -الف   –  1 

این جنبش ه با پررم بازگشت ب  قانهن اساسی 

رژیم اسالمی ه دهره خمینی نجانی برا  این 

منپهر اسانله از سالپا قبل ب  .  جنبش نیست

لحاظ سیاسی ه نظر  بطهر هاقعی در كنار 

دیگر مخالفان ح همنی طیف ملی اسالمی، 

قرار داشن  ه اعنراعانش نیز در رپاررهب  

هاقعیت جامع  .  نظام مهجهد، قرار داشن  است

ایران ه هاقعیت جنبش کارگر  نشان میدهد ک  

کارگران هم از جناحپا  حكهمنی ه جریانانی 

ه هم از کسانی رهن "  جنبش مه  سبز"مثل 

..  منپهر اسانله عبهر کرده اند جریان راه . 

سبز امید ه شركا همانگهن  ك  خهد میگهیند 

جزئی از نظام اسالمی هسنند ه كسی ك  نفپمد 

ك  مدافعان این نظام هیچ جایی در میان مردم 

ندارند، ریز  از سیاست در ایران نفپمیده 

)است منپهر اسانله ه "   -شپال دانشفر ." 

 "(هر ده راست ه یک جنبش اند" مه  سبز"

منپهر اسانله رسما ب  ی ی از "  -  

پیهسنن "، "سازمانپا  جنبش سبز پیهست

اسانله ب  جنبش سبز  سرسهزنی حرانیت ب  

نهیسندگان اطالعی  سندی ا  شرکت هاحد علی  

اه ه ب  طبع  ن دفاع ارنجاعی ه مردسا ران  

)ا  ک  از این اطالعی  شد، نمیدهد بپرام " 

"مدرسی از حز  ح منیست درسپایی از . 

 "(.نحمیل یک عر  نشینی ب  طبر  کارگر

اما از حا  بعد، یعنی از مهقعی   "  -  

منپهر اسانله با نلهیزهن رها، بعنهان فعال 

منبعد مه  سبز در بین فعالین کارگر  معرفی 

میشهد، مهاعع نسبت ب  منپهر اسانله همان 

دفاعیانی ک  .  نخهاهد بهد ک  قبال بهده است

بارها از مبارزات منپهر اسانله شده است، نا 

اپال  طلبان ح همنی ه .  اینجا  مده است

امها  سبز زائده هایی از خهد جمپهر  

)اسالمی هسنند بپرهز ناپر  از حز  ." 

"کمهنیست ایران با نش ر ازحماینپا ه . 

، بپرهز "پشنیبانیپا  ناکنهنی از منپهر اسانله

، نشری  مبارزه 0202مار   2ناپر ، 

 (. 00طبرانی شماره 

هم  میدانند ک  اهاخر ماه فهری  امسال "  -د 

منپهر اسانله با ی ی از رسان  ها  جنبش 

مپاحب  ا  انجام   –گرهه مه  سبز   –سبز 

هماهنگ “داد ک  در  ن، ه  را بعنهان بخش 

این گرهه معرفی ”  کننده فعا ن کارگر 

باید . "فهاد عبدالپی از حز  ح منیست" )کرد

در "(  را از جا کند"  را"پاشن    در این 

امیر جپانشاهی یک "  مه  سبز"پهرنی   

جریان سرنگهنی طل  است ه هنگام معرفی 

. اسانله هم سخنانش سرنگهنی طلبان  است

برا  خهاندن منن سخنان امیر حسین 

جپانشاهی در برنام  معرفی اسانله، رجهع 
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 . 8کنید ب  زیر نهی  شماره 

رجهع کنید ب  عمیم  شماره یک  مرال    –  7 

ه همرنین "  خطر فساد در جنبش کارگر "

رجهع کنید ب  برنام  نلهیزیهن ب  پیش ب  نام 

" اسنرالل مالی طبر  کارگر ه سهلیدرینی سننر"

. گفنگه  محمد حسین مپرزاد با رعا مردم

http://www.youtube.com/watch?

v=R-mAuONZjAk ) 

. رجهع کنید ب  لینک زیر در یهنه   -  2

http://www.youtube.com/watch?

v=FrlO2QvishM) 

فایل این مپاحب  از ره  یهنه  برداشن    - 5

شده بهد اما اکنهن در این لینک قابل دسنرسی 

/http://www.youtube.com.  است

watch?

feature=endscreen&v=7WWHmo

H_miU&NR=1.) 

سخنان امیر جپانشاهی در برنام  نلهیزیهن 

رها ب  مناسبت معرفی اسانله در دهم اسفند 

"ک  عینا پیاده ه نایا شده است 0220 هم . 

هیچ نغییر اساسی در بنا  یک !  میپنان عزیز

کشهر بدهن مبارزه ه هیچ انرالبی بدهن 

فداکار  ها   زم ه سرنهشت ساز جنبش 

کارگر  ک  نپاینا با اعنپابات عمهمی نبدیل 

ب  بسیج شدن نمامی جامع  میگردد، ام ان 

با نهج  ب  این .  پذیر نبهده ه نخهاهد بهد

هاقعیت ه ب  منظهر ایجاد پیهندها   زم در 

جامع  کارگر  ایران ه  ماده ساخنن شرایط 

 زم برا  رسیدن ب  اعنپابات عمهمی ه قیام 

ملی، از  قا  منپهر اسانله خهاسن  ام نا 

مسئهلیت اداره سناد هماهنگی فعا ن کارگر  

مسئهلیت اهلی   قا  اسانله .  را ب  عپده بگیرند

با نهج  ب  سابر  ه نجربیات ارزشمند ایشان، 

ایجاد هماهنگی میان انحادی  ها  کارگر  ه 

کارگران کشهرمان می باشد ک  باید برا  دست 

یافنن ب  حرهق حر  خهد در هقت مرنعی هارد 

 قا  اسانله امرهز در محلی . پحن  عمل شهند

امن، مامهریت خطیر خهد را با پشنیبانی ه 

 . ام انات مه  سبز  غاز نمهده اند

سرنگهنی این ح همت، !  هم میپنان عزیز

 زاد  کشهر، بنا  ایرانی قه  ه مرندر در 

نمام زمین  ها  سیاسی، اقنپاد ، اجنماعی، ه 

فرهنگی، ه از هم  مپمنر احیا  غرهر ه 

حیثیت ملی ما ه رسیدن ب  جایگاهی مطابق با 

شان ملت ایران در جپان، بدهن هزین  ام ان 

هظیف  ما در مه  سبز، .  پذیر نخهاهد بهد

بهجهد  هردن شرایط  زم برا  سرنگهنی این 

ح همت با کمنرین هزین  می باشد هلی نمام 

ام انات ه ندارکات جپان بدهن عزم ه اراده 

ملت ایران ه فداکار  ها  مبارزان ما ام ان 

ما این ح همت را بدهن .  پذیر نخهاهد بهد

جنگ داخلی، بدهن هر  ه مر  ه بدهن 

کهر نرین هقف  ا  در اننرال قدرت، سرنگهن 

اما این بدان مفپهم نیست ک  .  خهاهیم ساخت

حاکمیت خهد بخهد از هم فره می پاشد ه یا 

این   اننخابات  زاد را در یک سینی نرره ا  

در مرابل ح همنپا  .  نردیم ملت ایران نمایند

اسنبداد  فرط یک زبان برا  رسیدن ب  اهداف 

ملی هجهد دارد ه  ن ان ا ب  زهر پنج  

خهدمان می باشد ه ب  ه در این راسنا، 

انرالبپا  اخیر مهسهم ب  بپار عربی این ن ن  

 . را ب  رهشنی ب  ما یاد هر شده اند

جهانان، کارگران، زنان ه !  هم میپنان عزیز

مردان مبارز کشهر، اپال  طلبان، 

رهحانیهن، اععا  سپاه ه ارنش ه نمام 

 نپائی   در داخل ه خار  از ررخپا  

ح همت ب  ف ر  ینده ا  دیگر یعنی ایرانی 

 باد،  زاد ه قدرنمند هسنید، امرهز رسیدن ب  

رنین ایرانی در دسنر  ماست ه در زمانی ک  

شرایط برا  اعنپابات عمهمی ه قیام ملی را 

 ماده سازیم، هر ایرانی در هر کجا ه در هر 

مرام ه مهقعینی باید هظیف  ملی خهد را برا  

 زاد  کشهرمان انجام دهد، ررا ک  هیچ 

مبارزه ا  بدهن هزین ، فداکار  ه از جان 

 "گذشنگی ام ان پذیر نبهده ه نیست

بپرهز خباز با  0222در نابسنان   -  8

نلهیزیهن کهم  ل  مپاحب  کرد ه از افنخارات 

کمین  "خهد برا  جلهگیر  از مهعع گیر  

علی  سهلیدارینی ..."  هماهنگی برا  کمک 

کمین  هماهنگی "مسئهلین .  سننر سخن گفت

طی اطالعی  ا  علنی ب  پخش ..."  برا  کمک

این مپاحب  از نلهیزیهن کهم  ل  اعنراف 

همرنین بپزاد سپرابی جهابی  ا  برا  .  کردند

نهشن  بپزاد سپرابی بپان  .  بپرهز خباز نهشت

ا  بهد نا دهباره عده ا  بپرام رحمانی را 

برا  هرزه گهیی ب  جان اععا  انحاد 

سهسیالیسنی بیاندازند ه در پایان نیز بپرام 

رحمانی در زیر  هار درهغپا  خهدش مدفهن 

در این میان بپرهز خباز ک  در مرابل  با .  شد

فعالین جنا  را جنبش کارگر  از هیچ کار  

فره گذار نیست، با اننشار یک اطالعی  علنی 

از اراجیف بپرام رحمانی علی  انحاد 

سهسیالیسنی کارگر  ک  از جمل ، محسن 

ح یمی ه فرزاد کمانگر جعلی ایجاد کرده بهد، 

ررا ک  بپرام رحمانی ب  دفاع !  نش ر کرد

فعالیت بپرهز خباز در مهرد سهلیدارینی سننر 

بپرام "رجهع کنید ب  .  ب  میدان  هرده شده بهد

رحمانی زیر  هار درهغپا  خهدش مدفهن 

، 28نشری  ب  پیش، شماره   –، رعا مردم "شد

شر  عزم ه .  0200، اکنبر 0222مپرماه 

اراده بپرهز خباز برا  جلهگیر  از اننشار 

اطالعی  علی  سهلیدارینی سننر نهسط کمین  

در نهشن  بپزاد ...  هماهنگی برا  کمک 

جنبش کارگر  نیازمند پداقت "سپرابی بنام 

این  0، عمیم  شماره !"است، ن  نحریف

 . مطل  است

البن  اکنهن محمهد قزهینی در نهشن  ا    –  2

، در رابط  با !اگر در نرکی  میزیسنیم"بنام 

، افشاگر  "مععل سندی ا  شرکت هاحد

فعالین جنا  را جنبش کارگر  علی  

سهلیدارینی سننر را ب  نمسخر ه ریشخند 

راسنی  یا این   محمهد قزهینی با .  گرفن  است

اسنناد ب  بیان پریح کهرش مدرسی لیدر هقت 

ح منیسنپا، دریافت کمک مالی از  مری ا را 

انحاد بین "مجاز می داند با ععهیت ه  در 

انحاد بین "منناقف نیست  ..."  المللی 

در اطالعی  ا  ب  مناسبت برکنار  ..."  المللی

اسانله ه خرهجش از ایران، هم برا  سندی ا  

هاحد ه هم برا  اسانله هر ده  رزه  مهفریت 

در قبال ..."  انحاد بین المللی"مهاعع !  کرد

برکنار  اسانله با امیر پیام ه مجید نمجید  ه 

محمهد قزهینی ک  هر س  نفر ععه  ن هسنند، 

فرق داشت ه از مدافعان اسانله نبهد هر رند 

پ  از پیهسنن اسانله ب  جپانشاهی ه پ  از 

هنهز  رزه  مهفریت خهد برا  "  سهء نفاهم"

 .اسانله را پ  نگرفن  است

انحاد بین "رگهنگی پایان هم ار    -  02

ه مپد  کههسنانی را باید ب  ..."  المللی 

فرپت دیگر  هاگذاشت زیرا مطل  را از 

همانطهر ک  .  مهعهع اپلی دهر خهاهد کرد

برکنار  اسانله در منن کدام "در نهشن  

 02، شنب  52نشری  ب  پیش، شماره " )اهعاع

" مده بهد(  0220اسفند  مپد  کههسنانی : 

ارنباطات بین المللی جنبش کارگر  را ک  

حاپل بیش از ده ده  مبارزه فعالین جنبش 

کارگر  در خار  کشهر بهد ه با هقایع اهل 
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ب  ثمر نشست را ربهد  82ماه م  سرز در سال 

ه ب  مرام ه پهل رسید ه کهشید نا مدافعان 

جنبش کارگر  ایران در خار  کشهر را ب  

( سهلیدارینی سننر)مرکز همبسنگی  مری ایی 

بعنهان بخشی از پرهژه اسانله باید .  منپل کند

من خهاهم کهشید نا .  ب  این مهعهع پرداخت

ب  سپم خهد در اهلین فرپت مم ن ناریخر  

ا  از ده ده  مبارزه فعالین کارگر  در خار  

برا  شناساندن جنبش کارگر  ایران ب  

نش لپا  کارگر  در ارهپا ه  مری ا  شمالی 

ه جل  حمایت ه همبسنگی  نپا ه همرنین 

این   رگهن  این فعالیت ها ه با ر  هدفی 

شد ه ..."  انحاد بین المللی "منجر ب  نش یل 

رگهنگی پیدا شدن مپد  کههسنانی در انحاد 

در ."  بین المللی ه مسائل پ  از  نرا بنهیسم

انحاد بین "اینجا ننپا اطالعی  اعالم مهجهیت 

در  شده  2بعنهان عمیم  شماره ..."  المللی 

 .   است

انحاد بین "هنگام جدایی مپد  کههسنانی از 

طی نام  ا  ب  فرید پرنه  ک  ..."  المللی 

حاه  مالحظانی درباره رهال کار انحاد بین 

البن  مطله  برا  : "المللی بهد، از جمل  نهشنم

من این بهد ک  مپد  با  ن   برا  هم ار  با 

جمع مش ل داشت ه در نام  انحاد نیز  مده 

است اما برا  هپل کردن کمین  هامبهرگ ب  

مرکز همبسنگی  مری ا اخرا  میشد ه اخرا  

من رنین .  ه  همراه با دلیلش علنا اعالم میشد

در غیا  این .  سبک کار  را اپهلی می دانم

ه ما .  سبک کار، مسئل  شده است اخرا  مپد 

حا  باید نهعیح دهیم ک  مپد  را اخرا  

درباره مپد  ه نالشش برا  ....  ن رده ایم

ارنباط با ایران ن انی هست ک  مناس  نیست 

نام  ب  فرید ."  کنبی باشد ه بعدا نلفنی می گهیم

، بیست ه هشنم 0287هشنم بپمن   -پرنه  

نرریبا ده سال طهل کشید نا (.    0225ژانهی  

سیامک مهئد (  0222فهری  )  0285در بپمن 

زاده از فعالیت مپد  کههسنانی برا  هپل 

کردن کمین  همبسنگی هامبهرگ ه کال 

نپادها  همبسنگی  لمان ب  سهلیدارینی سننر 

سیامک مهئد زاده در یک جلس  .  پرده برداشت

پالناکی ک  ب  دعهت ده نپاد همبسنگی با جنبش 

کارگر  ایران در خار  کشهر برگزار شد ب  

افشا  سهلیدارینی سننر ه مپد  کههسنانی ه 

فرزان  داهر  برا  نفهذ در جنبش کارگر  

برا  شنیدن نهار این جلسات .  ایران پرداخت

منن پیاده شده .  ب  لینک زیر رجهع کنید

افشاگریپا  سیامک مهئد زاده عمیم  شماره 

/http://www.wsu-iran.org.  است 1

audio/SCenter_1.wma 

در همان زمان انحاد سهسیالیسنی   –  00

کارگر  اطالعی  ا  درباره مهاعع بپمن 

 .است 7شفیق مننشر کرد ک  عمیم  شماره 

در نرد ه بررسی این قرار رجهع کنید   –  00

درباره جپنگیر  اخیر حز  کمهنیست "ب  

ایر  )، "کارگر  در زمین  رابط  با دهلنپا

، شپریهر 0222سپنامبر   -رعا مردم  – ذرین 

 .است 2ک  عمیم  شماره ( 0258

از منن پیاده شده ه ادیت شده سخنرانی   -  02

کمهنیست ها در "کهرش مدرسی نحت عنهان 

در جلس  اععا  حز  "  دادگاه لیبرالیسم را

نیر   ۲  -  ۲۰۰٣ژهئن   ۲۲در لندن در ناری  

فایل ها  پهنی این سخنرانی .  است  ٦٨٣۱

)در پفح  ایننرننی کهرش مدرسی 

www.koorosh-modaresi.com   ) قابل

این منن ب  همت محمد فنهحی .  دسنر  هسنند

 . سرا پیاده ه نهسط سخنران ادیت شده است

محمهد قزهینی ک  در زمان بیان مجاز شمردن 

دریافت کمک مالی از  مری ا نهسط کهرش 

مدرسی، از اععا  کمین  مرکز  ح منیسنپا 

"بهد، نهشن  است یک نشان  دیگر پیرهز  : 

را بر راست را هجهد عناپر  در هیات 

مدیره میدانند ک  گهیا دعها با سهلیدارین  سننر 

همین خهد .  ه ناثیرات  ن را جد  گرفن  اند

نشان  دیگر  از را بهدن هیات مدیره در 

بنا بر افهاه .  مرابل اقا  اساله نلری میشهد

جمعی کاشفین نهطئ  ها  سهلیدارین  سننر در 

خار  کشهر، گهیا سهلیدارین  سننر میخهاهد 

نهسط عناپر ایرانی اش شبان  پهلی را ب  

خانهاده ها  فعالین کارگر  زندانی برساند ک  

میگهیند . باید با نمام هجهد از  ن جلهگیر  کرد

رساندن مخفیان  پهل ب  خانهاده ها  کارگران 

بنا بر .  زندانی برا  اغفال کارگران بهده است

این نئهر ، سهلیدارین  سننر بدهن نام هنشانی 

ن  !  از خهد میخهاست کارگران را اغفال کند

دهنده ه ن  گیرنده این پهل ک  بنا بر سناریه  

رابین ههد  فرط برا  ی بار انفاق افناده است 

سهلیدارین  سننر در این .  هم رهشن نیست

سناریه نرش  دم خیرخهاه  گمنامی مانند رابین 

 .ههد را باز  می ند

هم  این را میدانند ک  سهلیدارین  سننر جدا از 

ماهیت  ن یک نش ل علنی است ه ناثیرگذار  

 ن هم بدهن اهرمپا  علنی مانند مطبهعات ه 

رادیه نلهیزیهن ه ارنباطات علنی ه 

شخپینپایی ک  علنا ه رسما از  ن ه از 

کم پا  مالی ه غیر مالی  ه سیاسنپا   ن 

سهلیدارین  سننر .  دفاع کنند، مم ن نیست

نمینهاند خهبی کند ه در دجل  اندازد، کمک 

. مالی کند ه حنی اسمی از  ن در میان نباشد

خیلی کارگر  ما با طرحپا  "  مبارزین"اما 

جانی دالر  ک  نهسط  قایی ب  نام هارنان از 

 لمان کشف شده بهد نهانسنند مدال نمایندگی 

سهلیدارین  سننر را ب  زهر ب  گردن  قا  

مپد  کههسنانی  هیزان کنند ه اه بنابر این 

سناریه گهیا ی بار میخهاست پهلی را مخفیان  

از طرف سهلیدارین  سننر بدست برخی از 

فعالین کارگر  زندانی برساند ه نرش رابین 

برا  .  ههد در  ن سناریه ب  اه هاگذار شده بهد

این سناریه رند سالی است در محافل ب  

 قا  .  اپطال  کارگر  داسنان نهیسی میشهد

مپد  کههسنانی ب  این دلیل نهسط یک محفل 

ک  در نشری  شان ب  راحنی احزا  را 

اپهزیسیهن ایرانی را منپم ب  اسنفاده از 

اسرائیل برا  راه انداز  نلهیزیهن ه "  ش ل"

فعالینپایشان کرده اند، عنهان مزدهر 

سناریه  دایی .  سهلیدارین  سننر را گرفن  است

جان ناپلئهنی  قا  هارنان هم ب  اندازه همان 

ادعا  اه حریری است ک  مخالفین خهد از 

احزا  را را در همان سخنرانی اش بدهن 

طبل رسهایی "ذره ا  شرم منپم کرده ک  

کمک مالی از اسرائیل گرفنننشان ب  سر بام 

ادعایی ک  هزارت اطالعات جمپهر  ".  افناده

اسالمی برا  هم  مخالفینش بدهن اسنثناء ب ار 

عملیات جن گیر  در باره سهلیدارین  .  میبرد

سننر ه بری  انپامات این محافل همانردر هاقعی 

است ک  نئهر  نئهنهده ایسم ه هم ار  با 

پلی  جمپهر  اسالمی نهسط محفل مرابلشان 

)ب   نپا اگر در نرکی  "محمهد قزهینی، . 

، در رابط  با مععل سندی ا  !میزیسنیم

 (0202فهری   00، "شرکت هاحد

حز  کمهنیست کارگر  برا  محافظت  – 01

از نظرگاهپا  لنین نگپبان ندارد اما برا  

. نرسیدن گزند ب  سهلیدارینی سننر نگپبان دارد

ناپر اپغر  از طرف حز  کمهنیست 

. کارگر  عمال نگپبان سهلیدارینی سننر است

کمنر مهرد  بهده ک  فعالین جنا  را جنبش 

کارگر  در داخل ه خار  کشهر در دفاع از 
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اسنرالل مالی جنبش کارگر  ه یا علی  

سهلیدارینی سننر اظپار نظر کنند ه ناپر 

اپغر  ب  میدان نیاید ه ب  مخالفان سهلیدارنی 

حز  کمهنیست .  سننر بد ه بیراه نگهید

کارگر  هر  نر  زرادخان  امپریالیسنپا علی  

لنین مننشر کرده را نهسط ی ی از کادرهایش 

باز ن ثیر ه ن رار ه نحمل کرده اما اننراد علی  

ب  فعالین .  سهلیدارینی سننر را برننابیده است

جنبش کارگر  نهپی  می کنیم نا از میان 

مطال  منعدد ناپر اپغر  علی  مخالفان 

سالیدریني "اربا  ه "سهلیدارینی سننر، مرال  

 02)،"ش، در جها  محمد قراگهزله"سننر

ایسم ب  بپان   دفاع از نهده“  ه(  0202سپنامبر 

می  00)، ناپر اپغر ، ”  جدال با  مری ا 

را بخهانند نا شناخت بیشنر  از حز  ( 0200

کمهنیست کارگر  ه کادر  یق ه شایسن  این 

ه اما .  حز  در امهر کارگر  بدست بیاهرند

در ماه .  یک ن ن  برا  شناخت بیشنر از ایشان

م  امسال درباره مرال  ناپر اپغر ، از 

کادرها  حز  کمهنیست کارگر ، کامننی 

 یا دفاع از زحمن شان "نهشن  شده است ک ، 

کاربرد هر زبانی ه ادبیانی را مجاز می سازد  

 یا جنبش را برا  دفاع از حرهق حر  

زحمن شان ه نرهیج اندیش  عدالت اجنماعی ب  

فحاشی ه نههین ه مغلط  نیاز دارد  بنظر من 

جنبش را عالهه بر دفاع از حرهق زحمن شان 

هظیف  ارنراء ه رشد ف ر  ه فرهنگی 

ه این .  زحمن شان ه کل جامع  را نیز دارد

ناپر ”  .مپم را باید از خهد شرهع کرد

کمین  "  دهن طالیی"اپغر  این ععه 

مرکز  حز  کمهنیست کارگر  در جها  ب  

سیاست ه "این نراعا در مطلبی ب  نام 

)نزاکت از جمل  نهشن  (  0202پنجم می " 

یک ریز  ک  ظاهرا مد رهز شده “"  است

لطفا . ...  است”  زبان مهدبان “ه ”  اد “است، 

این بساط حیل  ه نیرنگ ه فریبنان را جمع 

دیگر هاقعا مشمئز کننده شده است ک  .  کنید

برا  درک علل !  ”مهد  باز  در می  هرید

برا  فعالین " مهد  باز "شدن " مشمئز کننده"

حز  کمهنیست کارگر ، نگاه کنید ب  کنا  

در این بن بست، س  حز  کمهنیست کارگر  "

اعمحالل "، فپل رپارم، "در اننپا  راه

نسخ  پی ".  اخالقی حز  کمهنیست کارگر 

د  اف این کنا  در سایت انحاد سهسیالیسنی 

 .  کارگر  قابل دسنر  است

 .  2رجهع کنید ب  عمیم  شماره  – 07

اینجا هم بالفاپل  با عده ا  غیرمسئهل "  -02

ه بی قید ب  شرایط ه مهقعیت جنبش کارگر  

ایران مهاج  شدیم ک  پرفا فرپنی برا  

. طر  ه برجسن  نمهدن فرق  خهد پیدا کردند

« خطر سهلیدارنی سننر» نپا با بزرگنمایی از 

را برافراشنند « فساد در جنبش کارگر »پررم 

ه در رهز رهشن، ه در جله  رشم رژیمی ک  

رهزان  مخالفین اش از هر نهعی را ب  انپام 

هابسنگی ب  امری ا ه پهل گرفنن از نپاد ها  

امری ایی ب  زیر ش نج  ها قرهن هسطایی می 

کشاند ه ب  رهب  دار ه جهخ  اعدام می سپارد، 

افشا  فعالین مرنبط با »با افنخار امر 

یعنی «  سهلیدارنی سننر در جنبش کارگر 

را ب  فعالیت «  معرفی مخالفین ب  رژیم»همان 

". خهد بدل نمهدند«  گرایش رادی ال»رهنین 

امیر پیام، یدهللا خسره شاهی، ررا یک رهبر )

 –  ٦٨٣٣اسفند  ۱سهسیالیست جنبش کارگر   

انپامات کثیف امیر .(  021نشری   رش شماره 

پیام حنی ارزش رد کردن ندارد ه خهدش نیز 

ارزانی کسانی ک  با ه  فعالیت می کنند مننپا 

جا  ناسف بسیار است ک  نشری   رش این 

انپامات را علی  فعالین جنا  را ه 

سهسیالیست جنبش کارگر  ک  جریان اپلی 

جنبش کارگر  ایران هسنند، مننشر کرده 

 . است

مرال  مهرد ..."  انحاد بین المللی "سایت   –  05

بحث ه همرنین مطل  امیر پیام در انپام ب  

هیات مدیره شرکت هاحد را در سایت خهد 

اما پ  از مدنی  نپا را مغایر .  در  کرد

مهاعع خهد در قبال سازمانپا  سیاسی ه 

هیات مدیره سندی ا  هاحد دانست ک  در مرال  

امیر پیام طر  شده بهد لذا هر ده نهشن  را از 

مننپا مطابق سیاست .  ره  سایت برداشت

  حز  کمهنیست ایران، ب  امیر "اکهان دیه"

پیام جایزه دادند ه با ه  در نلهیزیهن کهم  ل  

 . مپاحب  کردند

اننخا  سیاسی جدید منپهر اسانله "  –  08

هیچ گهن  نهجیپی برا  اطالعی  معر ه 

مخر  هیئت مدیره کنهنی سندی ا  کارگران 

شرکت هاحد برا  عزل اه از ریاست  ن نمی 

مسال  ب  هیچ هج   نطهر ک  نئهنهده .  باشد

ایست ها  معرک  گیر مدافع اطالعی  هیئت 

مدیره هانمهد می کنند بر سر ررایی عزل 

مسال  بر سر این بهد ک  .  منپهر اسانله نبهد

 ن اطالعی  مشپهر بر منن کمپینی مرد سا ر 

ه عد زن ه عمیرا ارنجاعی علی  منپهر 

اسانله ه مریم عیا، ه با رهشی بسیار مخر ، 

ه با زیر پا نپادن مهازین مپم اساسنام  

از .  مپه  مجمع عمهمی سندی ا پادر شد

این ره  ن اطالعی  ب  جنبش مسنرل ه نهپا  

کارگر  عرب  زد ه هیئت مدیره کنهنی 

همرنان مهظف است  ن عرب  را جبران 

"نماید سناد هماهنگی »ب  نناسبی ک  ."... 

امیرحسین «  فعا ن کارگر  در مه  سبز

جپانشاهی فعال شهد، از طرف مدافعان 

نزدی ی ب  رژیم اسالمی ه نش الت کارگر  

مزدهر  ن، از قبیل نئهنهده ایست ها ه عد 

امپریالیست ها ه را ها  احمد  نژاد ، نرش 

 نردر «  نفهذ امپریالیسم»ب  عنهان «  سناد»این 

بزرگ خهاهد شد نا در پرنه  ن بنهانند سیاست 

ها  دست راسنی خهد را ب  جنبش مسنرل 

لذا افشا  این نرفند ها  .  کارگر  قال  کنند

. دست راسنی بیش از قبل اهمیت خهاهد یافت

در پایان  زم است ب  رند ن ن  ناکید نمهد ه ب  

اهل این   .  طهر جد  بدانپا نهج  داشت

برخالف مهرد سهلیدارنی سننر ک  نحرکات  ن 

در نطف  خف  شد ه بعدا پرفا ب  ابزار  در 

دست فرق  ا  معلهم الحال بدل گشت، اما 

سناد »پرهژه امیر حسین جپانشاهی ه 

نپدید «  هماهنگی فعا ن کارگر  در مه  سبز

این .  هاقعی علی  جنبش مسنرل کارگر  است

از طرف «  کلم  کارگر »پرهژه بپمراه 

ارنجاع سبز مهسه  ه کرهبی نشان   ش ار 

نحرک اپهزیسیهن بهرژهایی برا  نفهذ در 

دهم این  ، ه باز .  جنبش کارگر  می باشد

برخالف مهرد سهلیدارنی سننر ک  در نطف  

خف  شد ه مهعهعیت خهد را از دست داد، 

افشا ه طرد این جریانات بهرژهایی ه نحرکات 

 نپا در رابط  با جنبش کارگر  از عرهریات 

)این دهره است درباره پیهسنن "امیر پیام، ." 

 02، "منپهر اسانله ب  اپهزیسیهن بهرژهایی

این نحلیل نرحم برانگیز فرد  (. 0202مار  

است ک  کین  بی پایانش از فعالین جنا  را 

جنبش کارگر  اجازه نمی دهد ننایج مهاعع 

زیانبارش را ببیند ه هنهز برا  پنپان کردن 

سهلیدارینی سننر از حمل  کارگران  در  

ادعا  امیر .  اشنباه امیر جپانشاهی را میدهد

شدن سهلیدارینی "  نطف  خف "پیام مبنی بر در 

سننر ه از دست دادن مهعهعینش پحت 

ندارد ه برا  از زیر عر  خار  کردن 

بعالهه .  سهلیدارینی سننر اخنراع شده است

حنی اگر سهلیدارینی سننر نععیف شده باشد، 

در اثر فعالیت فعالین جنا  را جنبش کارگر  



 

 

 20  08شماره  

در زیر پاپهش دهز  ه انپامات امثال امیر پیام 

ه با خره بیانی  علی نجانی ه رعا .  بهده است

شپابی در دفاع از لزهم ان ا ب  خهد جنبش 

کارگر  ه از  جمل  در زمین  مالی یک عرب  

اساسی کهبنده ب  سهلیدارینی سننر ه مدافعان ه 

 . جاده پاف کن هایش بهد

حداقل از ده  هشناد "امیر پیام مدعی است 

قرن گذشن  ناکنهن، ه ب  بهیژه از پایان جنگ 

سرد ه فرهپاشی دیهار برلین ه عره  عد 

کمهنیسم ه ناسیهنالیسم ه جنگ ها  قهمی ه 

پدیده ا  نا « عد امپریالیسم»مذهبی در جپان، 

. مغز اسنخهان عد کارگر  ه ارنجاعی است

« عد امپریالیسم»طبر  کارگر می باید پررم 

)را ب  ذبال  دان بیندازد امیر پیام، خان  ". 

: کارگر نپدید  دایمی علی  جنبش کارگر 

امیر (.  0202غفلت جایز نیست، در نهامبر 

پیام مطابق این نظرات، مخالفان سهلیدارینی 

ه ارنجاعی می داند " عد امپریالیست"سننر را 

ه  جرم کهشیده ب  مخالفان سهلیدارینی سننر 

نععیف شهند ه " عد امپریالیسنپا"حمل  کند نا 

طبعا ننیج  منطری فعالیت هایش باز کردن راه 

فعالیت سهلیدارینی سننر بهده ه هست ک  

مننپا مپد  کههسنانی نژاد .  مبارکش باد

بعنهان کار راق کن سهلیدارینی سننر احنیا  

 . نداشن  است" عد امپریالیسم"ب  اهراد پایان 

)اگر در نرکی  میزیسنیم  -  02 در رابط  با ! 

، محمهد قزهینی (مععل سندی ا  شرکت هاحد

 .0202فهری   00  –

سالیدرینی "ناپر اپغر ، اربا  ه   -  02

 02در جها  محمد قراگهزله،  ،ش"سننر

 .       0202سپنامیر 

برکنار  "رجهع کنید ب  رعا مردم    -  00

، نشری  ب  پیش، "اسانله در منن کدام اهعاع

همرنین .  0220اسفند  02، شنب  52شماره 

میزگرد بررسی برکنار  "رجهع کنید ب  

منپهر اسانله نهسط سندی ا  هاحد در 

گفنگه  پرهان  هزیر  با .  نلهیزیهن ب  پیش

بپزاد سپرابی، بیژن خهزسنانی، محمد حسین 

//:http:  مپرزاد ه رعا مردم در لینک زیر

www.youtube.com/watch?

v=BkQYlOhUIFE 

"  ب  پیش"رجهع کنید ب  برنام  نلهیزیهن  - 22

، مپاحب  "شرایط بازگشت اسانله"درباره 

:     پرهان  هزیر  با رعا مردم در لینک زیر

http://www.bepishtv.com/       

******* 
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 خطر فساد در جنبش كارگری ایران
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خطر فساد جنبش كارگر  در اییران را نیپیدیید 

دهلت  مری ا قپد دارد نیحیت عینیهان .  می كند

حمایت از جنبش کارگر  ایران، این جنبش را 

فاسد کند نا از این جنبش در خدمت حل ه فپل 

اخنالفانش با رژیم اسالمی اسنفاده کند ه ییا در 

پهرت هقهع شرایط نغییر رژییم اسیالمیی از 

برهز نحه ت اسیاسیی در اییران کی  فیریط از 

. جنبش طبر  کارگر ساخن  است جلهگیر  کینید

همانطهر ک  برا  جلهگیر  از پیییرهز  ییک 

انرال  رپیگیرا، کیمیک کیرد نیا پی  از رژییم 

سلطننی پپله ، نیرهها  اسالمی در اییران بی  

بزرگنرین مهفریت دهلت  میریی یا .  قدرت برسند

در این زمین ، فاسد کردن انحیادیی  هیمیبیسینیگیی 

لپسنان ه ب ار گیر   ن در خدمت سییاسینیپیا  

 .امپریالیسنی  مری ا علی  اردهگاه شرق بهد

برا  ناثیر گذار  بیر جینیبیش هیا  اجینیمیاعیی 

ایران رندین نپاد دهلنی ه غیر دهلینیی  میریی یا 

فعال شده اند نا در مجمهع راه دخالت ه نیاثیییر 

گذار  دهلت  مری ا را بیر اعینیراعیات عیلییی  

مرکیز " ی ی از اینپا .  رژیم اسالمی همهار کنند

است ک  سیابیری  (  0") مبارزه غیر خشهنت  میز

دخالت هسیع در اهکرائین ه گرجسنان را دارد 

ه اهیدافیش را دربیاره اییران هیم اعیالم کییرده 

برا  ناثیر گذار  بیر جینیبیش کیارگیر  .  است

ایران نیز رندین نپاد فعال هسننید کی  یی یی از 

( 0") مرکز همیبیسینیگیی  میریی یاییی" این نپادها 

است ک  بعنهان یک نپاد غیر اننفاعی بی  ثیبیت 

. رسیده ه در بیش از بیست کشهر شیعیبی  دارد

مرکز همبسنگی  مری ایی در ارنباط با انحادیی  

بییخییش (.  2) سییراسییر  کییارگییران  مییرییی ییاسییت

کهر ی از هزین  فعالینپا  ایین میرکیز نیهسیط 

این انحادی  نامین می شیهد ه بیخیش اعیظیم  ن 

اهقییاف مییلییی بییرا  " نییهسییط نییپییاد  بیی  نییام 

نامین میشهد ک  نیپیاد  نیمیامیا (  1")دمهكراسی

" اهقیاف میلیی بیرا  دمیهکیراسیی. " رسها است

یک مهسس  غیر اننفیاعیی اسیت کی  در زمیان 

رهنالد ریگان ناسی  شده ه هدفش میداخیلی  در 

امهر کشیهرهیا  بی  اپیطیال  جیپیان سیهم ه 

اردهگاه شهره  بهد ه هیم اکینیهن در ارهپیا  

شرقی ه  مری ا   نین فعال است ه همگان از 

نرش  ن بعنهان ابزار سیاست خیارجیی  میریی یا 

" مرکیز هیمیبیسینیگیی  میریی یاییی. " مطلع هسنند

" اهقاف ملی برا  دمیهکیراسیی"مدعی است ک  

دخالنی در نعیین سیاسنپا   ن ندارد مننپا فیریط 

هزین   ن دسن  از فعالیت ها  مرکز همبسنگیی 

الیبینی  !  را میپردازد ک  با اهدافش میهافیق بیاشید

همینجا باید ناکید کرد ک  بخش مپمی از جنبیش 

کارگر   مری ا ه فعالینش، خیهد مینینیرید جید  

سیاسنپا  بین المللی رهبر  انحادی  سیراسیر  

کارگران  مریی یا هسینینید ه عیلییی   ن فیعیا نی  

اینپا سالپاست کی  از جینیبیش .  مبارزه می کنند

 .کارگر  ایران دفاع کرده اند

همزمان با هزیر خارج  شدن کهندالیزا رایی ، 

فییاسیید کییردن جیینییبییشییپییا  اجیینییمییاعییی ایییران ه 

ب ارگیر   ن در خدمت سیاسنپا  امپریالیسنیی 

 مری ا عیلییی  رژییم اسیالمیی در دسینیهر کیار 

در هیمییین .  نپادهیا   میریی یاییی قیرار گیرفیت

در قیبیال "  مرکز همبسنگی  میریی یاییی" راسنا، 

مسائل جنبش کارگر  ایران فعال شده ه اخیییرا 

فعالینش بیا اسینیخیدام کیارمینیدان اییرانیی بیرا  

نما  با فعالیین ه نیپیادهیا  جینیبیش کیارگیر  

ایران ه جل  هیمی یار  بیا  نیپیا هارد میرحیلی  

 .کامال جدید  شده است

از نمیا  بیا "  مرکز همبسنگی  مری ایی" هدف 

جنبش کارگر  ایران ه فعالینش، ش ل دادن ب  

یک جریان  مری ایی در جنبش کارگر  اییران 

است ک  ن  ننپا مبنا  سیاسنپا ه اقیدامیانیش در 

راسنا  نحرق منافع مسنرل طبر  کیارگیر اییران 

علتیته صتاحتبتان صتنتایتی و سترمتایته و رژیتم 

اسالمی نتبتاشتد بتلتکته هتدفتش تتحتقت  متنتافتی 

سیاست خارجی آمریکا در قبال رژیتم استالمتی 

می کهشد نا "  مرکز همبسنگی  مری ایی. " باشد

جنبش کارگر  ایران ه فعالین  نرا فاسد کند نیا 

ن  ننپا از مبارزه برا  نحرق خهاسنپا  دیرین  

طبرانی خهیش باز مانند بلك  بی  ابیزار  بیرا  

دسنیابی ب  اهداف سیاست خارجی  میریی یا در 
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این فساد  است .  قبال رژیم اسالمی مبدل شهند

 .ک  جنبش کارگر  ایران را نپدید می کند

دهلت  مری ا قبل از اینپا ه در دهران شاه نیییز 

کیهشیشییپیاییی بیرا  نییاثییییر گیذار  بیر جیینیبییش 

نیمیام .  کارگر  ایران را در کارنام  خیهد دارد

مییرکییز هییمییبییسیینییگییی " نییالییشییی را کیی  اکیینییهن 

برا  نما  گیر  با جنبش کارگر  "   مری ایی

ایران ه فعالینش انجام می دهید در زمیان شیاه 

سفارت  مری ا در ایران انیجیام داده اسیت، از 

قبیل فرسنادن فعالین سینیدیی یاهیا  زرد دهران 

شاه ب   مری ا برا  شیرکیت در سیمییینیارهیا ه 

 مهزش دیدن بیمینیظیهر فیراگیییر  فیهت ه فین 

نبلیغات ه نهطئ  علی  فعالین سهسیالیست جنبش 

کییارگییر ، سییاخیینیین انییحییادییی  هییایییی کیی  بییا 

سهسیالیسنپا ه کمیهنیییسینیپیا در طیبیری  کیارگیر 

مرابل  کند، ه جنبش کارگر  ایران را از نما  

بییا احییزا  ه سییازمییانییپییا  سییهسیییییالیییییسییت ه 

فیعیالییینیپیا  سیفیارت .  کمهنیست بیر حیذر دارد

 مییرییی ییا از مییحییدهده نییمییاییینییدگییان ه فییعییالییییین 

سندی اها  دهران شاه فرانر نرفت ه در میییان 

فعالین جنبش کارگر  ایران ک  ناریخا ریپیگیرا 

ه مخالف رژیم شاه ه ح همت سلطنینیی بیهدنید 

ریرا .  ننهانست مهفق گردد ه  جرم ناکام میانید

ک  دهلت  مری ا ی ی از حامییان اپیلیی رژییم 

شاه بهد ه جنبش کارگر  ایران ک  همهاره در 

اپهزیسیهن رژیم سلطننیی قیرار داشیت بینیا بی  

نعریف نمی نهانست ههادار سیییاسینیپیا  دهلیت 

ب  هیمییین اعینیبیار در زمیان شیاه .   مری ا باشد

ایران فاقد اپهزیسیهن طرفدار دهلت  مری ا بهد 

زیرا اعنراف بی  رژییم شیاه از اعینیراف بی  

امیا امیرهز .  دهلت  مری ا جیداییی نیاپیذییر بیهد

اکیینییهن اپییهزیسیییییهن بییهدن ه .  ریینییییین نیییییسییت

 مری ایی بهدن نهاما ام یان دارد ه در جینیا  

راست سیاست ایران ک  شامل سلطینیت طیلیبیان 

هم میشهد جریانات طرفدار  مری ا بسیار اسیت 

ه حنی می نهان سازمانپا ه افراد  را یافت ک  

ب  همین دلیل از نظر دهلت . سابرا رپی بهده اند

 مری ا، اگر می نهان اپهزیسیهن طرفدار دهلت 

 مری ا داشت پ  میی نیهان جینیبیش کیارگیر  

ایین میبینیا  امییید .  طرفدار  مری یا نیییز داشیت

دهلت  مری ا در میهفیریییت بیرا  فیاسید کیردن 

جنبش کیارگیر  اییران ه اییجیاد ییک جیرییان 

طرفدار سیاسنپیا  دهلیت  میریی یا در جینیبیش 

 .کارگر  ایران است

طبق اطالعانی ک  در حال حاعیر در میحیافیل 

فعالین جنبش کارگر  ایران در خیار  کشیهر 

میی "  مرکز همبسنیگیی  میریی یاییی" هجهد دارد 

کهشد نا بی  انیحیا  گیهنیاگیهن ه از جیمیلی  از 

طریق جریانات اپهزیسیهن طرفدار  میریی یا ه 

نپادها ه افراد هابسن  یا منیمیاییل بی   نیپیا سیهد 

جهیند نا با جنبش کارگر  اییران ه فیعیالییینیش 

فیعیال شیدن ایین دسینی  از . ارنباط بر قرار کند

احزا  ه سازمانیپیا ه نیپیادهیا  هابسینی  ه ییا 

نزدیک ب   نپا در قبال مسائل جنبیش کیارگیر  

ه از جمل  برگزار  سمینارهیا  کیارگیر  در 

رند میاهی  اخیییر در خیار  کشیهر در هیمییین 

ن  نینیپیا ایین بیلی ی  حینیی میی .  رارره  است

کهشند نا از جمل  جناحپایی از نیحی یییم هحیدت 

را از طریق فعالیین سیابیق دانشیجیهییی کی  در 

خار  کشهر ارنباطشان با نپادها   میریی یاییی 

سیاخینیمیان " ظاهرا فیریط بیرگیزار  جیلیسی  در 

اسیت بیرا  ارنیبیاط بیا جینیبیش "  کنگره  مری ا

 .کارگر  ایران ه فعالینش بسیج کنند

بنا ب  نعریف گرایش را ه سهسیالیست جنبیش 

کارگر  ه فعالینش علییی  نیبیدییل شیدن جینیبیش 

کارگر  اییران بی  ابیزار اجیرا  سیییاسینیپیا  

بی  .  امپریالیسنی  مری ا قاطعان  خهاهند ایسینیاد

این اعنبار سییاسینیپیا ه اهیداف دهلیت  میریی یا 

برا  هرهد ه دخالت در جنبش کارگر  اییران 

می نهاند ننپیا بیر بیخیشیی از فیعیالییین گیراییش 

فیعیالییین .  راست جنبش کیارگیر  مینی یی گیردد

گرایش راست جنبش کارگر  در ایران نا  نجیا 

ک  ب  مهاعع ه رابط  با  مری ا بر میی گیردد 

بیخیشیی از   -الیف .  هم اکنهن س  بخش هسینینید

فعالین گرایش راست جنبش کارگر  ک  سیابیری  

حمایت از سهسیالیسم اردهگاهی دارند ه هینیهز 

خییهد را سییهسیییییالیییییسییت مییی دانیینیید ه در 

سیاسنپایشان رگ  هایی از یک عد  میریی یاییی 

این گرهه از فعالین گیراییش .  گرایی هجهد دارد

راست جنبش کارگر  مسنرل از اخنالفیانیی کی  

با گرایش را ه سهسیالیست جینیبیش کیارگیر  

ه هم اکنهن حهل ماهیت ه نحهه نش یییل )دارند 

نش لی است ک  کیارگیران بیایید داشینی  بیاشینید، 

، اما بر سیر میمیانیعیت از نیفیهذ ( منمرکز است

نپادها   مری ایی در جنبش کارگر  ایران در 

بخشی دییگیر از   –  .  کنار گرایش را هسنند

ههاداران سابق سهسیالیسم اردهگاهی ک  اکنهن 

لیبرال شده اند ه گاردشان در مرابل سیاسینیپیا  

 مری ا در قبیال اییران بیاز اسیت ه ییا رینیدان 

. مح م نیست ه بععا پره هم  مری ایی هسینینید

عناپر کامال مسنعد برا  باز کیردن راه   –  

نفهذ نپادها   مریی یاییی در جینیبیش کیارگیر  

ایران  ن بخش از فعالین گرایش راست جینیبیش 

کارگر  است ک  نعلق خاطیر  بی  هیییچ نیهع 

سهسیالیسمی در گذشن  نداشن  ه هم اکینیهن هیم 

 .ندارند

بییخییش دیییگییر  از جیینیا  راسییت جیینییبییش   –د 

کارگر  ک  ب  لیبرالپا ه سیهسیییال دمی یراسیی 

نزدیک است بدلیل داشنین اسینیرانیژ  فیعیالیییت 

علنی، ندریجی گرایی ه فعالیت درهن سیسنمیی 

ب  لحاظ عملی در طرفدار  از خط  میریی یاییی 

دارا  محدهدینپا  بسیار زیاد  است ه از این 

 . زاهی  قادر نیست پر قدرت ظاهر شهد

عالهه بر اینپا، رهشن است کی  نیا در جیامیعی  

 دم ها  ابن الیهقیت ه فیاسید هجیهد دارنید، نیا 

جامع  مهجهد خپلت ابین الیهقینیی ه فسیاد را 

دائما بازنهلید می کند، حعهر برخیی عینیاپیر 

ابن الهقت ه فاسد، ه یا مسنعد برا  فساد ه ابن 

الهقنی در میییان فیعیالییین جینیبیش کیارگیر  ه 

بی  .  گرایشات مخنلف  ن غیر قابل اجننا  است

اینپا باید جریانانی را اعاف  کرد ک  نحیت هیر 

نابله ه عنهانی می کهشند نا با دست ه پا کردن 

ی یی ده فیعیال کیارگیر  ه اییجیاد گیرههیپیا  

کارگر  ره  کاغذ ه یک سایت، ه نحت لها  

هیا  میخینیلیف از " ان جیی اه" ه "  پرهژه هیا" 

بهدج  هایی ک  نیپیادهیا   میریی یاییی در قیبیال 

رنین فعالییت هیاییی میی پیردازنید، بیرخیهردار 

برا  اینپا هم اکنیهن فیعیالییین کیارگیر  .  گردند

ایینیپیا  گیاهیانی  ییا .  یک ناندانی بیاالیریهه هسینینید

نا گان  راه هرهد نپادها   مری ایی بی  جینیبیش 

کارگر  ایران را باز می کنند نا زمییینی  فیاسید 

 .شدن  نرا فراهم  هرند

 

 نیازهای مالی جنبش کارگری 

این حریرنی است ک  جنبش کارگر  ایران برا  

عبهر از این دهره، یعنی از دهره بی نش لی ب  

دهره منش ل بهدن، عالهه بر حمایت سیاسی ب  

نییپییادهییا  .  حییمییاییینییپییا  مییالییی نیییییز نیییییاز دارد

 مری ایی نالش می کنینید نیا بیرا  نیامییین ایین 

نیازها با فعالین جنبش کارگر  نما  بگیرند ه 

طبیعیا حیمیاییت هیا  .  راه نفهذ خهد را باز کنند

سیاسی ه معنه  از جنیبیش کیارگیر  اییران ه 

اعنراف ب  بی حیریهقیی کیارگیران ه میحی یهم 

کردن سرکه  مبارزات کارگر  ه دسنیگیییر  

کارگران قادر نیست زمین  ها  ایجاد فسیاد در 
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امیا نیالش بیرا  .  جنبش کارگر  را فراهم کند

برگزار  سمینار درباره جنبش کارگر  اییران 

در خار  کشهر نهسط نپادهایی ک  فرط با ی ی 

ده حلر  ب  جریانات راسیت ه سیلیطینیت طیلی  

مرنبط هسنند ه فراهم  هردن مشرهعییت بیرا  

این گهن  فعالیت ها بهسیلی  افیراد ه جیرییانیات 

را ه پد البن  ناحالی ب  مینیظیهر ییافینین سیر 

نخپا ه راهپایی برا  نما  با فیعیالییین جینیبیش 

. کارگر  در ایران بخشی از این پیرهژه اسیت

نما  با فعالین بععا لیبرال جنبیش دانشیجیهییی 

ایییران در خییار  کشییهر بییرا  سییهق دادن ه 

نشهیق فعا ن جنبش دانشجهیی هم کیش ه مرام 

خهد ب  نما  با فعالین جنیبیش کیارگیر  بیرا  

ایجاد کانالپا  ارنباطیی بیرا  ییافینین راهیپیا  

نفهذ در جنبش کارگر  اییران، نیییز در زمیره 

ب  اینپا باید فعالینپا  گسنیرده .  این پرهژه است

برا  نما  با فعالین جنبش کیارگیر  ه گیرهه 

هیا ه نییپیادهییا  مییعینییبیر کیارگییر  در جینییبییش 

 .کارگر  ایران را نام برد

یک نیییاز حیییانیی جینیبیش کیارگیر  اییران در 

ه بیهییژه .  مرحل  کنهنی حمایت ها  مالی است

دریافت این نهع حیمیاییت بیییشینیر از هیر نیهع 

دیگر  مینهانید مینیشیا اییجیاد فسیاد در جینیبیش 

کارگر  ه فاسد کردن فعالین جنیبیش کیارگیر  

جنبش کارگر  ایران باید بینیهانید کیمیک .  باشد

هییا  مییالییی  زم را دریییافییت کیینیید امییا نییبییاییید 

هیرگهن  کم ی را از مهسسات ه نپادهایی کی  

اسیینییرانییژ  امییپییریییالیییییسیینییی  مییرییی ییا را در 

 .اپهزیسیهن پیش می برند را بپذیرد

 

 چگونه باید ایستادگی کرد؟ 

 

نپادها   مری یاییی بیرا  بیرقیرار  نیمیا  بیا 

فعالین جنبش کارگر  ایران ه نیفیهذ در  ن بیا 

بیا  نی ی  انیحیادیی  هیا  .  مهانعی رهبره هسننید

کارگر  سهسیال دم رات سابری  هیمی یار  بیا 

 مری ا علی  انحادیی  هیا  نیزدییک بی  احیزا  

کمهنیست را دارند امیا فیعیال عیمیهمیا میخیالیف 

دخالت نپادها   مری ایی در جینیبیش کیارگیر  

ایران هسنند ه ایین نیاشیی از نیفیاهت میهاعیع 

ارهپا ه  مری ا بر سر ریگیهنیگیی بیرخیهرد بیا 

رژیم اسالمی ه مععالت مینیطیری  خیاهرمیییانی  

ب  این اعنبار، نا زمانی ک  این اخنالفیات .  است

هجییهد دارد نییپییادهییا   مییرییی ییایییی از ارنییبییاط 

انحادی  ها  رپگرا ه سهسیال دم رات ک  هیم 

اکنهن ارنباط فعال بیا جینیبیش کیارگیر  اییران 

دارند نمی نهانند برا  برقرار  نما  با جنبش 

کارگر  ایران اسنفاده کنند؛ این انیحیادیی  هیا  

سهسیال دم رات اگر مانعی در برابر نپادهیا  

 مری ایی نباشند حداقل ایین اسیت کی  کیمی یش 

 .نمی کنند

در جنبش کارگر  ایران نیز مهانعی در مریابیل 

اه  همانطهر ك  اشاره شد .   مری ا هجهد دارد

گرایش را ه سهسییالیییسیت جینیبیش کیارگیر  

قاطعیانی  میخیالیف پیرهژه ا  اسیت کی  دهلیت 

از .   مری ا برا  جنیبیش کیارگیر  اییران دارد

نظر فعالین گرایش را ننیج  هیرگیهنی  نیمیا  

دهلت  مری ا با جنبش کارگر  ایران ه کیمیک 

ب   ن ریز  بجز ایجاد فساد در جنبش کارگر  

نماسپا ه کم یپیا  انیحیادیی  هیا  .  ایران نیست

سهسیال دم رات ارهپا می نهاند ب  نرهیت یک 

گرایش غیر سهسیالییسیت ه غیییر انیریالبیی در 

جنبش کارگر  ایران منجر شهد اما فساد ایجیاد 

ب  همین دلیل بحث ه جدل در این .  نخهاهد کرد

زمییییینیی  را هیینییهز مییی نییهان در رییپییاررییه  

اما در .  مباحثات درهنی جنبش کارگر  گنجاند

بحیث .  قبال سیاسنپا  دهلت  مری ا رنین نیست

در باره رابط  نپادهیا   میریی یاییی بیا جینیبیش 

کارگر  ایران بحثی در درهن گرایشات جنبش 

کارگر  نیییسیت، بیلی ی  بیحیثیی اسیت بیر سیر 

سالمت، پاکیزگی ه شرافت جنبش کیارگیر  بیا 

بی  هیمییین اعینیبیار هجیهد رینییین .  بد خهاهانش

رهابطی در رپارره  افشاگر  ه مح یهمیییت 

هر گهن  رابط  فعالییین ه ییا هیر بیخیش .  است

جیینییبییش کییارگییر  بییا نییپییادهییا   مییرییی ییایییی ه 

گرههپا، سازمانپا ه نیپیادهیا  اییرانیی کی  در 

رپارره  پرهژه  مریی یا در پیدد نیمیا  بیا 

فعالیین جینیبیش کیارگیر ، حیمیاییت از جینیبیش 

کارگر ، برگزار  سمینار ه راه انداز  دهره 

ها   مهزشی ه غیره هسنند باید افشا ه مح هم 

نپادها   مری ایی باید ب  عینیهان عیامیل .  گردد

فساد ه رهابط ایرانی  نپا در جینیبیش کیارگیر  

ایران باید بعنهان عهامل فساد افشیا ه میعیرفیی 

 .گردند

ثانیا، ی ی از نپادها  فعال در خار  کشهر ک  

ناكنهن سپم ارزنیده ا  در جیلی  هیمیبیسینیگیی 

جنبش جپانی کارگر  با کارگران ایران داشنی  

" انحاد بین المللی در دفاع از کیارگیران اییران" 

است ک  هر نهع هم ار  با این نهع نیپیادهیا  

 . مری ایی را پریحا رد کرده است

 

 تشکیل یک هیات معتمد مالی 

ی ی از راهپا  جلهگیر  از فاسد شدن جنیبیش 

کارگر  اییران ه فیعیالییینیش، نیریبیییح درییافیت 

غیرعلنیی هیر نیهع کیمی یپیا  میالیی از کیلییی  

نپادها  کارگر  است ک  حاعرند بی  جینیبیش 

این را بایید بی  ییک .  کارگر  ایران کمک کنند

رسم ه سنت معنبر در جنیبیش کیارگیر  اییران 

نبدیل کرد ک  کلی  کم پا  مالی باید علنی باشد 

در .  ه کامال رهشن باشد ک  از کجا  میده اسیت

جنبش کارگر  ایران دریافت کمک ها  میالیی 

غیرعلنی ه زیر جیلی یی بیایید میمینیهع بیاشید ه 

بهیژه اگر افراد ه ن  گرههپا ه نشی یلیپیا، ایین 

نهع کم پا  غیر علنی را دریافیت کینینید بیایید 

هاعح . )بعنهان عهامل فساد افشا ه طرد گردند

است ك  اینجا منظهر کمک ها  مالی ناریز ییا 

کمک مسنریم بی  نیک خیانیهاده هیا  کیارگیران 

جان باخن  ه یا زندانی ک  نهسط فعالین جینیبیش 

کارگر  در ایران ه خار  کشهر جیمیع  هر  

میی شییهد ه هییر ییک از راهیپییا  مییییسییر بیی  

این نهع حماییت .  کارگران ایران میرسد، نیست

ها ب  قدمت جنبش کارگر  هجهد داشینی  اسیت 

 .( ه اساسا مسئل  ساز نبهده ه نیست

مسئل  کم پا  مالی نیپیادهیا  بییین الیمیلیلیی ه 

هیمی  ایین نیهع .  انحیادیی  هیا  کیارگیر  اسیت

کم پا برا  جنبش کارگر  اییران ییک نیعیپید 

طبرانی ایجاد می کند نا ب  درج  ا  کی  هعیع 

مالی اش بپبیهد ییابید بی  جینیبیش کیارگیر  در 

ایین .  بخشپایی ک  نیاز دارند کیمیک میالیی کینید

نعپد طبرانی ایجا  می کند نا ب  مجرد ایین كی  

طبر  کارگر ایران نش لپا  خهد را ایجاد کرد، 

کیی  اییین رهز دهر نیییییسییت، کییمییک مییالییی بیی  

بخشپایی از جنبش کارگر  جپانی را ک  نیییاز 

مالی دارند ی ی از مبانی پیایی  ا  سیییاسینیپیا  

 .همبسنگی طبرانی خهد بداند

پهل گرفنن جنبش کارگر  ایران ه فیعیالییین  ن 

از نیپیادهیا  هابسینی  بی  سیییاسینیپیا  خیارجیی 

بی  .   مری ا باید نیریبیییح گیردد ه میمینیهع بیاشید

عنهان یك گام عملی فهر ، بمنظهر نظارت بر 

دریافت ه نحهه نهزیع کم پا  مالی ب  جینیبیش 

کیارگییر  ایییران میی نییهان یییک هیییییات عییالییی 

ایین هیییات کی  طیبیعیا در ارنیبیاط .  نش ییل داد

نزدیک با فعالین، نش لیپیا ه نیپیادهیا  جینیبیش 

کارگر  ایران قرار دارد، مرجع میعینیبیر  از 

معنمدین فعا ن جینیبیش كیارگیر  اییران بیرا  
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. اطالع از کمک کننده ه نحیهه خیر   ن اسیت

اععا  این هیات مسنرل از عراید سیییاسیی کی  

دارند فرط ه فرط باید قابل اعنیمیاد بیاشینید ه در 

جامع  ه بین فعالین جنبش کیارگیر  اییران بی  

 .این امر شپره باشند

 

  0287شپریهر  01 –رعا مردم 

، سیپینیامیبیر 02ب  نرل از نشری  ب  پیش شماره 

  ٦٨٣١مپر  -۲۰۰١
******* 

  :ضمیمه شماره دو

 

جنبش کتارگتری نتیتازمتنتد صتداقتت استت، نته 

 ! تحریف

 ٦٨٣۰ی م شپریهرماه  -بپزاد سپرابی 

 

از نیلیهییزییهن  ٦٨٣۰میرداد  ٨۰در مهرخی   

کهمل  در برنام  رشم انیداز، مپیاحیبی  ا  بیا 

بپرهز خباز، در رابط  با ناریخر  ه مهقیعیییت 

کمین  هماهنگی، پخش شد کی  در ایین ارنیبیاط 

 زم دیدم عرهرنا ب  ده ن ینی  از بیحیث هیا  

 . ایشان اشاره ا  کهناه داشن  باشم

در شرهع برنام  نهسط مجر ، بیپیرهز خیبیاز 

بعنهان سخنگه  گذشن  کمین  هماهنگی معرفی 

شد نا شاید ناکید  برنائید پحیبیت هیا  ایشیان 

باید یا  هر شیهم کی  سیخینیگیه بیر اسیا  . باشد

نعریف در کمین  هماهنیگیی، نینیپیا زمیانیی میی 

نهاند در این مرام پحبت کند ک  حیامیل نیریطی  

نظرات هیئت اجرایی هقت کمین  باشد ه خیار  

از  ن، ارائ  هیر گیهنی  بیحیثیی قیطیعیا نیظیرات 

 .شخپی قلمداد خهاهد شد ه  غیر

 : ن ن  اهل 

بپرهز خباز ب  مهعهعانی اشاره داشت ک  بی  

دلیل علنی بهدن کار کمین  جها  دادن ب   نپیا، 

.  ن هم با  مار ه ارقام شاید ام ان پذییر نیبیاشید

ه  معنرد اسیت کی  اکیثیرییت اععیا  کیمییینی  

باهر دارند کی  نشی یل هیا  ...  هماهنگی برا  

 . کارگر  باید مسنرل از احزا  باشند

این نگاه قطعا اگر بر این باهر اسنهار باشد کی  

هر نش ل دارا  ارگان ها ه م یانیییزم نپیمیییم 

گیرنده خهد است ه ایین نشی یل هیا بیا را  ه 

نبادل نظرجمعی اععا  خهد، برنام ، اهداف، 

سبک کار ه اسنرانیژ  نشی یل را نیعییییین میی 

کنند، کامال درست اسیت ه هیر فیعیال جینیبیش 

کارگر  باید رنین نگاهی را داشن  بیاشید؛ ییک 

فعال علنی کار، ه یک نشی یل عیلینیی  نیپیم در 

شرایطی ک  هییچ گیهنی  فعیا  دمیهکیرانییی یی 

هجهد ندارد قطعا خهد را درگیر کار حیزبیی ه 

سازمانی نخهاهد کرد، ررا ک  عرپ  کار یک 

فعال علنی مشخص می باشد هعدهل از  ن در 

. رنین شرایطی، ب  معنا  خهد زنی خهاهد بهد

اما در یک جامع   زاد قطعا یک کارگر  گاه بیا 

هجهد ععهیت در نش ل کیارگیر ، هیمیزمیان 

می نهاند ععه ییک حیز  خیاص هیم بیاشید، 

نف  ععهیت ب  هیچ هج  ب  معنا  عدم بیاهر 

اسیینییرییالل نشیی ییل کییارگییر  نییخییهاهیید بییهد، 

همانطهرک  قبال گفنم برنام  ه اسینیرانیژییک ه 

اهداف هر نش ل کارگر  باید با اراده جیمیعیی 

اععا   ن نش ل برنام  ریز  شهد ن  نیهسیط 

 . اراده احزا  ه افراد خار  از نش ل

اما ره  دیگر س   این رنین نیییسیت، افیراد ه 

جریانانی هسنند ک  کامال عد نشی یییالت ه در 

یی یی از ) هاقع عد نحز  کارگر  می باشینید 

اخنالف نظر ها  اکثرییت اععیا  کیمییینی  بیا 

ه در ( جریان لغه کار مزد  همین رهی رد بهد

پهشش رنین نگاهی همیش  ب  دنبال  ن هسینینید 

نا با دادن  در  غلط ه مغیلیطی  کیردن، سیطیح 

نهقع ه مبارزه سیاسی کارگران را فره نشیانینید 

ه ننپا کارگران را هادار ب  ران  زنیی رهزانی  

 . کنند

این نگیرش بی  دلیییل رهیی یرد رفیرمیییسینیی ه 

سندی الیسنی اش، اینگهن  می اندیشد ک  طیبیری  

کارگر شایسنگی ه نهانایی بدست گرفنن قیدرت 

سیاسی در جیامیعی  را نیدارد، ایین ییک درک 

عر  مانده از جنبش کارگر  اسیت کی  بیدلیییل 

اخنناق، هر رهزه ب  این نیگیرش حینیی نیهسیط 

حامیان سرمای  دامین زده میی شیهد نیا سیطیح 

مبارزه طبر  کیارگیر از ریپیار ریها میبیارزه 

 .پنفی خار  نگردد

 :ن ن  دهم

بپرهز خباز در ادامی  گیفینیگیه  خیهد میدعیی 

است، کسانی در کمین  هماهنگی سعی داشنند نا 

اسنرالل کمین  را از بین ببیرنید ه بیرا  اثیبیات 

ادعا  خهد ب  مسئل  سهلیدارینی سینینیر اشیاره 

اه می گهید کمین  هارد ایین مینیاقشیات .  می کند

( پدهر اطالعی  بر علی  سهلیییداریینیی سینینیر) 

ررا کی  بی  !!  نشد ه بر اسنرالل خهد پا  فشرد

باهر ایشان، جریان خاپی در کمین  پیافشیار  

داشت نا اطالعی  ا  بر علی  سهلیدارینی سننیر 

ه مپد  کیههسینیانیی نیژاد پیادر شیهد امیا بیا 

نپمیم درست ه ب  جا کمینی  هیمیاهینیگیی، ایین 

عملی نشد ه نشان داد ک  کمین  مسنرل اسیت ه 

 ... ربطی ب  جریانات ندارد ه 

 قا  بپرهز خباز خه  می داند ک  بحث مپد  

کههسنانی نژاد ه کمک هیا  میالیی ریریدر در 

ه  اطیالع .  جنبش کارگر  هاقیعیی میی بیاشید

دارد ک  رگهن  مپد  کههسنانیی نیژاد، سینیگ 

انداز  می کرد نا جله فعالیت فیعیالییین پیییشیره 

ه  اطالع دارد ک  از ر  . کارگر  گرفن  شهد

کانال هایی مپد  کههسنانیی نیژاد ه اعیهان ه 

انپار ه  در پیدد بیهدنید نیا سی یان جینیبیش 

حنیمیا  قیا  .  کارگر  را در دسنان خهد بگیرند

خییبییاز بیی  یییاد دارنیید قییبییل از اییینیی یی  مییبییاحییث 

کههسنانی نژاد ه سهلیدارینی سننیر در کیمییینی  

هماهنگیی میطیر  شیهد اععیا  هقیت هیییئیت 

مدیره سندی ا  کارگران شرکت هاحد ه حهمی  

در اخنالفات فی مابیین سینیدیی یا  میربیهطی  ه 

بحث بر سر ایجاد سایت جیدیید از دخیالینیگیر  

کارمند رسمی سهلیدارینی ) خانم فرزان  داهر  

پحبت ب  میان می  هردند؛  بد این هیم (  سننر

ازنهطئ  ها   ن جریان خاص ه افیراد خیار  

 !!. کشهر  است

حنما  قا  خباز ب  یاد دارند هنگاهی ک  من در 

ییی ییی از جییلییسییات از ه  سییهال کییردم،  یییا 

خطرکههسنانی نژاد ه سیهلیییدارنیی سینینیر در 

جنبش کارگر  هاقعی است، یا ن   ه شیمیا در 

جها  گفننید، درست است، من خهد شاهید ایین 

بیا  هردن ) هسنم ه این خطر را درک کرده ام 

، ( مثال ه نمهن  عینی برا  حاعرین در جلیسی 

اما رهن یک جریان خاص در سال ها  گذشن  

نحت عنهان، خطر فسیاد در جینیبیش کیارگیر  

مباحثی را عنهان کرده است، اگر کمین  در این 

رابط  اطالعی  پیادر کینید بیاعیث نیریهییت  ن 

 یا این گفنگه را بی  !!!  جریان خاص خهاهد شد

قطعا ب  یاد دارید رهن ثابیت کیردن ) یاد دارید  

ه من در یک کالم گیفینیم (   ن زیاد مش ل نیست

پ  منفعت جنبش کارگر  در کیجیاسیت، ریهن 

فالن جریان در این میهرد حیرف زده پی  میا 

باید س هت اخنیار کنیم ه جنیبیش را بی  سیالخ 

   !خان  سهلیدارینی سننر بفرسنیم

 قا  خیبیاز،  ییا مینیظیهر شیمیا از اسینیریالل ه 

کمی با خهدنان ره راست !! پافشار  این است 

باشید شما می نهانید ب  دیگران درهغ بگهید اما 
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. قطعا نمی نیهانییید بی  خیهدنیان درهغ بیگیهئییید

امیدهارم ک  رهز  مسائل پلیی  ه امینییینیی از 

جامع  ایران رخت بیر بینیدد نیا مین ه شیمیا ه 

. دیگران بنهانیم حریاییق نیاگیفینی  را بیییان کینیییم

جینییبیش کیارگییر  نییییازمیینید پیداقییت اسییت نیی  

قطعا این هییچ نشیانیی از سیرافیراز  .  نحریف

برا  هیچ کسی نیدارد کی  سییینی  سیپیر کینید ه 

مدعی شهد ک  ما بر علی  سیهلیییداریینیی سینینیر 

اطالعی  ندادیم، انفاقا برع  ، این نگاه همیشی  

یک عالمت سهال را با خهد حمل خهاهید کیرد 

ه شما ه دیگران ه نمامی جریانانی ک   گیاهیانی  

س هت اخنیار کرده اند باید در  ینده ب  جینیبیش 

قطعیا نیاریی  قعیاهت .  کارگر  پاسخگه باشند

اما بحث در ایین رابیطی  بیایید بی  .  خهاهد کرد

زمان خهد مهکهل شهد ه  ن زمان باید شما ره 

در ره مباحثی را ک  میی دانییید بیییان کینییید نیا 

پحت ه سیریم گیفینی  هیا  شیمیا را کیارگیران 

 . ارزیابی کنند

بپرهز گرامی؛ کمین  هماهنیگیی قیائیم بی  هیییچ 

شخپی نیست ه برا  پحت ه سریم رهیی یرد 

ها  حاکم در کمین  باید ب  نظرات جمعی کمین  

کیمییینی  هیمیاهینیگیی .  مراجع  کرد...  هماهنگی 

برا  کمک ب  ایجاد نش ل ها   کارگیر ، در 

عپر حاکمیت سیرمیایی  دار  بی  میثیابی  ییک 

نش ل مدرن با م انیزم خرد جمعی ه با ان ا ب  

ارا  مجمع عمهمی مباحث خهد را ارائ  ه بی  

 .پیش می برد، پ  ب  این امر احنرام بگذاریم

 : کالم  خر این  

طبر  کارگر بدهن حعهر من ه شما ب  مبیارزه 

خهد ادام  خهاهد داد ه در شیراییطیی خیاص، 

نظام سرمای  دار  را ب  زیر خیهاهید کشییید ه 

 حاکمیت خهد را برقرار خهاهد کرد 

ب  این امید ک  منافع طبر  کارگر، مردم ب  منافع 

 .شخپی ه سازمانی باشد

 

  ٦٨٣۰ی م شپریهرماه  -بپزاد سپرابی 

 

******* 

  :ضمیمه شماره سه

 

التمتلتلت  در  اتحاد بتیتن "بیانیه اعالم موجودیت

 "حمایت از مبارزات كارگران ایران 

 

كارگران در اییران از بیییشیمیارا حیریهق بییین 

. المللى شناخن  شده كارگرا ه انسانى محرهمند

دسیینییمییزدهییاا بییغییایییت پییایییییین، بیییییكییارا هسیییییع 

  میلیهنى، فرر رهزافزهن، كار كهدكان، نبعیییف

نسیبیت بی     قانهنى ه محدهدیت شدید بخپیهص

زنان ه مپاجران، سركه  سیییاسیى ه نیاامینیى 

اقنپادا ه اجنماعى ك  نهسط طیبیری  حیاكیم ه 

بهسیل  سیاسنپا ه اقدامات عد كیارگیرا رژییم 

جمیپیهرا اسیالمیى اییران اعیمیال میى شیهنید، 

هععیت غیر قابل نحملى را براا طبر  كارگیر 

 .ایران ایجاد نمهده است

فردان نشیكیلیپیا ه سیازمیانیپیاا  زاد ه مسینیریل 

كارگرا ه عدم هجهد حق اعنپا  در اییران، 

مهانع منعدد ه عظیمى را در میریابیل میبیارزات 

كارگران براا نحرق مطالبات ه حرهقشان ایجاد 

كارگران در اییران بیطیهر رهنییین .  نمهده است

اخرا ، نعری ، دسنگیرا، شكینیجی     در معرف

 .ه اعدام قرار دارند

بی     طبر  كارگر ایران براا پیشبرد میبیارزانیش

حیمییاییت كیارگییران ه نشییكیلییپیاا كیارگییرا در 

در ایین راسینیا، .  سراسر جپان نیاز مبرم دارد

انحاد بین المللى در حماییت از میبیارزات " نپاد 

بیا اهیداف زییر نشیكیییل شیده "  كارگران اییران

 .است

 

پشنیبانى از مبارزات كارگرا براا بپیبیهد _  0

 .اسنانداردها ه شرایط كار ه زندگى در ایران

كارگرا ایران، از    دفاع از مطالبات جنبش_  0

جمل  حیق بیرخیهردارا از نشیكیلیپیاا  زاد ه 

 .مسنرل كارگرا ه حق اعنپا 

قید ه شرط ه خانم  بیخیشیییدن بی   نهقف بى_  2

هرگهن  سركه  سیسنمانیك، نیعیرییی  ه  زار، 

دسنگیرا ه زنیدان، شیكینیجی ، نیرهر ه اعیدام 

 .فعالین كارگرا ه مخالفین سیاسى در ایران

نییرهیییج حییرییهق كییارگییرا ه انسییانییى ه _  1

 زادیپاا شناخن  شده بیین الیمیلیلیى بیراا كیلییی  

 . مردم ساكن ایران

ما از كلی  سازمانپیا ه نشیكیلیپیاا كیارگیران ه 

معنرعین ب  سركه  حرهق كارگرا ه انسانى 

انحاد بین المللى در حیمیاییت " خهاهیم اهداف  مى

را مهرد پشنیبانیى "  از مبارزات كارگران ایران

 .قرار دهند

 

 :حمایت ه ننیید رسمى

كیینییگیییره كییار كییانییادا؛ انییحییادیییی  كییارگیییران 

سازا كانیادا؛ انیحیادیی  كیارگیران پسیت  انهمبیل

 كانادا؛

انحادی  كارگران خدمات عمهمى كانادا، نشری   

 كارگر امرهز

پل پیرهت، نمایینیده سیراسیرا :  هیئت مشاهرین

كنیگیره كیار كیانیادا؛ ِاهرت هیهِگیرز، نیمیایینیده 

سراسرا انحادی  كارگران پست كیانیادا؛ رعیا 

مردم، سردبیر كارگر امرهز ه سخنگها انیحیاد 

الییمیلیلییى؛ فییریید پییرنیها، هییمیاهیینیگ كیینینییده  بییین

 المللى  سراسرا انحاد بین
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 :ضمیمه شماره چهار

 

در خار  کشهر ده گیرهه عیمیده بیرا  :  مردم 

جل  حمایت ه همبسنگیی نشی یلیپیا  کیارگیر  

جپانی با مبارزات کارگران ایران فعالیییت میی 

نییپییادهییا  " ه ..."  انییحییاد بییییین الییمییلییلییی" کیینیینیید، 

ک  در شامل بیش از ده نیپیاد در ..."  همبسنگی

هیر ده ایین .  شپرها ه کشهرها  مخنلف اسیت

مینینیپیا .  نپادها مخالف سهلیدارینی سننر هسنینید

نییپییادهییا  " مییانیینیید ..."  انییحییاد بییییین الییمییلییلییی" 

علی  سهلیدارینیی سینینیر فیعیال ه ..." همبسنگی

بعنهان مثال در انحاد بیین الیمیلیلیی .  قاطع نیست

زنده یاد یدال  خسرهشاهی ک  فیعیا نی  میخیالیف 

سهلیدارینی سننر ه فعالینپا  مپد  کههسنیانیی 

ه  هم در میطیلیع کیردن .  بهد، ععهیت داشت

سیامک مهئد زاده از ماهیت سهلیدارینی سینینیر 
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کین " نرش داشت ه هم کهشید نا بیا می یانیبی  بیا 

، رئییی  کینیگیره کیار کیانیادا، میانیع " جهرجنی

فییعییالیییییت هییا  مییپیید  کییههسیینییانییی بیی  نییفییع 

زیرا مپد  کیههسینیانیی .  سهلیدارینی سننر شهد

با نابله  مسئهل خاهر میان  کنگره کیار کیانیادا 

هارد میشهد ه برا  سهلیدارینی سننر فیعیالیییت 

یدال  خسرهشاهی در بخشی از نام  اش .  می ند

در : " ب  رئی  کنگره کار کیانیادا نیهشینی  اسیت

نیژاد جیپیت  مهرد نالش نامهفق  قاا کههسنانیى

مرنبط کردن برخى از فعا ن کارگر  اییرانیى 

در خار  از کشهر ب  سهلیییداریینیی سینینیر، بیا 

پییاسییخییى کیی  دادییید مشییخییص شیید کیی  شییمییا 

یابى ندارید، هگرنی   کهر نرین نمایلى ب  حریرت

نهانسنید از طریق نما  با فعا ن کیارگیرا  می

نیژاد در  در خار  از کشهر ک   قا  کههسنانیی

این مهرد با  نیپیا ارنیبیاط بیرقیرار کیرده بیهد، 

خهاهان م انب  ه یا نحریق راجع ب  این مسیئیلی  

شما ب  جاا کهری ینیریین نیالیشیى بیراا .  شهید

  شیخیپیى ه غیییر  کشف حریرت، پاسی  نیامی 

عییلیینییى مییرا بیی  پییهرت عییلیینییى ه هییمییراه بییا 

هایی کامال درهغ ه از منظر حرهقى قیابیل  انپام

هییاا فییارسییی ارسییال -شیی ییایییت، بییراا سییایییت

میین بیی  عیینییهان یییک ععییه انییحییاد .  اییید کییرده

-المللی ه یک فعال کارگرا، ب  شما ه انپام بین

المللیی  ها  درهغینى ک  علی  اععاا انحاد بین

اید، اعنراف شدید کیرده  در این نام  بیان داشن 

شییمییا کیی  هییرگییز .  کیینییم ه  ن را مییحیی ییهم مییی

کهر نرین ارنباط شفاهى ه یا کنبى با اععیاا 

اید رگهن  ب  خیهد اجیازه  المللی نداشن  انحاد بین

اید اقدام ب  رنین انپیامیی بی ینییید  یی یی از  داده

اپهل جنبش کارگر  ک  ما با نیمیام هجیهد از 

ها  کارگر  از  کنیم اسنرالل نش ل  ن دفاع می

بیراا .  هر دهلت ه نیپیاد سیرمیایی  دار  اسیت

الیمیلیلیى  همگان کامال  ش ار است ک   انحاد بیین

رنان مهعع قاطعى علی  هرگهن  نپیاد هابسینی  

ها از جمل  سهلیدارینى سننر دارد کی   ب   دهلت

ن  ننپا کهر نرین نمایلى ب  هیرگهن  نیمیا  ه 

یا هم ارا با این قبیل نپادها ندارد، بلی ی  اگیر 

نیهانید  کسى رنین نمایلى داشن  باشد هرگز نیمیی

المللى باشد ه اگر شیخیپیی از  ععه انحاد بین

قییبییل ععییه بییاشیید بیی  یییرییییین هییمییرییهن  قییا  

الیمیلیلیی اخییرا   نیژاد از انیحیاد بییین کیههسینیانیی

ب  هرره ، پیاسی  غیییرهاقیعیی شیمیا .  گردد می

جیدا از ایینی ی   ییا .  مهج  ننسف عمیییق اسیت

ها را نهشن  ه شیمیا فیریط  کارمند شما این درهغ

اید یا ایینی ی  در   ن را غیرمسئه ن  امعا کرده

این درهغگیهییى شیرییک هسینییید، ایین مسیئیلی  

نهاند بدهن پیگیرا بماند ه بی  ایین هسیییلی   نمی

   خهاهم ک  ب  طهر رسمیی از هیمی  ازشما می

از ." ) المللیی پیهزش بیخیهاهییید فعا ن انحاد بین

، " کین جیهرجینیی" نام  یدال  خسره شیاهیی بی  

در (.  ۲۰۰٣-٦۲-۲٨رئی  کنگره کیار کیانیادا،

عین حال امیر پیام ک  میخیالیف انینیشیار بیییانییی  

علی  سهلیدارینی سننر بهد ..." انحاد بین المللی"

بییا مییهاعییع دشییمیینییانیی  اش عییلییییی  مییخییالییفییان 

... انحاد بیین الیمیلیلیی" سهلیدارینی سننر، ععه 

بعالهه اکنهن محمهد قیزهیینیی هیم .  بهد ه هست

ک  فعالیت علی  سهلیدارینی سننر را ب  ریشخند 

می گیرد، ععه انحاد بین المللی است ه هینیهز 

رهشن نیست ک   یا همیانینید زمیانیی کی  ععیه 

کمین  مرکز  ح منیسنپا بهد، درییافیت کیمیک 

 . مالی از  مری ا را مجاز می داند یا خیر

در پهرنی   افراد  بیا میهاعیع غیییر قیاطیع 

علی  سهلیدارینی سننر ه یا راه حیل  میریی یاییی 

نیییپیییادهیییا  " بییی  دشیییهار  بییینیییهانییینییید ععیییه 

میخیالیفیت .  شهند ه یا ععه بمانند..." همبسنگی

ه دشمنی مپد  کههسنانی ه ایاد  سهلیداریینیی 

از هیمییین جیا ..."  نپادها  همبسنیگیی" سننر با 

مای  می گیرد ه  نپا از هیچ اقدامی برا  ایجیاد 

..." نپادها  همبیسینیگیی" ده دسنگی ه نععیف 

در همین نجیربی  رینید سیالی  .  کهناهی نمی کنند

رهشن شیده اسیت کی  ییک نشی یل ه فیرد کی  

مخالف سهلیدراینی سننر ه یا مخیالیف درییافیت 

نییپییادهییا  " پییهل از  مییرییی ییا بییهده بییاشیید بییا 

در ایین .  دشیمینیی نی یرده اسیت..."  همبسینیگیی

 0285رپارره ، هنیگیامیی کی  در  ذر میاه 

 گپی شرکت نمایندگانی از سندی یا  کیارگیران 

" نجیار  کیارگیر " نیش ر هفت نپ  در برنام  

ک  برگزار کننده  ن نپادها  هیمیبیسینیگیی بیهد، 

مننشر شد، مپید  کیههسینیانیی ه دییگیر اییاد  

سهلیدارینی سننر در داخل ه خیار  کشیهر بی  

حرکت در  مدند نا مانع شرکت فعالین سندی ا  

ه .  شیهنید"  نجار  کارگر " هفت نپ  در جلس  

با برگزار نشیدن جیلیسی  از جیمیلی  بی  اعینیبیار 

مپد  . نیز عرب  بزنند..." نپادها  همبسنگی"

کههسنانی ه دیگر ایادیش ب  هر طریق مم ین، 

مسنریم ه غیر مسنریم، با نمیایینیدگیان ه فیعیالییین 

سندی ا  هفت نپ  نما  گرفنند ه بیا نیبیلیییغیات 

..." نپادها  همبسنیگیی" کثیف ه سم پاشی علی  

ه سیهسیییالیییسینیپیا کیهشیییدنید نیا میانیع شیرکییت 

نمایندگان ه فعالین سندی ا  هفت نپ  در جلیسی  

جییپییت اطییالع .  شییهنیید"  نییجییار  کییارگییر " 

هییایییی کیی  خییهد را بیی  هییر نییهعییی "  نییاحییالییی" 

سییهسیییییالیییییسییت مییی دانیینیید ه عییلییییی  مییخییالییفییان 

سهلیدارینی سننر از هیچ اقدامی فره گذار نمیی 

کنند، حرب  اپلی ایاد  سهلیدارینی سننر همان 

نهع نبلیغات کثیییف میریامیات ه نیپیادهیا  عید 

کمهنیسنی  مری ایی علی  سهسیالیسنپا در نیمیام 

نییپییادهییا  " جییپییان بییهد بییاعییافیی  نسییبییت دادن 

بیی  احییزا  ه سییازمییانییپییا  ..."  هییمییبییسیینییگییی

سهسیالیست ه سرنگهنی طل  ه جیالی  نیر از 

، نا فعیالییین کیارگیر  را از " عد انرال " هم  

. بر حذر دارند..."  نپادها  همبسنگی" نما  با 

بعنهان مثال اینپا بیرا  دهر کیردن سینیدیی یا  

، ..." کمین  هماهنگی بیرا  کیمیک" هفت نپ  از 

ه "  عید انیریال " بپزاد سپرابی را میرنیبیط بیا 

غیییر " را ..."  کمین  هماهنیگیی بیرا  کیمیک " 

معرفی می کردند ه فعالییین سینیدیی یا  "  قانهنی

بهدن از نما  بیا "  خطرناک" هفت نپ  را بدلیل 

بییا خییره، بییپییزاد .   نییپییا بییرحییذر مییی داشیینیینیید

سییپییرابییی، اییین خییار رشییم مییدافییعییان ه ایییاد  

سهلیدارینی سننر در داخل ه خار  از کشیهر، 

ب  شهش مسافرت کرد نا نیبیلیییغیات ه اقیدامیات 

بیا .  مپد  کههسنانی ه اییادییش را خینیثیی کینید

مهفریت بپزاد سپرابی جلس  از قبل پیش بییینیی 

 ذر بیرگیزار شید  2در " نجار  کارگر "شده 

ک  عالهه بر بیان نیجیار  ریگیهنیگیی نشی یییل 

سندی ا  هفت نپ  نهسط عیلیی نیجیانیی، بیپیزاد 

سییپییرابییی نیییییز دربییاره جیید  بییهدن خییطییر 

سهلیدارینی سننر سخینیرانیی کیرد ه خیهاسینیار 

بدنبال همین میبیاحیث .  یافنن یک راه ه راره شد

جیلیسی  ا  ..."  نپادها  همبسنیگیی" قرار شد نا 

برگزار کنند نیا سیییامیک میهئید زاده ه بیپیزاد 

سپرابی در افشا  فعالینپا  سهلیدارینی سینینیر 
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نظر ب  اهیمیییت میهعیهع، ایین .  سخنرانی کنند

برگزار ه  0285جلس  بسرعت ه در زمسنان 

مینینیی کی  در .  با اسنربال بسیار  رهبره گشت

زیر می خهانید پیاده شیده سیخینیرانیی سیییامیک 

مهئد زاده است ک  در ابندا   ن شر  می دهید 

ک  ر  اقدامانی برا  مینیپیرف کیردن ه  از 

سخنرانی بعمل  هردند با این حال سیامک مهئد 

زاده عرهر  دانست نجار  فرد  خهد را از 

نما  با مپد  کههسنانیی ه ریگیهنیگیی هپیل 

شدنش ب  سهلیدارینی سننر ه فرزان  داهر  را 

 . نهعیح دهد

   

 ( وارطان)شهادت سیامک موئد زاده 

در مورد تماس سولیداریتتی ستنتتتر از طتریت  

 مهدی کوهستانی با وی

 

افشا  همبسنگی  مری ایی هعیهامیل " در جلس  

  ن برا  نفهذ در جنبش کارگر  ایران

ده نپاد همبسنگی باجنیبیش کیارگیر  اییران در 

 "قسمت اهل -خار  کشهر

 0222فهری   - 0285بپمن 

 

با سالم ب  هم  عزیزان ه خهشیامید بی  شیمیا ه 

بیا .  نش ر از رفرا  برگزار کننیده ایین بیرنیامی 

اجازه نان مردمنا یک نیهعیییحیی را خیدمینینیان 

عرف کنم ک ، قبل از هر رییز  زم میی دانیم 

انگیزه خهدم را از طر  این مسائل با شیمیا در 

ببینیید بیا اهعیاع  شیفینی  ا  کی  .  میان بگذارم

حهل مسیئیلی  میهرد بیحیث میا در ایین رهزهیا 

بهجهد  مده ک  افراد ه گرهه هیا  میخینیلیف بیا 

ادعاها، انپامات، بررس  هیا، شیاییعیات، نیامی  

ها، اطالعی  علی  همدیگر یک فعا  جنیجیالیی 

بهجهد  هردند ک  اپل قعی  در حریرت در  ن 

لهث شده ه شاهد انع اسات ه اثرات منفی  نپیم 

 .مناسفان  هسنیم

من رهن در منن قعایا نیسنم ن  می نهانم  نیپیا 

من فرط حیرف خیهدم .  را نائید کنم ه ن  ن ذی 

ب  نظر من طرفین این دعها هر ده . را می زنم

هم می نهانند نیت خیر داشن  ه هدفشان خیدمیت 

ب  جنبش کارگیر  بیاشید، هلیی از  ده زاهیی  

مخنلف، ه همین ک  مسائل شخپی ه گیرههیی 

 .بمنظهر نخری  ی دیگر باشد

گرهه اهل می نهاند از مهعع مثبت ب  منیظیهر 

جلهگیر  از نفهذ عهامل مثال سهلیدارینی سننر 

ه با  بردن هشیار  کارگران، خهاهان اجیرا  

این مسائل باشد؛ در عمن این ک  این خیهاسیت 

می نهاند ب  منظهر خرا  کردن رقییی ، میانیع 

از رشد ه مطر  شدن اه هم باشد، ه ییا بیرا  

 .رادی ال ه منزه نشهن دادن خهدش باشد

گرهه دهم مم ن است ب  این دلیل ک  طر  ایین 

مسائل مم ن است مهجی  نیفیرقی  ه نعیعیییف 

جنبش کارگر  بشهد، ه ییا رژییم از  ن بیپیره 

بردار  کند، مایل ب  طر  این مسائل نباشد؛ ه 

یا این   برا  حفظ خهدش ه ادام  پرهژه نیفیهذ 

در جنبش، ه خهدش را هیم سیالیم نشیان دادن، 

در هیر حیال .  مخالف طر  ایین مسیائیل بیاشید

حرف ها ه شپادت ها  مین میی نیهانید میهرد 

بپره بردار  ه یا سهء اسنفاده این یا  ن جریان 

 .ه یا حنی رژیم قرار بگیرد

 یا ب  پرف این امیر بیایید سی یهت کینیم ه ییا 

مین بیعید از هقیاییع !  حرایق ره کنمان ب نم  نی 

درهن شرکت هاحید ه سیپی  اخیبیار  کی  در 

مهرد نالش برا  نفهذ در سندی یا  هیفیت نیپی  

رسید، احسا  کردم ک  خیطیر جید  اسیت، ه 

هظیف  خهدم دانسنم ک  نجرب  مسنیریییم خیهد را 

علنی کرده در اخنیار فعالین کارگر  ایران در 

پذیرفنن یا نپذیرفینین، .  داخل ه خار  قرار بدهم

قبهل یا رد ایین شیهاهید بیا خیهد ایین عیزییزان 

من ن  مرعه   ن نظرانی میی شیهم کی  .  است

خهاهان انپراف من بهدند، بیپیمیان د ییل کی  

عرف کردم، ه ن  شیفن  نشهیق ه نائید بععیی 

این را عرف کنم خیدمینینیان، در ایین .  از رفرا

فاپل  ده س  هفن  اخیر از سمینار قیبیلیی گیهییا 

من مرکز دنیا شده بهدم ه میرنی  نیمیا  هیا  

مخنلف، نلفن ه یا ا  میل از طرفین مینیخیاپیم 

ک  بععی ها با پمیمیت ه بیا میحیبیت در حید 

نشهیق، نائید ه رهنیمیهد میی دادنید ه خیهاهیان 

بالع   دهسنانی .  بهدند ک  جلس  برگزار بشهد

ک  ب  هر دلیل ه ب  سب  مینیاسیبیات دهسینیی ه 

رهابطی ک  با هم داشنیم نالش می کیردنید میرا 

منپرف کنند ه هشدار میی دادنید، ه غیییره ه 

. غیره، ک  این برنام  در حریرت بیرگیذار نشیهد

گهیا پالناک هیم امشی  دسینیی در ایین میاجیرا 

داشن  ک  با اخال نی سیعیی در نیاخیییر جیلیسی  

 !بگذریم*. دارد

شنیده بهدم ک  خهد  قا  مپد  کیههسینیانیی هیم 

مایل هست ک  در ایین جیلیسی  حعیهر داشینی  

من هاقعا خهشحال می شیهم ه امیییدهارم .  باشد

ک  ایشان در اینجا باشد نا رنانر  من حرفی بی  

خطا گفنم، ه یا مهرد  از نظر ایشان هاقیعیییت 

نداشت یا من ریز  را فیرامیهش کیرده بیهدم، 

همین جا مرم ره بگیرد ه نپحیح کنید، انینیریاد 

کند، رد ب ند؛ ه از مجریان برنام  هیم نیریاعیا 

می کنم اگر حعهر داشنند ه خهاسنند پیحیبیت 

کنند حق دمهکرانییک ه انسیانیی شیان رعیاییت 

بشییهد ه بیی  ایشییان فییرپییت داده بشییهد کیی  

 . حرفپایشان را بزنند

اشاره ا  ب نم ب  سابر   شنائی بیا  قیا  میپید  

بی    -حیدهدا  0222از سیال .  کههسنانی نیژاد

حدهدا  -! دلیل جهانی حافظ  ام زیاد دقیق نیست

در رابط  با اننشارات سیهگیلی  کی   0222سال 

من ی ی از گردانندگانش بهدم ه پخش کنابیپیا  

ما ک  مسنریمیا از طیرییق دهسینیان ه  شینیاییان 

پخش می کردیم در  ن زمیان، بیا ایشیان  شینیا 

شدم، ک  محبت کرده بهدند ه در پخش کنابپیا  

ما در کانادا نا حدهد  هم ار  می کیردنید، ه 

در .  انپافا بگیهییم بید حسیا  هیم نیبیهد ایشیان

ادام  این رهابط ، در رابط  با مبارزات جپانی 

ه  G8علی  گیلیهبیالیییزاسیییهن ه اجیالیسیپیا   

سازمان نجارت جپانی ه غیره با هم در رابطی  

بهدیم ه ایشان برا  مین اخیبیار، گیزارشیات ه 

هیدئه میفرسناد، ه منپم منرابال اخبار ارهپیا را 

بیعید ییک پیرهژه .  با ایشان در میان می گذاشنم

نرجم   ثار مارک  داشنیم ک  میریدار  در ایین 

زمین  هم ایشان با من هم ار  کیرد ه بیعید بیا 

منهقف شدن این پیرهژه حیدهد ده سیال ییا ده 

ییعینیی .  سال ه نیم دقیرا ارنباطی با هم نیداشینیییم

مهرد مشخپی نبهد ک  عرهرنی برا  نیمیا  

کی  کیانیهنیپیا   0222اهاییل سیپینیامیبیر .  باشید

همبسنگی با کیارگیران اییران در  لیمیان شی یل 

گرفن  بهد ه مطر  شیده بیهد، بیخیپیهص در 

هامیبیهرگ، کی  نشیریی  میاهیانی   لیمیانیی زبیان 

از ایران منینیشیر (  اخبار کارگر )  رباینر نیهز 

می کردیم، یا رهزشمارها  کارگر  ک  شامیل 

مبارزات کارگران در طیهل یی یسیال بپیهرت 

کرهنهلهژ  بهد ه یا رهزشمار حهادث میحیییط 

کار، همرنین در ارنباطات با مجامیع کیارگیر  

ه را  لمان فعال شده بهدیم ه بیشینیر شینیاخینی  

شده بهدیم، ایشان با من نما  نلیفینیی گیرفیت ه 

عمن نشهیق ه نایید ه نبریک فعالیت هیا  میا 

ه عرهرت نح یم ه گسینیرش  ن بی  سیراسیر 

هلیی بیا "  لمان ه سایر کشهرها مطر  کرد ک  

این فعالینپا . دست خالی نمیشهد کار زیاد  کرد
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بایید .  احنیا  ب  بهدج  مالی دارد ک  شما ندارید

از ام انات بین المللی اسنفاده کرد، بیا میجیامیع 

DGB (1 )من رئییی  . کارگر  رابط  گرفت

مین میی نیهانیم .  را می شناسم، دهست من است

شما را ب  اه معرفی کرده نا محیل ه امی یانیات 

بگیرید، من با رهبیران میجیامیع کیارگیر  بییین 

المیلیلیی در رابیطی  مسینیریییم هسینیم ه دائیم بی  

کشهرها   سیایی ه امیریی یا   نییین ه ارهپیا 

مییی نییهانییم بییهدجیی  ا  بییرا  .  سییفییر مییی کیینییم

فعالینپا  شما نامین کینیم ه رهابیطینیان بیا ایین 

من بنا بر شنیاخیت ه ".  مجامع گسنرده نر بشهد

اعنماد  ک  ب  اه داشنم اسنربال کرده هلی اقدام 

ب   ن را مهکهل کردم ب  این ک  مهعهع را بیا 

رفرا   لمان مطر  کنم ه با نهافق  نیپیا شیرهع 

میین ابیینییدا در هاحیید .  بی  بییرنییامیی  ریییز  کیینیییییم

هامبهرگ، سپ  در اهلییین نشیسیت هاحیدهیا  

 لمان گزارش این گفنگه ه ام انات مطر  شده 

ه سهابق  شنائی ام با مپد  را مطر  کردم ک  

مهرد نایید ه اسنربال قرار گرفت، ه ب  پیشنپیاد 

من قرار شد یک بار از مپد  دعهت کنیییم کی  

در حعهر جمع  لمان نظرات ه پیشنپادانش را 

در نما  بعد  میپید  .  مشخص نر مطر  کند

این پیشنپاد را پذیرفت هلی  ن را مهکیهل کیرد 

دقیرا ییادم   -ب  بعد از سفرش ب  هند یا اندهنز  

ه این   احنما  در بیرگشیت بی   لیمیان   -نیست 

عمنیا سیهال .  بیاید ه دیدار  با هم داشن  باشیم

خیانیمیی بیرا  " سهال کرد، ک  !  کرد، دقت کنید

 رباینهر نیهز نام  ا  نهشن  ه گهیا امی یانیانیی 

برا  نرجم  ب  انگلییسیی ه انینیشیار هسیییع  ن 

مین اظیپیار بیی "  ررا جهابش را نیدادیید .  دارد

اطالعی کردم ه گفنم از ایشان بخهاهیید میجیددا 

بفرسند ه محف مح یم کیار  کیپیی  ن را بی  

رند رهز بعد ا  میلیی .   در  خهدم هم بفرسند

از  ن خانم بنام فرزان  داهر ، فیریط بی   در  

خهدم ه ن  ب   در   رباینهر نیهز، رسید ک  اه 

هم مفپال کار  رباینهر نیهز را نایید ه نشیهییق 

ه لزهم پخش هسیع  ن ب  انگلییسیی، امی یانیانیی 

شماره نلفن را .  ک  دارد ه غیره را مطر  کرد

من منن این نام  را بی  اطیالع .  هم خهاسن  بهد

رفرا  هامبهرگ رسانده، بعد هم ایشان نلفنی با 

من نما  گرفت، ه در عیرف ده سی  هیفینی  

رندین بار با من نما  گرفت، ه بسیار پمیمی 

ه خهدمانی شد ه از فیعیالیییت ه امی یانیانیش ه 

ارنباطانش با محافل کارگر   مریی یا پیحیبیت 

از جمل  اطیالع داد کی  بیا سیهلیییداریینیی .  کرد

سننر ک  نپاد مسنرلی است کار می کند کی  مین 

نا  نمهقع اسیمیی از  ن نشینیییده ه  ن را نیمیی 

شناخنم؛ همرنین گفت همسر شیمی  لینیگیرهد  

است، ک  بعدا معلهم شد سیالیپیاسیت از اه جیدا 

شده ه  ننپا خهاسن  از نام اه برا  جل  اعنماد 

طیی ایین نیمیا  هیا .  بخهدش سهء اسنفاده کینید

برنام  ریز  منظمیی بیرا  انینیشیار هیمیزمیان 

.  رباینهرنیهز ب   لیمیانیی ه انیگیلیییسیی رییخیت

همینطهر در یی یی از ایین نیمیا  هیا از مین 

خهاست ک  ب  دعهت سهلیدارینی سننر سیفیر  

ب   مری ا ب ینیم، هیم بیرا  میعیرفیی نیپیادهیا  

کارگر   لمان ه هم معیرفیی بی  انیحیادیی  هیا  

من مجمهع  .  کارگر   مری ا ه  مری ا   نین

این مذاکرات، پیشنپادات ه بیرنیامی  هیا را در 

از .  جلس  بعد  نپیادهیا   لیمیان میطیر  کیردم

 نجا ک  هینیهز رفیریا   لیمیان هیم شینیاخینیی از 

سهلیدارینی سننر نداشنند، هم  نائید کرده ه مین 

ه اهلین مطال  .  پا  اجرا  این برنام  ها رفنم

شماره بعد  را هم برا   ن خانیم فیرسینیادم، ه 

در ایین زمیان در . مشغهل ندارک سفر هم شدم

پاس  نام  ا  ب  رفیرمان یدهللا خسره شاهی از 

فعالین انحادی  بیین الیمیلیلیی، کی  از اهعیاع ه 

فعالیت هایمان پرسیییده بیهد اخینیپیارا بی  ایین 

ارنباطات با مپد  کههسنانی ه فرزانی  داهر  

ه برنام   رباینهر نیهز ه سفرم بی   میریی یا بی  

دعهت سهلیدارینی سننر ه غیره اشیاره کیردم، 

ک  اه بالفاپل  با من نما  گرفت ه هشدار داد 

، ه " در نیلی  افینیاد !  حهاست جیمیع بیاشید"ک  

سهلیدارینی سننر ه ماهیت  ن را ه هابسینیگیی 

فیرزانی  " نهعیح داد، ه این ک   CIAاش را ب  

کارمند سهلیدارینی سننر است ه رسمیا بیا  نیپیا 

کار می ند ه این ها نالش ها  زیاد  کردند ک  

در جریانات فعال کارگر  در داخل نفهذ کننید، 

در خیار  هیم رینید جیا رابیطی  .  مهفیق نشیدنید

حیا  .  برقرار کردند کی   نیپیا جیها  رد دادنید

". سعی کردند از طریق شما هارد ماجرا بشهنید

یدهللا سپ  نرنی  جلس  مشنرکی با ی ی دییگیر 

از رفرا  لندن داد کی  اطیالعیات بیییشینیر  در 

بیطیهر .  مهرد سیهلیییداریینیی سینینیر بیمین دادنید

عمنی ب  مپد  اعنراف کردند ک  بیرا  جیاه 

 .ه مرام ه پهل ر  کارهایی ک  نمی کند

نیاریی  .   ن مهقع هنهز مپد  اخرا  نشیده بیهد

ناریی  .  بهد 0222نام  من ب  یدهللا اهل نهامبر 

دسیامیبیر  02اخرا  مپد  از انحاد بین الیمیلیل 

یی یی از " بهد، ک  بعدها یدهللا بمن گفت  0222

د یل عمده اخرا  مپد  همین برنامی  ا  بیهد 

ک  از طریق نه میخهاست بیرا  شیمیاهیا پیییاده 

منظهرم این است ک  مین نیحیت الیریائیات ".  کند

یدهللا با مپد  در نیفنادم بل   بع   برنیامی  اه 

مین بیا ایین .  بیرا  مین میهجی  اخیراجیش شید

نهعیحیات ییدهللا ه  ن رفیییریمیان ییک لیحیظی  

نپهر کردم ک  مم ن است با مپد  اخنالفانیی 

دارند ه میخهاهنید اه را خیرا  بی ینینید، ه بیا 

. نردید ب  نظرات ه اطالعانشان برخهرد کیردم

محف اطمییینیان در نیمیا  بیا رفیریا  قیدییمیی 

 مری ا برا  هماهنگ کردن بیرنیامی  سیفیرم ه 

جلسانی هم با  نپا داشنن، راجع ب  سهلیداریینیی 

سننر ه  ن خانم از  نپا پرسیدم ک  همگی نیائییید 

کردند ک  سهلیدارینیی سینینیرسیازمیانیی میهاز  

CIA  برا   نفهذ در جنبشپا  کارگیر  جیپیان

اسیت، از جییمییلیی  نییرییش مییهثییرش در مییاجییرا  

لپسنان، ه بهدج  اش از محل سیازمیان اهقیاف 

 مری ا نامین میشهد؛  ن خانیم کیارمینید رسیمیی 

سهلیدارینی سننر اسیت ه  دم جینیجیالیی اسیت؛ 

هییمیی  جییا خییهدش را مییطییر  مییی کیینیید، در 

نظاهرات ها شلهغ می کند، شعار میی دهید، ه 

سعی می کند اعنماد همی  را بیخیهدش بیعینیهان 

یک فعال جلی  کینید؛ کی  ایین پیحیبینیپیا، ایین 

شهاهد ه نظرخهاهی ها در حریرت مپر نایییید  

بهد بر اطالعانی ک  رفرا  انحاد بین المیلیل بی  

 . من دادند

در اییین فییاپییلیی  خییانییم داهر  اطییالع داد کیی  

مطال   رباینر نیهز ک  ب  انیگیلیییسیی نیرجیمی  " 

شده  ماده است هلی با اجازه شما من  ن بیخیش 

ما در  رباینرنیهز ".  را حذف کردم" درباره ما"

یک سنهنی داشنیم، نا رندین شماره اش، بیرا  

ک  در "  درباره ما" معرفی خهدمان زیر عنهان 

 ن مهاعع، نظرات، اهداف ه بیرنیامی  میان را 

از اننشار ایین نشیریی  نیهعیییح میی دادییم کی  

رهشن بهد مهاعع عد امیپیرییالیییسینیی ه عید 

سرمای ، ه در پشینیییبیانیی از جینیبیش کیارگیر  

میا ریهن " ایشان گفت کی  .  ایران ه جپان است

نشری  را ب  رهبران ه فعالین انیحیادیی  هیا میی 

دهیم  نپا زیاد از این مسئل  خهششان نمی  ید ه 

هدف ما اطالع رسانی است ه ن  نبلیغ سیییاسیی 

گیفینیم خیانیم شیمیا اگیر قپید اطیالع ".  ه غییره

رسانی دارید ر  احینیییاجیی بی   ربیایینیر نیییهز 

 ن سنهن ههیت ه شینیاسینیامی   ربیایینیهر .  دارید

نیهز هست، ه بدهن  ن ک  دیگر  رباینهر نییهز 

نازه، نازه، نرخ معامل  ایشان بی  دسینیم .  نیست
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معلهم شد ک  بی  ری  قیییمینیی امی یانیات ه .   مد

 . کمک ها را در اخنیار ما می گذارند

جیا .  نمی دانم داسنان  ن سگ  را شنیییدیید ییا نی 

می گهیینید .  دارد ه بد نیست براینان نعریف کنم

یک رهز ی ی از این سگ ها  اشرافیی بیا  ن 

مامهر گردشش قدم می زدند کنار رهدخان  ا ، 

خیلی شیک ه پیک ه پیاپیییهن بسینی ، ه غیییره 

می رهد بی  پیلیی، میی بییینید ییک سیگ .  غیره

نییحیییییف ه مییریییف  ن زیییر خییهابیییییده ه یییک 

اسنخهان پهسیده ا  هم جلهیش هست، یک هاق 

میی گیهیید ری  شیده، ایین ری  .  هاقی میی کینید

هعیعیش اسیت، ایین ریی  زنییدگیی اسییت بییرا  

ررا این طیهر  افینیاد  .  خهدت درست کرد 

این جا  من را نگیاه بی ین، بیبییین ری  هعیعیی 

دارم، رهز  رند بار گهشت  هه بپم می دهند، 

با شامپاین حمامم می کنند، هیفینی  ا  ده دفیعی  

می گهید، میی گیهیید، .  سلمانی می برند ه غیره

میی گیهییید از هعییعییییت ه رییییزهییایییی کیی  در 

 ن سگ گهش می کینید ه .  اخنیارش گذاشن  اند

می گهید خه  این ریزهایی ک  ب  نه می دهنید 

در مرابلش ری از نه می خهاهند، ریی بیپیشیان 

میی دهیی  میی گییهیید هییییریی فییریط هیر هقییت 

بخهاهند من پار  ب نم، براشان هاق هاق میی 

سگ میگهید بره هاق هاقت را برا   نیپیا .  کنم

هیر .  من با همین زنیدگیی خیهدم میییسیازم.  ب ن

 . هقت خهدم دلم بخهاهد هاق هاق می کنم

در باغ سبز  هم ک  این خانم ب  من نشیان میی 

در جیلیسی  .  داد در حریرت از همین قیمیاش بیهد

بعد ، بعد از این ک  این مسئل  ره شد نمام این 

ماجراها، اطالعات ه گفینیگیههیا را در جیلیسی  

 لمان گزارش دادم ه از خهدم اننراد کردم ک  ب  

پرف اعنماد ب  مپد  از طرییق اه بی  کسیی 

ک  اه معرفی کرده، یعنی  ن خانم، نزدیک بیهد 

مین طیی ا  میییلیی .  ب  ر  دام خطرناکی بیفنیم

شدیدا ب   ن خانم اعنراف کرده، اه را میجیر  

این نهطئ  کثیف خطا  کردم ه خهاسنم کی  از 

اننشار  ن  ربیایینیر نیییهز انیگیلیییسیی خیهددار  

هلی اه بیا .  ب ند، ه دیگر هم با من نما  نگیرد

سماجت طی پیاسیخیی اظیپیار نیاسیف کیرد کی  

عیلیییی  میا نیبیلییییغیات سیهء مییی شیهد ه دسییت " 

جمپهر  اسالمی در کار است، نمی گذارند میا 

ه غیییره ه "  ب  جنبش کیارگیر  خیدمیت کینیییم

طی نماسی هم ک  نلفنی با مپد  داشینیم، .  غیره

این ر  خهابی بهد بیرا  " از اه سهال کردم ک  

ما دید   مگر این خانم را نیمیی شینیاخینیی   ن 

خانمی ب  شما نیامی  نیهشینی ، " سناریهیی را ک  

ری بهد  ررا ایین طیهر بیا "  ررا جها  نداد 

ابینیدا سیعیی .  ه غیییره"  حیثیت من باز  کیرد 

کرد حاشا کند یا پحبت را منحرف ب نید هلیی 

رهن دسنش بهعه  ره شده بیهد جیا  انی یار 

من ف ر نمی کردم رهابیط شیمیا : " نداشت، گفت

ب  این زهد  اینردر نزدیک بشیهد کی  کیار بی  

 . این کل ماجراست". اینجا ها ب شد

از اهن مثال یا عبارنی کی  بی یار بیردم بیر ... 

ه  ن "  در مثل منیاقشی  در کیار نیییسیت"اسا  

مثال سگ را زدم، امیدهارم ک  سهء نراهم نشده 

باشد؛ عمن این ک  شامل خهد من هم میی شید، 

 . بگذریم. من هم یک طرف  ن سگ بهدم

مپد  کیههسینیانیی بیر میبینیا  .  خالپ  می کنم

 شنایی ه رهابطی ک  با من داشت با من نیمیا  

می گیرد، هعده ه هعید ها ه در باغ سبز  بی  

من نشان می دهد، از جملی  ایین کی  بیا رئییی  

DGB  شناست، محل  ه ام ان در اخنیییارمیان 

می گذارد ه بهدج  نامین میی کینید ه غیییره ه 

خیانیمیی " مپد  کههسنانی با سنیارییه   .  غیره

" برا  شما نام   نیهشینی ، ریرا جیها  نیدادیید 

فرزانی  .  فرزان  داهر  ره ب  ما هپل می کند

در .  داهر  کارمنید سیهلیییداریینیی سینینیر اسیت

رابط  با  ن برنام  هایی را ب  ما پیشینیپیاد میی 

کند، سعی می کند ام انانیی را در اخینیییار میا 

 . بگذارد

این نمام ماجرا در رابط  با من برا  نیفیهذ در 

اگر قعی  محدهد .  نپادها  همبسنگی  لمان بهد

ب  همین مهرد بهد، ه اگر من مسئل  شخپی با 

مپد  داشنم، خه  همان زمان جار ه جینیجیال 

می کردم ه همان زمان این مسیائیل را میطیر  

در این پهرت می شد، با اغمیاف، .  می کردم

 ن را ب  حسا  خطا ه سپل انیگیار  ه غیییره 

امییا هقیینییی مییطییلییع شییدم کیی  مییپیید  .  گییذاشییت

کههسنانی همین خیانیم را بیعینیهان مینیرجیم بی  

سندی ا  شرکت هاحد معرفی کرده ه از قیرار 

نا مدنی ایشان اخبار شرکت هاحد را نرجیمی  ه 

سایت  نپا را اداره می کرده، زنیگ خیطیر بی  

اخیرا این خانم از سیهلیییداریینیی .  پدا در اهمد

سننر اسنعفا می دهد، هررند نمیییشیهد پیذییرفیت 

ک  اه قبال این سیازمیان را نیمیی شینیاخینی ، از 

ماهیت  ن اطالع نداشن ، هلی ظاهرا می گیهیید 

منهج  شیدم کی  ایین سیازمیان در خیدمیت " ک  

جنبش کارگر  نیست، ب  این دلیل اسنعفا دادم، 

هلی کماکان ب  هم ار  خهد برا  نیرجیمی  بیا 

جیالی  ".  سندی ا  شرکت هاحد ادام  میی دهیم

است ک  مپد  کههسنانی ک  خهدش ایین خیانیم 

ره بیی  سیینیدییی ییا مییعیرفییی کییرده حیا  از  نییپییا 

بی  رهشینیی .  میخهاهد ک  با اه هم ار  ن ینینید

پیداست ک  اسینیعیفیا  داهر  از سیهلیییداریینیی 

ه رهن . سننر سب  مخالفت کههسنانی با اهست

بخشی از فعیالییین سینیدیی یا حیرف اه را نیمیی 

 -یعنی حرف مپد  را قبهل نمی کنند   -پذیرند 

عمیال میهجی  نیفیرقی  ا  در سینیدیی یا شیده ه 

همانگهن  کی  اطیالع دارییم اکینیهن سینیدیی یا  

این اهلییین .  شرکت هاحد ده سایت منفاهت دارد

حاپل همبسنگی بین الیمیلیلیی سیهلیییداریینیی از 

کانیال  قیا  کیههسینیانیی در جینیبیش کیارگیر  

ایران، یعنیی نیفیرقی  در یی یی از فیعیال نیریین 

 . نپادها  مسنرل کارگر  است

در مهرد نیحیهه پیذییرائیی ه اسینیریبیال از  قیا  

ه ITF (2  )اسانله نهسط  قا  کیههسینیانیی در 

ممانعت از نما  سایرین بیا اسیانیلیه ه هیزیینی  

ها  ندارکات ه غیره نیز ریزهائیی شینیییده ام، 

گییهیییا گییهییینییده در اییین جییلییسیی  حعییهر دارد، 

امیدهارم حعهر داشن  باشد ه من امیییدهارم ه 

خهاهش می کنم خهد ایشان  ن هقایع را بیازگیه 

 . کند

همیرنین نالشپا  مسنریم ه غیر مسنیریییم بیرا  

نفهذ در سندی ا  کارگران هفت نپ  ه کیهشیش 

 2برا  ممانعت از حعیهر  نیپیا در سیمییینیار 

 ذر، سمینار قبلی ما، ه غییره، میهارد  هسیت 

اگر  نپا را میثیل .  ک  انسان را بف ر می اندازد

قطعات پازل کنار هم بگذاریم نپهیر  بیدسیت 

می دهد ک  مهج  نیگیرانیی هیا  میهجیهد میی 

 . شهد

رهشیین اسییت کیی  شییخییص میین هییدف مییپیید  

کههسنانی نبهد، هر رند اه از اعنماد مین سیهء 

اسنفاده کرد، سعی کرد از مین بیعینیهان هسیییلی  

اسنفاده ابزار  ب ند ه نپاینا با حیثیت مین نیییز 

باز  کرد، ک  اذعان می کنم بعنهان ییک زخیم 

خهرده ده در پد  هم این عهامل در نپیمیییم 

من برا  افشاگیر  بیی نیاثیییر نیبیهده، هلیی اه 

نیپیادهیا   لیمیان ه از  ن طییرییق کیل جینیبییش 

کارگر  ایران مهرد نظرش بهده؛ لیذا بیایید بیا 

هر رنید .  دقت ه  جدیت بیشنر  ب   ن پرداخت

رهی رد رهشن ه قاطع سندی ا  شرکیت هاحید 

در بیانی  اخیرشان نسبت ب  سازمان هیا  بییین 

المللی نشان  ههشیار  با ، دراییت ه پیخینیگیی 

عمیق فعالین جنیبیش کیارگیر  اسیت کی  جیا  
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کمنرین نگرانی بیاقیی نیمیی گیذارد، ه میهجی  

امیا عیالهه بیر .  خهشحالی ه افنخار هم  ماست

نالشپا ه نحرکات ه اخالل ها  عملی، نبلیغات 

ه حنی نئهر  ساز  هائی نیز هجیهد دارد کی  

کمک گرفنن از نپادها  بین المیلیلیی از جیمیلی  

سهلیدارینی سننر را نهجی  می کند، میی نیهانید 

زمین  نفهذ  ن مجامع ه نپاینا هابسنگی نپادها  

 . مسنرل کارگر  بشهد

بعنهان مثال جریانی ک  طیبیل رسیهائیی کیمیک 

مالی گرفننش از اسرائیل ب  سر بام افناده ه بی  

کمک همین منابع نهانسن  در داخیل بی  اخیالل 

گر  بپردازد ه شاهد عیربی   نیپیا بی  جینیبیش 

دانشجهئی ه دسنگیر  فعالییینیشیان بیهدییم، ایین 

عمل خهدشان ره ب  این ش ل نئهریزه ه نهجی  

را هایی ک  با گیرفینین ایین نیهع " می کنند ک  

کمک ها مخالفند ب  ایین مسیئیلی  نیگیاه میذهیبیی 

دارند ه کمک گرفنن را نج  میی دانینید؛ ریرا 

نباید از این کمک ها اسنفاده کرد، ر  اشی یالیی 

دارد ک  ما از دشمن پهل بگیییرییم ه بیر عیلییی  

خهدش ب ار ببریم، این ک  با اسلح  دشمن علی  

این باز همان نرخ ایین کیمیک هیا ".  اش جنگید

ب  ر  قیمینیی   ییا  نیپیا از .  ره مطر  می کند

شما نمی خهاهند هر هقت ک  خهاسنند بیرایشیان 

اپل ان ا ! پار  کنید  زهی هقاحت ه بیشرمی

ب  نیره  خهد، اسنرالل ه عیدم هابسینیگیی در 

جنبش کارگر  ه کمهنیسنی ایران را ب  سیطیح 

نگاه مذهبی، ه نج  ه پاک کردن، نیریلیییل میی 

دهینیید نییا بییرا  نیفییهذ سییازمیان هییا   نییرینییانییی 

حنی اگر این سیازمیانیپیا فیرف .  پاانداز  ب نند

کنیم ک  هیچ شرط ه شرهط ه خهاسینی  ا  هیم 

نداشن  باشند ه فرط خیرخهاهان  کمک می کنند، 

با مناقشانی ک  هم اکنهن بین مهافرین ه مخالفین 

دریافت کمک ایجاد می کنند مهج  نیفیرقی  در 

 .جنبش ه نععیف ه منحرف کردن  ن شدند

اما ب  دلیل نپاجیمیات، غیارنیگیر  ه اسینیثیمیار 

امپریالیسم ه نظام سرمای  دار  سنت ه  گیاهیی 

عد اسنعمار  ه عد امپریالییسینیی در جینیبیش 

کارگر  ایران بسیار قه  ه ریشی  دار اسیت، 

در .  هلی دشمن هم زییرک ه کیار کشینی  اسیت

شرایط کنهنی خیفیریان، خیال نشی یالت مسینیریل 

کارگر  ه سرکه  هر گهن  حرکنی؛ همرنییین 

بییییی ییار  هییا، اخییرا  هییا ه عییدم پییرداخییت 

دسنمزدها ه اسنیپال کارگران از نامین معیاش 

خانهاده خهد،  نپا نیز سعی می کنند از این    

گل  لهد ماهی بگیرند، ه ب  هر طیرییق میمی ین 

افراد جاه طل ، مرام پرست ه پیهل دهسینیی را 

خریده ه از طریق  نپا ه با دادن ام انات هسیع 

لیذا بیایید .  سعی در نفیهذ در جینیبیش میی کینینید

ههشیار باشیم ب  ههشیار  خهدمیان بیییفیزائیییم، 

در مرابل هر پیشنپاد یا ام انانی ابینیدا نیرخ  ن 

را بپرسیم نا شیرف کیارگیر ، مینیاعیت طیبیع، 

اسنرالل ه عدم هابسنگی خهد را با پار  کردن 

 . برا  دیگران ناخت نزنیم

مین .  حرفم نا اینجا نیمیام شید.  منش رم عزیزان

در خدمننان هسینیم اگیر سیئیهالیی هسیت پیاسی  

. خهاهم داد ه بیحیثیی هسیت گیهش خیهاهیم داد

منش رم از عیزییزانیی کی  جیلیسی  را بیرگیزار 

کردند ه از ادمین هیا  میحینیرم بسیییار بسیییار 

سپاسگزارم ه از هیمی  شیمیا عیزییزان کی  بی  

 .عرایعم گهش کردید منش رم

هفت نهار این جلس  احنیمیا  هینیهز در سیاییت 

بیرا  شینیییدن .  نپادها  همبسنگی مهجهد است

نهار این جلس  همرنیین میی نیهانییید بی  سیاییت 

انحاد سهسیالیسنیی کیارگیر ، سینیهن فیاییلیپیا  

ایین مینین از ره  فیاییل .  پهنی رجهع کینییید

 : پهنی در نشانی زیر پیداه شده است

http://www.wsu-iran.org/audio/

SCenter_1.wma 

در خالل پحبنپا  رفیق سیییامیک میهئید زاده 

بی  هیمییین .  اخنال ت فنی در پالناک بهجهد  مید

خاطر هم بخشی از پحبت ها  ایشان در فایل 

 .ده بار ن رار شده است

 

 انحادی  سراسر   لمان  – 0

 فدراسیهن بین المللی نرانسپهرت  – 0

 

******* 

 :ضمیمه شماره پنج

 

 طبقه کارگر، سیاست آمریکا، و پول 

اطالعی  انحاد سهسیالیسنی کارگیر  در میهرد 

 مرال  بپمن شفیق

 

در ی ی ده هفن  اخیر مریالی  ا  نیحیت عینیهان 

( 0) از  قا  بپمن شیفیییق"  پهل، سیاست، طبر "

در مهرد جنبش کارگر  ایران ه مسئل  گرفنین 

یا نگرفنن پهل از نیپیادهیا  سیییاسیت خیارجیی 

دهلت  مری ا، در ساینپا  ایننیرنینیی در  شیده 

مرال   قا  شفیق مسنریما در نرد مرال  ا  .  است

در شیپیرییهر میاه !"  بی  پیییش" است در نشری  

، ک  در میهرد ( 0) گذشن ، از رفیق رعا مردم 

نالش سیاست خارجی  مری ا برا  ش یل دادن 

ب  جریانی در جنبش کارگر  ایران، از طرییق 

کمک مالی نپادها  شناخن  شده پیشبرد سیاست 

مییرکییز  مییرییی ییایییی " خییارجییی  مییرییی ییا نییظیییییر 

 قیا  بیپیمین .  ، هشیدار میی داد( 2") همبسنیگیی

خطیر فسیاد "شفیق ب  همین هشدار ما در مهرد 

 .اننراد دارد" در جنبش کارگر 

. نرد طه نی  قا  بپمن شفییق ده قسیمیت دارد

اسیت، "  نئیهرییک" بخش اهل مرال  ب  اپطال  

ه خالپ  بحثش این است ک  ههادار  از خیط 

سیییییاسییت  مییرییی ییا پییاییی  مییاد  ا  در جیینییبییش 

" نیارییخیی" بخش دهم اما .  کارگر  ایران ندارد

است، ه پیامش بطهر فشرده این است ک  لینییین 

بی  .  هم با قطار قیپر ب  پنرزبیهرگ بیازگشیت

ن ات  شفن  ا  ک  مرال  بپمن شفیق طیر  میی 

کند کار  نداریم؛ حنی بی  فیرف پیحیت ایین 

کیبیرا    –مردمات، هاقعا غرف از این پغیرا 

ری  نینیییجی  گیییر  ا  "  نیارییخیی  –نئهریک " 

است   یا منظهر هاقعا این است کی  ریهن خیط 

 مری ا زمییینی  میاد  نیدارد، ریهن انیریالبیییهن 

دیگر  از دیگران پهل گرفن  اند، بیایید امیرهز 

فعا ن کارگر  ایران بیرهنید از  میریی یا پیهل 

بگیرند   یا این نبلیغ د لی برا  معامل  کیثیییفیی 

نیست  ه اگر منظیهر هیمییین اسیت، ریرا سیی 

پفح  را با ل نت زبان سیاه می کینییید  حیرف 

این پیش شرط ایفا  نرش، . نان را پریح بزنید

حال هر نریشیی، در عیرپی  میبیارزه سیییاسیی 

 .است

ه بشی یل "  اگیر" ما عامدان  رنین فرعی را بیا 

اسنفپامی طر  میی کینیییم، ریرا کی  بیرا  میا 

رهشن است ک   قا  بپمن شفیق  مانیهر نیر از 

 نست ک  برا  د لی رینییین امیر خیطیییر  از 

ایشیان ییا .  جان  کسی ب  خیدمیت گیرفینی  شیهد

بدهن منظهر خاپی ه از سر بی ار  دست قلم 

برده است، یا دست با  ننپا می نیهانید عیرعی  

کننده سرهی  نگارشی ب  کسانی باشد ک  برا  

ما ناشناخن  اند، هلی اینردر مسلم است کی  بیایید 

هاجد شرایط  زم هاسطگی در رنین معامل  ا  

ب  هر ره، هیریک از این شرهق در این .  باشند

هاقعیت نغییر  نمی دهد ک  مرال  بپمین شیفیییق 
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در خدمت نهجیی  سیییاسیت فسیاد  فیریین دهلیت 

 .  مری ا در جنبش کارگر  ایران قرار دارد

در ی ی ده سال گیذشینی  طیییف پیییهسینی  شیبی  

اپهزیسیهن اپال  طل  ه اپهزیسیییهن لیییبیرال 

: در حال نجزی  ب  ده شاخ  مینیمیاییز بیهده انید

ی ی از  نپا ک  هر ری  بیییشینیر بی  جینیاحیپیا  

مرندر نر رژیم امید می بندند ه هر ری  بیییشینیر 

سیما  اپالحگران اسیالمیی را بی  خیهد میی 

گیرند، ه دیگر   نپا ک  در سیییاسیت خیارجیی 

 مییرییی ییا عییامییل فشییار  در جییپییت اهییدافشییان 

جسنجه می کنند ه هر ر  بیشنیر پیراحینیا بی  

. نئهلیبرالیسم ه نیئیهکینیسیرهانیییسیم میی گیرهنید

پاحبان هر ده  این خط مشی ها در پیحینی  

سیاسی ایران شناخن  شده اند، ه هیییریییک نیییز 

ههادار  از مشی مهرد نیظیر خیهد را پینیپیان 

هر ده این شیاخی  هیا، هیمیرینیان کی  .  نمی کنند

کلیت لیبرالییسیم اییرانیی، در جینیبیش کیارگیر  

ایران انع ا  دارد؛ ه میا میثیل هیر ریپیی در 

جنبش کارگر  با هر ده  اینپا مخالفیم، با هیر 

ده  اینپا مرابل  می کنیم، ه مشخپا از ن یرار 

این حرف خسن  نخهاهیم شد ک  پهل گرفنین از 

جنبش کارگیر  "  پای  ماد "  مری ا، با یا بدهن 

کسی ک  در نهجی  پیهل .  ایران را فاسد می کند

گرفنن اپهزیسیهن از  مری ا ب  زبان ه ادبیییات 

مارکسیسنی منهسل می شهد ننپا نا  شنایی خهد 

را با  رایش پحن  سیاست ایران اعالم نی یرده 

اسییت، بییلیی یی  هییمییزمییان  خییرییین مییطییلیی  شییبیی  

 . مارکسیسنی اش را نهشن  است
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  : ضمیمه شماره شش

 

گیرى اخیتر حتزب كتمتونتیتستت  درباره جهت

  كارگرى

 در زمینه رابطه با دولت ها

 

 0222سپنامبر   -رعا مردم _  ایر   ذرین 

 0258شپریهر _ 

 

جزهه اا با عینیهان مپیهبیات پیلینیهم دهیم 

كمین  مركزا حز  كیمیهنیییسیت كیارگیرا 

اخیرا ( 0222، ژهئن 0258نیرماه )ایران 

در میییییان اییین .  انیینییشییار عییلیینییى پیییییدا كییرد

اپیهل » مپهبات، قطعینیامی  اا بیا نییینیر 

ب  رشم میخهرد ك  بی   « رابط  با دهلت ها

نظر ما  زم است مهرد نیهجی  دقیییق هیمی  

فعالین كمهنیست، مسنرل از نعلق سیازمیانیى 

ه از جمل  فعیالییین حیز  كیمیهنیییسیت ) شان

میا در ایین .  ، قیرار گیییرد( كارگرا اییران

نهشن  از رند زاهی  ب  این قطعنامی  میعییین 

مپمنرین نكینی  ایینیسیت كی  .  برخهرد میكنیم

شیهه برخهرد این قطعنام  نسبت ب  رابیطی  

با دهلنپا از میهعیع اپیهلیى كیمیهنیییسینیى 

نكن  دیگر اینك  قرائت دقیییرینیر ایین .  نیست

قطعنام  رهشن میسازد كی  در رینید میهرد 

مپم  نر  در نیگیاه اهل سیاده ه سیرراسیت 

بنظر میاید در هاقع پر از ابیپیام اسیت؛ بی  

این معنا ك  ظاهر عبارات با محنیهاا  نیپیا 

. اسیت   ابدا منطبق نیست ه حنى در ننیاقیف

ما ابندا مپمنرین نكات این قطعینیامی  را بی  

منن قطعنام  عیمیییمی  ) اجمال مرهر میكنیم 

ب  مهعع اپهلى كمهنیسنیى    ه سپ (  است

 .در این زمین  میپردازیم

 

میریدمی  اعیالم میییكینید كی  .  مردم  قطعینیامی 

مناسبات میان حیز  كیمیهنیییسیت كیارگیرا 

ایران ه دهلنپا در پهرنیك  در رپارره  

مهازین مپه  كمین  مركزا باشد بالمانیع 

است ه خهد این قطعینیامی  قیرار اسیت ایین 

امیا مینیظیهر از .  رپارره  را نعریف كنید

این كار هاقعا ریست  ررا یكیبیاره بی  فیكیر 

رابط  با دهلنپا افینیاده انید  "  اپهل" ندهین 

 یا مسال  فرط رابطی  بیا دهلینیپیاسیت، ه نی  

نیپییادهییا ه سییازمیانییپییاا غیییییر دهلیینییى مییثییل 

، بنیادها ه نیظیاییر ایینیپیا  NGOsاحزا ،

اگر قرار بهد رپارره  كلى اا براا ایین 

مسال  بدست داده شهد ررا قطعنام  اا در 

مهرد شیراییط درییافیت كیمیكیپیاا خیارجیى 

نپهی  نشده است  پائین نر جها  نلهیحى 

 . اا براا این سئهال خهاهیم یافت

 

 . بند اول

از میریدمی ،    خهاننده انینیظیار دارد كی  پی 

قطعنام  با یك بحث نحلیلى شیرهع شیهد ه 

شرایط ه مبانى سییاسیى رابیطی  گیرفینین بیا 

دهلیینییپییا از نییرییطیی  نییظییر مییاركسیییییسیینییى ه 

امیا بینید اهل .  كمهنیسنى پریحا بیان شهنید

پلینیهم كیمییینی  " این قطعنام  بسادگى میگهید 

مركزا در هر دهره لییسیت دهلینیپیاییى كی  

داشنن مناسبات با  نپیا بیراا حیز  میجیاز 

نیست را نپهی  ه ب  ارگیانیپیاا رهیبیرا 

بیر میا رهشین نیییسیت ."  حز  ابالغ میكنید

رییرا كییمییییینیی  مییركییزا حییز  كییمییهنیییییسییت 

كارگرا ایران حنى نیخیهاسینی  اسیت نیظیر 

خهد درباره مبانى كمهنیییسینیى ایین امیر را 

اما از این نكن  هم گیذشینی ، ریرا .  بحث كند

لیست دهلینیپیاا غیییر میجیاز  ریرا میهارد 

ارنباط گرفینین نیبیایید بی  نپیهیی     مشخص

حیز  (  ییا حینیى كینیگیره) كمییینی  میركیزا 

برسد  این سئها ت خپهپا از  نره جاا 

مطر  شدن دارد ك  معمه  بیحیث بیر سیر 

این مسائل هقنیى بیاز میییشیهد كی  كسیى ییا 

كسانى پیییشینیپیاد مشیخیپیى بیراا ارنیبیاط 

گرفنن با فالن یا بپیمیان دهلیت ییا نیپیاد را 

اگییر ریینیییین اسییت، حییق بییهد هییمییان .  دارنید

ارنباط در قیطیعینیامی  اعیالم    مهارد مشخص

 022از    ها  در حال حاعیر بیییش.  شهند

دهلت ب  رسمیت شناخن  شده در دنیا هجیهد 

دارد، ه بعید بنظر میرسد ك  رهبرا حز  

كمهنیست كارگرا ایران قپد داشنی  بیاشید 

رابط  با پید ه نیهد ه خیرده   با  گشایش
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اا دهلیینییى را بیییییازمییاییید كیی  مییطییابییق اییین 

 .قطعنام  مجاز ب  رابط  گیرا با  نپاست

قییطییعیینییامیی  بییراا دهره حییاعییر مشییخییپییا 

مناسبات با دهلنپاا اسالمى ه دهلت عیراق 

در میهرد عیلیت .  را غیرمجاز اعالم میكینید

غیرمجاز بهدن مناسبات با دهلنپاا اسالمى 

نظر ب  اینك  حز  مبیارزه عیلییی  : " میگهید

نیییییرههییا ه جییریییانییات اسییالمییى را هظیییییفیی  

اییین فییرمییهلییبیینییدا ."  مسیینییریییییم خییهد میییییدانیید

نخسیت ایینیكی  حیز  .  اشكا ت زیادا دارد

از انخاذ مشى   كمهنیست كارگرا ایران پ 

در كیینییگییره دهم اپییرار دارد نییا    جییدیییدش

 «میدرنیییسیت ه  نیئیییسیت» ههیت خیهد را 

ررا پرفا مبارزه علی  جریانیات   پ . بداند

اسالمى، ه ن  مذهبى علیى الیعیمیهم  ییعینیى 

رابط  با دهلنپاا بر مبناا مذه  هینیده ییا 

یپهد یا مسیحى مشكلى در ریارریه  مشیى 

نازه برایشان ایجاد نمیكند  نكینی  دهمیى كی  

در مهرد این فرمهلبندا گفنن دارد دربیاره 

حز  كمهنییسیت كیارگیرا "  هظیف  مسنریم" 

ایران است ك  خیلى با افینیخیار هیم میطیر  

ررا ك  ایین فیرمیهلیبینیدا عیلیییرغیم . میشهد

قرار نیست محدهدینیى بیر رابیطی     ظاهرش

،   گیرا این حز  اعمال كند، بلك  بیرعیكی 

قرار است هر خپلنى جیز اسیالمیى بیهدن 

درك .  دهلت مربهط  را بالمانع اعیالم كینید

زییادا نیییاز    این نكن  بی  غیهر ه نیفیحیص

ندارد، زیرا هم  هنهز فكر میكینینید كی  ییك 

میبیارزه    حز  كمهنیسنى هظیف  مسنیریییمیش

قطعینیامی  میزبیهر هیم .  علی  كاپینالیسم است

در حریرت دارد این نكینی  را میییرسیانید كی  

خپلت كاپینالیسنى دهلنپا دلیل نمییشیهد كی  

حز  كمهنیست كارگرا ایران نیخیهاهید بیا 

بنظر ما هم اگر سیازمیان .  نپا رابط  بگیرد

كمهنیسنى اا ناگزیر از رابیطی  گیرفینین بیا 

دهلنى در این دنیا شیده، طیبیعیا بیا عیلیم بی  

خپلت كاپینالیسنى دهلت مربهطی  بیایید بی  

امیا قیطیعینیامی  هیمییین .  این كار دست بیزنید

مسییالیی  را بیی  پییراحیینییى كیی  درخییهر 

كمهنیسنپائیست كی  قیادر بی  دفیاع از كیار 

  بیلیكی  بیییان اثیبیانیى اش.  خهیشند نیمیییگیهیید

اعالم كردن رابط  با دهلنپاا  « غیرمجاز» 

بیا "  میبیارزه مسینیریییم" اسالمى نحت عنهان 

اینست ك  حز      یا معناا مخالفش.   نپاست

كمهنیست كارگرا ایران دیگر ادعیا نیدارد 

كیی  مییبییارزه عییلییییی  نیییییرههییا ه جییریییانییات 

بیپیرره، !  كاپینالیسنى هظیف  مسنریم اهسیت 

این فرمهلبندا بیشنر از  نر   شكار میییكینید 

 .پنپان میدارد

در مهرد رابط  با دهلت عیراق، قیطیعینیامی  

قیطیعینیامی  بی  .  بحث هاقعا  شیفینی  اا دارد

هجهد حیز  كیمیهنیییسیت كیارگیرا عیراق 

اشاره میكند ه داشینین مینیاسیبیات بیا دهلیت 

عراق را ب  ایین دلیییل غیییر میجیاز اعیالم 

میكند ك  حز  كمهنییسیت كیارگیرا اییران 

در مبارزات جارا مردم عراق بیراا " نیز 

 ییا !  یعنى ری  ".  رهائى مسنریما دخیل است

یك نفر در  ن پلنهم پیدا نمیییشید كی  بیپیرسید 

مگیر عیلیییرغیم هجیهد حیز  مشیابیپیى در 

عراق، دهلت عراق خهاهان یا  ماده رابطی  

با شما بهده ك  شما باید در قطعنام  اا ایین 

ارنباط را غیر مجاز اعالم كنید  اگر كسیى 

بیی  اییین طییریییق در عییراق درگیییییر بییاشیید، 

مناسبات ه دریافت كمك مالیى ه نیداركیانیى 

عیرهرت    پی .  اساسا میهعیهعیییت نیدارد

پدهر قطعنام  راجع ب  غیییرمیجیاز كیردن 

رابط  با عراق از كجا  مده است  هاقیعیییت 

اینست ك  مسال  رابیطی  بیا عیراق در بیده 

ایین حیز  در رهیبیرا ایین حیز     ناسی 

مهرد بحث قرار گرفت ه ب  د یل اپیهلیى 

بیی  نییظییر میییییرسیید ذكییر بییدهن .  اا رد شیید

مناسبت دهلت عراق در قیطیعینیامی  حیاعیر 

سای  انداخنن بر  ن میبیانیى    فلسف  اپلى اش

ب  این مسالی  در .  اپهلى سنت گذشن  باشد

 . ادام  مطل  برمیگردیم

 

 . بند دوم

این بند در حرییریت سیلی  اخینیییار از كیلییی  

اععاا كمینی  میركیزا، ه كینیگیره حیز  

كمهنیست كارگرا ایران از اطالع از رینید 

ایین بینید .  ه رهن رابط  حز  با دهلنپاست

نمهن  خهبى از هارهنی  نیهیسیى قیطیعینیامی  

نییهیسییان حییز  اسییت، رییرا كیی  عییلیییییرغییم 

كی  حیدهد اخینیییارات نیمیایینیدگیان    ظاهرش

با دهلنپا را نرسیم میییكینید،    حز  در نما 

دبیر كمینی  " گیرا را پرفا    مرجع گزارش

ه در .  ذكر میییكینید"  مركزا ه دفنر سیاسى

اننپاا بنید ریپیارم نیییز پیراحینیا نپیمیییم 

گیرا در مهرد دریافت كیمیك را بی  دفینیر 

در هیییچ جیاا ایین .  سیاسى هاگذار میییكینید

قطعنام  پحبنى از ایین نیییسیت كی  دبیییر 

كمین  مركزا یا دفنر سیاسى مهظیف اسیت 

  ارنباط با دهلنپا ییا اسیاسیا نیفی    نا گزارش

هجهد این ارنیبیاطیپیا را بی  اطیالع كیمییینی  

مركزا ه كنگره برسیانید ه نیائییید  نیپیا را 

در پرنه این هاقعیت، یكبیار دییگیر .  بخهاهد

مردم  ه بند اهل قطعنام  را بایید خیهانید نیا 

جها   ن پرسشپایى را ك  در ابندا میطیر  

  بجاا اینك  مهارد مشخیص.  كردیم پیدا كنیم

رابط  با دهلنپا در جریان عمل ب  اطالع ه 

نپهی  حیز  ه كیمییینی  میركیزا بیرسید، 

قطعنام  حاعر این هظیف  را دارد نا مسال  

قییطییعینییامیی  :  را بییا هارهنیی  كیردن حیل كیینید

مپه  كیمییینی  میركیزا لیییسیت دهلینیپیاا 

غییییرمیجییاز را بی  دسیت رهیبییرا مییییدهیید، 

رهبرا در مهرد رابط  بیا نیمیام دهلینیپیاا 

مجاز هر ر  خهاست میكند ه حنى میهظیف 

نییسیت بیعیدا ایین امیر را بی  نیائییید ارگیان 

را بی  كسیى    با نرا برساند یا حنى خبرش

در " بییرخییالف نییعییارفییانییى از قییبیییییل .  بییدهیید

ه "  مییحییدهده اخیینیییییارات" ه "  رییپییاررییه 

، این قطعنام  سینید هاگیذاردن " ابالغ میكند" 

اخنیارات كمین  مركزا ه كنگره یك حیز  

ب  ارگانى ب  اسیم دفینیر سیییاسیى اسیت كی  

نییز در هیر پیلینیهم    فهنكسیهن سازمانى اش

قابل نغییر است؛ كمااینك  در همین پلنهم بی  

ارگانى بدهن حریهق نشیكیییالنیى، ییعینیى بی  

 .جمع مشاهران دبیر كمین  مركزا بدل شد

 

 . بند سوم

این بند قرار است شاه بیییت ایین قیطیعینیامی  

باشید ه ظیاهیرا بیا خیره ده نیكینی  عیام ه 

اپهلى راجع ب  مهازین برقرارا مناسبات 
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اپیل " اما  یا فیرمیهلیبینیدا .  با دهلنپا بگهید

هاقییعییا میییییگییهییید حییز  "  اسیینییرییالل حییز 

كمهنییسیت كیارگیرا اییران هیییچ حیذف ه 

بی  سیبی     نخفیفى در فعالییت ه نیبیلیییغیانیش

رابط  با دهلنپا ایجاد نخهاهد كرد  ن ، ایین 

اگیر رینییین مینیظیهرا داشیت، .  را نمیگهید

خیلى پریح مینهانست همین را بنهیسد كی  

هییییچ نییعیدیییل ه نیخییفییییفییى در هییییچ كییار ه 

در عرف سیاسى بی  ایین .  فعالینمان نمیدهیم

، ه « كمیكیپیاا بیى قییید ه شیرط» میگهیند 

. قطعنام  این اپطال  رایج را بكار نمیبرد

كمیكیپیاا    پذیرش» هررند حنى فرمهلبندا ) 

نیز همانطهر ك  پاییین نیر  « بى قید ه شرط

.( خهاهیم دید هنهز خالى از اشیكیال نیییسیت

اما  نر  فرمهلبینیدا حیاعیر میییگیهیید ایین 

است ك  رنین حذف ه نخفیییفیى را بیعینیهان 

ایین    نهافرنام  نمیپذیرد، هلیى ایین میعینیاییش

نیست ك  رهبرا نمینهاند خهد داهطلبانی  ه 

ب  اخنیار خیهد نپیمیییم بیگیییرد بیرخیى از 

را میحیدهد كینید ییا بیرخیى از    فعالینپیاییش

را نعدیل كند نیا بینیهانید    مهاعع ه نبلیغانش

. از كییمییك فییالن دهلییت بییرخییهردار بییاشیید

  فرمهلبندا حاعر در بپنرین حالت معنایش

اینست ك  حز  كمهنیست كیارگیرا اییران 

براا دریافت كیمیك از دهلینیپیا میحیدهدییت 

نحمییلیى را نیمیییپیذییرد، امیا میمیكینیسیت بی  

خهد محدهدیت داهطیلیبیانی  اا را    نشخیص

اسیت، ه    این حالت دهم سازش.  رعایت كند

كسى ك  هارد دنیییاا مینیاسیبیات بیا دهلینیپیا 

  میییشییهد بییایید نیخییسیت بیی  هاقییعییییت سییازش

براا یك سازمان كمهنییسینیى، .  اعنراف كند

از    بیخیپیهص   اعنراف ب  هاقعییت سیازش

این ره مپم است كی  سیازمیان را میهظیف 

را    مشیخیص   میكند نا حریانیییت هیر سیازش

نهعیح دهد ه ملزم بی  دفیاع از عیرهرت 

. بییر مییبیینییایییى اپییهلییى بییاشیید   اییین سییازش

  فرمهلبندا حاعر در قطعنام  جاا سیازش

را باز میگذارد بیى  نیكی  بی   ن پیراحیت 

دهد، ه ب  این نرنی  قطعنام  نهیسان را از 

میعییین میعیاف    پاسخگهیى ه دفاع از سازش

 .میكند

هیم عییینیا هیمییین "  اپل علنیت" فرمهلبندا 

ایین    اگیر كسیى مینیظیهرش.  اشكال را دارد

باشد ك  هیرگهن  رابط  با دهلنپا را پنیپیان 

نمیكند ه هرگهن  رابیطی  بیا دهلینیپیا را بی  

اطالع مردم میرساند مییینیهانید خیییلیى سیاده 

اما این قطیعینیامی  میییگیهیید .  همین را بگهید

پنپان بیهدن رابیطی  را بی  خیهاسیت دهلیت 

  مربهط  نمیپذیرد، ه میعینیاا نیلیهییحیى اش

اینست ك  نپمیم ب  علنى كیردن ییا پینیپیان 

داشنن رابط  با هیر دهلینیى بیا خیهد حیز  

ه در حریییریت بیا ) كمهنیست كارگرا ایران 

ایین میحینیهاا هاقیعیى .  اسیت(  دفنر سییاسیى

اسیت، ه اگیر "  اپیل عیلینیییت" فرمهلبندا 

منظهر قطعنام  نهیسان نیییز هیمییین اسیت، 

ررا ب  این شكل گمراه كننده    باید پرسید پ 

میییكینینید  ریرا  ن درجی     فرمیهلیبینیدا اش

ه حریانیییت در خیهد    اعنماد ب  نف    احسا 

سراغ نیدارنید كی  دسینیكیم مینیظیهرشیان را 

 رهشن بیان كنند 

 

بپرره، مطابق این قطعنام ، دفنیر سیییاسیى 

حز  اكنهن اخینیییار دارد هارد رابیطی  بیا 

هریك از دهلنپایى ك  قطعینیامی  غیییرمیجیاز 

اعالم نكرده بشهد، هر محدهدینى كی  دفینیر 

سیاسى خهد پال  میییدانید بیر فیعیالیییت ه 

نبلیغ حز  اعمال كند، نپمیم بگیرد رابط  

با فالن دهلت را از عمهم پنپان نگیاه دارد، 

ه حنى ملزم نباشد هجهد این رابیطی  را بی  

 .كمین  مركزا ه كنگره اطالع بدهد

 

 مرورى به گذشته

 

مناسبیات بیا دهلینیپیا امیر بیییسیابیری  اا در 

اپهزیسیهن ه را ایران نیست ه جیرییانیات 

خیهد را    مخنلف نهعییح ه نیهجییی  خیاص

  غیرف.  براا این قبیل مناسبات داشینی  انید

از این مرهر كهنیاه در ایینیجیا بیییاد  هردن 

پرنسیپپاا كمهنیسنى اا اسیت كی  در امیر 

رابط  با دهلنپا بدست  مده ه براا جیرییان 

. كییمییهنیییییسیینییى كییارگییرا نییثییبیییییت شییده بییهد

پرنسیییپیپیاییى كی  امیرهز از طیرف حیز  

كمهنیییسیت كیارگیرا اییران در قیطیعینیامی  

 .حاعر یكسره ب  فرامهشى سپرده شده اند

در حریرت مناسبات با دهلنپا انهاع مخنیلیفیى 

بطهر مثال، رابط  حز  نیهده .  داشن  است

ه امثالپم بیا دهلیت شیهرها ه كشیهرهیاا 

بلهك شرق مینیكیى بی  نیزدییكیى سیییاسیى ه 

ایییدئییهلییهژیییك بییهد ه هییمییییین امییر نییهعیییییح 

نهع دیگر رابط ، كی  .  كمكپاا دریافنى بهد

بیشنر هیژه سلطنت طلبپا ه جریان بیخینیییار 

براا جل  حمایت دیپلمانییك ه    است، نالش

ب  رسمیت شناخن  شدن از طرف دهلینیپیاا 

غربى بعنهان  لینیرنیانیییها در قیبیال رژییم 

  سازمان مجاهدین نیز پ .  حاكم، بهده است

ه با نشكیل شهراا ملیى  22از خرداد سال 

كییرد نییا از طییریییق جییلیی     مییرییاهمییت نییالش

پشنیبانى برخى از نمایندگان كنگره  میرییكیا 

. ه پارلمان ارهپیا در ایین راه قیدم بیردارد

براا بیرقیرارا ایین نیهع رابیطی  بیا   نالش

جیلی  حیمیاییت ه    دهلنپا هیدف اپیلیى اش

شناسائى بهد ه كمك مالى ه نداركانیى نینیپیا 
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در ننیج  حیمیاییت سیییاسیى جیاییگیاهیى میى 

اعیظیم ریا اییران    امیا بیراا بیخیش.  یافت

مسال  رابط  با دهلنیپیا بی  سیبی  نیییازهیاا 

نییداركییانییى ه فیینییى در یییك شییرایییط هیییژه 

  مهعهعیت پیدا میكرد ه مهرد اپیلیى اش

یك نكن  اینجا .  هم رابط  با دهلت عراق بهد

برخالف رابط  اا كی  :   زم ب  ناكید است

شناسایى ه حمایت دیپلیمیانیییك اسیت،    هدفش

این قیبل كمكپاا نداركانى جاییگیاه دییگیرا 

در سیاست دهلت مربهط  دارنید ه بیپیمییین 

رسیمیى ه    دلیل نیز نرریبیا هیییریگیاه نیمیا 

مسنریم بیا خیهد دهلیت هجیهد نیدارد، بیلیكی  

رابط  از طریق نپادها ه منابع دیگیرا كی  

سیاسنپاا مخنلف دهلیت میزبیهر را دنیبیال 

ب  این معنا،  نیری  در .  میكنند انجام میگیرد

محنها نپاینا رابیطی  بیا میثیال دهلیت عیراق 

 .  بهد، در شكل شاید اینگهن  نبهد

ب  معنیاا دهلیت ) اسنفاده از كمكپاا عراق 

در (  یییا میینییابییع نییپییاییینییا هابسیینیی  بیی  دهلییت

اپهزیسیییهن اییران نیارییخیری  طیه نیى اا 

نخاپم دهلینیپیاا اییران ه عیراق ه .  دارد

نعاد منافع ناسیهنالیسنیى ده كشیهر ریشی  

ناریخى دارد ه مسنرل از نغییییر رژییمیپیاا 

ده كشیهر ییك عینیپییر ثییابیت در عیرپیی  

بییراا رییا .  سیییییاسییت میینییطییریی  بییهده اسییت

رادیكال ناریخر  رابط  بیا عیراق بی  دهی  

، 75از انیرییال     ، یییعینییى بیی  پییییش0212

-20برمیگردد، اما این نینیپیا در سیالیپیاا 

اسیت كی  مینیعیاقی  از كیف رفینین  0220

مناطق  زاد در كردسنان سازمانیپیاا ریپیى 

ك  در كردسنان مرر داشنند بندریج نیاگیزییر 

ب  برقرارا درج  اا از رابیطی  بیا دهلیت 

ایین .  عراق براا امهر نداركانى خهد شیدنید

رابط  بر منن ه بیعیعیا زییر رینیر رابیطی  

میلیى خیلیق كیرد بیا دهلیت    نیرههاا جنبش

  مناسبات نیرههاا جینیبیش.  عراق عملى شد

ملى كیردسینیان، ری  در عیراق ه ری  در 

ایران، با دهلت همسای  هیژگیپیاا خیهد را 

كرد در هیر ده    با اینك  جنبش.  داشن  است

كشیییهر میییهرد سیییركیییه  قیییرار داشیییت، 

سازمانپاا كرد در ایران ه عراق مینیریابیال 

این امر را پذیرفن  بهدند كی  كیمیك گیرفینین 

هریك از دهلت دیگرا كارا مجیاز اسیت، 

ه از نظر مردم كرد در ایران ه عراق نیییز 

ییك میهرد . ) این مسال  ابدا مهرد اننراد نبهد

سمپانى افكار عمهمى كیردسینیان    مشخپش

ایران ب  جنگ مال مپطفى با دهلت عیراق 

است ك  با پشنیبانى مالى ه نیظیامیى دهلیت 

عیلیت اپیلیى كیمیك ایین .(  شاه انجام مییشید

  دهلنپا ب  اپهزیسیهن كرد یكدییگیر، پیذییرش

این امر از طرف افیكیار عیمیهمیى كیرد، ه 

همرنین درك منریابیل سیازمیانیپیاا كیرد ده 

كشهر، شاید در این هاقعیت ریش  داشت ك  

كرد در ایران یا عراق مطالبات خهد    جنبش

را ب  دهلت مركزا خهد محدهد میییكیرد ه 

. خهاسنار نشیكیییل كیردسینیان هاحیدا نیبیهد

بپرره، نیییاز بی  اییجیاد رینییین مینیاسیبیانیى 

ملى كرد نییسیت ه بیراا    منحپر ب  جنبش

مسیلیحیانی  اا كی  بی     جنبشپاا  زادییبیخیش

پشت جبیپی  احینیییا   یینیفیك پیییدا میییكینینید 

میهارد مشیابی  در  فیرییریا .  عیمیهمیییت دارد

بیپیرره، حینیى اگیر .  گهیاا این امیر اسیت

نهعیح ه نهجی  این قبیل مناسبات از نیظیر 

كمیهنیییسینیى میحیدهدنیگیرانی  ه    منافع جنبش

ناكافى بنظر بیاید، این محدهدیت در درجی  

اهل خییهد نییاشییى از مییحییدهدنییگییرا ذانییى 

 .ملى است  جنبشپاا  زادیبخش

حیز  كیمیهنیییسیت اییران ه    مهرد مشخص

. كهم  ل  در منن بحث فعلى قابل نامل است

از    كهم  ل  با دهلت عیراق بی  پیییش  نما 

حز  كمهنیست ایران برمیگردد، ه    ناسی 

رابییطیی  كییهمیی  لیی  در هییمییان رییپییاررییه  

خیلیق كیرد بیا    نیازهاا سازمانپیاا جینیبیش

دهلت عراق بهد؛ جنیبیشیى كی  كیهمی  لی  ه 

حز  دمكرات ده نیرها اپلى  نرا نشكیل 

شایان ناكید است ك  نهعیح رابط  .  میدادند

  كهم  ل  با دهلت عراق نیازهاا یك جینیبیش

معین بهد ك  كهم  ل  بمینیزلی  ییك سیازمیان 

نعیین كینینیده اا در  ن داشیت، ه نی     نرش

نیییییازهییاا پییرف سییازمییانییى یییك جییریییان 

درك ه نهعیح رهبرا كهم  لی  .  كمهنیست

ه رهبرا حز  كمهنیست ایران نیز در كل 

همین امر بهد، ه حز  كمهنیست ایران، بیا 

 نك  از امكانات پشت جبپ  اا ه فیرسینینیده 

رادیهئى كهم  ل  سهد میبرد، از بیرقیرارا 

رابیطی  مسینیریییم بیا عیراق اكیراه داشیت ه 

یییا دسیینییكییم نییا مییرییطییع انشییعییا  ) هیییییرییگییاه 

فراكسیهن كمهنیسم كارگرا كی  میا اطیالع 

رابط  مسنریمیى بیا دهلیت (  دست اهل داریم

 . عراق نداشت

از جدائى فراكسیهن كمهنیسم كیارگیرا   پ 

حز  كمهنیسیت كیارگیرا اییران    ه ناسی 

، مسالی  رابیطی  گیرفینین بیا 0220در سال 

دهلت عراق از نخسنین مسائلى بهد كی  در 

. رهبرا حیز  میهرد بیحیث قیرار گیرفیت

نییهیسیینییدگییان حییاعییر خییهد جییزه رییپییارنیین 

بنیانگزار حز  كمهنیست كیارگیرا اییران 

بهدند ه در ارگان رهبیرا هقیت حیز ، ه 

نیییییز، حعییهر    در اییین جییلییسیی  بییخییپییهص

 زم نیست ب  نظیرات میخینیلیف در .  داشنند

ابنداا این جلیسی  اشیاره شیهد، زییرا هیمی  

حاعران بسرعت نظر هاحدا را پذیرفینینید 

ه منفرا نپمییم گیرفینینید حیز  كیمیهنیییسیت 

كارگرا ایران نیبیایید بیا عیراق رابیطی  اا 

د یل رنین نپیمیییمیى امیرهز .  برقرار كند

 زم ب  یاد هرا ه ناكید اسیت؛ د ییلیى كی  

امییرهز در قییطییعیینییامیی  حییز  بیی  دسییت 

 .فرامهشى سپرده میشهد

امرهز قطعنام  حز  كمهنیییسیت كیارگیرا 

ایران دلیل غیرمجاز بهدن رابط  بیا عیراق 

را هجهد حز  كمهنیسیت كیارگیرا عیراق 

هاعح است ك  نپیمیییم  نیرهز .  ذكر میكند

ما ب  این دلیل نمیینیهانسیت بیاشید، ریرا كی  

همیرینییین، .  رنین حزبى هنهز هجهد نداشت

برخالف  نر  عده اا اینجا ه  نجا گفن  اند، 

نپمیم ب  رابط  نگرفنن بیا عیراق بی  ایین 

دلیل نبهد كی  حیز  كیمیهنیییسیت كیارگیرا 

كیردسینیان    ایران قپد رنداشت در جینیبیش

حعهر مسلح داشن  باشد یا میخیالیف شیییهه 

. مبارزه مسیلیحیانی  در كیردسینیان شیده بیهد

، نپمیم ما ب  عدم اییجیاد ابیطی  بیا   برعك 

عییراق مییا را از سییازمییان دادن حعییهر 
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مسلحان  در كردسنان در  ن میریطیع میعییین 

ده جنب  مپم در مسیالی  هجیهد . محرهم كرد

اهل اینك  حز  كمهنیست كیارگیرا .  داشت

ایران، برخالف كهم  ل ، بیعینیهان ییكیى از 

ملى كیرد در افیكیار    نیرههاا اپلى جنبش

عمهمى كردسنان اییران ه عیراق شینیاخینی  

شده نبهد، ه حنى خهد  گاهان  میخهاست ك  

سیماا حز  كمهنیست كارگرا اییران در 

كییارگییرا در    كییردسیینییان بییدها بییا جیینییبییش

میلیى    كردسنان نداعى شهد ه ن  بیا جینیبیش

این جنب  از قعی  گرر  پیریدگى .  مسلحان 

اا ب  مسال  میداد اما بیخیهدا خیهد هینیهز 

  میطییلییهبیییییت حعییهر مسیلییحییانیی  در جیینییبییش

كردسنان را نفى نمیكرد ه بینیابیرایین هینیهز 

غیر عیرهرا بیهدن رابیطی  بیا عیراق را 

اما نهج  ب  این مسال  منفاهت .  ننیج  نمیداد

بهدن میهقیعیییت حیز  را از سیازمیانیپیاا 

كیردسینیان بیخیهبیى بیرجسینی     سننى جینیبیش

بنابراین حز  براا رابطی  گیرفینین .  میكرد

یییا نییگییرفیینیین بییا عییراق بییاییید پییرنسیییییپییپییا ه 

 . مالحظات دیگرا را معیار قرار میداد

مپمنرین میالحیظی  اا كی  میا را از اقیدام 

رابط  با عراق بازداشت ایین    براا گشایش

بهد ك  رنین رابیطی  اا مییینیهانسیت نیاثیییر 

سهئى هم بیر فیعیالیییت كیمیهنیییسینیى حیز  

بگذارد ه هم نپهر افیكیار عیمیهمیى را از 

  اكنیهن بیخیپیهص.  كمهنیسم خدش  دار كند

  نیاسییی  0220باید بیاد  هرد ك  در سیال 

حز  كمهنیست كارگرا ایران مریارن بیهد 

با مه  عظیم جیپیانیى عید كیمیهنیییسینیى ه 

هییجییهم بییهرژهازا بیی  هییرنییهع انییدیشیی  

حیز     همرنین در مرطع ناسی .  كمهنیسنى

كمهنیست كارگرا اییران، مینیعیاقی  پیاییان 

جنگ خلیج، رسان  هاا غربى كمپیین خیهد 

را براا شیطان سازا از پیدام حسییین ه 

. رژیم عراق با حرارت نمام ادامی  میییدادنید

حز  كمهنیست كارگرا ایران ك  خیهد را 

جزئى از جریان میریاهمیت كیمیهنیییسینیى در 

سطح جپانیى میییدیید، نیخیهاسیت در رینییین 

شرایطى هیییریگیهنی  رابیطی  اا بیا عیراق 

داشیینیی  بییاشیید، رییرا كیی  ریینییییین رابییطیی  اا 

نپهیر غیلیطیى، هلیه بی  نیاحیق، در ذهین 

عمهم نسبت ب  ماهیت ه مهقعیت كمیهنیییسیم 

. از جنگ سرد اییجیاد میییكیرد  در دهره پ 

منفى رنیین رابیطی  اا بیر نپیهر    انعكا 

ه كیردسینیان ) افكار عمهمى ایران ه عراق 

از كیمیهنیییسیم كیارگیرا را (  ایران ه عراق

شییاییید میییییشیید در میییییان مییدت بییا نییهعیییییح 

بیراا    پبهران  خنثى كرد، اما بیخیپیهص

افكار عمهمى فعالین كمهنیست ه كیارگیرا 

ك  دسنكم در  ندهره جیاییگیاه میپیمیى ) ارهپا 

ابیدا رینییین (  در نرش  عملپاا حز  داشیت

نبهد ه این مسال  ما را، هلیه بی  نیاحیق، بیا 

مانع جدیدا براا فعالیت كمهنیسنى میهاجی  

از  نره اهیمیییت    این امر بخپهص.  میكرد

داشت ك  جیرییان كیمیهنیییسیم كیارگیرا در 

بی  عیراق،    برابر هجهم  مریكا ه منفیرییینیش

بییرخییالف بسیییییارا از جییریییانییات مییدعییى 

كمیهنیییسیم، نی  در سیطیح جیپیانیى میریپیهر 

بهرژهازا غر  شده بهد "  دمكرات منشى" 

ه ن  در سطح منطر  فرج  براا پیییشیرفیت 

را    ملیى خیلیق كیرد جیلیها رشیمیش   جنبش

جریان كیمیهنیییسیم كیارگیرا از .  گرفن  بهد

معدهد جریانانى بهد كی  از میهعیع مینیافیع 

بین المللى كارگران میاهیییت امیپیرییالیییسینیى 

جنگ را افشا كرده بهد ه بر محكهم كیردن 

 مریكا بى هیچ نبپره اا پیاا فشیرده    نرش

بنابیرایین مسیالی  ابیدا نسیلیییم شیدن بی  .  بهد

پیشداهریپاا افیكیار عیمیهمیى نیبیهد، بیلیكی  

، هدف مرابل  با این پیشداهریپا بیهد   برعك 

. ك  غالبا نهسط رسان  ها شكل گیرفینی  بیهد

ایجاد رابط  با عیراق شیبیپی  نیابیجیاییى در 

مهرد مهعع اننرناسیهنالیسنى كمهنیسنیپیاا 

شاید میریدهر بیهد بیا .  كارگرا ایجاد میكرد

بى قییید ه » اسنناد ب  اپهل اننزاعى، مثال 

بهدن كمیكیپیا، از اییجیاد رابیطی  بیا  « شرط

مسالی  .  عراق دفاع كرد، اما مسال  این نبهد

این بهد كی  حیریانیییت انینیزاعیى بیپیییریهجی  

پاسخگها خدش  دار شیدن عیمیلیى نپیهر 

عییمییهمییى از مییاهیییییت مییهاعییع كییمییهنیییییسییم 

 . كارگرا نبهد

 

یاد هرا سنت گذشن  ه میهرد عیراق  زم 

است براا اینك  هیمی  ایین دسینیاهردهیا در 

قطعنام  كمین  میركیزا حیز  كیمیهنیییسیت 

كارگرا ایران زیر پا گیذاشینی  میییشیهنید ه 

در حیراسیت    امرهز هیچ نشانى از هسها 

از حرمت كمهنیسیم ه مینیافیع بییین الیمیلیلیى 

كارگران برشم نمیخهرد؛ هسیهاسیى كی  در 

حز  مثال در برخهرد ب  مسال     بده ناسی 

رابط  گرفنن یا نیگیرفینین بیا عیراق هجیهد 

 . داشت

حنما ماركسیییسیت بیاقیى     زم نیست شخص

مانده باشد نا بفپمد دهلنپا بدهن رشیمیداشیت 

نیست ك  ب  رنین سازمانپایى كمك میكنینید، 

ه حنى  نجا ك  این كمكپا از طریق نیپیادهیا 

ه منابع ظاهرا غیییر دهلینیى شیان عیرعی  

میشهند،  نجا ك  پحبت از نحمییل پیرییح 

 «بى قییید ه شیرط» شرطى نیست ه كمكپا 

عرع  میشیهنید، ییا قییید ه شیرط عیمینیى 

مهجهد است ه یا این رابط  بازنابپاا غییر 

مسنریمى در بسیییارا عیرپی  هیاا دییگیر 

دارد ك  خهاه ناخهاه براا كمهنیسم ه منافع 

دقیرا ب  .  كارگران عهاق  منفى بپمراه دارد

دلیل رنین شرهط عمنى ه رینییین عیهاقی  

غیر مسنریمى است كی  نین دادن بی  رینییین 

امیا .  نیام میییگیییرد   رهابطى معمیه  سیازش

  نن دادن بی  سیازش.  ، نحمیل میشهد سازش

غالبا براا سازمانپایى ك  درگیر جنبشپیاا 

نهده اا هسنند ناگزیر میشهد، زیرا بایید بی  

امیا .  پاس  گیهیینید   نیازهاا عاجل یك جنبش

اگر ایین سیازمیان كینیگیره میلیى  فیرییریا ییا 

فیلیسیطییین نیییسیت بیلیكی     سازمان  زادیبخش

سازمان كهرك ه گیمینیام ه بیى ارنیبیاط بی  

نییهده اا از نییهع حییز     هییرنییهع جیینییبییش

كیمییهنییییسییت كییارگیرا ایییران اسییت، دیییگییر 

در "  نهافیرینیامی " ه    پحبت كردن از سازش

بیكیار بیردن لیفیظ .  پهست شیر رفینین اسیت

در مهرد رنین سازمانپایى پیحیییح    سازش

. نیست، ررا ك  ناگزییرا اا هجیهد نیدارد

میخهاسنید سازمان نسازید نا نیاز سازمیانیى 

اییینییجییا لییفییظ درسییت .  هییم نییداشیینیی  بییاشییییید
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 . نعداد  از کارگران ب  مسل  می رهند
رند  پیش دهپا کارگر پاکسنانی در  نش 
سهخنند هاین بار قرع  ب  نام کارگران 

نفر از کارگران  172حدهد .  بنگالدش بهد
نهلید کننده پهشاک بنگالدش با فرهریخنن 

معمه  بدنرین .  ساخنمان جان باخنند
ساخنمانپا ب  لحاظ ایمنی ب  کارگاه ها  

هزاران کارگاه ه .  نهلید  اخنپاص دارند
کارخان  فاقد ام انات بپداشنی ه ایمنی 
هسنند ه سرمای  داران برا  کاهش هزین  
هایشان ه در هاقع با  بردن هر ر  بیشنر 
سهد خهد ام انات هر ر  کمنر  را ب  
ایمنی ه بپداشت برا  حفظ جان کارگران 

کارگران بنگالدشی .  اخنپاص می دهند
در نظام .  نیز قربانی رنین مسئل  ا  شدند

سرمای  دار  بی ارزشنرین ریز هسنی ه 
باید این .  نهع زیست کارگران است

مناسبات گندیده را بررید باید قنل عام 
 .کارگران منهقف شهد

ما عمن ابراز همدرد  با خانهاده 
کارگران بنگالدشی، قنل عام کارگران ب  
دلیل عدم ایمنی ه بپداشت محیط کار در 

 .سراسر دنیا را مح هم می کنیم
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 دمى ك  در دنیاا سیاسیت .  است « معامل »

میدهد كی     هارد معامل  میشهد  بد نشخیص

 نر  در  ن شیراییط میعییین بیدسیت میییاهرد 

  بییشینیر از  نیری  از دسیت میییدهید بیراییش

امیییا بیییراا ییییك سیییازمیییان .  دارد   ارزش

كمهنیسنى این مسال  ب  سادگى میعیامیلی  در 

طیبیری     اگر كمهنیسم جنبش.  بازار نباید باشد

كارگر بین المیلیلیى اسیت عیلییی  نیظیام بییین 

سیهد ه زییان    المللى سرمای  دارا، سنجش

ننپا با در نظر گرفنن  نر  در " معامل "یك 

این میان مبادل  معامالنى براا كمهنییسیم ه 

. هم  كمهنیسنپا، ه شده است میسیر نیییسیت

رنین براا مبارزه كمهنیسنى كیارگیران در 

ه كسیى .  هم  جا، عهاق  ه بازنابپایى دارد

ك  هنهز عناهین كمهنیست ه كارگر را در 

یدك میییكیشید میهظیف اسیت در    اسم حزبش

پیییییشییگییاه طییبییریی  جییپییانییى كییارگییر ه هییمیی  

 .كمهنیسنپا از كار خهد دفاع كند

 

ب  هم  د یلى ك  گفنیم، پیدهر قیطیعینیامی  

از سیها پیلینیهم  « اپهل رابط  با دهلنپا» 

كمین  مركزا حز  كیمیهنیییسیت كیارگیرا 

ایران باید از طیرف هیمی  كیمیهنیییسینیپیا ه 

. كییارگییران نییگییران كیینیینییده نییلییرییى شییهد

فرمهلبندیپاا محیعیردارانی  قیطیعینیامی  در 

بپنرین حالت نشان   قیدا ه بى مسئههلینى 

نسبت ب  عهاقی  اعیمیال ایین حیز  بیراا 

كمهنیسم ه كارگیران اسیت؛ ه در بیدنیریین 

حییالییت نشییانیی  جییپیینییگیییییرا رهییبییرا حییز  

كمهنیست كارگرا ایران ب  سمنى است كی  

حرانیت قیائیل    حنى خهدشان هم  نردر برایش

نیسنند نا بر نشكیالت ه حنى كمین  مركیزا 

 .  شكار كنند  اش
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قرار پیلینیهم دهیم كیمییینی  میركیزا :  عمیم 

حییز  كییمییهنیییییسییت كییارگییرا ایییران نییحییت 

 "اپهل رابط  با دهلنپا"عنهان 

ه برقرارا مناسبات حز  كمهنیسیت    نما 

كارگرا ایران با دهلنپا، ر  در مینیطیری  ه 

غیر از  ن، رنانر  مهازین مپه  كیمییینی  

مركزا اكیدا رعایت شیهد، عیلیى ا پیهل 

كمین  مركزا اپهل زیر را .  بالمانع است

بعنهان رپارره  ه محدهده اخنیارات دفنر 

سیاسى ه دبیر كمینی  میركیزا در عیرپی  

 .رابط  با دهلنپا نپهی  مى كند

 

پلنهم كمین  مركزا در هر دهره لیییسیت  0-

دهلنپایى ك  داشنن مناسبیات بیا  نیپیا بیراا 

حییز  مییجییاز نیییییسییت را نپییهییی  ه بیی  

 . ارگانپاا رهبرا حز  ابالغ میكند

در مرطع كنهنى داشنن مناسبات با دهلنیپیاا 

 :زیر مجاز نیست

نیظیر بی  ایینیكی  حیز  ) دهلنپاا اسالمى   -

مبارزه علی  نیرهها ه جریانات اسالمیى را 

 (.هظیف  مسنریم خهد میداند

نیظیر بی  ایینیكی  حیز  در ) دهلت عراق   -

مبارزات جارا مردم عراق بیراا رهیاییى 

مسنریما دخیییل اسیت ه حیز  كیمیهنیییسیت 

كییارگییرا عییراق بییراا سییرنییگییهنییى رژیییم 

 (عراق فعالیت میكند

بیینییدهییاا فییهق نییاظییر بییر ایییجییاد :  نییبییپییره

دفنر سیییاسیى حیز  .  مناسبات مسنمر است

مجاز است با هر دهلت ه حز  دهلینیى كی  

خهاهان دیدار ه طر  نكانى با حز  باشید، 

نیمیایینیدگیان .  یك دیدار نك نهبنى انجام بیدهید

دفنر سیاسى در رینییین نیمیاسیپیاییى پیرفیا 

جپت اطالع از نیكیات میهرد نیظیر طیرف 

مرابل شركت میییكینینید ه اخینیییارانیى بیراا 

 .مذاكره ه حپهل نهافق ندارند

نپمیم ب  شركت در هر دیدار پرفا با  0-

ه گفنگیها    در هر نما .  دفنر سیاسى است

احنمالى با هر دهلیت ه میریام دهلینیى، بیایید 

حداقل دهنفیر از كیادرهیاا حیز  شیركیت 

دقیق نشیسیت بیایید بی     گزارش.  داشن  باشند

امعاا هر ده نفر ب  دبیر كمین  مركزا ه 

 .دفنر سیاسى حز  داده شهد

حز  كمهنیست كارگرا هیییچ نیهافیریى  2-

را ك  منعمن محدهد شدن  زادا عیمیل ه 

فعالیت ه نبلیغات حز  باشد را نیمیییپیذییرد 

حیز  كیمیهنیییسیت (.  اپل اسنریالل حیز ) 

كارگرا ب  هیچ نهافق ه هیچ رابط  اا كی  

حز  بنا بخهاست دهلیت ذییربیط میلیزم بی  

. پنپان كردن  ن از مردم باشد هارد نمیشیهد

 (. اپل علنیت)

حز  كمهنیست كیارگیرا اییران قیبیهل  1-

كمك میالیى ه نیداركیانیى از دهلینیپیاییى كی  

رابط  با  نپا بنا بر مفاد این مپهب  میجیاز 

. داده شده است را مننیفیى نیمیییدانید   نشخیص

كمك باید بر مبینیاا اپیهل مینیدر     پذیرش

پییهرت (  اسیینییرییالل ه عییلیینیییییت)   2در بیینیید 

نپییمیییییم دربییاره دریییافییت ه عییدم .  بییگیییییرد

دریافت كمك در هر مهرد با دفنیر سیییاسیى 

 . است

 

نشریه کارگر امروز، سال : به نقل از

1379، مرداد ماه 64دوازدهم، شماره    

 

2از ص ...“ بنگالدش و ادامه “بقیه   
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 آزادراِه چپاول 

 بسِت اقتصادی ایران  در بن

 

 احسان کاوه

 

سایت بازنیا  عیمین ییادشیت کیهنیاهیی بی  

  میالیی در طیییف  مهعهع فسیاد گسینیرده

هیا  جیبیپی   الیپیی کاربدسنان امرهز ه حز 

  دیرهز پرداخن  ه ب  زعم خهد نیالش  دیده

ا  اییین سییرییهط  نییمییهده کیی  بیی  عییلییل ریشیی 

بازنا  میعینیرید .  بار اخالقی بپردازد مپیبت

هییا   ل اسییت کیی  نسییل مییدیییران امییرهز سییا

هیا   نهجهانی ه جیهانیی خیهد را بیا  رمیان

ها  جینیگ سیپیر   انرال  اسالمی در جبپ 

بییا رنییگ بییاخیینیین ه شیی ییسییت  ن .  انیید کییرده

ها این طیف ک  اکنهن زمام امیهر را   رمان

ها  مخنلف سیاسی اقنپاد  بدسیت  در رده

ها  بی ثمیر  دارند در پدد جبران مجاهدت

در .  انید ها  ناپها  بر مده  ن دهره از راه

شیان را بیرا   این بین رانت ح همنی دست

حسا  از امهال عمهمی، بی  دسنبردها  بی

هیچ سیسنم نظارنی مهثر ، باز گیذاشینی  ه 

نریین میفیاسید میالیی، کیاله  در ننیج  گسنرده

ها  اخالقی، رند بیرابیر  بردار  ه رسهایی

ها  جپانیی دامین جیامیعی  اییران را  مریا 

بازنا  معنرد است کی  بیا ایین .  گرفن  است

هعیعییییت ره  پییارسیایییی ه پیرهییییزگییار  

نییهانیید در جییایییگییاه  مییی/ نییهانسییت شیییییعییی مییی

نظارت درهنی بر این گرایش ناثها  نپیی  

در  خر نهیسنده  بر فردان این عنیپیر .  زند

 .مذهبی دریغ خهرده است

ا  کی     فسیاد هیمی  جیانیبی  راسنی ریش  ب 

پی ر نمیامیی  حیاد دسینیگیاه بیهرکیراسیی ه 

نظامی امنینی رژیم اسالمی از با  نا پایییین 

را در برگرفن  کجاست  پاس  این سهال در 

ده سطح سیاسی ه اقنپاد ، ک  اجزا  در 

 .  کل هاحد  هسنند، نپفن  است هم ننیده

از نظر سیاسی اسنرانژ  سی ه رنید سیالی  

  رژیم اسالمی برا  نبدییل دهبیاره اییران 

ا  بی   خیر خیط    مینیطیری  ب  قدرت فیائیری 

در این عرپ  رژییم در میهقیعیییت .  رسیده

اسنیپال ه درماندگیی کیامیل قیرار گیرفینی  

 .است

نیعیرف خییهنییین رژیییم بیرا  بیی  شی یسییت 

دهی جینیبیش  کشاندن انرال  بپمن با سازمان

در عییین .  ال  پیش برده شید ارنجاعی حز 

حال با ان ا ب  ایین جینیبیش بیایید اییران بی  

. شیید الییرییرا  جییپییان اسییالم  نییبییدیییل مییی ام

کارزار  بی رحمان ، خیهنییین ه فیجیییع بیا 

ییی ییپییدهییزار اعییدامییی، بییرا  بییرسییاخیینیین 

ا  خامهش با شپرهندانی سربراه بی   جامع 

نیمیام .  هسعت پپن  ایران سیازمیان داده شید

مظاهر زندگی اجنماعی سیییاه پیهش شید ه 

هییا  شییخییپییی زیییر عییر  قییرار   زاد 

 .گرفت

الررا باید الگه ه پایگاه ب  نحرک هاداشنن  ام

ال  در خاهرمیییانی   ه سیطره بر جنبش حز 

   ن رژییم اسیالمیی بی   هاسط  بهد نا ب  می

ا  ه نیهانیا در نیامییین  عنهان نیرهیی منطر 

اسنثمارکارگیران ه  نرین شرایط فهق   مطله

زحمن شان، خهد را ب  دهل امیپیرییالیییسینیی 

نییهانسییت  فییرجییام اییین رهنیید مییی.  بییرییبییه نیید

ها  کشهر را بعنهان دژ پیاسیداران  درهازه

ا  نیانیه، بیرا  هرهد  سیرمیایی  ه  منطیری 

دار   ن نهلهژ  مهرد نیاز اقنپاد سیرمیایی 

باز کند ه در عین حال سیپیم درخیهر  از 

ا  را نپییییی   بییازار جییپییانییی ه میینییطییریی 

امییییا در .    ایییییرانییییی کیییینیییید سییییرمییییاییییی 

نرین زمانی ک  میعیامیلی  در حیال  کننده نعیین

ا  کی   جهش خهردن بهد، درست در لحظی 

طرفین  ماده فرسنادن پلهات  خیر بیهدنید، 

بعد از کهدنا  اننخابیانیی هشینیاد ه هشیت، 

جامع  ایران ب  لرزه افینیاد ه فیهران خشیم 

هییییا  مییییردم در    نییییهده فییییرهخییییهرده

نرین حعهر خییابیانیی ه در ابیعیاد  سابر  بی

الررا ه    ام رند ده میلیهنی، طهمار اسطهره

بییرا  .  رهیییاهییا  رژیییم را در هییم پیییییرییییید

ها  معامل  نیز معلهم ه قیطیعیی شید  طرف

ک  ریزش پای  اجنماعی ح همت بی  نیریطی  

در ییک طیرف .  پفر نیزدییک شیده اسیت

ب  انفاق محیرهمییین عپیییان   اکثریت قری 

زده قرار دارنید ه در طیرف دییگیر رژییم 

اسالمی با نیره  نظامی بی  شیدت فیاسید  

کینید ه از  کشد، ش نج  میی راپد، می ک  می

ها نیز اباییی نیدارد نینیپیا  نجاهز ب  هم جن 

الیریرا  اسیالم بی  سیرنیهشیت  ام.  مانده است

 .   رامش شاه گرفنار  مد جزیره

رژیم مهقنا سرنگهن نشد هلی برا  همییشی  

حییاپییل فییرعییی جیینییبییش .  بیی  زانییه در میید

میلیهنی هشناد ههشت، جیمیپیهر  اسیالمیی 

را از جایگاه رفیع بازیگر  ک  در رینید ه 

رهن  رایش سیاسی منطر  پاح  نیریش ه 

اش  رسالت بهد ساقط کرد ه هست ه نیییسیت

هیا  رییز ه    قدرت را ب  مهعهع مجادل 

اه » .  ا  نبیدییل کیرد درشت جپانی ه منطر 

  شام است، اما دیگیر نی    کماکان  بر سفره

 .«!برا  خهردن بل   برا  خهرده شدن

اما پیییامیدهیا  مشیخیص ایین هقیاییع بیرا  

اقنپاد ایران ه ب  نبیع  ن اجینینیا  نیاپیذییر 

 :شدن فساد مسئهلین ریز ه درشت نظام
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رضا شهابی آزاد باید 

!گردد  

مطابق اطالعی    کمین  دفاع از رعا 

شپابی، هزارت اطالعات جمپهر  

اسالمی رعا شپابی را هادار کرد نا ب  

رعا شپابی ععه .  زندان اهین باز گردد

هیئت مدیره   سندی ا  رانندگان شرکت 

هاحد نپران ه حهم  ک  ننپا ب  دلیل 

مشارکت در ایجاد سندی ا  شرکت هاحد ه 

فعالیت کارگر  ب  شش سال زندان مح هم 

شده بهد ه حدهد س  سال را در زندان ه 

ب  دلیل .  در شرایط بیمار  سپر  کرد

ش نج  ها  دهران بازجهیی از ناحی  

گردن  سی  دید ه از ناحی    گردن مهرد 

در پی .  عمل جراحی قرار گرفت 

اعنراعات گسنرده   نش ل ها ه فعالین 

کارگر ، ه در شرایطی ک  اه بیش از یک 

ماه بهد در اعنپا  غذا ب  سر می برد، 

رند  پیش شپابی را ب  مرخپی فرسنادند 

اما .  ه هر هفن  مرخپی اه نمدید میشد

هفن    گذشن  هزارت اطالعات با نپدید 

رعا شپابی ب  اه اعالم کرد ک  باید در 

فرهردین خهد را ب   02رهز دهشنب  

زندان اهین معرفی نماید ه در غیر این 

پهرت ب  منزل اه حمل  کرده ه در مرابل 

رشمان همسر ه فرزندانش اه را بازداشت 

بنا بر این رعا .  ه با خهد خهاهند برد

شپابی در پی مشهرت با دهسنانش در 

سندی ا  شرکت هاحد در شرایطی ک  

جمعی از  نپا نا مرابل زندان ه  را 

 .همراهی می کردند، رهان  زندان اهین شد

اععا ه فعالین سندی ا  شرکت هاحد ه 

دیگر نش ل ها  کارگر  در ایران با 

هجهد این   از همان بده ناسی  نا کنهن 

مهرد انهاع سرکه  قرار گرفن  اند اما 

همرنان پایدار  می کنند ه گام ها  

مهثر  در ارنباط با هر ر  منش لنر شدن 

ها طی نپیرف اییران هیر  نیری  کی   مغهل

امیا .  مهجهد بهد سهخنند ه ب  غارت بیردنید

این را نیییز بی  میرهر  میهخینینید کی  مینیبیع 

 یزال ثرهِت نجدید شهنده، اسنخرا  بیپیره 

امیا .  بی  هاسیطی  کیار رعیاییاسیت  از زمیین

ابها  جمعی  رژیم اسیالمیی بیعید از رینید 

هیا   ده  زجرکیش کیردن شیپیرهنیدان، راه

کیران کیار ه  اسنخرا  منعیارف ثیرهت بیی

در .  انید نهلید را ب  ره  خیهد بسینی  ییافینی 

ننیج ، از یک طیرف نیپیاجیم بی  میعیییشیت 

کییارگییران را نییا مییرز نییابییهد  اییین طییبییریی  

افزایش داده ه از طرف دیگر هیر نیری  بی  

عنهان کارگزار دهلنی، ععه مجل ، میریام 

امنینی، فرمانده نظامی یا رهحانی ح همنیی 

ه پاانداز بیت رهبر  ه غیره بی  دسینیشیان 

زنینید ه بی  ارز نیبیدییل   ید ب  جیی  میی می

هیا   کنند نا در فرپت مناس  ب  حسا  می

 . بان ی خهد در خار  هاریز کنند

  رژییم از نیظیر سیییاسیی  عناپر سیازنیده

شان  نی  نیدارد ه از  اند ک  ح همت دریافن 

اسنیثیمیار را "  حالل" ها   نظر اقنپاد  راه

بیدیین .  انید   نیهلییید مسیدهد ییافینی  در حیطی 

نرنی  نمام نهان خهد را منهج  سیهدجیهییی 

شخپی غیرمنعارف، در مریابیل جیامیعی  ه 

نظر از مرنعیات نظام،  برا  نامین  پرف

ایین اسیت .  انید   خهد قیرار داده حال ه  نی 

  هلع سیر  ناپذیر این خیل طفیییل ه  ریش 

ه هیمییین امیر .  انگل برا  فسیاد ه ریپیاهل

گیییر  دهید کی  ریرا جینیگ هیمی  نهعیح میی

ها شی یل ه میاهیییت جینیگ بیانیدهیا   جنا 

 .مافیایی را پیدا کرده است

ها بدان گهن  ک  گفنیم در اقینیپیاد ه  مغهل 

  اییران میانیدگیار ه بینیدرییج ذه   جامعی 

امیا رژییم اسیالمیی سیرمیایی ، بیدییین .  شیدنید

  قریی  بی  زبیالی  رهد عن نرنی  ک  پیش می

این مپم امیا بیایید .  دان ناری  خهاهد پیهست

بدست طبر  کارگر اییران ه در مینین ییک 

 .جنبش سهسیالیسنی پهرت بگیرد

 

ی ی از مپمنرین مععالت اقنیپیاد اییران، 

   بعد از  غاز پرهس  پنعنی شدن در دهی 

رپیل خیهرشییید  نیا کینیهن، سیطیح پیایییین 

بییرا  جییبییران اییین .  بییار هر  کییار اسییت

  حیاعیر بیایید سیپیمیی از  نریپ  در دهره

سرمای  ه ن ینیهلیهژ  رهز مید جیپیانیی بی  

حینیی . ) اقنپاد ه پنایع ایران نزریق شیهد

براي حفظ سطح فعلی نهلید نفت، پناییع ه 

معادن نفنی باید نرمییم شیهنید ه انیجیام ایین 

مپم مسنلزم جیلی  هیفینیپید میییلیییارد د ر 

از طیرف دییگیر (.    خارجیی سیت سرمای 

رشد کمی ه کیفی پنعت ه قهام  ن در هیر 

ییابیی ه نیهلییید  کشهر  منهط ب  ام یان راه

نیر از میرزهیا  میلیی،  برا  بازار  فیراخ

بدهن رنین گسینیره .  یعنی بازار جپانی ست

انداز ، حفظ مهقعیت کنهنی پنعیت  ه رشم

داخییلییی ه نییفیی  بییرییا   ن مشییرهط بیی  

امیا .  ها  حماینی دهلت خیهاهید بیهد سیاست

هییرده رهزنیی ، یییعیینییی هرهد سییرمییاییی  ه 

ن نهلهژ  ب  ایران ه ام یان دسینیرسیی بی  

. بازارها  جپانی ب  ره  ایران بسن  است

ا  ایییران،  در پییی سییریهط جیایییگییاه میینیطییری 

درها  نیم گشیهده نیاکینیهنیی نیییز فیارغ از 

نیر از پیییش  نر ه بسینی  ها ننگ مسئل  نحریم

 .خهاهند شد

بییا نییهجیی  بیی  سییاخیینییار فییعییلییی اقیینییپییاد 

دار  اییران، رشیم انیداز رهشینیی  سرمیایی 

  نییهلییییید  هجییهد  بییرا  انییبییاشییت سییرمییاییی 

  داخلی نیز بینیا بیر  بنابراین سرمای .  ندارد

ا  کی  سیرمیایی  خیارجیی هارد  همان قاعده

شهد، همیشی  مینیرپید فیرپینیی بیرا   نمی

گریز ه خره  از مرزها  ملی جیمیپیهر  

اسالمی، یا در بپنرین حالت سیرگیردان در 

حینیی .  منیریهل اسیت بازار طال ه امهال غیر

ها ک  قیاعیدنیا بیییشینیر از  پاسداران ه امنینی

  حیفیظ نیظیام دارنید، امیهال  همی  دغیدغی 

گیذار  در  مپرهقی  را بی  جیا  سیرمیایی 

ییعینیی .  دهینید ایران ب  بالد کفیر انینیریال میی

کیینیینیید کیی   ا  رفیینییارمییی طییبییق هییمییان قییاعییده

 .خهاهند شان می المللی باپطال  دشمنان بین
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 کانال تلویزیون به پیش در یوتوب

http://www.bepishtv.com/    

http://www.youtube.com/

user/kehsaan?

feature=watch     

 تماس با اتحاد سوسیالیستی کارگری

wsu@home.se 

انفجار اجنماعی در ایران محنهم است، امیا 

مسنل  این است کی  طیبیری  کیارگیر رینید ده 

میلیهنی اییران میی نیهانید در ایین شیراییط 

پررم یک مبارزه هدفمند را بر افرازد ه ب  

همۀ اقشار  ک  از این هععیییت بی  سینیهه 

 مده اند نشان دهد کی  راه بیرهن رفینیی از 

طیبییری  کیارگییر .  ایین هعییعییییت هجییهد دارد

ایییران مییی نییهانیید نییمییام مییحییرهمییان ه 

 زادیخهاهان ایران را ب  مبارزه ا  مینیحید 

فیراخیهانید ه "  نیان ه  زاد " برا  نینمییین 

برپایی ح همت کارگران ه زحمن یشیان را 

عامن ننمین نیان ه  زاد  بیرا  هیمیگیان 

هرا  رژیم از برگزار  مراسم .  قرار دهد

رهز کارگر امسال نیهسیط کیارگیران دقیییریا 

این است ک  اهل می  غازگر رنین حرکینیی 

 .شهد

در بیش از س  ده  ا  ک  از بیر سیر کیار 

 مدن رژیم اسالمی می گذرد، هر سال  گیاه 

نرین فعا ن کارگر  نهانسن  اند نا میراسیم 

مسنرل کارگران در اهل می را در اشی یال 

. گهناگهن ه منناس  با شرایط برگزار کنینید

امسییال نیییییز اسیینییثیینییا نیییییسییت ه کییارگییران 

بزرگداشت رهز جپانی خهد را در اشی یال 

میمی ین اسیت .  مخنلف برگزار خهاهند کیرد

رژیییم، در هییرا  از  غییاز خیییییزش هییا  

هسیع نهده ا ، بنهاند با ارعا  ه نیپیدیید ه 

زندان فعا ن کارگر  مانع شیهد نیا امسیال 

مراسم اهل می ب  طهر گسنرده ا  برگیزار 

رهز است ه بیرا   227اما هر سال .  شهد

دامن زدن بی  خیییزش نیهده هیا، کیارگیران 

 .فرپت ها  دیگر  دارند

 !زنده باد اول می

 !زنده باد نان و آزادی

 !سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
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پایدار  ه مراهمت رعا .  برداشن  اند

در حال حاعر .  شپابی نیز رنین بهده است

دهپا فعال کارگر  یا در زندان ب  سر می 

برند ه یا نحت پیگرد ه مننظر محاکم  در 

شاهرخ .  بیدادگاه ها  رژیم می باشند

زمانی،محمد جراحی، پدرام نپر اللپی 

فریبرز رئی  دانا پ  .  رند مهرد  ن هسنند

از یک سال نحمل حب  رهز بیست ه شش 

 .فرهردین  زاد شد

اسنرامت رعا شپابی در رند سال گذشن  ه 

مبارزه    فعال برا  رهایی اه رهحی  ا  

جدید ب  سندی ا  شرکت هاحد داد در این 

مرطع نیز ننپا ب  دلیل این   اه نسلیم 

دسنگاه اطالعانی نشده ه ب  عنهان یک 

کارگر پیشره س هت ن رده ه مطالبات 

کارگران را همرنان بیان می کند، ه در 

هرا  از این   در اهل ماه می ه  بنهاند 

نرشی در برگزار  مراسم داشن  باشد، 

رعا شپابی .  مجددا رهان  زندان شده است

ب  عنهان یک رپره   شناخن  شده   

جنبش کارگر  ب  مرکز ثرلی برا  مبارزه 

  کارگران در راه منش ل شدن ه  زاد  

دیگر کارگران زندانی نبدیل شده ه با نهج  

ب  شرایط بحرانی جامع  نالش گسنرده 

برا   زاد  ه  می نهاند مهقعیت جنبش 

کارگر  را بپبهد بخشیده ه هر ر  بیشنر 

مطالبات بر حق کارگران ه از جمل  

عرهرت منش ل شدن ه اعنراف ب  

بی ار  هسیع،گرانی سرسام  هر، دسنمزد 

رعا .  را هسیعا مطر  نماید...  ناریز ه 

شپابی ب  عنهان یک رپره سرشنا  

جنبش کارگر  باید مهرد حمایت منحدان  

  ن  ننپا فعالین جنبش کارگر  در داخل 

ه خار  کشهر قرار گیرد، بل   عرهر  

است مهرد حمایت فعالین دیگر جنبش ها 

مطالبات مشنرک زیاد  .  نیز قرار گیرد

بین جنبش کارگر  ه دیگر جنبش ها مثل 

این .  جنبش دانشجهیی ه زنان هجهد دارد

جنبش ها ننپا با انحاد با طبر  کارگر می 

 .نهانند ب  مطالبات بر حق خهد دست یابند

40از ص ...“ گری رژیم  سرکوب“بقیه   

اینک در  سنان  اهل ماه می، مطالب    

 زاد  رعا شپابی قطعا ب  ی ی از 

مطالبات اپلی کارگران ه دیگر مردم 

برگزار  هر .   زادیخهاه نبدیل خهاهد شد

ر  باش هه نر اهل ماه می ب  هر رهش 

مم ن ن  ننپا می نهاند ب   زاد  رعا 

شپابی ه دیگر کارگران زندانی کمک 

کند،بل   ثابت خهاهد کرد ک  جنبش 

کارگر  ایران با دسنگیر  فعالینش 

مرعه  ه ساکت نخهاهد شد ه با انگیزه 

 .ا  بیشنر ب  میدان خهاهد  مد

ما نیز ب  سپم خهد خهاهان  زاد  بی قید 

ه شرط رعا شپابی ععه هیئت مدیره   

سندی ا  رانندگان شرکت هاحد 

انهبهسرانی نپران ه حهم  ه دیگر 

کارگران زندانی ه زندانیان سیاسی از بند 

 .رژیم جمپهر  اسالمی هسنیم 

 

رضا شهابی،کارگر زندانی آزاد باید 

 گردند

 

کمین    اجرایی انحاد سهسیالیسنی 
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سرکوبگری رژیم نشانۀ 

 !ناتوانی است، نه قدرت

 

 0229به مناسبت اول می 

رژیم اسیالمیی بیا میه  در آستانۀ اول می، 

نازه ا  از سرکه  بی  میریابیلی  بیا فیعیا ن 

امسال رژییم بیییش از .  کارگر  رفن  است

هر سالی از برگزار  میراسیم اهل میی بی  

رژیم ب  خهبی میی دانید .  هرا  افناده است

ک  بر منن فالکت اقنپاد  حیاکیم، میراسیم 

رهز کارگر امسال می نهانید  ن جیرقی  ا  

بییاشییید کییی  حیییریییق خییییییزش هیییا  نیییهد  

زحییمیینیی ییشییان در سییراسییر ایییران را مییی 

در  سیینییانییۀ اهل مییی، عییهامییل .  افییرهزد

اطالعیانیی رژییم بی  اشی یال میرمیهز  بیا 

برخی از فعا ن کارگر  نما  می گیییرنید 

ه در مهرد برگزار  رهز کیارگیر هشیدار 

می دهنید ه بیرا  شیان خیط ه نشیان میی 

در  سنانیۀ اهل میی، بیرخیی فیعیا ن .  کشند

کییارگییر  را کیی  در بیییییدادگییاه هییا  رژیییم 

مح هم شده اند احعار می کنینید ه احی یام 

در .  نعلیری شان را ب  رخ شیان میی کشینید

 سنانۀ اهل می، رعا شپابی، میبیارز ثیابیت 

قدم کارگران شرکت هاحد را ب  زندان بیاز 

ارعیا  ه نیپیدیید ه زنییدان، .  میی گیردانینید

اکنهن ننپا ندبیر رژیم برا  مرابل  با جنبیش 

هحشییی گییر  رژیییم در .  کییارگییر  اسییت

زندان هایش این هدف را دارد کی  نی  فیریط 

مراهمت زندانیان را در هیم بشی ینید، بیلی ی  

. فعا ن بیرهن زندان را نیز میرعیه  کینید

رها  ش نجۀ جسمی ه ش نیجیۀ رهحیی در 

زنییدان هییا، از جییمییلیی  نییجییاهز جیینییسییی بیی  

زندانیان اعم از زن ه میرد، ابیزار  شینیا  

رژیم اسالمی برا  درهم ش سنن شخپیت 

قنل سنار بیپیشینیی، .  ه مراهمت زندانی است

کارگر  ک  ننیپیا بی  جیرم هبیالگ نیهیسیی 

زندانی شده بهد، نشان داد ک  هقینیی نیهبیت 

کارگران زندانی می رسد ش نجۀ بیی پیرها 

رژیم اسیالمیی اکینیهن در .  در دسنهر است

برابر کارگران ه در مرابل  با رهز کیارگیر 

ننپا همان سیالحیی را دارد کی  در بیرابیر 

امیا نیهسیل بی  سیرکیه  ه زهر .  زندانیییان

عریان نشانۀ قدرت رژیم نیست، بل   نشانۀ 

 .نانهانی اهست

سرکهبگر  رژیم جیمیپیهر  اسیالمیی ابیدا 

از .  پدید  نازه ا  نیییسیت ه ذانیی  ن اسیت

 غاز نامبارک عره  ایین رژییم، خشیهنیت 

اما .   ش ار عامن اپلی برا  اه بهده است

اکنهن  سنانۀ نحمل رژیم رنیان پیائییین  میده 

ک  کهر نرین نحرکات اجنماعی را رالشی 

برا  هسنی خهد می بیند ه در بیرابیر  نیپیا 

هیییییچ سییالحییی جییز نییهسییل بیی  ارعییا  ه 

رییرا کیی  میینییابییع قییدرت .  سییرکییه  نییدارد

اقنپاد  ه سیاسی ه فرهنگی رژیم اکینیهن 

نماما نپی شده اند، ه رژیم اکینیهن بی  هیییچ 

رژیم در . ریز جز زهر  ش ار من ی نیست

رنگال بحران س  گانۀ اقنپاد  ه سیییاسیی 

 . ه اجنماعی در شرف فرهپاشی است

بییحییران اقیینییپییاد ، هاحییدهییا  نییهلییییید  ه 

فعالیت اقنپیاد  را بی  طیهر فیزایینیده ا  

بی ار  میدام افیزاییش میی .  نعطیل می کند

ارز رسمی کشهر در حال سریهط  زاد .  یابد

قیمت مهاد مپرفی هیمیرینیان بیا نیر .  است

می رهد ه دسنمزدها در سطح فالکت قیرار 

برمنن این بحران اقنپاد ، با نزهل .  دارند

فاحش مرنبۀ رژیم ایران در نیظیام سیییاسیی 

منطر ، ه با نشدید رقابت ها  منطر  ا  ه 

مخمپۀ مناسبات رژیم با امری ا ه غیر ، 

شی یاف .  بحران ح همنی نشدیید شیده اسیت

زمین   88در ح همت، ک  با اننخابات سال 

ساز خیزش عیمیهمیی شیده بیهد، هسیعیت ه 

ارگان هیا  .  عمق بسیار بیشنر  یافن  است

اپلی ح همت از جان  مننریدان در درهن 

فپیل " خهد رژیم بی ربط اعالم شده اند ه 

هلی فری  رنان بی اعنبار شده کی  "  الخطا 

خامن  ا  جرات نمی کنید، میثیال در میهرد 

اننخیابیات  نیی رییاسیت جیمیپیهر ، حیرف 

رهشنی برند ه ننپا کلی گهیی هیا  کشیدار 

هیمیۀ ایینیپیا .  ه قابل نعبیر نحیهییل میی دهید

نشان  ها  این است ک  ساخنارها  اپیلیی 

رژیم جمپهر  اسالمی در حال فرهریخینین 

در سییطییح فییرهیینییگییی، اکیینییهن حیینییی .  اسیت

مدافعان مینیعیپی  رژییم میعینیرف انید کی  

رفنار اجنماعی هیچ ربطی بی  ارزش هیا  

مذهبی ا  ندارد ک  ارگیان هیا  انینیظیامیی 

رژیم س  ده  نیالش کیردنید نیا بی  جیامیعی  

از لحاظ ایدئهلهژییک، نیعیابیییر . نحمیل کنند

مخنلف از اسالم ه نیظیام اسیالمیی، ری  در 

نپاد رهحانیت ه ر  بیییرهن از  ن، رینیان 

هاگرا شده اند ک  اکنهن  حنیی در پیفیهف 

سییپییاه پییاسییداران ه بسیییییج نیییییز انسییجییام 

 .ایدئهلهژیک از کف رفن  است

رژیم جمپیهر  اسیالمیی هیمیهاره بی  زهر 

من ی بهده است، اما اکنهن نهسل رژییم بی  

سرکیه  ه زهر عیرییان نشیانیۀ قیدرت اه 

نیست، بل   دقیرا نشیانیۀ نی  کشیییدن مینیابیع 

اقنپاد  ه سیاسی ه اییدئیهلیهژییک قیدرت 

اکنهن رژیم ننپا با ن ی  بر زهر بیر .  اهست

بیش از ده قرن نیاریی  .  سر پا ایسناده است

انرال  ها در جپان مدرن شپادت می دهینید 

ک  رژیمی ک  ننپا منبع قدرنیش زهر بیاشید 

بنا ب  گفنۀ معرهف، .  مح هم ب  سرهط است

می نهان بر سرنیزه نی ییی  کیرد، امیا نیمیی 

 .نهان بر سرنیزه نشست

این پیشگهیی نیست ک  در هععیت بیحیران 

اجنمیاعیی اییران خیییزش نیهده هیا میحینیهم 

رسان  .  جامعۀ ایران بحران زده است. است

ها  رسمی رژییم میمیلیه اسیت از رهاییات 

. کارنن خهابی، نن فرهشی، اعنیاد، جینیاییت

بخش هسیعی از جهانان، حنی هقنی از ایین 

بالیا جان ب  در می برند، از بی افری ه بیی 

بیرا   ن .   یندگی  اسیر ین  ه دلزدگی انید

بخشی از زحمن شیان کی  هینیهز بی  پیف 

انبهه بی اران پرنا  نشده اند، دسنیمیزدهیا  

. ناریز کفاف حداقل معیییشیت را نیمیی دهید

رژیم اسالمی ک  از عرعۀ راه حلی بیرا  

پایان دادن ب  این هععیت عاجز است، ننپا 

اما دقیرا در .  بر سرکهبگر  خهد می افزاید

رنین شرایطی است ک  سرکیهبیگیر  رژییم 

بیش از  ن   نهد  مردم را بنرساند  نیان را 

 .ب  ناگزیر ب  خیزش عمهمی سهق می دهد

48 

 83بقیه در ص 


