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 اتحاد سوسیالیستی كارگری

 داعش،عراق و ایران

 محمد حسین مهرزاد 

به (  ارتش شام و عراق)  حمله ی گروه داعش

عراق و اشغال بخش قابل توجهی از آن 

گروه .  کشورباعث تعجب و شگفتی بسیاری شد

داعش که از القاعده انشعاب یافته و تا حدود 

زیادی وابسته به عربستان سعودی است، در 

خالل جنگ داخلی سوریه نه تنها با حکومت 

مرکزی بلکه با گروه های رقیب نیز درگیر 

بود و حتی با گروه النصر که خود سلفی و اهل 

تسنن است نیز درگیری های نظامی متعددی 

گروه النصر بیشتر وابسته به قطر می .  داشت

داعش با پیشروی ارتش حکومت بشار .   باشد

اسد مثل دیگر گروه ها در حال عقب نشینی 

بود، البته می توان گفت که از قوی ترین گروه 

این .  های در حال جنگ با ارتش سوریه است

گروه به رهبری شخصی به نام البغدادی که 

چند سال در زندان گوانتاناموی آمریکا بود، 

این گروه با تفکرات سرتا پا .  رهبری می شود

ارتجاعی و بخشا پیشا سرمایه داری تحت لوای 

مذهبی سلفی است، اما در حال حاضر ثروتمند 

ترین گروه نظامی خارج حکومتی شناخته شده 

 . است

عراق که پس از حمله ی آمریکا با بحران 

اقتصادی و سیاسی فزاینده ای روبرو است، 

تحت حاکمیت نوری المالکی نیز نه تنها 

وضعیت بهتری پیدا نکرد بلکه بحران عمیقتر 

گردید و دولت نوری المالکی بیشتر به 

جمهوری اسالمی نزدیک شد و رقابت منطقه 

. ای در عراق نیز خود را بیشتر نشان داد

دولت اقلیم کردستان عراق هر چه بیشتر به 

ترکیه و غرب نزدیک شد و نافرمانیش با توجه 

به ضعف حکومت مرکزی افزایش یافت تا 

آنجا که از چند ماه قبل صادرات نفت به ترکیه 

را مستقال و بر خالف توافقات با دولت 

چند هفته پیش نیز اولین .  مرکزی شروع کرد

محموله ی نفتی اش به 

 نجات جان رضا شهابی 

! ضرورتی عاجل است  
 

 

   احسان کاوه
 ٤١٠٢سوم ژوئیه  

 
  

از یک ماه از اعتصاب غذذای رضذا  بیش

طی ایذن مذدت وضذعذیذت .  گذرد شهابی می

. تر شذده اسذت جسمی او هر لحظه بحرانی

هذا  اعتصاب غذذای طذوینذی، در پذی سذال

هذای فذیذزیذکذی و  اسارت و تحمل شذکذنذجذه

روانی مرتبط با آن، مذی رود کذه آخذریذن 

ی جذنذبذش  های حیات این فعال برجسته رمق

 . کارگری را بگیرد

درپی دستگیری  طی دهه گذشته امواج پی   

فعالین سیاسذی و کذارگذری کذمذاکذان ادامذه 

هذای پذیذش از  این امر همچون دهذه.  داشت

عذمذر اسذتذبذداد   آن، نقش مذهذمذی در ادامذه

سذذیذذاسذذی ایذذفذذا کذذرد و بذذه سذذهذذم خذذود امذذر 

یابی سیاسی صنذفذی کذارگذران را بذا  تشکل

امذا .  ای روبذرو سذاخذت های عدیده دشواری

در عیذن حذال، رونذد مذوفذق ایسذتذادگذی و 

ی  ها و همبستگی گستذرده مقاومت در زندان

المللی با آن طی ایذن دوره بذه  داخلی و بین

ی آن چذنذد  ای پیش رفت که در نتیذجذه گونه

وجه مهم کارکرد زنذدان بذرای جذمذهذوری 

 .اسالمی به عکس آن تبدیل شد

احکام سنگین قضایی، از یک طرف حذف 

فیزیکی فعالین تذاثذیذرگذذار اپذوزیسذیذون را 

دهد و از طرف دیگر تذالش  هدف قرار می

کذذنذذد کذذه بذذا نشذذان دادن سذذرنذذوشذذت  مذذی

 تقدیم به رضا شهابی برای دفاعش 
 از اتکا بخود مالی جنبش کارگری 

در !  رضا شهابی به اعتصاب غذذایذش پذایذان مذیذدهذد
این اوضاع کوفتی بایخذره خذبذر خذوبذی کذه مذدتذهذا 

شنذبذه، از طذریذق  5امروز، .  منتظرش بودیم، رسید
نوشته داود رضوی که به دیدار رضا شذهذابذی رفذتذه 

 92بود مطلع شدیم که رضا شهابی روز یذکذشذنذبذه، 
بایخذره رضذا . تیر، به اعتصاب غذایش پایان میدهد

شهابی نه بخاطر ترس از مرگ و یا کوتاه آمذدن در 
مقابل رژیم اسالمی بلکه به درخواست خانواده اش، 
فعالین جنبش کارگری و دیگر فعالین اپوزیسیون بذه 
اعتصاب غذایش خاتمه داد اما طذبذعذا مذبذارزه بذرای 
. تحقق خواستهای رضا شهذابذی ادامذه خذواهذد یذافذت
اکنون دغدغذه فذوری مذا مذعذالذجذه رضذا شذهذابذی و 
بازیابی سریع توانش پذس از یذک اعذتذصذاب غذذای 

 . روزه است 55
 3131تیر  62شنبه  5 -رضا مقدم 

————————— 

 

 :  تکلیف  دوراهی تعیین

 دفاع از جنبش کارگری یا 

 دفاع از  پول گرفتن اسانلو

  6132سوم ژوئیه  —رضا مقدم

 

 !همبستگی کارگری مرزی نمی شناسد
 

صدهزار دیری سلطنت طلبان بذه کمک مالی 

اسانلو بحث نادرستی اتکای جنبش کارگری بذه 
2بقیه درصفحه  4بقیه درصفحه    

کمک مالی ادامه سیاست از راهی 

 دیگر

 3صفحه  —محمد حسین مهرزاد 

6بقیه درصفحه   
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. حکومت عراق متضرر ترین طرف است

بیشترین صادرات غیر نفتی ایران به عراق 

است و متحد بزرگی مثل عراق برای 

جمهوری اسالمی بسیار با اهمیت است 

بخصوص که عراق در همسایگی ایران و 

سوریه است و هالل متحدین جمهوری اسالمی

دولت عراق، دولت سوریه و حزب هللا لبنان   -

با فروپاشی عراق این .  را تکمیل می کند 

لذا .  وضعیت کامال دستخوش ضعف می گردد

جمهوری اسالمی تالش دارد به سرعت به 

هم اکنون .  دولت نوری المالکی کمک کند

فرماندهان سپاه برای مشاوره ی نظامی در 

عراق هستند و روزانه دو هواپیمای نظامی 

تسلیحات از ایران به بغداد پرواز می کند که 

. هر یک هفتاد تن تسلیحات حمل می کنند

شایعاتی مبنی بر حضور پانصد تن از 

نیروهای سپاه قدس که در کنار نیروهای 

نظامی عراقی برعلیه داعش می جنگند نیز 

پروازهای شناسایی هواپیماهای .  وجود دارد

بدون سرنشین جمهوری اسالمی بر فراز 

مناطق تحت اشغال داعش برای کمک 

اطالعاتی به ارتش عراق مدتی است آغاز شده 

واضح است که جمهوری اسالمی بیش .  است

از اینها نیز به دولت نوری المالکی کمک 

خواهد کرد تا حکومت متحدش در عراق 

عربستان سعودی به جمهوری .  پیروز گردد

اسالمی هشدار داده تا در عراق دخالت نکند و 

سعی دارد به عنوان نیروی بازدارنده عمل 

 .کند

اما آمریکا سیاستی دیگر در رابطه با عراق در 

ضمن اینکه منافع آمریکا .  پیش گرفته است

ایجاب می کند که گروه هایی مثل داعش، 

القاعده، و طالبان در منطقه قدرت نگیرند، اما 

دولت نوری المالکی به دلیل نزدیکیش به 

جمهوری اسالمی مورد حمایت کامل آمریکا 

نیست و در نتیجه اولین واکنش آمریکا این بود 

که نیروی زمینی به عراق گسیل نخواهد کرد 

. شد"  فراگیر"و سپس خواهان ایجاد دولت 

واضح است که منظور آمریکا دولتی است که 

بتواند منافع بیشتری برای آمریکا تامین کند و 

تعداد هر چه بیشتری از نزدیکانش در آن 

دولت نوری المالکی به .   حضور داشته باشند

این درخواست جواب  منفی داد، زیرا می 

در حال حاضر .  ترسید قدرت را از کف بدهد

آمریکا سیصد نظامی به بغداد فرستاده تا از 

آمریکا محافظت کنند ولی بیشتر آنها تاسیسات 

حکومت .  اسراییل از طریق ترکیه صادر شد

اقلیم کردستان تمایل به تبدیل شدن به اسراییل 

منطقه را در سر می پروراند و تالش زیادی 

 .برای نزدیکی به آمریکا و ترکیه دارد

مطابق پیش بینی ها با افول قدرت منطقه ای 

آمریکا در چند سال گذشته به مثابه قدرت 

تعیین کننده که بیشتر دولت های منطقه خاور 

میانه گوش به فرمان و پیرو سیاست خارجی 

آمریکا بودند، قدرت های منطقه ای جدید شکل 

گرفتند که هر یک در تالش برای سهم بری 

رقابت بین .  بیشتر سیاسی و اقتصادی هستند

آنها ابتدا آرام و پنهان بود، اما به مرور علنی 

گردید و خود را در بحران های سیاسی و 

تا حدود .  جنگ داخلی و منطقه ای نشان داد

یک دهه پیش تنها جمهوری اسالمی در تالش 

بود در رقابت با آمریکا قدرت منطقه ای باشد 

اما طی .  و در این زمینه فعالیت وسیعی داشت

چند سال گذشته کشور های ترکیه، 

مصر،عربستان و قطر نیز فعالیت وسیعی را 

برای تبدیل شدن به قدرت منطقه ای آغاز 

مصر با افزایش بحران داخلی و کنار .  کردند

رفتن حکومت اخوان المسلمین تا حدودی از 

اما حکومت های .  گردونه ی رقابت خارج شد

ترکیه، عربستان و قطر در کنار جمهوری 

اسالمی هر یک از زاویه ای و در رقابت و 

در تنش با یکدیگر تالش کردند و می کنند تا به 

حتی روسیه نیز .  قدرت منطقه ای تبدیل گردند

که در خاور میانه قدرت مطرحی نبوده ، سعی 

آمریکا نیز .  دارد برای خود منافعی کسب کند

خود به یکی از قدرت ها در منطقه تبدیل شده 

تبلور .  و تالش دارد تا منافعش را حفظ کند

تشدید این رقابت ها در سوریه خود را نشان 

داد و هر گروه و دسته ای تحت حمایت یکی 

از کشورهای فوق، فاجعه ی انسانی بزرگی را 

دولت مرکزی تحت حمایت ایران و .  رقم زدند

روسیه، گروه داعش تحت حمایت عربستان، 

گروه نصرت وابسته به قطر، ارتش آزادیبخش 

سوریه وابسته به ترکیه جناح های درگیر 

 . جنگ هستند

همانطور که اشاره شد با تحت فشار قرار 

گرفتن گروه های نظامی اپوزیسیون دولت 

اسد، و بحران وسیع در عراق داعش که 

مناطقی را در مجاورت مرز عراق تحت تسلط 

داشت، فرصت را غنیمت شمرد و نیروهای 

خود را که با پول عربستان مجهز به سالح 

های سبک و نیمه سنگین پیشرفته هستند، 

به طور تخمینی داعش ده . روانه ی عراق کرد

هزار نیروی نظامی دارد که در حال حاضر 

سه هزار نفر آن در سوریه و هفت هزار نفر 

البته با تصرف .  در عراق به سر می برند

تعداد زیادی از شهرها و مناطق هر چند بیشتر 

آنها از سکنه خالی شده اند اما این گروه تالش 

. دارد تعداد نیروهای خود را افزایش دهد

تعدادی از نیروهای این گروه از دیگر کشورها 

مثل، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و حتی از 

مسلمانان ساکن اروپا هستند، اما عمده آنها از 

طبق گزارشات .  عراق و سوریه می باشند

حاکی از آن است این گروه با پرداخت دستمزد 

حمله گروه .  زیاد در حال جذب مزدور است

. داعش تا اینجا بازنده و برنده هایی داشته است

گروه داعش با حمله ی سریع و برق آسا و در 

شرایطی که ارتش عراق همانند جامعه دچار 

تفرقه و چند دستگی است و انگیزه برای 

مقاومت در آن کم است، فتوحات بسیاری داشته 

هزاران نظامی عراقی در مقابل حمله ی .  است

دومین شهر . داعش تسلیم شدند و یا فرار کردند

به اشغال این گروه   -سامره  -بزرگ عراق

درآمده و شهرهای مهم دیگری از جمله تکریت 

داعش کنترل بزرگترین .  نیز تصرف شده

پاییشگاه عراق را در اختیار دارد و هم اکنون 

. به حدود شصت کیلومتری بغداد رسیده است

در غرب عراق مناطق مرزی و گذرگاه هایی 

را به تصرف در آورده که لجستیک بین بخش 

عراقی و سوریه ای این گروه را آسان و 

در غرب کشور نیز در حال .  تسریع می کند

 .پیشروی است

در این بین حکومت اقلیم کردستان عراق نیز 

از فرصت استفاده کرد و شهر نفت خیز 

کرکوک و چند منطقه دیگر را نیز به تصرف 

در آورد و به سرعت اعالم کرد که از این 

مناطق خارج نخواهد شد و جغرافیای سیاسی 

طبیعتا .  عراق به شکل گذشته باز نخواهد گشت

ترکیه نیز در این مورد منافع اقتصادی و 

حکومت بارزانی که نزدیکی .  سیاسی دارد

زیادی به ترکیه دارد قوی تر می شود و 

تضعیف حکومت عراق و حتی تقسیم آن به 

چند منطقه، از متحد با اهمیت و بزرگی مثل 

البته .  جمهوری اسالمی برای ترکیه بهتر است

ترکیه تمایلی به قدرت گیری دولتی سلفی در 

منطقه ندارد اما به هر شکل قدرت گیری دولت 

اقلیم کردستان عراق برای ترکیه در الویت 

 . قرار دارد

16بقیه درصفحهجمهوری اسالمی در این تهاجم پس از   

1از ص ...“ داعش، عراق “بقیه   
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اصطالح کمک های باندهای سرمایه داری 

موضع داشته باشند و با آن مقابله ی عملی و 

نظری کند، طبیعتا معدود عناصر خریده شده و 

اما .   به فساد کشیده شده ره به جایی نمی برند

اگر گارد رهبران یک جنبش در این مورد باز 

باشد، خطر به فساد کشیده شدن و به انحراف 

 . رفتن آن وجود دارد

این .  طبعا ماجرا به همین جا خاتمه نمی یابد

مبارزه ایست که در آغاز راه است، زیرا 

سولیداریتی سنتریکی از نهادهای سرمایه داری 

موضوع استقالل مالی طبقه کارگر .  است

موضوعی سیاسی  است که بدون توجه و 

موضع صحیح نسبت به آن، حد اقل در این 

دوره از مبارزه طبقاتی نمی توان از منافع 

در این رابطه پروژه .  طبقه کارگر دفاع کرد

اسانلو و متحدینشان جبهه ای جدید علیه جنبش 

کارگری است که هر چه در این مورد بگوییم 

واقعیت این است که اسانلو در دوره .  کم است

 -ی جدید شکل گیری سندیکای شرکت واحد

به همراه رانندگان این شرکت تالش   -٤٨سال 

کردند تا این سندیکا را به نیروی خود 

در آن . کارگران و بدون مجوز راه اندازی کنند

دوره برخی در جنبش کارگری اعتقاد داشتند 

که ممکن نیست تشکل توده ای کارگری غیر 

قانونی راه اندازی شود و فعالیت کند و امثال 

حتی تا آنجا پیش رفتند ...  حسین اکبری ها و 

که مخالفتشان را با  اعتصاب سندیکا اعالم 

اما به هر .  کردند و رسما در این مورد نوشتند

شکل کارگران شرکت واحد تهران واسانلو نه 

تنها سندیکا را با انتخابات به شکل شورایی راه 

اندازی کردند بلکه اعتصاب بزرگ آنها تاثیر 

)شگرفی در جنبش کارگری داشت رجوع . 

سندیکای شرکت واحد راه را "   کنید به مقاله 

  (به قلم رضا مقدم" نشان می دهد 

در جریان سرکوب سندیکای شرکت واحد و 

رهبرانش،  بسیاری از کارگران و نیز اسانلو 

به زندان افتادند و پایداری کردند و این نشان 

می داد که اسانلو با وجود برخی تفکرات 

رفرمیستی اش، در جنبش کارگری نقش مفیدی 

. داشت و جدای از رانندگان شرکت واحد نبود

امروز سندیکای شرکت واحد با وجود تمام 

تعرضات و حمالتی که از جانب نیروهای 

امنیتی به آن شده، همچنان به مثابه یک دست 

آورد در جنبش کارگری حضور دارد و این 

نتیجه مبارزه و استقامت 

کمک مالی ادامه سیاست از 

 راهی دیگر

 محمد حسین مهرزاد

 

دریافت کمک های مالی با علنی شدن 

جریانات سرمایه داری و پرو غربی، بحث در 

مورد استقالل مالی طبقه کارگر و کمک های 

اسانلو و اتاق فکر او هرگز .  مالی بای گرفت

فکر نمی کردند که تالش برای درست کردن 

لخ والسایی از اسانلو برای ایران  تا بدین حد با 

واکنش جناح چپ جنبش کارگری و 

سوسیالیست ها و دیگر پیشروان کارگری 

آنها پتانسیل های موجود در .  روبرو شود

جنبش کارگری را دست کم گرفتند و با موج 

به همین دلیل نه تنها .  مقاومت روبرو شدند

اسانلو تقریبا هر یکی دو روز یکبار در این 

مورد حرف می زند و برنامه اجرا می کند، 

بلکه دیگر متحدینش نیز به کمک آمده و همه 

حشمت رئیسی، مهدی .  دست به کار شده اند

همگی در دفاع ...  کوهستانی، محمد فتاحی و

از او حرف زدند یا نوشتند و تی وی آمریکا 

برنامه های پالتاکی با شرکت او انجام داد و نه 

فقط در این رابطه، بلکه فراتر از آن به عنوان 

یک رهبر و نماینده جنبش کارگری در مورد 

کارگران معادن و غیره با او به صحبت 

 .نشستند

، ٩١١١ایرج آذرین و رضا مقدم در سال 

در ارتباط "  رابطه با دولت ها"  مطلبی به نام 

با مصوبه ی حزب کمونیست کارگری که خود 

را مجاز می کرد از هر دولتی پول بگیرد 

)منتشر کردند ، اتحاد ٥٠٠٢در سال (  ٩. 

سوسیالیستی کارگری مقاله ای به قلم  رضا 

خطر فساد در جنبش "مقدم  با عنوان 

سال از آن  ١منتشر کرد که اینک "  کارگری

در آن مقاله در مورد سولیداریتی .  می گذرد

سنترو تاریخچه و اهداف آن و اینکه بودجه آن 

تشکیالت  را دولت آمریکا تامین می کند، 

در آن مقطع بحث در .  توضیح داده شده است

این مورد و حتی حمله و تهمت زنی به اتحاد 

سوسیالیستی کارگری بای گرفت و بسیاری 

دیگر نیز موضوعیت نداشتن این مسئله در 

در آن .  جنبش کارگری ایران را عنوان کردند

دوره هنوز رد پای این جریان و دیگر 

جریانات سرمایه داری در جنبش کارگری 

ایران به روشنی دیده نمی شد و بسیاری نیز 

منافعشان ایجاب می کرد تا در این مورد 

 .حرفی زده نشود

اما با افشاگری دو تن از چهره های شناخته 

یدهللا خسرو   -شده ی سیاسی در خارج کشور 

پرده از   -)وارطان(زاده   شاهی و سیامک مؤید

 .نقش این جریان آمریکایی برداشته شد

وارطان در پالتاکی علنی پرده از تالش های )

کوهستانی و خانم فرزانه داوری برای وصل 

کردن او به سولیداریتی سنتر برداشت که نوار 

آن موجود است و یدهللا خسرو شاهی نیز در 

وارطان به روشنی    .(این مورد علنی نوشت

بیان کرد که چگونه این دو کارگزار 

مهدی کوهستانی نژاد   -سولیداریتی سنتر

تالش کردند او را در آن   -وفرزانه داوری

دوره  به سولیداریتی سنتروصل کرده و از او 

خواستند که در مقابل کمک های مالی با 

یداله .  سولیداریتی سنترهمکاری کنند

خسروشاهی نیز افشاگری بجایی در مورد 

با افشا گری این دو .  سولیداریتی سنترانجام داد

چهره ی  جنبش کارگری، خطر فساد در 

جنبش کارگری بیش از پیش روشن شد و 

حساسیت در مورد این جریان و خطر وامکان 

.  نفوذ جریانات سرمایه داری افزایش یافت

بخش زیادی از جریانات راست و بینابینی یا به 

توجیه آن پرداختند و یا به دییل مختلف خود 

اما .  را با سکوت از این موضوع کنار کشیدند

تالش سولیداریتی سنتر برای نفوذ در جنبش 

کارگری از طریق عوامل آن و به طور 

آنها .  مشخص مهدی کوهستانی نژاد ادامه یافت

با بسیاری از رهبران جنبش کارگری در ایران 

ارتباط گرفتند تا آنها را ابتدا از طریق کمک 

مالی بدون قید و شرط و سپس با ارائه ی 

بحث در .  درخواست هایی به فساد بکشانند

مورد خطر فساد در جنبش کارگری و افشای 

فعالین جنبش    چهره ی مهدی کوهستانی نژاد،

را از این خطر محفوظ داشت و به   کارگری

. همین دلیل بسیاری دست رد به سینه آنها زدند

اما به هر حال،  همیشه با پول می شود عده 

ای را خرید و جنبش کارگری نیز از این قاعده 

آنچه از اهمیت بسزایی  .مستثنا نیست

برخوردار است و حتی می تواند تعیین کننده 

اگر جنبشی نسبت .  باشد، حد و حدود آن است

18بقیه درصفحه به فساد مالی موضع داشته و در مقابل به   
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جنبش های کارگری دیگر کشذورهذا نذیذز بذایذد 

فعالیت بنیادی برای مذتذشذکذل کذردن کذارگذران 

علیه سرمایه داران  تشدید شود، نذه ایذنذکذه بذر 

ضذذعذذفذذهذذا سذذرپذذوش گذذذاشذذتذذه و یذذا فذذعذذالذذیذذت 

سازمانگذرانذه در جذنذبذش کذارگذری از حذالذت 

 . تعجیل بدر آید

 

 رویارویی چپ غیر کارگری با جنبش کارگری

  

در حالیکه رژیم ایذران بذه آدمذکذشذان اسذالمذی 

بدون محدودیت کمک مالی می کذنذد، از نذظذر 

قوه ضد انسانی قضذائذیذه رژیذم اسذالمذی حذتذی 

کمک مالی اندک به خانواده کارگران زنذدانذی، 

" جذرم" اسذت و "  مذجذرم" یاری به بذاصذطذالح 

در ایران، اتحاد آدمکشان و .  محسوب می شود

ارتجاع اسالمی آزاد است اما همبستگی و تعهد 

در مذقذابذلذه بذا رژیذم .  طبقاتی کارگری ممذنذوع

اسالمی، هدف فعالین جذنذبذش کذارگذری انذکذار 

کمک به تامین زنذدگذی خذانذواده قوانین رژیم و 

بذه مذنذابذع خذود بذا اتذکذا  های کارگران زندانی

فذعذالذیذن جذنذبذذش در حذالذیذکذذه .  کذارگذران اسذت

بر اجرای اصول بنیذادی هذمذبذسذتذگذی کارگری 

طبقاتی خود در مقابل رژیم اسذالمذی پذای مذی 

سرو کله عوامل سولیداریتی سنتر پذیذدا فشردند 

فعذالذیذن جذنذاح چذپ جذنذبذش کذارگذری از .  شد

نزدیک به ده سال قبل و با مشاهده اولین نشانذه 

های فعالیت سولیداریتی سنتر با هر نوع تمذاس 

و دریذذافذذت کذذمذذک مذذالذذی از ایذذن تشذذکذذل در 

چارچوب مبارزه با هر نوع راه حل آمریکذایذی 

برای آینده ایران و جنذبذش کذارگذری قذاطذعذانذه 

سذرنذوشذت اسذانذلذو کذه حذتذی .  مخالفذت کذردنذد

دوستان خوش خیال جذنذبذش کذارگذری را نذیذز 

حیرت زده کرد، تعیین تکذلذیذف نذهذایذی اصذول 

ناظر بر دریافت کمک مالی و مصذرف آن را 

به مسئله روز جذنذبذش کذارگذری تذبذدیذل کذرده 

طبقه کارگر ایران بیش از نیم قرن اسذت .  است

فرصت نداشته تا تشکلهای خود را در اوضذاع 

سیاسی و اجتماعی مناسبی ایذجذاد و از جذمذلذه 

امذا .  سیاست های مالی خود را نیز تذدویذن کذنذد

اکنون که فعالین جنبش کارگری از زنذدانذهذا و 

داخل و خارج کشور از اصول طبقاتی خود در 

تامین نیازهای مالی جنبش کارگری با اتذکذا بذه 

منابع خود طبقه کارگر دفاع می کنذنذد، احذزاب 

چپ غیر کارگری یک جبهه دیگر علیه فعالذیذن 

کذه جنبش کارگری باز کرده اند بذا ایذن تذاکذیذد 

کمک مالی دشمنان طبقه کارگر را کذه پذس از 

رسوایی سولیداریتی سنتر و عواملذش فذروکذش 

. کرده بود، یکبار دیگر به جلوی صذحذنذه رانذد

تاریخ مبارزات کارگری علذیذه سذرمذایذه داران 

در جهان با همبستگی طبقاتی کارگری و کمک 

تذاریذخ ایذن .  و یاری به یکدیذگذر عذجذیذن اسذت

طبقه مملو است از اعتذراضذات، تذظذاهذرات و 

اعتصابات حمایتی شورانگیز در دفذاع از هذم 

طبقه ای های خود در مبارزه با سرمایه داران 

و دولت آنها بدون برسمیت شنذاخذتذن مذرزهذای 

اکنون این تاریخ الهام بخش طبقذه .  کشورهاست

کارگر کذه بذخذشذی جذدایذی نذاپذذیذر از هذویذت 

. طبقاتی جنبش کارگری است هدف قرار گرفته

همبستگذی کذارگذری در مذبذارزه بذا صذاحذبذان 

سرمایه و صنایع مبنایش بر هم سرنوشتی طبقه 

تقلذیذل .  کارگر در مبارزه با سرمایه داری است

همبستگی همه جانبه طبقاتی علیه سرمایه داری 

تا حد نیاز به پول، راه را باز کرده تا صدهزار 

دیری که یک شاه الهی جلوی اسانلو تف کذرد 

و وی قاپید، توسط احزاب چپ غذیذر کذارگذری 

تحت این عنوان که منشا آن مهم نیست، کذمذک 

در صورتیکه ! به جنبش کارگری محسوب شود

حتی فرامرز فروزنده، مجری برنامه صذریذحذا 

هدف این پول را حفظ سرمایه از هذدف حذمذلذه 

کارگران اعالم کرد و به دیگر سذرمذایذه داران 

ضذذربذه بذیذذدار " داد و "  هشذذدار" امذروز ایذران 

سرنوشت " وارد کرد تا قبل از اینکه به "  شونده

دچار شوند با کمک به اسذانذلذو آیذنذده "  دردناکی

 . سرمایه شان را بیمه کنند

جنبشهای اجذتذمذاعذی نذظذیذر کذارگذری، زنذان، 

دانشجویی و رفع سذتذم مذلذی و غذیذره اصذول، 

اهداف، اشکال مبارزاتی و نیذازهذای مذتذفذاوتذی 

این جنبشها برای تامین نیازهای خذود و .  دارند

از جمله نیازمالی، راههایی را انتخاب می کننذد 

که با اهذداف، اصذول، سذنذتذهذای مذبذارزاتذی و 

روش هذای .  تاریخی آنها خوانایی داشذتذه بذاشذد

تامین نیازهای جنبش های رفع سذتذم مذلذی، هذم 

نوع مسلحذانذه تذوده ای و یذا نذوع سذیذاسذی و 

شهری، طبعا با اهذداف، سذنذتذهذای تذاریذخذی و 

منافع شان مطابقت دارد و نمی توان همانهذا را 

. برای جنبشذهذای اجذتذمذاعذی دیذگذر کذپذی کذرد

روشهای رفع نیازهای هر جنذبذشذی مذتذکذی بذر 

داده های عینی آن است و لذا نیازهای جنبذشذهذا 

حتی . با راههای تامین آن توامان بوجود می آید

نیازهای جدید جنبشها نیز همواره بذا امذکذانذات 

جدیدی که همین جنبشها برای رفع ان خلق مذی 

 . کنند، همزاد است

راههای تامین نیازهای احزاب سیاسی که فذاقذد 

هر نوع ارتباط و پایگاه در جنبشهای اجتماعذی 

هستند توسط اجالسهای هذمذیذن احذزاب تذعذیذیذن 

میشود بدون اینکه ملذزم بذه رعذایذت اصذول و 

این احذزاب بذدلذیذل فذقذدان .  قاعده خاصی باشند

پایگاه اجتماعی تنها منفعت حذزب خذود را مذد 

نظر قرار می دهند و اصذول و ضذوابذط هذیذ  

جنبشی آنها را مذحذدود نذمذی کذنذد و مذلذزم بذه 

های هی  جنبشی نذیذسذتذنذد و " استاندارد" رعایت 

بر عکس، احزاب دارای پایگاه ".  آزادند" کامال 

در جنبشهای اجتماعی که بنوعی در هذم تذنذیذده 

شده اند طبعا روشها و ضوابط تامین نذیذازهذای 

شان همراستا با اصول و با اتذکذا بذه امذکذانذات 

 . جنبشی است که بر آن متکی هستند

جنبش کارگری، جذنذبذش اردوی بذیذشذمذار کذار 

است و تامین نیازهای آن متکی اسذت بذر تذوده 

سازماندهی این توده .  های میلیونی طبقه کارگر

میلیونی برای مبارزه عذلذیذه سذرمذایذه داران و 

دولتشان، در عین حال انذواع و اقسذام هذزیذنذه 

های مالی مبارزه کارگری را نذیذز از طذریذق 

اردوی بیشذمذار ) کمکهای اندک میلیونها کارگر 

تامذیذن مذالذی هذزیذنذه هذای .  تامین می کند( کار

مذذبذذارزه کذذارگذذری بذذا فذذعذذالذذیذذت سذذازمذذانذذگذذرانذذه 

کارگری علیه سرمایه داران و کذارفذرمذاهذا از 

در جذنذبذش .  یک جنس اسذت و هذمذراسذتذاسذت

کارگری، ناتوانی در تامین هزینه های مذبذارزه 

کارگذری ریشذه در نذاتذوانذی در سذازمذانذدهذی 

موفقیت .  کارگران و فقدان تشکل کارگری دارد

در مبارزه علیه کارفرماها که به درجذه ای از 

اتحاد، تشکل و سازماندهی نیاز دارد در عذیذن 

حال امکان اتکا به منابع کارگران مذتذشذکذل را 

بذدون اتذحذاد و تشذکذل، .  نیز فذراهذم مذی آورد

سازماندهی مبارزه علذیذه سذرمذایذه داری غذیذر 

ممکن است و همین فعالیت راه رفذع نذیذازهذای 

. مالی مبارزه کارگری را نیز فذراهذم مذی کذنذد

طبعا دریافت هر نوع کمک از جنبش کارگذری 

در کشورهای دیگر بی قید و شذرط نذیذسذت و 

جنبش کارگری از نظر طبقاتی متعذهذد مذیذشذود 

که در اولین فرصت ممکن ضعذفذهذای خذود را 

برطرف کند و متشکل شود و خود به جنبشهای 

بذنذابذرایذن .  کارگری که نیاز دارند، کذمذک کذنذد

حتی برای عمل به تعهد طبقاتی برای کمک بذه 

1از ص ...“ دو راهی تعیین تکلیف “بقیه   
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هیچکدام از سذه حذزب کذمذونذیذسذت کذارگذری 

تذاکذنذون نذتذوانسذتذه انذد یذک بذحذث سذیذاسذی و 

تذئذذوریذک در دفذذاع از اصذذول نذذاظذر بذر ایذذن 

روش تذاکذنذونذی هذر سذه .  قرارشان ارائه دهند

، "  خذذوش شذذانذذس" حذذزب در قذذبذذال مذذنذذتذذقذذدیذذن 

در سذابذقذه "  ضذعذف" پرخاش همذراه بذا یذافذتذن 

برای ساکت " افشاگری"سیاسی آنها و به نوعی 

ها که من هذم "  بدشانس"و . کردنشان بوده است

از جمله آنها بوده ام، اتهام و فحش هم نثارشذان 

روشهای مقابله سه حزب کمونیذسذت . شده است

کارگری با منتذقذدیذن، بذر خذالف انذتذظذارشذان، 

فعالین جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری 

را ساکت نکرد و از میدان بدر نبرد و حذرکذت 

گستذرده کذنذونذی در دفذاع از اصذول دریذافذت 

کمک مالی در جنبش کارگری، شکذسذت روش 

تاکنونی سه حزب کمونیست کارگری را اثذبذات 

سه نفر از فعالین سرشناس گرایش چپ و . کرد

سوسیالیست جنذبذش کذارگذری، رضذا شذهذابذی، 

از زنذدان  شذاهذرز زمذانذیمحذمذد جذراحذی و 

درباره اصول دریافت کمک مذالذی در جذنذبذش 

کارگری بیانیه ای منتشر کذردنذد و اسذانذلذو را 

بدلیل دریافت کمک مالی از سذلذطذنذت طذلذبذان، 

خارج جنبش کارگری دانستند و بذازگشذت وی 

. را منوط به پس دادن این کمذک مذالذی کذردنذد

بیانیه سه نذفذره کذارگذران زنذدانذی، مذقذایت و 

اطالعیه های دیگر فعالین و تشکلهای کارگری 

را تکمیل کرد و ترکش آن در زمذیذنذه اصذول 

دریافت کمک مالی به هر سه حزب کمونیذسذت 

این مباحث درون جنبش .  کارگری اصابت کرد

کارگری بود اما چون طبذقذه کذارگذر ایذران از 

داشتن تشکلهای خود محروم است، این مباحذث 

نه در اجالس این تشکل ها بذلذکذه عذلذنذی و بذا 

شرکذت فذعذالذیذن کذارگذری از داخذل و خذارج 

هدف این .  کشور و حتی در زندان جریان یافت

مباحث نقد سیاست های دریذافذت کذمذک مذالذی 

احزاب کمونیست کذارگذری نذبذود امذا هذر سذه 

حزب کمونیست کارگری این مباحث و تذثذبذیذت 

موازین دریافت کمک مالی در جنبش کارگذری 

را بدرست علیه خود نیز دانستذنذد و نذاچذار بذه 

دو حزب حکمتیست متوجه خطیر . دخالت شدند

بودن اوضاع خود نشدند و دخالتشان کذامذال بذه 

در حذذزب کذذمذذونذذیذذسذذت .  ضذذررشذذان تذذمذذام شذذد

کارگری هم سعید مدانلو متوجذه شذرایذط جذدیذد 

نشذد و روش سذذابذق را در دفذذاع از دریذافذذت 

کمک مالی ادامه داد اما شهال دانشفر  کوشید تا 

پول گرفتن از هواداران پسر شاه سرنگون شده 

جذریذانذات چذپ غذیذر کذارگذری !  اشکالی ندارد

بنیادهای جنبش شریف کارگری را هدف گرفته 

جنبش کارگری از آرمانها و اند و در تالشند تا 

بذرخذالف .  اصول بذنذیذادی خذود دسذت بذردارد

احذذزاب چذذپ غذذیذذر کذذارگذذری کذذه آرمذذانذذهذذای 

سوسیالیستی پوشش و تزئیذن تذامذیذن اهذداف و 

منافع غیر کارگری آنذهذا سذت، سذرود جذهذانذی 

کذه آغذازگذر تذمذام   -انترنذاسذیذونذال   -کارگران 

. مراسم و جلسات کارگری است، تزئینی نیست

جلسات کارگری با سرود انذتذرنذاسذیذونذال آغذاز 

میشود و در چهارچوب آرمانهای کارگری ایذن 

سرود و برای تحقق آنهذا ادامذه و خذاتذمذه مذی 

جلسات کارگری با سذرود انذتذرنذاسذیذونذال .  یابد

آغاز نمی شود تا با تائید دریافت کمک مالی از 

سرمایه داران، سولذیذداریذتذی سذنذتذر، سذلذطذنذت 

 . طلبان و رضا پهلوی پایان یابد

 

اصول ناظر بر دریافت کذمذک مذالذی و نذحذوه 

مصرف آن یک قطذب بذنذدی بذزرگ طذبذقذاتذی 

در یک طرف اکثر تشکلهذای .  ایجاد کرده است

کارگری در ایذران و هذمذچذنذیذن هذمذه فذعذالذیذن 

کذذارگذذری کذذه خذذود را در جذذنذذاح چذذپ و 

سوسیالیست جنبش کارگری می داننذد، مسذتذقذل 

از اخذذتذذالفذذات و سذذایذذه روشذذنذذهذای سذذیذذاسذذی و 

نظری، و در طرف دیگذر آنذدسذتذه از احذزاب 

چپ غیر کارگری که اصل اتکا به خود جنبذش 

کذارگذری را هذدف گذرفذذتذه انذد و بذه فذذعذالذیذذن 

کارگری مخالف با دریافذت پذول از دولذتذهذا و 

چذپذهذای غذیذر .  سرمایه داران، حمله مذی کذنذنذد

کارگری برای دریافت پول از دولتها و سرمایه 

داران دییذذلذذی دارنذذد کذذه مذذنذذاسذذب و شذذایسذذتذذه 

خودشان است و با اصول و اهذداف احذزابشذان 

جنبش کارگری هذم در ایذن زمذیذنذه .  خواناست

اصولی به قدمذت آگذاهذی کذارگذران بذه مذنذافذع 

مستقل طبقاتی خود دارد و با منافع آنذی و آتذی 

. طبقه کارگر مذنذطذبذق اسذت و هذم راسذتذاسذت

فعالین کارگری لذزومذی بذه ورود بذه مذبذاحذث 

فعلی نداشتند اگر استقالل مالی و سیاسی جنبش 

اوجگذیذری .  کارگری  مورد حمله واقع نمی شد

بذحذث کذه بذا شذفذافذیذت و صذراحذت مجدد این 

جریان دارد، از نزدیک بذه دهسذال قذبذل آغذاز 

کمک صذدهذزار دیری شذاه پذرسذتذان بذه . شد

اسانلو که با مذخذالذفذت قذاطذع اکذثذر تشذکذلذهذای 

کارگری و فعالین جناح چپ جذنذبذش کذارگذری 

روبرو شد مباحث ضوابط دریافت کمک مذالذی 

در جنبش کارگذری را یذکذبذار دیذگذر بذه جذلذو 

با بیانیه سه فعال جنبذش کذارگذری . صحنه راند

شاهرز زمانی  و رضذا شذهذابذی از از زندان، 

زندان گوهردشت کذرج و مذحذمذد جذراحذی از 

مذنذصذور، هذنذوز " زندان مرکزی تبریز به نذام 

ضمیمه ") دیر نشده، از صف کارگران جدا نشو

مذاجذرا ابذعذادی بسذیذار گسذتذرده ای (  1شماره 

ترکش بیانیه سه نفره کارگران زندانی به .  یافت

سیاست هذر سذه حذزب کذمذونذیذسذت کذارگذری 

اصابت کرد که فقدان پایگاه اجتماعذی خذود را 

بذذا چذذراغذذانذذی حذذزبشذذان از طذذریذذق دریذذافذذت 

می پوشانند و لذا فعالذیذن "  مجاز" کمکهای مالی 

هر سه حذزب بذه یذک رویذارویذی آشذکذار بذا 

در سیر عذروج .  فعالین جنبش کارگری آمده اند

سوسیالیسم بعضا زمخت کارگران، رویذارویذی 

متعدد فعالین جنبش کذارگذری بذا احذزاب چذپ 

یذک نذاگذزیذری تذاریذخذی اسذت  ،غیر کارگری

بدون آنکه موضوع و زمان آن از پیش روشذن 

موضوع این مواجهه  ،امروز مسئله مالی.  باشد

تاثیر گذار در سرنوشت هر دو طرف اسذت و 

فعالین جنبش کارگری با هر امکان و توانی که 

. داشتند در آن شرکذت کذردنذد و پذیذروز شذدنذد

آنچه اکنون جریان دارد تبذدیذل اصذل اسذتذقذالل 

سیاسی و مالی جذنذبذش کذارگذری بذه یذکذی از 

معیارهای مهم قضاوت فعالین کارگری در قبال 

احذذزاب و سذذازمذذانذذهذذای چذذپ و نشذذان درجذذه 

نذذزدیذذکذذی و دوری ایذذن احذذزاب از جذذنذذبذذش 

 .کارگری است

 

حزب کمونیست کاارگاری و اصاول راباااه باا 

 دولتها

ضمیمه شماره )، "اصول رابطه با دولتها"قرار 

مصوب پلنوم دهذم کذمذیذتذه مذرکذزی حذزب (  9

ژوئذن   -  1731تذیذرمذاه ) کمونیسذت کذارگذری 

کذذه تذذنذذهذذا دریذذافذذت کذذمذذک مذذالذذی از (  1222

دولتهای اسالمی را غیر مجاز می داند، تاکنون 

امذا (  1.) مورد نقد و بررسی قرار گرفتذه اسذت

 بر ما نبخشد فتح و شادی   
 .خدا، نه شاه، نه قهرمان

 با دست خود گیریم آزادی
 .امان در پیکارهای بی

 تا ظلم را از عالم بروبیم،

 دست   نعمت خود آریم به
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اگر جرئت کنند دمکراسی شان را یذک مذقذدار 

زیادتر کش بدهند و به ما مذیذکذروفذون بذدهذنذد، 

همان هایی که . قطعا به سراغشان خواهیم رفت

تشریف دارند اگر معذادل ″  دست و دلباز″ خیلی 

همین پولی را که به اسانلو دادند به مذا بذدهذنذد، 

اصذال  .  ن تعلل نمی کنذیذمآ لحظه ای در دریافت 

به جای پول، هر شب یکساعت تلویزیونشان را 

در اختیار ما بگذارند، مایه مسذرت خذاطذر مذا 

سذه فذعذال کذارگذری در بذنذد . ...  خواهذنذد شذد

حاکمیت اسالمی رضا شهابی، شاهذرز زمذانذی 

و محمد جراحی طی ارسال نامه ای به منصور 

اسانلو او را بابت دریافت پول از منابع سرمایه 

مذذورد ″  سذذلذذطذذنذذتذذی″ داری و بذذطذذور مشذذخذذص 

شماتت قذرار دادنذد و از او خذواسذتذنذد کذه بذا 

مسترد داشتن پول به منبع مزبور جایگاهش را 

در میان فعالین کارگری اپوزیسذیذون حذاکذمذیذت 

مقذدار پذول . ... اسالمی دوباره به دست بیاورد

دریافتی اعالم شده اگر ده برابر و بلکه بذیذشذتذر 

از این رقم نیز بود به هی  عنوان مورد نقذد مذا 

او با مسذتذرد داشذتذن ایذن پذول .  قرار نمیگرفت

نیست که تعلق طذبذقذاتذی گذذشذتذه اش را اعذاده 

مشکل در جایگاه طبقاتی است که .  خواهد نمود

ن قرار گرفته آاو برای خود تعریف کرده و در 

گمان نذمذی رود کذه اسذانذلذو قذادر بذاشذد .  است

سذانذی تذرک آ جایگاه جدید سذیذاسذی اش را بذه 

پیرامون نامه فعذالذیذن کذارگذری در بذنذد )   ." کند

جذون 11، " حاکمیت اسالمی به منصور اسانذلذو

9512( .)9 ) 

صف بندی فعالین جنبش کارگری علیه دریافت 

پول از سلطنت طلذبذان تذوسذط اسذانذلذو، حذزب 

کمونیست کارگری را بر سر دو راهی موافقت 

با خارج بودن اسانلو از جنبش کذارگذری و یذا 

دفاع از ضوابط حزب در دریافت کمذک مذالذی 

قرار داد و شهال دانشفر  گزینه اول را انتخذاب 

دربذاره داسذتذان " شهال دانشفر  در مطلب .  کرد

اسذانذلذو (  9512جذون  11") پول گرفتن اسانلو

را خارج از جنبش کارگری دانست تا سذیذاسذت 

حزب کمونیست کارگری مبنی بر مجذاز بذودن 

دریافت پول از دولتهذای غذیذر اسذالمذی را از 

. زیر ضرب فعالین جنبش کارگری نجذات دهذد

رضذا شذهذابذی، " شهال دانشفر  اظهار داشته که 

شاهرز زمانذی و مذحذمذد جذراحذی سذه تذن از 

رهبران کارگری از زندان در این رابطه نذامذه 

پذول » دادند و از منصور اسانلو خواسذتذنذد کذه 

را کذذه در بذذرابذذر دوربذذیذذن «  هذذای آلذذوده ای

ای و نذیذز  ی تذوده بار قربانیان، پایه مصیبت

های اجتماعذی را بذا  دهندگان جنبش سازمان

امذا .  ایجاد جو وحشت و یاس منکذوب کذنذد

طی چند سذال گذذشذتذه بذوضذوح شذاهذد آن 

هذذا بذذه سذذتذذادهذذای  بذذودیذذم کذذه عذذمذذال زنذذدان

ی مبارزاتی جامذعذه  مقاومت، تقویت روحیه
و مراکز افشاگری برعلیه رژیذم فسذاد اسذالمذی 

ای کذه بذه عذیذنذه دولذت  پذدیذده.  تبدیل شده بذودنذد

امنیتی آن را بذه  ـ   های قضایی سرمایه و دستگاه

آورد و ایذن دسذتذاوردی سذت  ستوه آورده و مذی

ای عذذزیذذزان  کذذه بذذه هذذمذذت ایذذثذذارهذذای اسذذطذذوره

هذذذا و  دربذذذنذذذدی هذذذمذذذچذذذون رضذذذا شذذذهذذذابذذذی

 .هایشان شکل گرفته است خانواده

ها هرگز نباید از نذظذر دور داشذت  با همه این   

ی  همچنانکذه نذفذس پذدیذده   ها ـ که وضعیت زندان

ـ در تحلیل نهایی محصذول تذوازن قذوای  زندان 

طبقات اصلی جذامذعذه در نذبذردهذای پذرفذراز و 

چگونگی و کیفیت مقاومت .  نشیب میان آنهاست

زندانیان و روحیه ی مذبذارزاتذی آنذان در عذیذن 

ی  حال که خود محصول شرایط بنیذادی مذبذارزه

طبقاتی ست، تاثیرات عمومی آن نیز در تذغذیذیذر 

ها، در حذد نذوسذان حذول سذطذح و  وضع زندان

هذای اصذلذی  کذانذون.  سقف توازن یاد شذده اسذت

های کار و زنذدگذی کذارگذران و  مبارزه، محیط

همانجا که رضا شهابی بذا .  هایشان است خانواده

هذمذانذجذا کذه حضذور .  آن به تمامی زیسته اسذت

همذانذجذا .  کشند صبرانه انتظار می مجدد او را بی

که بودن یذا نذبذودن رضذا شذهذابذی بذا آن مذعذنذا 

یابد و بخاطر آن است که باید بذر اعذتذصذاب  می

ی پایانذی  غذای نامحدود خود هرچه زودتر نقطه

 . بگذارد

هذا  فعالین جنبش کارگری و تمامی سوسیذالذیذسذت

و آزادیخواهان در هر کجا که هسذتذنذد بذه سذهذم 

خود تالش خواهنذد کذرد کذه رژیذم اسذالمذی را 

ی رضذا  هذای چذهذارگذانذه برای پذیرفتن خواسذتذه

تذالش خذواهذنذد .  شهابی تحت فشذار قذرار دهذنذد

کرد که توجه عمومی در ایران و جذهذان را بذه 

وضذعذذیذت وخذذیذم زنذدانذذیذذان سذذیذاسذذی و فذذعذالذذیذذن 

 . های رژیم جلب کنند کارگری در قتلگاه

ننشذسذتذه بذودنذد کذه بشذود "  خانه شیشه ای" در 

از  بذرخذیبطرفشان سنگ پرتاب کرد و اینرا  

کمونیست کارگریها از جمله شهال دانشفذر  هذم 

پذس " متوجه شد که روش پذرخذاش، اتذهذام، و 

در مقابله با بیانیه سه نفره کارایذی "  خودت چی

در عیذن ایذنذکذه امذثذال ثذریذا شذهذابذی و .  ندارد

رحمان حسین زاده نه راه اقنذاع، بذلذکذه مذجذددا 

راه شذذکذذسذذت خذذورده سذذاکذذت کذذردن فذذعذذالذذیذذن 

 . کارگری را ادامه دادند

 

  حزب کمونیست کارگری و اسانلو

 

از حزب کمونذیذسذت کذارگذری تذاکذنذون سذعذیذد 

. مدانلو و شهال دانشفر  اظهار نذظذر کذرده انذد

نوشته سعید مدانلو نمونه تیپیک دفاع کمونیسذت 

کارگذریذهذا از سذیذاسذت دریذافذت کذمذک مذالذی 

ایذن نذذوشذذتذه بسذذیذذار گذذویذذا و .  احذزابشذذان اسذت

نیازمند هی  توضیحی نیست و به همین دلیل و 

تکه هایی نسبتا  ،علیرغم آنکه غیر معمول است

مذوضذوع : " طوینی از آن، اینجا درج مذیذشذود

دریافت پول و امکانات بویژه در نزد نیروهذای 

″و یذا "  معیار″ سیاسی چپ ایران از ابتدا گویا 

سنجش سالمت سذیذاسذی تشذکذیذالت، ″  استاندارد

سازمانها و احزاب چپ موجود در اپوزیسذیذون 

. ن مذمذلذکذت بذوده اسذتآ حکومتهای مستقر در 

پذایذبذنذد ″  اسذتذانذدارد″ کمونیسم کارگری بذه ایذن 

نرا مانع بزرگی در سذر  راه آ در حقیقت .  نیست

رشد و گستردگی و پیش بذرد امذر یذک حذزب 

کذمذونذیذسذم کذارگذری بذابذت . ...  سیاسی میذدانذد

برخورداری از هرگونه پول و امکانذات مذادی 

و بویژه امکانات رسانه ای که در اختیار منابذع 

بورژوایی است رویگردان نیست و از دریافذت 

هرگونه پول و امذکذانذات مذادی از ایذن مذنذابذع 

مادامی که علنی و بذدون قذیذد و شذرط بذاشذد، 

ن هیچگذونذه احسذاس آ استقبال میکند و از بابت 

و سرشکستگی نذخذواهذد کذرد و ″  شرم و گناه″ 

. سیبی نخذواهذد دیذدآ تعلق طبقاتی اش هیچگونه 

اگربه فرض محال حکومت اسراییل بذجذای ...  

بدهد، شش مذاه هذر ″  یواشکی″ اینکه به ما پول 

شب به مدت یکساعت از شذش تذا هذفذت شذب 

بخش فارسی رادیو اسراییل را در اخذتذیذار مذا 

. ن استقبال میکذنذیذمآ سوده خاطر از آ قرار دهد، 

و یا هرکذدام از VOA   همینطور بی بی سی و

رسانه های صاحب نذام وابسذتذه بذه دولذتذهذا و 

موسسات صوتی و تصذویذری سذرمذایذه داری 

برگزیند کذه دچذار "  هوشمندانه ای" روش نسبتا 

ایذذن .  تذذنذذاقضذذات جذذدیذذد شذذد و مذذوفذذق نذذگذذردیذذد

رویارویی علنی بیسابقه در عین حال اثبات کرد 

که روش تاکنذونذی هذر سذه حذزب کذمذونذیذسذت 

کارگری در مواجهه با منتقدین حذتذی خذاصذیذت 

زیذرا .  ظاهری خود را نیز از دسذت داده اسذت

رضا شهابی، محمد جراحی و شذاهذرز زمذانذی 

1از ص ...“ دو راهی تعیین تکلیف “بقیه   

1از ص ...“ نجات جان رضا شهابی “بقیه   
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زیرا خودشان رضا پهلوی را به کذنذگذره سذوم 

 .  حزب خود دعوت کردند

بنابراین اگر معیار سیذاسذی اسذت و نذه مذالذی، 

و پذس از "  طذی سذالذیذان دراز" چرا اسانلو نه 

بلکه چند همین هفته پیذش "  اینهمه راست روی"

و با مقاله شهال دانشذفذر  (  9512یازدهم ژوئن )

از جنبش کارگری خارج شذد  از نذظذر حذزب 

کمونیست کارگری، اسانلو یکسال پیذش و پذس 

از پیوستن به جهانشاهی خارج جنبش کارگذری 

نبود و به همین دلیل با وی مصاحبه تلویزیونذی 

کذذردنذذد  سذذال گذذذشذذتذذه فذذعذذالذذیذذن جذذنذذاح چذذپ و 

سوسیالیست جنبش کارگری اسذانذلذو را بذدییذل 

سیاسی و همکاری با سولیداریتی سنذتذر خذارج 

جنبش کارگری دانستند و شروط بذازگشذت وی 

آنزمان حزب کمونیسذت (  5.) را نیز بیان کردند

کارگری اسانلو را حتی بذا مذعذیذارهذای خذاص 

. خود نیز خارج جنبش کذارگذری نذمذی دانسذت

راستذی آیذا کسذی بذه خذاطذر دارد اسذانذلذو در 

مصاحبه با تلویزیون حزب کمونیست کارگذری 

داخل یا خارج جنبش کارگری معرفی شذد  آیذا 

این می توان فایل آن مصاحبه را در سایتذهذای 

 حککا پیدا کرد  

واقعیت این است که تا قذبذل از ایذنذکذه اسذانذلذو 

چنین غیر قابل دفاع شود، مواضع و اصذولذش 

در پذذذیذذرش کذذمذذک مذذالذذی و از جذذمذذلذذه از 

سولیداریتی سنتذر یذاری گذر حذزب بذود زیذرا 

فضای مناسبی را نیز برای سیاستهای دریذافذت 

کمک مالی توسط حزب کمونذیذسذت کذارگذری، 

یذعذذنذی مذجذذاز بذذودن دریذذافذت کذمذذک مذذالذی از 

حذمذالت .  دولتهای غیراسالمی، ایجاد مذی کذرد

فعالین حزب کمونیست کارگری و حکمتیذسذتذهذا 

دفذاعذی غذیذر  ،به مخالفان سولذیذداریذتذی سذنذتذر

مستقیم از سیاستهای حزب در زمذیذنذه دریذافذت 

مذعذضذل حذزب کذمذونذیذسذت .  کمک مذالذی بذود

رضذا شذهذابذی، کارگذری ایذن اسذت کذه نذظذر 

شاهرز زمانی و محمد جراحی درباره دریافذت 

کمک مالی، نظر غالب در میان فعالین جذنذبذش 

شهذال دانشذفذر  در نذگذاه .  کارگری ایران است

اول و ظاهرا خطاب به رضا شهابذی، شذاهذرز 

برخالف : "زمانی و محمد جراحی اظهار داشته

نظر این دوستان حتی اگر اسانلو این صدهذزار 

دیر را هذذم پذذس بذذدهذذد بذذه جذذنذذبذذش کذذارگذذری 

اما در واقع و برخالف ظاهر ."  بازنگشته است

امر، این جمله خطاب بذه سذه کذارگذر زنذدانذی 

نیست بلکه خطاب به خود اسانلوست کذه حذتذی 

بذه او داده شذده «  کذمذک» تلویزیون به عنوان 

" صذفذوف جذنذبذش کذارگذری" پس بفرستد و در 

نقد ما به مذنذصذور اسذانذلذو بذر ایذن .  باقی بماند

ما نقد اخذالقذی بذه نذفذس گذرفذتذن .  اساس نیست

آلذودگذی " کمک مالی، مذرجذع کذمذک کذنذنذده و 

نقد ما به سیاستذهذائذی (  7.)و غیره نداریم" پولها

است که این بده بستان در چهذارچذوب و قذالذب 

اسذانذلذو در طذی " و یذا ."  آن صورت میذگذیذرد

سذذالذذیذذان دراز ایذذنذذهذذمذذه راسذذت روی کذذرده و 

دوستان متاسفانه همه اینها را نادیده گرفته اند و 

صرفا به این پول اشاره میکنند و آنذهذم بذه ایذن 

شکل که چون ایذن پذول حذاصذل عذرق جذبذیذن 

بذه " و یذا "  .کارگران نیست باید پس داده شذود

عبارت روشذنذتذر مذنذصذور اسذانذلذو را بذا ایذن 

سیاستها نه تنها نذمذیذتذوان بذه جذنذبذش کذارگذری 

اگر قرار است منذصذور اسذانذلذو ...  بازگرداند، 

مانندی جایی در جذنذبذش کذارگذری پذیذدا کذنذد، 

فاصله گرفتن از ایذن سذیذاسذت راسذت و ضذد 

اگذر هشذداری یزم اسذت بذذه .  کذارگذری اسذذت

جنبش کارگری داده شود، افشا و طذرد چذنذیذن 

 " .سیاستهایی است

اسانذلذو در طذی " شهال دانشفر  مدعی است که 

سذذالذذیذذان دراز ایذذنذذهذذمذذه راسذذت روی کذذرده و 

دوستان متاسفانه همه اینها را نادیده گرفته اند و 

. چنین نذیذسذت".  صرفا به این پول اشاره میکنند

رضا شهابی در جلسه هیات مذدیذره سذنذدیذکذای 

واحد که تصمیم به بذرکذنذاری اسذانذلذو گذرفذت، 

شرکت داشت، زیرا در آن هنگام برای معالجذه 

سال گذشته رضا شهذابذی .  در بیرون زندان بود

و شاهرز زمانی هذر یذک جذداگذانذه اطذالعذیذه 

دادند و با پیوستن اسانلو به جهانشاهی قاطعذانذه 

بعالوه نه امضا کنندگان بذیذانذیذه .  مخالفت کردند

سه نفره تنها هستند و نه بیانیه اشان را مذیذشذود 

از کل حرکت فعالین کارگری در این عرصه و 

حرکتی که امروز . جدا کرد" طی سالیان دراز"

احزاب کمونیست کارگری ناچار شده اند بذا آن 

مقابله کنند،  نتیجه سالها فعالیت در هم تنذیذده و 

بذذیذذانذذیذذه .  فشذذرده فذذعذذالذذیذذن طذذبذذقذذه کذذارگذذر اسذذت

کارگران زندانی، یکی از صدها مطذلذبذی اسذت 

فذعذالذیذن جذنذاح چذپ و "  طی سالیذان دراز" که 

سذذوسذذیذذالذذیذذسذذت جذذنذذبذذش کذذارگذذری از اسذذتذذقذذالل 

تشکلهای طبقذاتذی خذود، از اسذتذقذالل سذیذاسذی 

جنذبذش کذارگذری و از اتذکذا بذه خذود جذنذبذش 

کارگری بر منابع مالی طبقه خذود سذرسذخذتذانذه 

اتفاقا این شهال دانشفر  است کذه .  دفاع کرده اند

سالها راست روی اسذانذلذو را دیذد امذا هذنذگذام 

سال گذشته که .  قضاوت وی، آنرا نادیده گرفت

اسانلو به جهذانشذاهذی پذیذوسذت، شذهذال دانشذفذر  

کارگران هم از جناحهای حکومذتذی و : " نوشت

و هذم از ”  جذنذبذش مذوج سذبذز“ جریاناتی مذثذل 

".)کسانی چون منصور اسانلو عبور کذرده انذد

منتها حزبی ها هنوز اسذانذلذو را خذارج از ( 2

جنبش کارگری نمی دانستند و به همین دلیل در 

یکی از برنامه های تلویزیونی حزب با اسذانذلذو 

مصاحبه کردند و طبذعذا نذه بذعذنذوان کسذی کذه 

کارگران از وی عبور کرده اند و خارج جنبش 

 . کارگری است

از نظر شهال دانشفر  متمرکز شذدن بذحذث بذر 

سر ضوابط دریافت کمک مالی که یذک طذیذف 

گسترده از فعالین جنبش کارگری را عذلذنذا در 

بذرای .  مقابل حذزب قذرار داده، مذهذلذک اسذت

پنهان کردن این رویذارویذی نذاخذوشذایذنذد بذرای 

حزب کمونیست کارگری، شهال دانشفر  معیذار 

سیاسی را برای خارج بودن اسانلو از جذنذبذش 

کارگری پیش کشیده و طبعا دچار یک تذنذاقذض 

زیرا جدا از صذدهذزار .  اساسی دیگر شده است

دیر، عذامذل تذازه نسذبذت بذه یذک سذال قذبذل، 

همکاری مالی و سذیذاسذی اسذانذلذو بذا سذلذطذنذت 

طلبان است که نزد حزب کمونذیذسذت کذارگذری 

نمی تواند معذیذار خذارج شذدن وی از جذنذبذش 

اصول رابذطذه بذا " مطابق قرار .  کارگری باشد

که هذر سذه شذاخذه حذزب کذمذونذیذسذت "  دولتها

کارگری هنوز آنرا قبول دارند، تذنذهذا دریذافذت 

کمک مالی از دولذتذهذای اسذالمذی غذیذر مذجذاز 

. سلطنت طلبان دولت اسذالمذی نذیذسذتذنذد واست 

هذمذانذهذایذی " مضافا اینکه از نظر سعید مدانلو، 

تشذریذف دارنذد اگذر ″  دست و دلذبذاز″که خیلی 

معادل همین پولی را که به اسانلو دادنذد بذه مذا 

ن تذعذلذل نذمذی آ بدهند، لحذظذه ای در دریذافذت 

به همین دلیل کمونیست کارگذریذهذا نذمذی ".  کنیم

توانند به دریافت کمک مالی اسانلو از سلطذنذت 

طلبان انتقاد داشته باشند؛ کمونیسذت کذارگذریذهذا 

به همکاری اسانلو با سلطنت طلبذان نذیذز نذمذی 

توانند انتقادی داشتذه بذاشذنذد زیذرا خذودشذان بذا 

سلطنت طلبان همکاری کرده اند که یک نمونذه 

آن تظاهرات مشتذرک بذا سذلذطذنذت طذلذبذان در 

تورنتو بود که ثذریذا شذهذابذی از طذرف حذزب 

کمونیست کارگری در آن سخنرانی کذرد؛ آنذهذا 

شذورای مذلذی " به شرکذت اسذانذلذو در اجذالس 

نیز نمی توانند انتقذادی داشذتذه بذاشذنذد "  ایرانیان
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کارگری از حزب جدا شدند، نقطه پذایذانذی بذود 

در حذذزب کذذمذذونذذیذذسذذت "  کذذارگذذر مذذداری" بذذر 

در پذرانذتذز ایذنذکذه، در ادامذه هذمذان .  کارگری

اسذت کذه ایذرج "  کذارگذر مذداری" نهضت ضد 

فرزاد در مطالبش حتذی نذام رضذا شذهذابذی را 

بهر .  بعنوان فعال کارگری در گیومه می گذارد

حال، معضل آنجا بود که بدنه کذادری مذخذالذف 

برای عبور از دوره پذس "  سمتگیری کارگری" 

از گذذارد آزادی و دانشذذجذذویذذان آزادیذذخذذواه و 

برابری طلب، راهی نداشتند جلوی پذای حذزب 

" سمذتذگذیذری کذارگذری" بگذارند و به ناچار به 

کورش مدرسی هم تمکین کذردنذد و هذم بذه آن 

" تمکین و فرصذت" ملغمه ای از . فرصت دادند

سمتگیذری " اکثریت حزب با عدم موفقیت کامل 

به پایان رسید و حذزب حذکذمذتذیذسذت " کارگری

بذذعذذیذذد اسذذت کذذه خذذود .  دچذذار انشذذعذذاب شذذد

سذمذتذگذیذری " حکمتیستذهذا انذتذظذار داشذتذنذد کذه 

وقتی حتی کادرهایشان بذدان  ،آنها را"  کارگری

اکثریذت حذزب .  باور ندارند، دیگران باور کنند

بازگشذتذنذد و "  هی  کجا" حکمتیست به ناچار به 

خود ناامیدانه "  سمتگیری کارگری"اقلیت آن به 

 . و با استیصال تمام همچنان ادامه می دهند

هر دو حزب حکمذتذیذسذت در زمذیذنذه سذیذاسذت 

دریافت کمک مالی، تفاوتی با حزب کمونیذسذت 

کارگری ندارند اما در نوع دفاع از اسذانذلذو بذا 

هر دو حذزب حذکذمذتذیذسذت .  آنها یکسان نیستند

اگر ادعای آنذهذا .  اسانلو را رفرمیست می دانند

درباره خودشان درست باشد، انتظار این اسذت 

که حکمتیستها در کنار فذعذالذیذن جذنذاح چذپ و 

امذا .  سوسیذالذیذسذت بذاشذنذد و نذه کذنذار اسذانذلذو

حکمتیستها نه تنها در کنار فعالذیذن جذنذاح چذپ 

جنبش کارگری نیستند بلکه در دفاع از اسذانذلذو 

از هذیذ  حذمذلذه ای بذه فذعذالذیذن جذنذاح چذپ و 

 . سوسیالیست جنبش کارگری فروگذار نمی کنند

 

 شعبه خانوادگی حکمتیست و اسانلو

  

خوشبختانه، از یک سال گذشته تاکنون بسیاری 

مدافعان دیذروز .  از مدافعان اسانلو آب رفته اند

اسانلو برای نذیذافذتذادن از تذک و تذا، اوضذاع 

امسال و پارسال را متذفذاوت جذلذوه مذیذدهذنذد و 

شعبه خانذوادگذی .  جبهه خود را عوض می کنند

سذال .  حزب حکمتیست از جمذلذه ایذنذهذا نذیذسذت

گذشته که اسانلو از هیات مدیره سندیکای واحد 

کنار گذاشته شد، به خارج آمد و به جهانشذاهذی 

اگر پول سلطنت طلبان را هم پس بذدهذد حذزب 

کمونیذسذت کذارگذری وی را هذمذچذنذان خذارج 

جنبش کارگری میداند تا مبذادا اسذانذلذو پذول را 

در ایذن صذورت ضذوابذط !  پس دهد و برگذردد

دریافت کمک مالی به تنهذایذی مذعذیذار داخذل و 

خارج بودن در جنبش کارگری میشذود و فضذا 

از " علیه صداهایی که بعضا شنیده می شود که 

در "  هر کسی کذه پذول بذدهذد قذبذول مذی کذنذیذم

طبعا این نشانه !  جنبش کارگری سنگین میگردد

رادیکال بودن حزب کذمذونذیذسذت کذارگذری در 

موضذوع اصذلذی ایذن اسذت .  قبال اسانلو نیست

اگر حزبیها این معیار را قذبذول کذنذنذد هذر سذه 

حذذزب کذذمذذونذذیذذسذذت کذذارگذذری حذذتذذی از نذذظذذر 

خودشان هم بدلیل سیاست دریافت کمذک مذالذی 

که دارند، خارج جنبش کارگری محذسذوب مذی 

حزبیها که توان دفاع سیاسی، تئوریک و . شوند

اصذول رابذطذه بذا " تاریخی قانع کذنذنذده ای از 

در تذذالذذشذذنذذد یاقذذل ضذذوابذذط   ،نذذدارنذذد"  دولذذتذذهذذا

دریافت کمک مالی مذبذنذای قضذاوت خذارج و 

 .   داخل جنبش کارگری بودن نگردد

ضوابط دریافت کمک مالی یکی از دسذتذورات 

روز جنبش کارگری برای تذعذیذیذن تذکذلذیذف بذا 

جریاناتی است که از طذریذق پذول قصذد فذاسذد 

مسذتذقذل از .  کردن جذنذبذش کذارگذری را دارنذد

اینکه این ضوابط به تنهایی معیار خذارج بذودن 

اسانلو از جذنذبذش کذارگذری بذاشذد یذا نذه، ایذن 

مباحث نشذان مذی دهذد کذه بذخذش بذزرگذی از 

فعالین و تشکلهای جذنذبذش کذارگذری، مذخذالذف 

موازین دریافت کذمذک مذالذی هذر سذه احذزاب 

کمونیست کارگری هستند و مهمتذر ایذنذکذه ایذن 

موازین به یکی از مبانی قضذاوت دربذاره ایذن 

 .  احزاب تبدیل شده است

 

 حزب حکمتیست " سمتگیری کارگری"

 

حکمتیست ها پس از جدایی از حزب کمونیست 

کارگری تنها می توانستند بر جناح چپ جنذبذش 

دانشجویی تاثیر گذار باشند و ربطذی بذه دیذگذر 

نقش حکمتیست هذا .  جنبشهای اجتماعی نداشتند

در سذذرنذذوشذذتذذی کذذه دانشذذجذذویذذان آزادیذذخذذواه و 

بذاعذث شذد تذا  ،برابری طلب به آن دچار شدنذد

حتی خودشان هم هر نوع نفوذ و قذدرت تذاثذیذر 

گذاری در جنبش دانشجویی را منتفی بذدانذنذد و 

ی دیگر جامعه وصل نبودند "هی  کجا"چون به 

حذتذی .  پذیذشذه کذردنذد"  سمتگیری کذارگذری" لذا 

اعضا و کادرهایی که در مذدح گذارد آزادی و 

کذذاله اعضذذایذذش در شذذهذذرهذذای کذذردسذذتذذان 

ایذنذبذار قذلذمذشذان را  ،داستانسرایی مذی کذردنذد

امذا ایذن .  بطرف مسذائذل کذارگذری چذرخذانذدنذد

نسخه افاقه نذکذرد و حذزب حذکذمذتذیذسذت هذیذ  

 ،در این مذیذان.  ربطی به جنبش کارگری نیافت

اتهامات حکمتیستها بذه فذعذالذیذن جذنذاح چذپ و 

سوسیالیست جنبش کارگری در دوران ضذربذه 

 ،رژیم به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلذب

حکمتیست ها هنوز مذحذتذاج .  نیز مزید علت شد

زمانند تا پی ببرند که اتهامات دوران داب چذه 

محیط نامناسبی برای فعالذیذت آنذهذا در جذنذبذش 

بهرحال، حذتذی در هذمذان .  کارگری ایجاد کرد

سالهایی که قلم حکمتیستها رو بسذوی غذیذر از 

جنبش کارگری داشت صندلی ها در جناح چپ 

و سوسیالیست جنبش کارگری اشغال شذده بذود 

و هیذ  صذنذدلذی خذالذی وجذود نذداشذت کذه بذه 

جابجذایذی هذا نذیذز در مذیذان .  حکمتیستها برسد

جریانات فی الحال موجود انذجذام مذیذشذد و لذذا 

حکمتذیذسذتذهذا هذیذ  شذانسذی در جذنذاح چذپ و 

سمتگیذری . "سوسیالیست جنبش کارگری نیافتند

 ،حکمتیذسذت هذا در اوج مذوفذقذیذتذش"  کارگری

زمانی بود که در یک همکاری عملی با محذفذل 

برای چند سذالذی (  عباس فرد، بهمن شفیق)امید 

پذنذاه "  جذرجذیذس" در جنبش کذارگذری بذه یذک 

مشترکا به کذمذیذتذه هذمذاهذنذگذی تذاخذتذنذد، !  بردند

موجودیت آنرا زیر سذئذوال بذردنذد و خذواهذان 

البته به این دلیل که چذرا .  پایان فعالیت آن شدند

کمیته هماهنگی در فعالیت چنذد سذالذه خذود بذه 

هدف ایجاد تشکل کارگری نرسیده که کارگران 

ایذذران نذذزدیذذک بذذه صذذد سذذال اسذذت بذذرای آن 

کذه "  سمتگیری کذارگذری" این !  مبارزه می کنند

هدف و برنامه مشخصی نداشت و سذطذحذی و 

عجوینه هم بود از حکمتیست ها حزبی ساخت 

با ادبیاتی بعضا کارگذری امذا بذدون ارتذبذاط و 

قدرت تاثیر گذاری در جنذبذش کذارگذری و لذذا 

کذورش مذدرسذی "  سمتگیری کذارگذری. " پاسیو

قرار بود راه خروج و در واقع سرپوشی بذاشذد 

بر تشنجات درونی و معضذالت نذاعذالجذی کذه 

حکمتیستها با پایان کار در جنبش دانشجویذی و 

از همان ابذتذدا .  از بین رفتن داب دچار آن شدند

واضح بود که کادرهای حکمتیست در داخذل و 

مذوافذق "  سمتذگذیذری کذارگذری" خارج حزب با 

 1222به روایت ایرج فذرزاد، آوریذل .  نیستند

که طی آن اکثریت قریب به اتفاق فعالین جنبش 
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مسائلی بی ارتباط بذا آنذچذه مذحذمذد ثریا شهابی 

عبدی پور گفته بود را مطرح کرد و بسذرعذت 

روشن ساخت که وی از قبل بگذونذه ای کذوک 

شده که مناسب خود شیرینی در حضور اسانلذو 

مذثذال ثذریذا (  6.) در این برنامه رادیذویذی بذاشذد

شهابی برای دفاع از پذول گذرفذتذن اسذانذلذو از 

کذردن پذول "  حذرام و حذالل" سلطنت طلبان با 

مخالفت محمد عبدی پور و محمد .  مخالفت کرد

اشرفی با پذول گذرفذتذن اسذانذلذو بذا فذرهذنذگ و 

. ادبیات کارگری و طبقاتی بیان شد نذه مذذهذبذی

اسانلو و حکمتیستها علیه جنبش کارگری دسذت 

اسانلو با پول سلطنتی اتکا .  به دست هم داده اند

به خود مالی جنبش کارگری را هدف گرفتذه و 

" حالل و حذرام" ثریا شهابی با فرهنگ مذهبی 

با فرهنگ غنی طبقاتی و سوسیالیسذتذی جذنذبذش 

 ( 3.)کارگری مقابله می کند

 

دروغ بزرگ راباه حزب کمونیاسات ایاران باا 

 عراق 

 

یکی از روش های هر دو حذزب حذکذمذتذیذسذت 

، " اصول رابطه با دولذتذهذا" برای دفاع از قرار 

تکرار دروغ رابطه حزب کمونیسذت ایذران بذا 

دولت عراق است و اخیرا از این دروغ چماقی 

ساخته اند علیه فعالین جنبش کذارگذری کذه بذر 

استقالل مالی جنبش خود، و بر اتکای مالی بذر 

فذذعذذالذذیذذن .  طذذبذذقذذه خذذود پذذافشذذاری مذذی کذذنذذنذذد

سوسیالیست جنبش کارگری نذبذایذد از رهذبذری 

کومه له و حزب کمونیست ایران انتظار داشتذه 

باشند که با بیذان حذقذایذق رابذطذه بذا عذراق در 

آنزمان، که اکنون به تاریخ پیوسته، این چذمذاق 

بجای پاسخ به این نیاز . را از دست آنها بگیرند

جنبش کارگری، اکنون یکی از اعضای حذزب 

که می گویند فعال جنبش کارگری است، بسیذار 

دیرهنگام، مطلب دربذاره تذاریذخ سذولذیذداریذتذی 

شذذایذذد کذذومذذه لذذه و حذذزب !  سذذنذذتذذر مذذی نذذویسذذد

کمونیست ایران می پذنذدارنذد بذایذد سذرشذان را 

طبعذا .  زیر آب نگه دارند تا این موج هم بگذرد

. این موج هم مانند هر موج دیگذری مذی گذذرد

اما بدون ایجاد صف بندیذهذا و جذابذجذایذی هذای 

تاثیر گذار و مهم در جنبش کارگری نذیذسذت و 

فعالین جنبش کارگری در کردستان نذیذز از آن 

 . تاثیر خواهند گرفت

پیوست، این شعبه از حکمتیستها علیه سندیکای 

واحد و در دفاع از اسانلو سنگ تمام گذاشتند و 

با نفرات به اندازه کذافذی بذه مذخذالذفذان اسذانذلذو 

شعبه خانوادگی حذزب حذکذمذتذیذسذت بذه .  تاختند

درست چون امیدی به تاثیذر گذذاری بذر جذنذاح 

سوسیالیست جنبش کذارگذری نذداشذتذنذد، دل بذه 

امثال اسانلو بستذه بذودنذد و عذلذیذه جذنذاح چذپ 

غذافذل از .  جنبش کارگری فعالذیذت مذی کذردنذد

آنکه در محدوده ای که اسانلوها دست به دسذت 

می شوند، هرگز نوبت به این حذکذمذتذیذسذت هذا 

دفاع از اسانلو آبی برای حکمتیست ها .  نمیرسد

گرم نکرد، کما اینکه دفاع همه جذانذبذه آنذهذا از 

اسانلو در سال گذشته و اتهامات کثیذفذی کذه بذه 

سندیکای واحد برای برکناری وی زدند، اسانلو 

را به خاندان پهلوی نزدیک کرد نه به خذانذواده 

حکمذتذیذسذت هذا "  سمتگیری کارگری. " مدرسی

نذذوعذذی خذذدمذذت مذذجذذانذذی بذذه جذذریذذانذذات غذذیذذر 

امسذال .  سوسیالیست در جنبش کذارگذری اسذت

عمال دیذدنذد کذه دفذاع از .  اما بی رمق شده اند

آنذهذا "  سذمذتذگذیذری کذارگذری" اسانلو نه تنها به 

کمکی نکرد بلذکذه بذه بذی اعذتذبذاری آنذهذا نذزد 

تشکلهای کارگری و فعالین جناح چذپ جذنذبذش 

شعبذه خذانذوادگذی ایذنذبذار امذا، .  کارگری افزود

چشمداشتی از دفاع از اسانلو نذدارنذد و صذرفذا 

برای حفظ سنگذر حذزبشذان عذلذیذه جذنذاح چذپ 

جنبش کارگری است که ثریا شهابی و گل سذر 

. سبدشان، محمد فتاحی را به میدان فرستاده انذد

اسانلو و اسانلوها به آسذانذی " فتاحی فرموده اند 

بدست نیامده اند تا به همین آسانی هم به بیذرون 

سندیکالیست و رفذرمذیذسذت بذودن .  پرتاب شوند

امذذثذذال او و هذذر رهذذبذذر کذذارگذذری دیذذگذذری، 

اتوماتیک جواز افشاگری و بی احترامی به آنها 

به خاطر اعتقادات و پذرچذم سذیذاسذی و سذنذت 

مذحذمذد .  بذلذه."  مبارزاتی شذان صذادر نذمذیذکذنذد

فتاحی اولین سردبیر یک فحذشذنذامذه در تذاریذخ 

، زبذان و لذحذن " هوی" چپ رادیکال ایران بنام 

در !  مخالفت با اسانلو را نامناسب دانستذه اسذت

، اکثریت قریب به اتقاق فذعذالذیذن 1222آوریل 

جنبش کارگری حزب کمونذیذسذت کذارگذری را 

ترک کردند و اساسا به این دلیل کذه در بذحذث 

طذذبذذقذذه کذذارگذذر از "  حذذزب و قذذدرت سذذیذذاسذذی" 

استراتژی قدرت گیری حزب کنار گذاشته شذده 

محمد فتاحی اتهامات و ناسذزاهذای حذزبذی .  بود

ها به فعالین کذارگذری جذدا شذده از حذزب در 

که وی افتخار سر دبیریش را "  هوی" فحشنامه 

آنزمان فذتذاحذی .  داشت را فراموش نکرده است

با حربه فحذاشذی و اتذهذام زنذی عذلذیذه فذعذالذیذن 

سوسیالیست جنبش کارگذری بذود و امذروز بذا 

به مقابله با آنها آمده تا از "  زبان مناسب"حربه 

 .  اسانلو دفاع کند

نفر دومی که شعبه خانوادگی به دفاع از اسانلو 

به میدان فرستاده، ثذریذا شذهذابذی اسذت کذه در  

برنامه رادیویی پیام با شرکت محمد عبدی پذور 

ایذن دو فذعذال .  و محمد اشرفی حضذور داشذت

کارگذری، هذمذانذطذور کذه انذتذظذار مذی رفذت،  

بخوبی از منافع جنبش کارگری دفاع کذردنذد و 

پاسخهای مناسذبذی بذه ثذریذا شذهذابذی، یذکذی از 

لیدرهای حکمتیست که از اسانلو دفاع می کرد، 

در این برنامه رادیویی ابتدا محمد عبذدی .  دادند

پذذور بذذا تذذوجذذه بذذه مذذحذذدودیذذتذذهذذای قذذابذذل درک 

مصاحبه از ایران، در راستذای بذیذانذیذه کذمذیذتذه 

هماهنگی که بمناسبت پول گرفتن اسانلو منتشذر 

پس از وی، نوبت بذه ثذریذا .  شده، صحبت کرد

وقتی مجری برنذامذه اعذالم کذرد .  شهابی رسید

که اسانلو به چه دلیلی گفته که نذمذی آیذد، ثذریذا 

شهابی علت نیامدن وی را نه آنچه خود اسانذلذو 

به مجری برنامه گفته بلکه به گردن مخالفتهذای 

فذعذالذیذن .  فعالین کارگری علذیذه اسذانذلذو دانسذت

جذنذذاح چذذپ جذنذذبذذش کذذارگذری بذذه اسذذانذذلذو بذذی 

احترامی نکرده اند و هذمذان پذارسذال ابذتذدا بذر 

اصول خود در مقابله با اسانلو تاکید داشذتذنذد و 

در عین حال در بیان مخالفتذهذایشذان صذریذح و 

ما مخالفت پذروژه " بعنوان نمونه، .  شفاف بودند

اسانلو هستیم اما از هر نوع انتقاد و افشذاگذری 

شذخذص اسذانذلذو، .  از اسانلو حمایت نمذی کذنذیذم

حرمت انسانی و عرصه زندگی خصوصی وی 

انتقادات ما به پذروژه .  از انتقاد ما مصون است

اسانلو، بذر دیذدگذاهذهذا و افشذای مذاهذیذت غذیذر 

بذدیذذن .  کذارگذری آن مذتذمذرکذز اسذت و یغذیذر

ترتیب مذا خذود را از پذرووکذاتذورهذای رژیذم 

اسالمی و همچنیذن از افذراد و جذریذانذاتذی در 

اپوزیسیون که آغشته به فذرهذنذگ فذاسذد اتذهذام 

زنی و پاپوش دوزی رژیم حاکم در برخورد به 

مخالفان خود هستند، فاصله می گیریم و اجذازه 

نمی دهیم که آنها چهره مبارزه ما را مذخذدوش 

ابتدا سیاسیون و سپذس مذردم بذایذد شذاهذد .  کنند

فرهذنذگ بذایی فذعذالذیذن جذنذبذش کذارگذری در 

مبارزه با مخالفان خود باشند و نشانه هذایذی از 

آینده ای که کذارگذران بذرای مذردم ایذران مذی 

بذرکذنذاری اسذانذلذو در " ) خواهند را نظاره کنند



 

 

  48شماره  

 !زنده باد انقالب کارگری 

01 

ناگزیری برای جنبش رفع ستم ملذی در کشذور 

پ ک . " ترکیه و عراق و ایران مشذتذرک بذود

با دولذت تذرکذیذه مذی جذنذگذیذد و بذا رژیذم "  ک

اتحادیه میهذنذی .  اسالمی و سوریه رابطه داشت

با دولت عراق می جذنذگذیذد و بذا دولذت ایذران 

رابطه داشت و احزاب کرد ایران نیز بذا رژیذم 

اسالمی می جنگیدند و با دولذت عذراق رابذطذه 

در عین اینکه بعنوان مثال هیچکذدام از .  داشتند

احزاب کرد ایران به احزاب کرد عراق انذتذقذاد 

نداشتنذد کذه چذرا بذا رژیذم اسذالمذی کذه مذردم 

کردستان ایران را سرکوب میکند، رابطه دارند 

در پذایذان .  و کمک دریافت می کنند و بلذعذکذس

اینکه، اگر حکمتیستهذا نذه از حذزب بذلذکذه از 

کومه له بعنوان چماق استفاده می کردند، پاسذخ 

می گرفتند که هم نیازهای جنبش علیه ستم ملی 

و آنهم نوع مسلحانه تذوده ای آن بذا نذیذازهذای 

جنبش کارگری متذفذاوت اسذت و هذم راهذهذای 

 . تامین آن با هم توفیر دارد

 

حزب حکمتیست و کمک مالی علانای و بادون 

 قید و شرا 

 

آنچه درباره دو حزب کمونیست کارگری پذیذش 

از این گفته شد، در اساس در مورد این شذاخذه 

لذذا دربذاره .  از حکمتیست ها هم صدق می کند

این حزب به چند نکته مشخص حذتذی الذمذقذدور 

غیر تکراری،  اشاره خواهذد شذد و هذمذچذنذیذن 

یک نکته عمومی درباره علنذیذت و بذی قذیذد و 

شرط بودن دریافذت کذمذک مذالذی مذورد نذظذر 

 .احزاب کمونیست کارگری در عمل

رحمان حسین زاده، لیدر حزب حکمتیست، در 

آیذا جذنذبذش : " پاسخ به سئوال کمونیست هفتذگذی

کارگری و گرایشات درونی مختلذف آن مذجذاز 

به گرفتن کمک مالی از دولتها و جذریذانذات و 

احزاب بورژوایی هستنذد  بذه نذظذر مذا جذواب 

در صورتیکه پاسخ صریح فعالین ."  مثبت است

یذک  ،و تشکلهای جنبش کارگری به این سئوال

 . نه قاطع و بزرگ است

بذا اهذذداف، "  اصذول رابذطذه بذذا دولذتذهذذا" قذرار 

روشها و موقعیت حزب در میان جذنذبذش هذای 

اجتماعی خوانایی داشت و دارد و نذه جذنذبذش 

من از اعضای کنگره موسس حزب کمونیذسذت 

در طول کمذی .  بودم 1769ایران در شهریور 

بیش از هشت سذال عضذویذت در حذزب، سذه 

پلنوم کمیته مرکزی بذرگذزار شذد  91کنگره و 

بذعذالوه سذالذهذا .  که در تمام آنها شرکذت داشذتذم

عضو دفتر سیاسی و یا کمیته اجرایی سه نذفذره 

در هی  کدام از این جلسات دستور .  حزب بودم

جلسه ای درباره رابطه حزب کمونیست ایذران 

حزب کمونذیذسذت .  با دولت عراق وجود نداشت

کذومذه .  ایران رابطه ای با دولت عراق نذداشذت

له قبل از تشکیل حزب با عراق رابذطذه داشذت 

و پس از تشکیل حذزب هذم ایذن رابذطذه ادامذه 

منتها پس از تشذکذیذل حذزب، در اولذیذن .  یافت

بحث رابطه کذومذه لذه (  چهارم) کنگره کومه له 

عذلذت، .  با عراق در دستور کنگره قرار گرفذت

ادامه و ضوابط آن تصذویذب شذد و هذمذچذنذیذن 

کنگره تصمیم گرفت تا برای اولین بار کومه له 

طی سذنذدی دییذل و اصذول رابذطذه بذا دولذت 

عراق و نوع کمکها دریافتی و تسهیالتی که از 

آن برخوردار میشد را علنی بیان کند و چذنذیذن 

 . شد

فعالیتهای حذزب کذمذونذیذسذت ایذران رابذطذه بذا 

اما در مذورد کذومذه .  عراق را ایجاب نمی کرد

هذمذچذنذیذن حذزب ) کذومذه لذه .  له چذنذیذن  نذبذود

یکی از دو نیروی در هذم تذنذیذده در (  دمکرات

جنبش مسلحانه توده ای مردم کذردسذتذان عذلذیذه 

ستم ملی بود، بگونه ای که تفکیک منافع کومذه 

له از منافع جنبش مردم کردستذان اغذلذب غذیذر 

جذنذبذش مسذلذحذانذه تذوده ای مذردم .  ممکن بذود

کردستان بدون تسهذیذالتذی کذه فذقذط از طذریذق 

تذامذیذن (  تذرکذیذه مذنذتذفذی بذود) رابطه با عراق، 

به این اعتبذار بذحذث بذر . میشد، دوام نمی آورد

سر مخیر بودن کومه له در ایجاد این ارتباط و 

در .  یا درستی یذا نذادرسذتذی ایذن رابذطذه نذبذود

آنذزمذذان بذذرای دوام جذذنذبذذش مذردم کذردسذذتذذان، 

رابطه کومه له با عراق یک انذتذخذاب نذاگذزیذر 

بجز چند نفر، همه حکمتیستها قذبذال فذعذال .  بود

کومه له بودند و لذا بخوبی می دانند که دریافت 

کمک مالی که اکنون مورد بحث فعالین جنذبذش 

کارگری است، در آنزمان جایگاه و اهمیتی در 

تسهیل رفت و .  رابطه کومه له با عراق نداشت

آمد به خذارج کشذور بذرای جذلذب حذمذایذت از 

جنبش کردستان، امکان خرید مایحتاجی نذظذیذر 

رادیو و لوازم یدکی آن، تهیه و خریذد انذواع و 

اقسام لوازم پزشکی مورد نیاز درمذانذگذاهذهذای 

کومه له و یا تیمهای پزشکی واحدهای نظامذی، 

خرید دستگاههای مخابراتی و ارتذبذاطذی واحذد 

های نظامی از اروپا و انتقال آن بذه کذردسذتذان 

از طریق عراق، ادامه و تکمیل معالجه رفذقذای 

زخمی آسیب دیده در جنگ با نیروهای نظامذی 

رژیم اسالمی و یا امکان خرید انذواع و اقسذام 

مایحتاج روزانه و ضروری واحدهای سذیذاسذی 

و نظامی کومه له از بازاهای شهذرهذای عذراق 

و یا از بازار سیاه در منطذقذه و انذتذقذال آن بذه 

کردستان، رابطه کومه له با عذراق را ایذجذاب 

. می کرد و جایگزینی برای آن وجذود نذداشذت

کومه له تشکل انقالبیون و کمونیستهای شریذف 

و پر شور بود و رهبری آن از همذان ابذتذدا از 

دریافت کمک مالی استنکذاف مذی کذرد و ایذن 

طرف عراقی بود که بنا به اهداف پلیدی که از 

. این رابطه داشت، بر آن اصذرار مذی ورزیذد

حکمتیستها این نوع رابطه گریز نذاپذذیذر کذومذه 

له بعذنذوان بذخذشذی جذدایذی نذاپذذیذر از جذنذبذش 

مسلحانه توده ای مردم کردسذتذان بذا عذراق را 

پنهان می کنند زیرا در مقام مقایسه، فعالیت دو 

ی جنبشهای اجتماعی " هی  کجا"حزبشان که به 

وصل نیستند، رابطه با هی  دولتی را ایجاب و 

اگر حکمتیستها حقیقت را بیان .  ناگزیر نمی کند

کنند به ناچار باید به این سئوال پاسخ دهذنذد کذه 

چرا رابطه کومه له با عراق ضذروری بذود و 

چنین رابطه ای برای حزب کذمذونذیذسذت ایذران 

توضیح تذفذاوت ایذنذکذه چذرا .  ضرورت نداشت

فعالیت کومه له رابطه با عراق را ایذجذاب مذی 

کرد اما فعالیت حزب کمونیست ایران رابطه با 

عذذراق را ایذذجذذاب نذذمذذی کذذرد، تذذمذذامذذا عذذلذذیذذه 

به همین دلیل حکذمذتذیذسذتذهذا از .  حکمتیستهاست

رابطه کومه له با عراق بذعذنذوان چذمذاق عذلذیذه 

فعالین جنبش کارگری استفاده نمی کنند و یذک 

رابطه دروغین برای حزب کذمذونذیذسذت ایذران 

تذراشذیذده انذد و آنذرا بذعذضذا بذا لذودگذی عذلذیذه 

طرفداران اتکا به خود مالذی جذنذبذش کذارگذری 

بعالوه و مذهذمذتذر ایذنذکذه، ایذن .  بکار می گیرند
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هذذمذذیذذن وضذذعذذیذذت عذذیذذنذذا در مذذورد !  نذذیذذسذذت

فذعذالذیذن جذنذبذش .  سولیداریتی سنتر هم پیش آمد

کارگری مخالف با سولیداریتی سنتر بذا شذدتذی 

بیشتر از امروز مورد حمله حزب کذمذونذیذسذت 

 . کارگری و حکمتیست قرار گرفتند

هر سه حزب کمونیست کارگذری مذدافذع قذرار 

" اصذول رابذطذه بذا دولذتذهذا" پلنوم دهم دربذاره 

هستند که دریافت کمک مالی از دولتهای غذیذر 

اسالمی را بشرط علنذی و بذدون قذیذد و شذرط 

تا آنجا که بذه عذلذنذیذت .  مجاز می شمارد ،بودن

بر می گردد، حزب کمونیست کارگری تاکنذون 

دریافت کمک مالی از منابع مذورد نذظذر قذرار 

را عذلذنذی نذکذرده کذه "  اصول رابطه با دولتها" 

معنایی جز این ندارد که تذاکذنذون از ایذن نذوع 

محمود قذزویذنذی .  کمک ها برخوردار نبوده اند

چندی پیش اعالم کرد حزب حکمتیست قبذل از 

از جنبش ضد جنذگ  هزار دیر 255انشعاب، 

که شامل جریانات چپ و اتحادیه های کارگری 

در ژاپن و کره جنوبی بود کمک مالی دریذافذت 

کرده است که آشکارا فاقد هذر نذوع اطذالعذات 

. بذهذرحذال.  مشخص از کذمذک کذنذنذدگذان اسذت

مطذابذق ایذن اطذالعذات هذیذ  کذدام از احذزاب 

کمونیست کارگری تاکنون کمک مالی که شامل 

اصذذول رابذذطذذه بذذا " قذذرار پذذلذذنذذوم دهذذم دربذذاره 

باشد، دریافت نکرده اند که لذزومذی بذه "  دولتها

 . علنیت و یا رعایت قید و شرط باشد

حدود هشت سال پذیذش کذه اولذیذن نشذانذه هذای 

تالش سولیداریتی سنتر برای فعالیت در جنبذش 

کارگری ایران آغاز شد، ابتدا فذعذالذیذن گذرایذش 

سذوسذذیذذالذیذذسذذت جذذنذذبذش کذذارگذری و بذه مذذرور 

 ،بخشهای بیشتری از فعالذیذن جذنذبذش کذارگذری

اولین ابزار سولیداریتی . علیه آن موضع گرفتند

سنتر کمک مالی بذود کذه در چذارچذوب قذرار 

. دریافت آن مجاز بود"  اصول رابطه با دولتها"

به دلیل همین قرار پلنوم دهم، حزب کمونیذسذت 

کارگری و حکمتیست از هذیذ  حذمذلذه و اتذهذام 

کثیفی علیه فعالین کارگری مخالف سولیداریتذی 

جناح چپ و سذوسذیذالذیذسذت .  سنتر دریغ نکردند

جنبش کارگری بر استقالل هذمذه جذانذبذه صذف 

جنبذش خذود پذای فشذردنذد تذا بذا هذر راه حذل 

آمریکایی برای جنبش کارگری و آیذنذده ایذران 

حذزب کذمذونذیذسذت کذارگذری و .  مذقذابذلذه کذنذنذد

حکمتیست این حرکت فعالیذن کذارگذری را کذه 

مذذی بذذایسذذت مذذایذذه افذذتذذخذذار هذذمذذه جذذریذذانذذات 

اصول رابطذه " سوسیالیست می بود، علیه قرار 

منتها،  رحمان حسین زاده نسخذه ای .  کارگری

که این قرار برای حزبشان مجاز دانستذه را بذا 

یذذک عذذمذذلذذیذذات آکذذروبذذاتذذیذذک،  بذذرای جذذنذذبذذش 

الذبذتذه آن قذرار بذرای .  کارگری تجویز می کند

حزبشان بر دریافت کذمذک مذالذی از دولذتذهذای 

اما لیدر حکمتیست در  . غیر اسالمی تاکید دارد

نسخه سخاوتمندانه اش مذنذت گذذاشذتذه و بذرای 

جنبش کارگری،  اسذتذثذنذای غذیذر مذجذاز بذودن 

 ! دولت های اسالمی را نیز برداشته است

نذظذر ایذن کذارگذران " از دید لیدر حکمتذیذسذت، 

زندانی در مناسب ترین حالت مذوضذعذی مذنذزه 

طلبانه و عقب مانده، و در عین حال کم توقع و 

چون جنبذش کذارگذری . ...  محدود نگرانه است

را پای جدی معادیت جامعه و تحویت سیاسی 

اگر چنین میدیدند، آنگذاه مذتذوجذه . ...  نمی بینند

بودند که نه صذد هذزار دیر و بذلذکذه جذنذبذش 

کارگری به میلیونها دیر و کلی اهرم و ابذزار 

و امکانات احتیاج دارد، تا قذدرت را از دسذت 

 ." بورژوازی بگیرد

چذون فذعذالذیذن .  از اساس درست برعکس اسذت

پای جدی معادیت جامعذه و " کارگری خود را 

می دانذنذد بذر اسذتذقذالل هذمذه "  تحویت سیاسی

جنبش کارگری .  جانبه صفوف خود تاکید دارند

کلی اهذرم و ابذزار و " نمی خواهد شیشه عمر 

در ،  مبارزه شان علیه سرمایه داری"  امکانات

دست صاحذبذان سذرمذایذه بذاشذد کذه هذر زمذان 

کما اینکذه .  منافعشان اقتضا کرد، آنرا قطع کنند

هذذزار دیری  255وقذذتذذی کذذمذذکذذهذذای مذذالذذی 

حکمتیستها تذه کشذیذد، تذلذویذزیذونشذان خذوابذیذد، 

انتشار نشریاتشان بذا وقذفذه روبذرو شذد و کذال 

سرنوشذت .  فعالیتشان با افت شدید روبرو گشت

حزب حکمتیست خود دلیل مذحذکذمذی اسذت بذر 

جذنذبذش کذارگذری .  ابطال راهذی کذه رفذتذه انذد

هرگز به تذجذربذه حذزب حذکذمذتذیذسذت احذتذیذاج 

طذبذقذه کذارگذر .  نداشت تا غلط بودن آنرا دریابد

نمی تواند سرنوشت مبارزه حیاتذی خذود عذلذیذه 

سرمایه داری و دولت آنرا به اینکه دشذمذنذانذش 

دفاع از صف .  کمک مالی کنند یا نه، گره بزند

مستقل طبقه کارگر و استقالل همه جانبه جنبش 

کذذارگذذری از جذذمذذلذذه در زمذذیذذنذذه مذذالذذی، شذذرط 

جنبش کارگری بذر .  پیروزی طبقه کارگر است

کمکهای مالی اندک اما پایدار اردوی بذیذشذمذار 

برای فعالین جنبش کذارگذری، .  کار متکی است

نیاز بیشتر به امکانات معنایش تشذدیذد فذعذالذیذت 

سازمانگرانه در طبقذه کذارگذر عذلذیذه سذرمذایذه 

داری اسذذت نذذه دسذذت دراز کذذردن نذذزد خذذود 

پافشاری بذر صذف . سرمایه داران و دولت آنها

مسذتذقذل طذبذقذه کذارگذر بذر آمذوزه هذای اولذیذه 

سوسیالیستی و بنیادی جنبش طبقه کارگر متکی 

 .است

فعالیذن جذنذبذش کذارگذری در فضذایذی شذفذاف، 

صریح، کامال سیاسی و طذبذقذاتذی از یذکذی از 

وجوه استقالل جنبش خود در زمذیذنذه مذالذی در 

صذذف آرایذذی فذذعذذالذذیذذن و .  حذذال دفذذاع هسذذتذذنذذد

تشکلهای کارگری عذلذیذه پذول گذرفذتذن اسذانذلذو 

مقابله با هر نوع راه حل سلذطذنذت طذلذبذانذه هذم 

برای جنبش کارگری و هذم بذرای آیذنذده ایذران 

کما اینکه فعالیت علیه سولیداریتی سذنذتذر .  است

نیز از مقابله با راه حل آمریکایی برای جذنذبذش 

بذایذد تذوجذه .  کارگری و آینده ایران جدا نذیذسذت

داشت که هم برای سلطنت طلبذان و هذم بذرای 

سولیداریتی سنتر، نظام سذیذاسذی جذایذگذزیذن بذا 

ایذن دو .  رژیم اسالمی، اهمیت فوق العاده دارد

هیچکدام فقط علیذه رژیذم اسذالمذی نذیذسذتذنذد تذا 

کمکهایشان بدون چشمداشت به آینده ی پذس از 

هر دو اینها برای نوع معیذنذی .  رژیم فعلی باشد

از نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آیذنذده 

ایران سخت در فذعذالذیذت انذد و رقذیذب دیذگذر 

نیروهای سیاسی برای جایگزینی نظام مطلذوب 

حذرکذذت .  خذود پذذس از رژیذذم اسذذالمذی هسذذتذنذذد

و "  شواری ملی ایرانذیذان" جنبش کارگری علیه 

سولیداریتی سنتر طبق تعریف باید مایه مباهات 

ایذن .  سوسیالیستها و نیروهای ترقی خواه بذاشذد

بیداری کارگری سذدی اسذت عذلذیذه جذریذانذات 

راسذذت و بذذورژوایذذی تذذا نذذتذذوانذذنذذد از نذذیذذروی 

. کارگران برای رسیدن به قدرت استفذاده کذنذنذد

منتها با مخالفت کارگران هم در مورد سلطذنذت 

طلبان و هذم سذولذیذداریذتذی سذنذتذر، سذه حذزب 

کذمذونذذیذسذت کذارگذری خذود را عذلذنذذا در یذذک 

 .موقعیت ناخوشایند یافته اند

کارگذران و ) آیا مطابق ظاهر قضیه دو طرف  

مذخذالذف راه حذل (  احزاب کمونیست کذارگذری

شاهانه برای جذنذبذش کذارگذری و آیذنذده ایذران 

هستند و تنها اختالفشان در گرفتن یذا نذگذرفذتذن 

پول از خود سلطنت طلبان برای مبارزه عذلذیذه 

زیذرا از جذانذب .  خود آنهاست  چذنذیذن نذیذسذت

احزاب کمونیست کذارگذری مذعذنذایذی جذز ایذن 

ندارد که پول سلطنت طذلذبذان خذوب اسذت امذا 

آنچه که برای جنبش کارگری و آینده سذیذاسذی، 

اقتصادی و اجتماعی ایران می خذواهذنذد خذوب 
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نیز یک عالمت سذئذوال بذزرگ بذر   -مکانیک 

بایی سر خود آویخته اند و بذه دسذت خذویذش 

راه هر تفسیر و تعبیری را علیه خود باز کذرده 

اند که تاثیرات زیادی بر ادامه فعالیذت هذایشذان 

اسذذانذذلذذو در مذذیذذان سذذه حذذزب .  خذذواهذذد داشذذت

کمونیست کارگری مدافذع دارد نذه در جذنذبذش 

بذذه هذذمذذیذذن دلذذیذذل اقذذدام حشذذمذذت (  1.) کذذارگذذری

رئیسی در حمله به احزاب چپ و سوسیالیذسذت 

در واقع شلیک به جای خالی است و نتیجه اش 

پنهان کردن اساس مخالفت با اسانلو در جذنذبذش 

هدف سلطنت طلبذان از کذمذک .  کارگری است

به اسانلو، چشمداشت آنها به جذنذبذش کذارگذری 

هنگامی سلطنت طلبان .  است نه به احزاب چپ

متوجه هدر رفتن صدهزار دیر میشوند که بذه 

این واقعیت پی ببرند که مخالفت بذا اسذانذلذو از 

درون جنبش کارگری در داخل کشور برخاسته 

 .  است

همانطور که سال گذشته مدیای دست راستی و 

سلطنت طلب از پشیذمذانذی از انذقذالب حشذمذت 

رئیسی استقبال کردند، امسال نذیذز طذبذیذعذتذا از 

حذذمذذلذذه حشذذمذذت رئذذیذذسذذی بذذه احذذزاب چذذپ و 

مذنذتذهذا تذبذدیذل .  سوسیالیست استقبذال مذی کذنذنذد

حرکت دفاع از اسذانذلذو بذه یذک کذمذپذیذن ضذد 

سوسیالیستی که از جلسه اتذاق پذالذتذاک انذجذمذن 

سخن و در حضذور خذود اسذانذلذو آغذاز و بذه 

برنامه همصدایی تلویزیون اندیشه کشیذده شذده، 

نتیذجذه اش شذکذاف و ایذجذاد تذردیذد در مذیذان 

بگونه ای که حذتذی .  مدافعان تاکنونی اسانلوست

ثریا شهابی چنین جلوه میدهد که ما بذاور کذنذیذم 

که حکمتیستها نمی دانسته انذد و تذازه مذتذوجذه 

شده اند که صف دفاع از اسذانذلذو یذک جذریذان 

حذمذلذه حشذمذت (  2!) ضد سذوسذیذالذیذسذتذی اسذت

رئیسی به احزاب چپ برای دفذاع از اسذانذلذو، 

تنها شلیک به جای خذالذی نذیذسذت بذلذکذه بذرای 

 . اسانلو بوسه مرگ نیز هست

 

 : زیر نویسها

رضذذا _  ایذذرج آذریذذن " رجذذوع کذذنذذیذذد بذذه   -1 

، درباره جهتگیرى اخیر حزب کمونیسذت " مقدم

، " در زمذیذنذه رابذطذه بذا دولذت هذا  -کارگرى 

، نشذریذه ( 1731شهریور _    1222سپتامبر ) 

 .1729، خرداد 15شماره ! به پیش"

کذه هذمذیذن چذنذدی پذیذش از سعید مذدانذلذو   -  9

حکمتیستهذا جذدا شذد و بذه حذزب کذمذونذیذسذت 

از " نذوشذذتذه کذه حذذزبشذان  کذارگذری پذیذوسذذت،

کذه تذازه ادعذا دارنذد تذاکذنذون اجذرا "  با دولتها

نشده، یافتند و به فعالین کارگری تذاخذتذنذد و بذه 

 . آنها اتهامات شرم آور زدند

احزاب کمونیست کارگری از سولیداریتی سنتر 

پول نگرفته اند و در غیر این صورت مذطذابذق 

بذایذد آنذرا اعذالم  ،اصل علنیت قرار پلنوم دهذم

بذودن "  بذی قذیذد و شذرط" می کذردنذد و اصذل 

ایجاب مذی کذرد کذه خذودشذان عذلذیذه راه حذل 

فذعذاینذه مذبذارزه ، آمریکایی برای آینده ایذران 

کنند زیرا طبعا مخالف راه حل آمریکایی بذرای 

معما اینجاست کذه .  پس از رژیم اسالمی هستند

قرار بود اگر اینها از سولیداریذتذی سذنذتذر پذول 

باشد اما اکنون پذول "  بدون قید و شرط"بگیرند 

آنذرا رعذایذت مذی "  قید و شذرط" نگرفته اند اما 

حذمذلذه احذذزاب کذمذونذیذسذذت .  دقذت کذنذذیذد!  کذنذنذد

کارگری به فعالین کارگری مخالف سولیداریتی 

در دریافت "  قید و شرط" حتی با پذیرش  ،سنتر

قذیذد " زیرا پذیرش !  کمک مالی هم منافات دارد

بدین معناست که خود کمک گیرندگان "  و شرط

علیه سولیداریتی سنذتذر و یذا سذلذطذنذت طذلذبذان 

اما مقذابذلذه بذا فذعذالذیذن کذارگذری .  فعالیت نکنند

مخالف سولیداریتی سذنذتذر و سذلذطذنذت طذلذبذان 

" بذا و یذا بذی قذیذد و شذرط" ربطی به دریافت 

 !  کمک مالی ندارد و از جنس دیگری است

   

 حشمت رئیسی در کنار اسانلو  

 

، رضذا 9519ژانذویذه  12حشمت رئیسی در 

پهلوی را به اطاق پالتاک خود، انجذمذن سذخذن، 

این آغازی بود برای ظذاهذر شذدن .  دعوت کرد

علنی حشمت رئیسی با حرکتی کذه پذانذزده مذاه 

شذورای مذلذی " به تشکذیذل (  9517آوریل )بعد 

انجذامذیذد و رضذا پذهذلذوی را هذم بذه "  ایرانیان

این حرکذت .  بعنوان سخنگوی خود انتخاب کرد

وی در جنبش کارگری بازتابی نیافت و مذورد 

بحث قرار نگرفت زیرا حشذمذت رئذیذسذی دهذه 

هاست دیگر الهام بخش هی  بخشذی از جذنذبذش 

همکاری رضا . کارگری ایران نیست و بلعکس

پهلوی بذا حشذمذت رئذیذسذی کذه در زمذان شذاه 

زندانی و شکنجه شده، اثبات بخشذی از پذروژه 

تبلیغاتی سلطنت طلبان مبذنذی بذر پشذیذمذانذی از 

انقالب علیه شاه نه توسط توده مردم بلذکذه نذزد 

حتی انقذالبذیذون آنذزمذان بذود و طذبذعذا درهذای 

مدیای راسذت و سذلذطذنذت طذلذب را بذه روی 

حشمت رئذیذسذی بذاز کذرد و بذگذرمذی از وی 

بذه دییذلذی نذاروشذن بذرای مذن، .  استقذبذال شذد

تذا "  شورای مذلذی ایذرانذیذان" حشمت رئیسی از 

اما کمک مالی صذد هذزار  ،حدی فاصله گرفت

دیری نادر درمانی، یکی از پشتوانه های مالی 

و صذاحذب تذلذویذزیذون "  شورای ملی ایرانیذان" 

اندیشه به اسانلو که با مخالفت گستذرده فذعذالذیذن 

به نظر می آید کذه  ،جنبش کارگری روبروست

فرصتی شده تا حشمت رئیسی فاصله اش را از 

" شورای مذلذی ایذرانذیذان" کنار و غیر مستقیم با 

 . کم کند

دعوت حشمت رئیسی از اسانلو بذرای حضذور 

از جذمذلذه بذه  ،" انجمذن سذخذن" در اتاق پالتاک 

صحنه افشاگری و حذمذلذه بذه گذذشذتذه احذزاب 

سوسیالیست بدل شد و در ادامه نذه تذنذهذا هذیذ  

کمکی به اسانلو نکرد بلکه در صفوف حامذیذان 

مدافعان اسذانذلذو بذایذد !  وی نیز تردید ایجاد کرد

تکلیف خود را با احزابی که آنها مدعی انذد در 

گذشته بسیار دور و یا نزدیذک از یذک دولذتذی 

اگذر .  کمک مالی دریافت کرده اند، روشن کننذد

از نظر آنها دریافت آن کمکهای مذالذی ادعذایذی 

اشتباه بوده است، که چنین می نماید وگرنذه در 

چهارچوب افشاگری ضد سوسیالیسذتذی مذطذرح 

نمیشد، چرا باید به سوسیالیستها انتقاد کذرد کذه 

از گذشته درس گرفته انذد و مذخذالذف دریذافذت 

چنین پول هایی هستند  سوسیالذیذسذتذهذا از یذک 

طرف مورد حمله اند که یک حزبی یک جایذی 

از یکی پول گرفته و در عین حال مورد حمذلذه 

اند که چرا با چنین پول گرفتنی تذوسذط اسذانذلذو 

چرا این مدافعان رند اسانذلذو دارنذد .  مخالف اند

پای سوسیالیستها دوبل حساب می کنند  فقط از 

رندان ضد سوسیالیست بر می آید کذه در یذک 

شعبده بازی کالمی به سوسیالیستها همزمان هذم 

برای موافقت و هم برای مخالفذت بذا ایذن نذوع 

 . پول گرفتن ها حمله کنند

احزاب چپ و سوسیالیست مخالف پول گذرفذتذن 

سذه !  اسانلو از سلطنت طلبان در اقلیذت هسذتذنذد

حزب کمونیست کارگری مذوافذق پذول گذرفذتذن 

اسانلو از طرفداران شاه هستند و اکثریت بذقذیذه 

مخالفت با اسانلو از .  نیز  ساکت و یا منفعل اند

بطن جنبش کارگری در داخل برخاسته است و 

ایذن رو در رویذذی ، جذنذبذش کذذارگذری ایذران 

تاریخی با احزاب چپ مذدافذع اسذانذلذو را بذیذاد 

اسانلو هی  مدافع علنی در جنبش . خواهد داشت

کذانذذون   -سذه تشذکذذل سذاکذذت .  کذارگذری نذدارد

مدافعان، اتحادیه آزاد و سندیذکذای فذلذز کذار و 
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زندگی خصوصی و جذنذسذی اسذانذلذو مذخذالذفذت 

محمد عبدی پور که در این مورد حذرفذی .  کرد

سذال گذذشذتذه زنذدگذی خصذوصذی و .  نزده بود

که بذا مریم ضیاء جنسی اسانلو را همسر سابق 

اسانلو به ترکیه رفته بود، مطرح کرد و جذایذی 

در مخالفت فعالین جنبذش کذارگذری بذا اسذانذلذو 

بعالوه شهذریذور سذال گذذشذتذه هذمذسذر .  نداشت

اسانلو به ترکیه آمد و به نظر مذی آیذد کذه کذل 

حتی در آنزمان هذم تذنذهذا . ماجرا تمام شده باشد

در حذاشذیذه عذزل " مجید تذمذجذیذدی بذا نذوشذتذه 

منصور اسانلو، این کمپذیذن تذا مذغذز اسذتذخذوان 

، !" ارتجاعی باید بدون اما و اگر مذحذکذوم شذود

بر موضوع هتذک حذرمذت " کوشید تا با تمرکز 

و زن ستیزی در کمپین ارتجاعی جذاری اسذت 

که علیه مریم ضیاء و منصور اسانلو برپا شذده 

جبهه ای در دفاع از اسانلو ایجاد کند که "  است

 . کارش نگرفت

ثریا شهابی معلوم نیست چرا علیه مذخذالذفذت بذا 

خرید کلیه برای معذالذجذه یذک فذعذال کذارگذری 

حرف زد بدون اینکه حتی از وی کذه مذحذمذود 

محمذد عذبذدی پذور در .  صالحی است، نام ببرد

یبد طبیعی است که .  این مورد حرفی نزده بود

مجری این برنامذه از ثذریذا شذهذابذی نذپذرسذیذد، 

موضوع کلیه یک فعال کذارگذری و یذا حذقذوق 

بایی یک رهبر اتحادیه چه ربطی به موضذوع 

پول گرفتن اسانلو از سلطنت طلبان و مخذالذفذت 

البته چند سذال قذبذل تذنذهذا !  کارگران با آن دارد

بهمن شفیق از محفل امید درباره معالجذه کذلذیذه 

محمود صالحی اظهار نظذر کذرد کذه از قضذا 

. تنها به حزب حکمتیست کانال کشی شده اسذت

پذول، سذیذاسذت و " البته محفل امید که با مقذالذه 

از بهمن شفیق متحد حکمذتذیذسذتذهذا عذلذیذه "  طبقه

مخالفان سولیداریتی سنتر بودنذد، اکذنذون بذرای 

ادامه سکوت درباره کذمذک مذالذی اسذانذلذو کذه 

، انذتذقذادی " پول، سیاست و طبذقذه" مطابق مقاله 

نمی تذوانذنذد بذه آن داشذتذه بذاشذنذد، اطذراق در 

 ! مباحث اوکرائین را تمدید کرده اند

ایرج فرزاد یک قربانی انشذعذابذات مذتذعذدد   -  3

حزب کمونیست کارگری است که سر به بیابان 

گذذاشذتذه و بذحذث طذبذقذاتذی (  سذیذاسذت) برهوت 

ضوابط دریافت کذمذک مذالذی فذعذالذیذن جذنذبذش 

تذوانسذتذه "  حذرام و حذالل" کارگری را فقط بذا 

ثریا شذهذابذی از روی دسذت وی کذپذی .  بفهمد

 .  کرده

سه حزب کمونیست کارگری مخالف پول "   -  1

دریافت هرگونه پول و امکانذات مذادی از ایذن 

منابع مادامی که عذلذنذی و بذدون قذیذد و شذرط 

ن هذیذچذگذونذه آ باشد، استقبال میکند و از بذابذت 

و سرشکستگی نذخذواهذد ″  شرم و گناه″ احساس 

مطابق شروط سعید مدانلو کذه یذکذی از ".  کرد

آیذذا تذذاکذذنذذون حذذزب آنذذهذذا عذذلذذنذذی بذذودن اسذذت، 

کمونیست کارگری دریافت کمک مالی از منابع 

هذا "  اصول رابطه بذا دولذتذهذا" مورد نظر قرار 

علنی کرده است  آیا حزبیهذا تذاکذنذون تذنذهذا از 

مصوبه پلنوم دهم دفاع کذرده انذد بذدون ایذنذکذه 

هی  مصداق عملی یافته باشد  محمود قذزویذنذی 

: اخیرا اظذهذار داشذتذه ،عضو سابق حکمتیستها

تلویزیون مشترک حزب حکمتیذسذت و حذزب " 

ساعته  92کمونیست کارگری عراق که زمانی 

بود، پول آن اساسا از طریق جریذانذات چذپ و 

ضد جنگ در ژاپن و کره جنوبذی تذامذیذن شذده 

جنبش ضد جنگ در ژاپن و کره جنذوبذی، .  بود

پس از اشغال عذراق پشذت حذزب کذمذونذیذسذت 

بذرای شذروع پذروژه .  کارگری عراق ایستادنذد

هذزار دیر از  255فقط در یک مورد حذدود 

جنبش ضد جنگ که شذامذل جذریذانذات چذپ و 

اتحادیه های کارگری در این دو کشور بذود بذه 

این پروژه کمک شد و همان زمان هم گذزارش 

تا آنذجذایذی کذه بذه خذاطذر .  آن را منتشر کردیم

 155دارم حذزب حذکذمذتذیذسذت خذودش حذدود 

رفقذایذی از حذزب .  هزار دیر جمع آوری کرد

عراق و رفیق امان کفا از حذزب حذکذمذتذیذسذت 

چنذدیذن بذار بذرای ایذن پذروژه بذه ژاپذن سذفذر 

پاسخی به رضا مقدم، محمود قزوینذی، . ) کردند

البته محمذود  قذزویذنذی (.  1227فروردین  96

نشانی درج گذزارش ایذن کذمذک مذالذی را در 

نداده است و بعالوه نگفته که پس " همان زمان"

یذک مذورد " ، آیا بجز "برای شروع پروژه"از 

حذکذمذتذیذسذتذهذا بذازهذم "  هذزار دیر 255حدود 

 . کمکی دریافت کرده اند یا نه

حکمتیستها با این پولها برای مدتی حذزب خذود 

را تزئین کردند، به کادرهذایشذان حذقذوق کذافذی 

دادند تا تمام وقت برای حزب فعال باشنذد، تذنذد 

سذاعذتذه  92تند نشریه منتشر کنند و تلویزیذون 

داشته باشند و هنوز که هنوز است پز آنروزهذا 

را به دیگران بدهند و در عین حال فقدان تاثذیذر 

. در جنبشهای اجتماعی حزبشان را پنهان کذنذنذد

با تمام شدن این پولها و پذایذان سذردردهذای بذد 

مستی آن دوران، حذزب حذکذمذتذیذسذت مذانذد و 

حذزب حذکذمذتذیذسذت .  خودش در وسط هی  کجا

این راه پس و پیش ندارد، رو دسذت رهذبذران 

بذه هذمذیذن .  آن مانده و وبال گردنشان شده است

دلیل فعال در اجالسهای خود و بعنذوان بذخذشذی 

از یک تراپی روحی دسته جمعی که همگی بذه 

آن نیاز دارند، خود را امید میلیونهذا مذردم مذی 

 !دانند

مذا نذقذد " شهال دانشفر  اظذهذار داشذتذه کذه   -7

اخالقی به نفس گذرفذتذن کذمذک مذالذی، مذرجذع 

". و غیره نذداریذم"  آلودگی پولها"کمک کننده و 

برای درک بهتر عمق اختذالف فذعذلذی بذر سذر 

نذقذد " دریافت کمک مالی و هذمذچذنذیذن مذعذنذای 

مقایسه کنید نظرات سذعذیذد مذدانذلذو از "  اخالقی

حزب کمونیست کارگری را بذا مذطذلذب رضذا 

مذذبذذارزات  "کذذثذذیذذف"پذذول هذذای " شذذهذذابذذی بذذنذذام 

از زنذذدان !"  کذذارگذذران را فذذاسذذد خذذواهذذد کذذرد

 . 7رجایی شهر، در ضمیمه شماره 

مذوج " منصور اسذانذلذو و " شهال دانشفر ،   -  2

 ". هر دو راست و یک جنبش اند" سبز

 : رجوع کنید به -5

برکناری اسذانذلذو در مذتذن کذدام "رضا مقدم،  -

، اسذفذنذد 32شماره   ،" به پیش" ، نشریه " اوضاع

1721 . 

، نشریذه " شرایط بازگشت اسانلو" رضا مقدم،   -

 . 1729خرداد ، 15شماره !" به پیش"

میزگرد بررسی برکناری مذنذصذور اسذانذلذو "   -

. در تلویذزیذون بذه پذیذش"  توسط سندیکای واحد

گفتگوی پروانه وزیری با بهزاد سهرابی، بیژن 

خوزستانی، محمد حسین مهرزاد و رضا مقذدم، 

//:http:  ، در لذیذنذک زیذر9517فوریه  19

ww w . y o u t u b e . c o m / wa t c h ?

v=BkQYlOhUIFE 

شذرایذط " دربذاره "  به پذیذش"برنامه تلویزیون  -

، مصاحبه پذروانذه وزیذری بذا " بازگشت اسانلو

: ، در لذیذنذک زیذر9517می  15رضا مقدم، 

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

v=2MK02XlDsbY 

ثریا شهابی در این گفتگو مسذائذل بذی ربذط   -6

مثال در مورد دستمزدهای . متعددی مطرح کرد

بایی رهبر یذکذی از اتذحذادیذه هذای کذارگذری 

انگلستان صحبت کرد که کارگران به آن انتذقذاد 

الذبذتذه مذطذابذق روال اولذیذن حذکذومذت !  ندارنذد

کارگری جهان یعنی کذمذون پذاریذس، دسذتذمذزد 

چنین مسئولینی چه در تشکلهای کارگری و چه 

در دولت کارگری بذایذد مذعذادل دسذتذمذزد یذک 

ثریا شهابی با مذطذرح شذدن .  کارگر ماهر باشد
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می زنیم به این معذنذی اسذت کذه نذه تذنذهذا مذی 

خواهیم اسذتذقذالل را در سذیذاسذت کذارگذری و 

تشکیالت کارگری حفظ کنیم، بلکه به خصوص 

می خواهیم از نظر مالی مستقل و متکی به هذم 

ما می دانیم سذرمذایذه .  طبقه ای های خود باشیم

داران میلیارد ها، میلیذارد تذومذان از اسذتذثذمذار 

کارگران سود به جیب می زنند، و در پذروسذه 

چنین سازش های بخش بسیار نا چذیذزی از آن 

را با برنامه ریزی دقیق برای تفرقه انذدازی و 

گسترش پراکندگذی مذیذان کذارگذران و فذعذالذیذن 

کارگری هزینه می کنند و از طذریذق ایذن پذول 

های آلوده کارگران را تابع شرایط غیر انسانذی 

موجود نگه می دارند، نتیجه این گذونذه سذازش 

ها ادامه گرسنگی، سلطه سرمایه داران و فذقذر 

و فذذالکذذت دائذذمذذی بذذرای مذذا کذذارگذذران اسذذت، 

خصلت ذاتذی سذرمذایذه داران ایذن اسذت، هذر 

ریالی که هزینه می کذنذنذد بذه عذنذوان سذرمذایذه 

گذاری به حساب آورده و می خواهنذد هذزاران 

در حذال حذاضذر .  لایر از قذبذل آن سذود بذبذرد

سرمایه داران و دولت های حامی انها از پولذی 

که می خواهند از طریذق مذنذصذور اسذانذلذو بذه 

کارگران یا فعالین کارگری بدهند این اسذت کذه 

در دوره بحرانی جمهوری اسالمی به کارگران 

( و مذا) بگویند که مبارزه طبقاتی وجذود نذدارد،

یعنی سرمایه داران کارگران را استثذمذار نذمذی 

کذنذیذم، و هذیذ  اخذتذالفذی مذیذان کذارفذرمذاهذا و 

کارگران وجود ندارد، هرگاه چنذیذن فذکذری را 

کارگران بپذیرند مبارزه منحرف شذده و بذقذای 

سرمایه داری تضمین خواهد شد، یعنی سذازش 

طبقاتی اتفاق خواهد افتاد، و امروز بذخذشذی از 

سرمایه داری به منصور اسذانذلذو بذرای فذریذب 

امذا .  کارگران چنیذن مسذئذولذیذتذی را داده اسذت

منصور اسانلو با پس داد ایذن پذول مذی تذوانذد 

هنوز در طبقه کارگر به عنوان فعال کذارگذری 

جایگاه خود را حفظ کند، اگر پس نذدهذد یذعذنذی 

  . خدمت کاریی سرمایه داری را پذیرفتذه اسذت

به همین دلیل و به این وسیله اعذالم مذی داریذم 

که نه تا کنون به ریالی از این نذوع پذول هذای 

آلوده نیازمند بوده ایم و نه فعالیت مسذتذقذل مذان 

. اجازه می دهد از این پس به آن نیازمند بذاشذیذم

همچنین به سایر فعالذیذن کذارگذری هشذدار مذی 

دهیم که از دریافت چذنذیذن پذول هذایذی امذتذنذاع 

ورزند، چرا که قذبذول چذنذیذن پذول هذای آلذوده 

بطور خذود کذار دریذافذت کذنذنذده را از صذف 

کارگری جدا کرده، به صف دشمنان کذارگذران 

گرفتن اسانلو از یکی از پشذتذوانذه هذای مذالذی 

رابطه کومذه لذه .  نیستند" شورای ملی ایرانیان"

با دولت عراق در گذشته در دست حکمتیسذتذهذا 

خود چماقی است علیه فعالین کارگری مذخذالذف 

پول گرفتن اسانلو و کومه له و حزب کمونیست 

ایذذران تذذالذذشذذی بذذرای گذذرفذذتذذن ایذذن چذذمذذاق از 

شاید هذم مذقذالذه یذکذی از .  حکمتیستها نمی کنند

اعضایشان در رد اقدام اسانلو را بذرای بسذتذن 

لیست بذلذنذد بذایی .  دهن دیگران کافی می دانند

احذزاب، سذازمذان هذا و نذهذادهذای "تشکل  97

سکوت کرده اند و شذایذد هذم "  چپ و کمونیست

موضع گیری بر سر این مسئلذه آنذهذا را دچذار 

از مذیذان تشذکذلذهذای .  تشنجات درونذی مذیذکذنذد

کارگری و جریاناتی که به نوعی در ارتباط بذا 

جنبش کارگری فعالیت مذی کذنذنذد، اتذحذاد بذیذن 

الذذمذذلذذلذذی در خذذارج و سذذنذذدیذذکذذای فذذلذذز کذذار و 

مکانیک، اتحادیذه آزاد و کذانذون مذدافذعذان در 

الذذبذتذذه .  داخذل بذذه سذکذذوت خذود ادامذه داده انذد

سندیکای فلز کار و مکانیذک، اتذحذادیذه آزاد و 

کانون مدافعان در سال گذذشذتذه کذه سذنذدیذکذای 

واحد اسانلو را بر کنار کرد و همچنیذن هذنذگذام 

در .  پیوستن اسانلو به جهانشاهی سکوت کردنذد

ایذن بذذرهذه کذذه یذذکذذی از اصذذول مذذهذذم جذذنذذبذذش 

کارگری یعنی اتکا به خود مالی طذبذقذه کذارگذر 

مورد هجوم واقع شده است و فذعذالذیذن جذنذبذش 

کارگری قاطعانه از یذکذی از وجذوه اسذتذقذالل 

صف مبارزاتی خود دفاع مذی کذنذنذد، ایذن سذه 

جریان ترجیح داده اند تفاسیر گوناگون در بذاره 

علت سکوت آنها مذطذرح بذاشذد تذا بسذادگذی بذا 

دریافت کمک مالی اسانلو از سذلذطذنذت طذلذبذان 

 . مخالفت کنند

مخالفان پول گرفتن اسانلو از سذلذطذنذت طذلذبذان 

طیف گسترده تشکلهای کارگری و فعالین جناح 

در .  چپ جنبش کارگری در داخل کشور هستند

خارج کشور نیز نهادهای همبستگی بذا جذنذبذش 

کارگری در خارج کشور که از همان ابتذدا در 

جبهه مخالفان سولیداریتی سنتر بودند و همواره 

از استقالل سیاسی و مالی جنبش کارگری دفاع 

از مذیذان همچنین .  کرده اند، بیانیه منتشر کردند

هذیذئذت اجذرائذی " دو سازمان راه کارگر، تذنذهذا 

(" راه کذارگذر) سازمان کارگران انقالبی ایران 

علیه اسانلو بیانیه داده است و سازمان فذدائذیذان 

اقلیت نیز در مخالفت با اسانلو مذطذلذب نذوشذتذه 

 .اند

در حاشیه سواسذتذفذاده سذیذاسذ  فذرصذت "   -  2 

بذه بذهذانذه حذمذایذت از '  طلبانه حشمت رئذیذسذی

و پرونده سذازی بذراا احذزاب چذپ و '  اسانلو

آقذای رئذیذسذی مذجذاز نذیذسذت بذا " ، " کمونیستی

اسذذتذذفذذاده از کذذیذذس اسذذانذذلذذو، بذذرای احذذزاب و 

شخصیت های کمونیست و چپ دیگر، پذرونذده 

مذنذافذع سذیذاسذی پشذت ایذن .  فساد مذالذی بسذازد

بیش از آن آشکار اسذت کذه بذتذوان "  افشاگری" 

  ."نباید اجازه داد. آن را پنهان کرد

، !" یک ایست محکم، یزم اسذت" ثریا شهابی، ) 

9 9ژوئذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن  7 5 1 2) 
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منصور، هنوز دیر نشاده، از صاف کاارگاران 

  !!!جدا نشو

با خبر شدیم در یک برنامه تلویزیونی که گفذتذه 

می شود صاحبان آن مرتبط به تشکیالت پهلوی 

هستند، مبلغ قابل توجهی کمک مالی به اسذانذلذو 

واگذار شده اسذت تذا ایشذان در مذیذان فذعذالذیذن 

ما که به خوبی مذی دانذیذم .  کارگری تقسیم کنند

حتی یک لایر از این پول ها نتیجۀ دسذت رنذ  

صاحبان آن ها نبوده، بلذکذه بذرعذکذس، نذتذیذجذۀ 

 استثمار امثال ما کارگران است، 

بسیار ناراحت کنذنذده اسذت کذه چذرا مذنذصذور 

اسانلو نه تنها از دریافت آن امتناع نکرد بذلذکذه 

با شوق زدگی جمالتی در وصف آشتی طبقاتی 

از نظر ما این مذی تذوانذد بذه مذعذنذی .  بیان کرد

پروسۀ سازش بذا دشذمذنذان طذبذقذاتذی کذارگذران 

باشد، مراحل قبلذی آن را عذمذدتذا بذه صذورت 

اتخاذ تاکتیک ها و روش های فعالیت و برنامذه 

ای و همچنین نظرات سیاسی منعکس می کرد، 

اما اکنون با نشستن پشت میز آشتی طذبذقذاتذی و 

دریافت مبالغی که معنایی بذه جذز تذثذبذیذت ایذن 

آشتی طبقاتی ندارد، می رود تا نقطۀ پایانی بذر 

مذا .  پروسۀ سذازش طذبذقذاتذی را، نذمذایذان کذنذد

کارگران زندانی علیرغم عدم دسترسی به منبذع 

درآمد، صد بذار تذرجذیذح مذی دهذیذم وضذعذیذت 

نابسامان مالی خود و خذانذوادخ خذود را تذحذمذل 

کنیم، اما از پذیرش چنین پول های که آلوده بذه 

خون کارگران اسذت و بذرای مذنذحذرف کذردن 

مبارزات جنبش کارگری و تفرقه افکذنذی مذیذان 

  .امذتذنذاع مذی کذنذیذم کارگران خذرج مذی شذود

ما وقتی که از جنبش مسذتذقذل کذارگذری حذرف 
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 ! خواهد کرد

 

سذنذدیذکذای    عضو هئیذت مذدیذره  -رضا شهابی 

 شذذذذذرکذذذذذت واحذذذذذد تذذذذذهذذذذذران و حذذذذذومذذذذذه

 1727خرداد  93. زندان رجایی شهر 

کذه بذار دیذگذر  بذه نذظذر مذی رسذد این روزهذا

در .  و توطئه گرانه در راه اسذت خطری جدی

فعالین واقعی جنذبذش کذارگذری بذا  1716سال 

نذذهذادهذای ضذد کذذارگذری و  افشذاگذری عذوامذل

امپریالیستی توانستند جلو فعالیت هذای آنذهذا را 

اما نهاد های ضد کذارگذری و در کذل .  بگیرند

بورژوازی هی  وقت از پای نخواهذنذد  نهادهای

نشست و هر بار سعی خواهند کرد در اشذکذال 

و بذا  گوناگون به جنبذش کذارگذری نذفذوذ کذنذنذد

داشتن عوامل دست گمارده جنبش کذارگذری را 

امذا جذنذبذش کذارگذری ایذران، . به فساد بکشانند

جنذبذش  نشان داده است که کارگران و پیشروان

خذود تذمذامذی  کذارگذری، بذا حسذاسذیذت طبقذاتذی

 .توطئه های آنان را نقش برآب خواهند کرد

 نگاهی به تجربه سندیکای شرکت واحد 

کثیف حربه ی قدیمی است که نذظذام  پول های 

و ضذذد کذذارگذذری بذذرای  هذذای امذذپذذریذذالذذیذذسذذتذذی

و در یذذذک  و وابسذذذتذذذه کذذذردن تضذذذعذذذیذذذف

کذارگذر بذه  طبقذه کن کردن مقاومت ریشه کالم

اسذت کذه پذول  کار می بندند و بذا ایذن تذرتذیذب

به اسم حمایت از سندیکاها و اتحادیه های  های

کارگری و یا خانواده های کذارگذران از سذوی 

ارگذذان هذذایذذی بذذا پذذوشذذش دمذذوکذذراتذذیذذک و 

دموکراسی خواهی اما در واقع ضد کذارگذری، 

وارد چذذرخذذه مذذالذذی کذذارگذذران و نذذهذذاد هذذای 

 .آنان می شوند مدافع

بذه نذظذر بذرسذد کذه  اول اینطذور شاید در وهله

بذذه امذذکذذانذذات  مذذهذذم، نذذیذذاز جذذنذذبذذش کذذارگذذری

امذا بذا  آن، است، نه منذابذع تذامذیذن کذنذنذده مالی

مشذاهذد خذواهذد  اندک مکث و وسواس طبذقذاتذی

پشت پرده، برنامه و سذنذاریذوهذای ضذد  که شد

که نه تنها در خذدمذت  کارگری در جریان است

کارگران و جنبش آنذان قذرار نذخذواهذد گذرفذت 

خذواسذت و  دقیقا باعث به انحراف کشیذدن بلکه

مذنذافذع آنذی و  مطالبات کارگران در رسیدن بذه

 .آتی خواهد شد

پیامد ها میشود بذه صذورت گذذرا  به بعضی از

اولیذن و بذی واسذطذه تذریذن ایذن .  داشت اشاره

بهذانذه دادن "  و فساد آور پول های کثیف"  پیامد

و سذذرکذذوب گذذر  امذذنذذیذذتذذی بذذه دسذذت نذذهذذادهذذای

 :زیر مجاز نیست

نظر به اینکه حزب مبارزه ) دولتهاى اسالمى   -

علیه نیروها و جذریذانذات اسذالمذى را وظذیذفذه 

 (.مستقیم خود میداند

نذذظذذر بذذه ایذذنذذکذذه حذذزب در ) دولذذت عذذراق   -

مذذبذذارزات جذذارى مذذردم عذذراق بذذراى رهذذایذذى 

مستقیما دخیل است و حزب کمونیست کارگرى 

عراق براى سرنذگذونذى رژیذم عذراق فذعذالذیذت 

 (میکند

بندهاى فوق ناظر بر ایذجذاد مذنذاسذبذات :  تبصره

دفتر سیاسى حزب مجاز است بذا .  مستمر است

هر دولت و حزب دولتى که خذواهذان دیذدار و 

طرح نکاتى بذا حذزب بذاشذد، یذک دیذدار تذک 

نمایندگان دفذتذر سذیذاسذى در .  نوبتى انجام بدهد

چنین تماسهایى صرفا جهذت اطذالع از نذکذات 

مورد نظر طذرف مذقذابذل شذرکذت مذیذکذنذنذد و 

اخذذتذذیذذاراتذذى بذذراى مذذذاکذذره و حصذذول تذذوافذذق 

 .ندارند

تصمیم به شرکت در هذر دیذدار صذرفذا بذا   -9

و گذفذتذگذوى    در هذر تذمذاس.  دفتر سیاسى است

احتمالى با هر دولت و مقام دولتى، باید حذداقذل 

. دونفر از کادرهاى حزب شرکت داشته بذاشذنذد

دقیق نشست باید به امضاى هر دو نفر    گزارش

به دبیر کمیته مرکزى و دفذتذر سذیذاسذى حذزب 

 .داده شود

حزب کمونیست کارگرى هی  توافقى را که   -7

متضمن محدود شدن آزادى عمل و فذعذالذیذت و 

اصل استذقذالل ) تبلیغات حزب باشد را نمیپذیرد 

حزب کمونیست کارگرى به هی  توافق (. حزب

و هی  رابطه اى که حزب بنا بخذواسذت دولذت 

ذیربط ملزم به پنهان کردن آن از مذردم بذاشذد 

 (.اصل علنیت. )وارد نمیشود

حزب کمونیست کارگرى ایران قبول کمذک  -2

مالى و تدارکاتى از دولتهایى که رابطه با آنذهذا 

داده شده    بنا بر مفاد این مصوبه مجاز تشخیص

کذمذک بذایذد بذر    پذیرش.  است را منتفى نمیداند

اسذتذقذالل و )   ۳مبناى اصذول مذنذدرج در بذنذد 

تصمیم درباره دریافذت .  صورت بگیرد(  علنیت

و عدم دریافت کذمذک در هذر مذورد بذا دفذتذر 

 .سیاسى است

------------------- 
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مبارزات کارگران را فااساد  "کثیف"پول های 

 .مذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذصذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذذی کذذذذذذذذذذنذذذذذذذذذذد

بنا براین به منصور اسانذلذو نذیذز تذوصذیذه مذی 

کنیم، پول های دریافتی مذکذور را پذس داده و 

خود را بیش از این از صفوف جنبش کارگذری 

  . جذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا نذذذذذذذذذذذذذذذذذذکذذذذذذذذذذذذذذذذذذنذذذذذذذذذذذذذذذذذذد

اگر فعالین واقعی کارگری قصد آلوده شذدن بذا 

این پول ها را داشتند و به جای مبذارزه تذن بذه 

زجر زندان را متحمذل  سازش طبقاتی می دادند

نمی شدند، و زندگی آن ها این قدر با سختذی و 

 .مشذذذذقذذذذت مذذذذالذذذذی سذذذذپذذذذری نذذذذمذذذذی شذذذذد

ما منتظر شنیدن خبر پس دادن این پول تذوسذط 

منصور اسانلو در اسراع وقت و اعذالم عذلذنذی 

و دشمن  تقابل او با گرایش های خارج از طبقه

طبقۀ کارگر هستیم، تا بتوانیم دوسذتذی و اتذحذاد 

طبقاتی خود را ماننذد سذابذق حذفذظ کذنذیذم، اگذر 

منصور اسانلذو در پذس دادن پذول هذای فذوق 

کوتاهی و تعلل کند بذه ایذن مذعذنذاسذت کذه مذی 

خواهد آگاهانه از طبقه کارگذر جذدا شذده و بذه 

خدمت سرمایه داران، کارفرمایان و دولت های 

 .سرمایه داری بپردازد

 شاهرز زمذانذی از زنذدان گذوهذر دشذت کذرج 

 رضذذا شذذهذذابذذی از زنذذدان گذذوهذذر دشذذت کذذرج 

 مذذحذذمذذد جذذراحذذی از زنذذدان مذذرکذذزی تذذبذذریذذز 

15/7/1727 

 
--------------------------- 

 
  6ضمیمه شماره 

 

قرار پلنوم دهم کمیته مرکزى حزب کمونیاسات 

اصول راباااه باا “ کارگرى ایران تحت عنوان 

 ”دولتها

و برقرارى مناسبذات حذزب کذمذونذیذسذت    تماس

کارگرى ایران با دولتها، چه در منطقه و غذیذر 

از آن، چنانچه موازین مصوب کمیتذه مذرکذزى 

. اکیدا رعایت شود، على ایصول بالمانع اسذت

کذذمذذیذذتذذه مذذرکذذزى اصذذول زیذذر را بذذعذذنذذوان 

چهارچوب و محدوده اختیارات دفتر سیاسذى و 

دبیر کمیته مرکزى در عرصه رابطه با دولتذهذا 

 .تصویب مى کند

پلنوم کمیته مذرکذزى در هذر دوره لذیذسذت  -1

دولتهایى که داشتن مناسبات با آنها براى حذزب 

مجاز نیست را تصویب و به ارگانهاى رهبذرى 

 .حزب ابالغ میکند

در مقطع کنونى داشتن مذنذاسذبذات بذا دولذتذهذاى 
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مشاوران نظامی هستند که به حکومت عراق 

پروازهای شناسایی آمریکا .  مشاوره می دهند

از ناو هواپیما بر بوش بر فراز مناطق تحت 

 .اشغال داعش آغاز شده است

آمریکا که تا کنون در جنگ های منطقه ای و 

بخصوص خاور میانه هزینه های گزافی کرده 

است، برای بهره برداری خود از شکست 

داعش نه تنها عجله ای ندارد بلکه خواهان 

همکاری جمهوری اسالمی شده تا هر چه 

بیشتر هزینه نظامی اش کاهش یابد و خود با 

. مهندسی جنگ منافع بیشتری کسب کند

جمهوری اسالمی که نمی خواهد منافعش در 

عراق را با آمریکا تقسیم کند بالفاصله به این 

اما موقعیت جمهوری .  پیشنهاد جواب منفی داد

اسالمی در رابطه با عراق در شرایط جنگی 

دولت نوری المالکی انتظار .  تغییر خواهد کرد

داشت جمهوری اسالمی وسیعا وارد کارزار 

شود، اما در طول همین مدت کوتاه جنگ 

صادارت ایران به عراق به شدت کاهش یافته 

و در عوض جمهوری اسالمی ناچار شده با 

کمک های تسلیحاتی و مالی هزینه بکند و این 

در شرایطی است که بار جنگ دولت سوریه 

نیز بر دوش جمهوری اسالمی و در نهایت 

بنابر این .   مردم ایران سنگینی می کند

وضعیت وخیم اقتصادی ایران ممکن است بدتر 

شود و به همین دلیل جمهوری اسالمی نیز در 

هراس از تبدیل بحران اقتصادی به بحران 

سیاسی ناچار است کمک های محدود و حساب 

آنچه به ظاهر .  شده ای به عراق بکند

استراتژی جمهوری اسالمی در رابطه با عراق 

است استراتژی مثل سوریه یعنی کمک 

بعید است .  ای و تسلیحاتی و مالی است مشاوره

به   -جمهوری اسالمی دخالت مستقیم و وسیع 

در جنگ   -شکل حمله ی نظامی ارتش و سپاه 

اگر جنگ به سرعت به نفع .  داشته باشد

حکومت عراق پایان یابد، قدرت منطقه ای 

جمهوری اسالمی تقویت خواهد شد اما چنانچه 

جنگ به درازا بکشد هزینه های سنگین و دو 

متحد ناپایدار و درگیر جنگ، باری بر دوش 

 . جمهوری اسالمی هستند

در پی افزایش تضادهای روسیه و غرب نیز 

امکان دخالتگری روسیه و کمک به جمهوری 

!زنده باد سوسیالیسم ! زنده باد آزادی   

06 

به  "جاسوس"و  "وابسته "که با زدن مهر  است

ایشذذان را  کذذارگذذذران مذذذجذذوز قذذلذذذع و قذذمذذذع

به جریان انداختن این پول  در واقع. کنند صادر

ی روش های خود این نهاد  های کثیف از جمله

 .هاست

و فسذذاد  پذذول هذذای کذذثذذیذذف"  دومذذیذذن تذذاثذذیذذر

و احسذاس  تضعیف اصول کار تشکیالتی " آور

بذه ایذن .  فرد به مجموعه ی رفقایش است تعلق

چذون  شذدن مسذائذلذی که با علذی السذویذه ترتیب

آرام  فذذذرد آرام پذذذرداخذذذت حذذذق عضذذذویذذذت

خذذذذذود را بذذذذذعذذذذذنذذذذذوان یذذذذذک  اهذذذذذمذذذذذیذذذذذت

به همین نسبت .  نادیده می گیرد مجموعه عضو

هم به عنوان مغز متفکر  که مرکزیت تشکیالت

بذدنذه    نسبت بذه اعضذای و سازمانده، به مرور

 .ی خود احساس بی نیازی می کند

کذه  بد نیست به تجربذه ای دیذگذر در این زمینه

در مذجذمذوعذه ی  رفقذا و هذمذکذارانذم به همراه

 .اشاره ای بکنم سندیکای شرکت واحد داشتیم

دهذذذه  در تذذذمذذذامذذذی سذذذال هذذذای نذذذیذذذمذذذه اول

طریقه تامین کذمذک مذالذی مذورد نذیذاز  1715

 :بود از عبارت سندیکا و هزینه ای

و فذذروش آن بذذه  و جذذزوه بذذولذذتذذن چذذاپ  -  1 

 کارگران

 برگزاری کالس های آموزشی - 9 

و  حذذق عضذذویذذت چذذاپ قذذبذذض دریذذافذذت  -  7

 اعضاء آن در اختیار گذاشتن

و  بذذذرنذذامذذذه هذذای تذذذفذذریذذذحذذذی بذذرگذذذزاری  -  2

 .از قبیل گلگشت فرهنگی

بذرای  عضذو سذنذدیذکذا حتی کارگران اخذراجذی

اعضذاء بذا  خود بذا دیذگذر نشان دادن همبستگی

بذا فذروش  در پایانذه هذای مسذافذربذری حضور

در آمذد حذاصذل از آن را در  و عذدسذی چذای

 .قرار می دادند اختیار سندیکا

تذذا  مذذی شذذد ایذذن کذذار از یذذک طذذرف بذذاعذذث

و  شذذذاغذذذل در جذذذریذذذان اوضذذذاع رانذذذنذذذدگذذذان

خود قرار بگیذرنذد و  اخراجی   همکاران احوال

و از  به ایشذان کذمذک کذنذنذد جمعی به صورت

اعضذای اخذراجذی را در جذریذان  دیذگذر سوی

قرار می داد تذا بذدیذن  شاغل همکاران وضعیت

حقوق حقه  پی گیری ایشان را در بتوانند وسیله

 .نمایند ی شان ترغیب

پذول هذای " پیذامذد  و شاید مخرب ترین سومین 

عبارت است از شیذوع بذی "  کثیبف و فساد آور

و قذذذوت  اعضذذذا بذذذه یذذذکذذذدیذذذگذذذر اعذذذتذذذمذذذادی

فرد گرایی در افراد به این نذحذو  روحیه گرفتن

یذا بذه عذبذارت " بی نذام و نشذان    که پول های

، بذذی سذذرو " فذذاسذذد درسذت تذذر بذذا نذذام و نشذذان

دو نذذذفذذذره بذذذه    روابذذذط و بذذذه اعذذذتذذذبذذذار صذذذدا

که این ) مجموعه قرار گرفتن در اختیار عوض

میرود و در   به جیب افراد( است خود مصیبتی

بذه نذام  بذه هذر صذورت مذاجذرا این مذوقذعذیذت

از مذذجذذمذذوعذذه نذذوشذذتذذه مذذی شذذود و  عضذذوی

دریذافذت چذنذیذن  فرد پس از چند مرتبذه همچنین

دیذذگذذر  و مذذرتذذفذذع شذذدن نذذیذذازهذذایذذش وجذذوهذذی

بذار  خذاطذر و هذم ذات پذنذداری تعلذق  احساس

و بذه  مذی دهذد را از دسذت فقای و همکارانش

بذذدل مذذی گذذردد کذذه  مذذوجذذودی مذذنذذفذذعذذت طذذلذذب

خذودش  گذلذیذم در صذدد بذیذرون کشذیذدن صرفذا

 .ازاین آب گل آلود است

 و کارگران عزیز؛ رفقا

که در دام حربه های کذثذیذفذی از  هوشیار باشیم

. که در کمین ما نشسته اسذت نذیذفذتذیذم این دست

. پیروز خواهذیذم شذد   اگر با هم بمانیم این وسط

و  ما هذمذیذشذه بذه اسذتذقذالل مذالذی بذاور داشذتذه

و کذذمذذک هذذای نذذاچذذیذذز  بذذا هذذمذذبذذسذذتذذگذذی . داریذذم

کارگران و مدافعان کارگری میذشذود نذیذازهذای 

باید چهره هذای .  خود را بر طرف کرد حداقلی

و ضد کارگری را افشذا کذرد و اجذازه  مخرب

ندهیم افراد سست عنصر باور و اعتماد طبقاتی 

 .کارگران را سخره بگیرند

آنان که شرافت کارگری را مسذتذمذسذک مذنذافذع 

خذذود قذذرار داده انذذد بذذایذذد بذذدانذذنذذد کذذه شذذرافذذت 

و بذرای  کارگری یعنذی اعذتذمذاد، بذا هذم بذودن

همدیگر بودن، شرافت کارگذری یذعذنذی داشذتذن 

حس برابری خواهذی بذرای یذک زنذدگذی شذاد 

هذذذمذذذراه بذذذا نذذذان و آزادی در دفذذذاع از 

 !طبقه کارگر طبقاتی منافع

 

سذنذدیذکذای  عضذو هذئذیذت مذدیذره.  رضا شهابذی

 شرکت واحد تهران و حومه

 

   1727خرداد  93. زندان رجایی شهر 

1از ص ...“ داعش، عراق “بقیه   
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 سردبیر

 حوری صهبا

 شورای نویسندگان

 bepeesh@gmail.com احمد شقاقی ، رضا مقدم       

در کشورهای لیبی، .  بحث متفاوت می کند

سوریه و عراق هنوز طوایف و عشیره ها نقش 

بسزایی دارند و در جنگ های داخلی در 

در ایران هر چند طبقه .  توازن قوا موثر بودند

کارگر هنوز از ضعف های زیادی رن  می 

برد و فاقد آلترناتیو و سازماندهی قوی  می 

باشد، اما فعالین کارگری و سوسیالیستی وجود 

دارند که ریشه در مبارزه طبقاتی دارند 

ومطالبات مردم به مراتب رادیکالتر از آن 

در ایران، اساسا واکنش مردم .  کشور ها است

در یک شرایط بحرانی به سرعت  رو به جلو 

با وجود فقدان  ٤٤در سال .  گام بر می دارد

حضور مستقل طبقه کارگر ، جنبش 

خودبخودی به سرعت به سمت رادیکال شدن و 

افزایش مطالبات ضد حکومتی و ضد 

حال با افزایش فشارهای .  دیکتاتوری رفت

اقتصادی، بیش از پیش مطالبات اقتصادی و 

کارگری مطرح شده اند و استبداد حاکم با 

وجود میلیاردها هزینه برای تبلیغات در چند 

دهه ی گذشته از کمترین مقبولیت برخوردار 

تضادهای طبقاتی در ایران حادتر از .  است

تضادهای طبقاتی در کشورهای مورد بحث 

هستند و طبقه کارگر از آمادگی بالقوه بیشتری 

البته همانطور که گفته شد .  برخوردار است

هنوز ضعف ها و کاستی های زیادی در طبقه 

کارگر وجود دارد و جریانات پرو غربی و 

اما .  راست ارتجاعی نیز در ایران کم نیستند

در ایران تضادهای طبقاتی خود را بیشتر به 

شکل آنتاگونیستی نشان داده و هی  راه حلی به 

واضح .  جز راه حل کارگری باقی نگذاشته اند

است که به درجه ای  که تقویت سوسیالیست ها 

و یا متشکل شدن کارگران می تواند امید به 

موفقیت در اوضاع بحرانی را بیشتر کند،  راه 

بازگشت به عقب و سوریه ای شدن و یا 

 .عراقی شدن ایران دیگر متصور نیست
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اسالمی و دولت نوری المالکی بیشتر شده و 

این نیز می تواند بر روند جنگ تاثیر گذار 

از هم اکنون صحبت از تقویت نیروی .  باشد

 .هوایی عراق توسط روسیه مطرح شده است

ارتش عراق از ضعف های بسیاری برخوردار 

است و تمایل به دخالت وسیع و مستقیم از 

جانب آمریکا و جمهوری اسالمی هم وجود 

گروه داعش هر چند پیشروی سریعی  .  ندارد

داشته اما به هر شکل روبنای سیاسی داعش با 

مثال .  توحش و اعمال جنایتکارانه همراه است 

بالفاصله زنان را خانه نشین کرده ، حدود 

هزار و هفتصد نفر را اعدام کرده ، به بسیاری 

از زنان و دختران تجاوز شده است و بیش از 

چنین شرایطی .  یک میلیون نفر آواره گشته اند

این گروه را با وجود امکانات مالی و تسلیحاتی 

زیاد فاقد اعتبار توده ای کرده و در دراز مدت 

هر .  داعش به گروهی ناپایدار تبدیل می شود

چند جمهوری اسالمی در کشور ایران که 

ساختارهای اجتماعی پیشرفته تری دارد همین 

جنایات را مرتکب شد اما شکل و دوره ی آن 

جمهوری اسالمی با یک .  متفاوت بوده و هست

انقالب اجتماعی قدرت گرفت و به مرور پایه 

اما داعش با جنگ و .  های خود را تقویت کرد

اشغال و فراری دادن سکنه پیشروی کرده و 

 -در محاصره ی تقریبی چند دولت و قدرت

قرار   -دولت عراق، جمهوری اسالمی، سوریه

آمریکا نیز با .  دارد که خواهان نابودیش هستند

وجود تمام تضادهایشان با دولت عراق و 

جمهوری اسالمی در زدن داعش با کمترین 

داعش  حتی با نیروهای .  هزینه موافق است 

. بارزانی نیز چند مورد درگیری داشته است

اما با آنها،  بیشتر سعی در بهره بردن و بازی 

به هر شکل در جنگ همه چیز .  برد دارد  -برد

از قبل قابل پیش بینی نیست و حوادث غیر 

. منتظره زیادی ممکن است به وقوع بپیوندد

ارتش عراق هر چند بسیار در هم ریخته و 

ضعیف عمل کرده اما جنگ آن را ناچار 

خواهد کرد تا به مرور انسجام و تحرک 

 .بیشتری داشته باشد

در حال حاضر عراق به سه منطقه کرد نشین، 

سنی نشین و شیعه نشین تقسیم شده است و یا 

اما آیا این وضعیت پایدار .  در حال تقسیم است

است  و آیا واقعا مسئله ی مورد مناقشه و 

جنگ، شیعه و سنی بودن و یا ُکرد و عرب 

بودن است   همانطور که پیشتر اشاره شد، با 

کاهش قدرت آمریکا در منطقه قدرت های 

منطقه ای شکل گرفته اند و یا در تالشند که به 

در نتیجه اهداف .  چنین قدرتی تبدیل شوند

سیاسی را دنبال می کنند که هر محمل و 

جریانی که آن را بتواند برآورده کند، مورد 

شیعه بودن یا .  استفاده و حمایت قرار می گیرد

سنی بودن و یا ملیت و نژاد تنها بهانه ای برای 

تنها چیزی که .  تامین اهداف سیاسی آنها است

در این میان برای آنها اهمیت ندارد، منافع 

جمهوری اسالمی که .   کارگران و مردم است

به ظاهر نماینده شیعه در منطقه است بارها از 

جریانات و دولت های غیر شیعه که بتوانند 

. منافعش را تامین کنند حمایت کرده و می کند

دولت ارمنستان یکی از این نمونه ها است که 

نزدیکی زیادی به ایران دارد و در جنگ با 

آذربایجان نیز مورد حمایت و کمک جمهوری 

اسالمی بود و یا اتحادیه ی میهنی عراق که 

جریانی مذهبی و شیعه نیست، اما رابطه 

 .نزدیکی با جمهوری اسالمی دارد

نکته ی با اهمیت دیگر این است که آیا ممکن  

است ایران مثل سوریه و عراق بشود   با 

توجه به فقدان آلترناتیوی قوی در ایران که 

مانع بزرگی در پیشروی جنبش کارگری است 

و با توجه به اینکه آلتر ناتیو های غیر 

کارگری نیز ضعیف هستند، هراس از سوریه 

ای، لیبیایی و یا عراقی شدن، یعنی جنگ 

داخلی فرسایشی و سربرآوردن گروه های 

با شعله .  ارتجاعی متعدد و بی رحم وجود دارد

ور شدن جنگ در عراق این مسئله پر رنگتر 

هم می شود که به نوبه ی خود عامل بازدارنده 

اما وضعیت ایران .  ای برای جنبش توده ایست

ساختار .  با لیبی، سوریه و عراق متفاوت است

اجتماعی ایران متفاوت است و تحویت سیاسی 

پنجاه سال گذشته وضعیت ایران را در یک 

شرایط بحران سیاسی با دیگر کشورهای مورد 
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رانندگان شرکت واحد و نیز اسانلو که در آن 

 . دوره با آنها بود، می باشد

اما آغاز چرخش او زمانی بود که از درون 

زندان پیام رای دادن به اصالح طلبان را 

صادر کرد که با واکنش هیئت مدیره سندیکای 

شرکت واحد روبرو شد و ما نیز در این زمینه 

او را نقد کردیم و مورد تهمت و افترا قرار 

گرفتیم که چرا در شرایطی که اسانلو در زندان 

اینان تعمدا   ) !(است وی را نقد کرده ایم

فراموش می کنند که در مبارزه طبقاتی، 

گرایشات مختلف در هر جا و به اشکال مختلف 

به رودرویی می پردازند؛  چه در زندان و چه 

 .در خارج و چه درداخل کشور 

اسانلو پس از آزادی هر چند تا مدت ها رسما 

موضع نمی گرفت و در مجامع عمومی حاضر 

نمی شد و مطلبی نمی نوشت، اما اخبار  

حکایت از آن داشت که با اصالح طلبان 

نشست و برخاست دارد و با وجود مخالفت 

های هیئت مدیره ی سندیکای رانندگان شرکت 

واحد، تالش داشت تا نه تنها خود را با آنها 

همراه کند بلکه سندیکای شرکت واحد را نیز 

هر چند این .  به اصالح طلبان نزدیک نماید

اما چون این رفتارها علنی   اخبار موثق بودند،

به همین دلیل نیز ممکن نبود  ،و مکتوب نبودند

تا به شکل علنی و رسمی در مورد آن حرف 

 . زد

با خروج اسانلو از کشور،  راه جدیدی که 

وی در .  انتخاب کرده بود به سرعت علنی شد

کنار جهانشاهی،  رهبر یک باند سیاه به نام 

که گرایشی تمام عیار سرمایه داری "  راه سبز"

است،  ظاهر شد و همانجا اعالم شد که اسانلو 

شاخه ی کارگری این جریان است و وی نیز 

 .  هی  مخالفتی ابراز نکرد

تنها پس از افشاگری سوسیالیست ها و 

کارگران پیشرو و پس از حدود دو هفته بود که 

اسانلو که موقعیتش را در خطر می دید تکذیب  

این موضوع در کنار مجموع .  نامه ای داد

عملکردهای او واقعیات پشت پرده را نشان می 

 .داد

"! سرچشمه پول رفته"این بار اسانلو به سراغ 

در بین جریانات راست، اپوزیسیون سلطنت 

هستند و سرمایه  ٢٥طلب ها فراریان انقالب 

های کالنی را با خود به آمریکا و دیگر مناطق 

آنها که سال ها است با سرمایه .   آورده اند

04 

با اسانلو باعث شد که نه تنها او ناچار شود 

برنامه های متعددی برای توجیه آن اجرا کند، 

بلکه تمام متحدینش نیز به یاری او شتافتند تا 

هر چه بیشتر موضع او را تحکیم نمایند و در 

این گیرو دار، هر چه بیشتر صف بندی ها 

 . آشکار و بعضا دستخوش تغییر گردید

اطالعیه سریع و صریح اتحاد سوسیالیستی 

کارگری، موضعگیری تشکل ها و کارگران 

پیشرو در داخل کشورمثل کمیته هماهنگی 

برای کمک به ایجاد تشکل های 

کارگری،موضع جمعی کارگران پیشرویی مثل 

رضا شهابی، شاهرز زمانی، محمد جراحی از 

زندان و یا موضع گیری های کارگرانی مثل 

بهزاد سهرابی، محمد اشرفی، رضا رخشان و 

با وجود تمام سایه روشن (  ٥)و بسیاری دیگر 

ها،  واکنش قوی جناح چپ به مثابه سدی  

درمقابل  تالش اپوزیسیون  راست برای نفوذ 

اما همانطور .  در جنبش کارگری ایران است

که اشاره شد در مقابل حامیان اسانلو نیز به 

 . میدان آمدند

در برنامه ی پالتاکی که آقای حشمت رئیسی 

برای آقای اسانلو ترتیب داده بود، تقابل بین 

. سلطنت طلبان و فعالین کارگری مشهود بود

توجیهات جدیدی برای پول گرفتن از نادر 

. درمانی ودیگر نهادهای سرمایه داری بیان شد

اسانلو با بیان اینکه در شرایطی که دویست 

کارگر زندانی وجود دارند و در این شرایط 

وخیم اقتصادی، حد اقل هر یک از خانواده 

های آنها نیاز به یک میلیون تومان در ماه 

برای گذران زندگی دارند و برای فعالیت های 

کارگری حد اقل ماهانه سیصد میلیون تومان 

نیاز است، اعالم کرد که در مجموع پانصد 

میلیون تومان ماهانه نیاز است و این مبلغ را 

هی  تشکل و افرادی از طبقه کارگر نمی توانند 

لذا باید به سراغ سرمایه داران .   تهیه کنند

این موضوع را !!  مدافع کارگران و غیره رفت

اسانلو در مناظره با بهروز فراهانی نیز مجددا 

هر چند طرح این مباحث عامیانه .  عنوان کرد

از طرف اسانلو استدیل تئوریک و سیاسی 

جدی در خود ندارد، اما به هر شکل طرح 

موضوعی مشخص و عامه پسند است و لذا 

 .بررسی آن ضروری است

همیشه به نسبت سطح مبارزه طبقاتی، مدافعان 

و حامیان جنبش کارگری نیز تعداد مشخصی 

اسانلو برای توجیه پیوستنش به سلطنت .  هستند

گذاری در دیگر کشورها کیسه های خود را 

بیشتر انباشته کرده اند، حال با رشد جنبش 

کارگری و نا امید شدن از حمله ی نظامی 

دست "آمریکا به ایران برای رسیدن به قدرت 

"! همکاری با جنبش کارگری دراز کرده اند

را   سلطنت طلب ها که تا چندی پیش کارگران

درادبیات خود، نوکر، کلفت، گماشته و حمال 

خطاب می کردند و این مشاغل را بعنوان 

ناسزا و تحقیربه کار می بردند ، اکنون 

و "!!  دلسوز و طرفدار طبقه کارگر شده اند"

برای طبقه کارگر سر کیسه را شل کرده و 

آنها که کارگران را در   !!ولخرجی می کنند

دوران حکومت خود، تنها به دلیل اعتصاب و 

اعتراض به زندان می بردند و شکنجه می 

دادند و یا از کار اخراج می کردند و 

ساواکشان فعالین کارگری و کارگران پیشرو 

برای "را شناسایی و بازداشت می کرد، حای 

آقای نادر   "!جنبش کارگری فعالیت می کنند

یک .  درمانی یکی از این نمونه ها است

سرمایه دار سلطنت طلب که سال گذشته در 

جریان برگزاری نشست شورای ملی ایران در 

پراگ به رهبری رضا پهلوی،  یک صد هزار 

آقای .  دیر رسما به این جریان کمک مالی کرد

نادر درمانی، مالک تی وی اندیشه که به طور 

رایگان و مرتب برنامه هایی را به آقای اسانلو 

اختصاص می دهد، در یک شوی تلویزیونی به 

مجری گری فرامرز فروزنده  یک صد هزار 

دیرهم به آقای اسانلو تقدیم می کند تا از این 

اسانلو (   )!راه به جنبش کارگری کمک شود

نیز نقشش را خوب بازی می کند و تالش دارد 

تا نشان دهد که چه مسئولیت سنگینی به دوش 

او گذاشته شده اما چاره ای نیست و به خاطر 

! جنبش کارگری باید این مسئولیت را پذیرفت

صندوق مالی "اوعمال خودش را به رهبری

نیز "  دیگران"منصوب می کند و "  کارگری

اعالم آمادگی می کنند که راه آقای درمانی را 

ادامه داده و کمک های مالی خود را به  

به این ترتیب .  صندوق مالی اسانلو واریز کنند

، اسانلو اصل انقالبی استقالل مالی طبقه 

کارگر را رسما زیر پا گذاشته و تالش دارد تا 

از این طریق فعالین جنبش کارگری را همانند 

 .خود به فساد بکشاند

در پی این شوی تلویزیونی، بخش زیادی از 

فعالین کارگری و جریانات سیاسی اعالم 

موضع گیری و مخالفت وسیع .  موضع کردند

3از ص ...“ کمک مالی ادامه “بقیه   
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رئیسی می گوید انگلس هم . داری متفاوت است

هر .  این دروغی بیش نیست.  سرمایه دار بود

چند خانواده انگلس سرمایه دار بودند اما وی 

از همان جوانی که با مارکس در دانشگاه بود 

نه تنها از خانواده اش بلکه از طبقه اش نیز 

. برید و برای تمام عمر به کارگران پیوست

همیشه اشخاصی هستند که به طبقه شان پشت 

مثل    -می کنند و به طبقه ی دیگری می پیوندند

یکی از  ٢١حشمت رئیسی که زمانی در سال 

نمایندگان کارگران نفت بود و پس از آن 

در رهبری )  همکار جمهوری اسالمی شد 

سازمان فداییان اکثریت، رهبری حزب توده و 

بیش از یک  دهه است که متحد سلطنت طلبان 

حشمت سلطنت طلب کار را به جایی (.  شده

رسانده که علنا در مصاحبه مشترکش به همراه 

اسانلو در تی وی اندیشه، از بیل گیتس حمایت 

او می گوید من در زندگی خود .  می کند

سرمایه داران زیادی دیدم که دغدغه فرهنگی 

داشتند و به کارگران و مردم کمک می کردند 

و مورد بیل گیتس را مثال می زند که به 

آیا ما نمی .  کودکان آفریقا کمک مالی کرده

دانیم که بیل گیتس ها عوام فریبی می کنند تا 

روابط دنیای سرمایه داری را موجه نشان دهند 

مگر نه اینکه بنگاه های خیریه و ان جی او ها 

راه حل نئولیبرالیسم برای فقرا است و به همین 

شکل مانعی برای راه حل انقالبی و مبارزه با 

اسانلو نیز زمانی دوش به .   آن ایجاد کرده اند

دوش کارگران سندیکای شرکت واحد مبارزه 

اما متاسفانه نه تنها از سندیکای .  می کرد

کارگران به دلیل فعالیت هایی علیه آنها اخراج 

شد، بلکه در کنار سلطنت طلبان و   

انگلس نیز یکی .  سولیداریتی سنترایستاده است

از آنهایی بود که از همان ابتدا از بورژوازی 

برید و دوش به دوش مارکس تمام عمر به 

انگلس سرمایه داری نبود .  مبارزه مشغول بود

که به طبقه کارگر کمک می کرد، بلکه 

شخصی بود که از دوران جوانی و دانشجویی 

از طبقه اش برید و به کارگران پیوست و به 

مثابه یکی از رهبران کارگران دهها کتاب و 

مقاله ماندگار و موثر از او بجا مانده است که 

هنوز هم رهنمون مبارزه طبقاتی کارگران 

اگر سرمایه داری از طبقه اش بریده   .است

باشد و به کارگران کمک مالی و یا هر کمک 

دیگری بکند، دیگر ممکن نیست هم زمان به 

سلطنت طلبان هم کمک کند و در تشکیالت 

طلبان و دریافت پول زیاد، نیاز به بزرگ 

تعداد  -اوی.  نمایی و دروغ های قابل باور دارد

کارگران زندانی در ایران بیشتر از بیست نفر 

همه ی آنها با اسم و رسم و نوع فعالیت . نیست

کارگریشان شناخته شده هستند وعلنا از آنها 

اسانلو لیست دویست کارگر .  دفاع می شود

زندانی را از کجا آورده   اگر این موضوع 

حقیقت دارد چرا آن را علنی نمی کند تا از آنها 

. دفاع شود و یا برایشان کمپین برگزار گردد

شرایط کارگران اخراجی نیز که به دلیل 

فعالیت های کارگری اخراج شده اند، یکسان 

بخشی مشغول به کاری دیگر شده اند و .  نیست

برخی بیکارند که تعداد آنها برای فعالین 

کارگری داخل کشور مشخص است و آنها 

همیشه از کمک های هم طبقه ای هایشان 

کمک های مالی کارگری    .برخوردار بوده اند

و مردمی مستمری در این موارد وجود دارد 

کمک   این.  که نشان از همبستگی طبقاتی دارد

های نهادهای سرمایه داری نبوده که معاش 

کارگران زندانی و اخراجی را تامین کرده ،  

برعکس هر کجا کمک های آنها وجود داشته، 

. تنها برای  فساد یک فعال کارگری بوده است

کارگران برای فعالیت هایشان همیشه از کمک 

های مردمی و دیگر هم طبقه ای هایشان 

و هر چه سطح فعالیت آنها   برخوردار بوده اند

وسیعتر باشد به همان نسبت نیز حجم کمک 

اگر .  های کارگری و مردمی افزایش می یابد

بر فرض آقای اسانلو،  دویست کارگر زندانی 

بودند، به همان نسبت نیز تعداد کمک کنندگان 

اسانلو با آمار های غیر .   بیشتر خواهد بود

واقعی سعی در الغای نتیجه گیری های غلط 

مگر تا کنون کمک های مالی سلطنت   .دارد

طلب ها و باندهای امپریالیستی جنبش کارگری 

اساسا طبقه کارگر برای جمع   را تامین کرده 

آوری  کمک ما لی به کارگران  گرفتار، به  

قدرت کمی  خود طبقه کارگربایست اتکا کند 

 .که سرچشمه پایان ناپذیری است 

آقای حشمت رئیسی رهبر سازمان فداییان 

اکثریت و سپس از رهبران  حزب توده، پس 

از فروپاشی شوروی و ورشکستگی سیاسی 

جریانات پرو روسی تبدیل به نیرویی پرو 

غربی مدافع همکاری و اتحاد نزدیک با 

او بیش از یک دهه .  سلطنت طلبان شده است

است که از یاران و هواداران رضا پهلوی 

است و تالش دارد نقش جناح چپ سلطنت 

حشمت رئیسی در   .  را بازی کند(   )!طلب ها

دفاع از سلطنت طلبان ده ها مصاحبه و گفتگو 

دارد که برای بیشتر فعالین سیاسی آشکار 

از آن جمله است مصاحبه های او با .  است

 .رادیو سپهر و دیگر رادیوهای خارج کشوری

وی ابایی ندارد که به صراحت از همکاری و 

رضا پهلوی .  اتحاد با سلطنت طلبان دفاع کند

نیز برای خوش خدمتی های او به عنوان 

در طیف سلطنت طلبان، گفت "!  نماینده چپ"

که پس از قدرت گیری باید وزارت کار را به 

واضح است که .  واگذار کنیم"  کمونیست ها"

دوست خوبی مثل "  کمونیست ها"منظور او از 

آقای حشمت رئیسی است که یار و یاور آنها 

در واقع حشمت از هم اکنون پست خود .   است

اما واقعیت این است .   را دریافت کرده است

که پرو روسی های گذشته که در حال حاضر 

پرو غربی شده اند، هی  پایه و ریشه ای در 

طبقه کارگر و مردم ندارند و بهمین دلیل تنها 

راه گذران امورشان، نزدیکی و همراهی با 

باندهای ارتجاعی سلطنت طلب و ناسیونالیست 

حشمت اکنون یکی از یاران اسانلو .   است

است و با توجیهاتی در برنامه پالتاکی مبنی بر 

اینکه بلشویک ها هم از سرمایه داران پول می 

... گرفتند و انگلس خودش سرمایه دار بود و 

سعی در توجیه پول گرفتن اسانلو از درمانی 

بلشویک .  اما او دروغگویی بیش نیست.  نمود

اتهام دروغین همکاری با آلمان ها  مظانها در 

این تهمت و افترا را همه ی متحدین .   بودند

دولت موقت به آنها می زدند و به دروغ می 

گفتند که بلشویک ها مقادیر زیادی طال و پول 

بلشویک ها همواره این .   از آلمان گرفته اند

اتهامات را تکذیب کردند و پس از پیروزی نیز 

آشکار شد که آنها هرگز پولی از آلمان 

مراجعه کنید به تاریخ انقالب روسیه (.  نگرفتند

نوشته ی تروتسکی و تعداد قابل توجهی 

مقایت و نوشته های معتبر در رابطه با تاریخ 

در هی  جای دیگر نیز آنها از   )انقالب روسیه

سرمایه داران و نهادهای سرمایه داری پول 

تاریخ این حزب و هزاران .  نمی گرفتند

خاطره،  نشان می دهد که حزب با حق 

. عضویت ها و کمک های مردمی اداره میشد

اینکه معدود عناصری مرفه و یا کنده شده از 

طبقه ی بورژوا به حزب کارگران و تشکل 

هایشان کمک مالی کنند، از زمین تا آسمان با 

عناصر متشکل در باندها و نهادهای سرمایه 
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صدهزار دیر کمک مالی درمانی سلطنت 

طلب به اسانلو نیز واقعیت ندارد و دال 

 برصحت همه ی گفته های ما نیست 

کوهستانی نژاد می گوید که ما بدون سند و 

کوهستانی نژاد دیگر .   مدرک حرف می زنیم

چه چیز را می خواهد مخفی و یپوشانی کند  

در مورد هر شخص و جریانی اگر مدارک 

کافی برای فساد وجود نداشته باشد، در مورد 

کوهستانی نژاد دییل وشهادت دهندگان کافی 

اسانلو نیز اکنون چنین وضعیتی .  وجود دارند

دارد و حای آنها سعی دارند، تا حد ممکن 

مغلطه کنند تا شاید برخی را بفریبند و یا 

حقیقت به تمامی آشکار نشود تا راهی برای 

دوستان هم کاسه ی دیروز، .  فرار حاصل شود

برای نجات خود از مهلکه تقصیر را به گردن 

کوهستانی نژاد ضمن .   یکدیگر می اندازند

تالش برای تبرئه خود اسانلو را مقصر واقعی 

نشان دهد تا شاید بار گناهانش کم شود و 

متقابال اسانلو دست به حمله زده و پته ی 

اما (     ٨)کوهستانی نژاد را روی آب ریخته

اسانلو پا را از این فراتر گذاشته و علیه تعداد 

زیادی از اعضای سندیکای شرکت واحد حرف 

زده و سعی کرده آنها را شریک جرم نشان 

اسانلو حتی  رعایت موقعیت امنیتی آنها .  دهد

را نیز نکرده و با اسم و آدرس در مورد 

مسائل مالی و غیر مالی و هر چه به نظرش 

. رسیده و هر چه خواسته نثار آنها کرده است

واقعا جای بسی تاسف است که (  ٨همانجا)

دوستان کارگر دیروز خود را بدین شکل مورد 

.  تهاجم قرار داده وتا این حد سقوط کرده است

در واقع اوعلیه کارگران تک نویسی کرده 

اسانلوی فاسد ومهدی کوهستانی، .  است

کارچاق کن رسوا شده ی   سولیداریتی 

سنتریکدیگر را به دروغگویی متهم می کنند و 

 .  این تنها حقیقتی است که آنها می گویند

 

 آیا کمک مالی سیاسی نیست؟

 

اما آیا به راستی مسئله ی کمک مالی فقط 

موضوعی مالی است و به سیاست ارتباطی 

ندارد   شهال دانشفر عضو کمیته مرکزی 

می گوید نقد ما   حزب کمونیست کارگری

سیاسی است و نه مالی و بر این مبنا موضوع 

خالصه بحث .  را دور زده تا واقعیت را نگوید

شهال دانشفر این است که اسانلو کنار اصالح 

آقای نادر درمانی سال .  آنها هم فعالیت نماید

گذشته یکصد هزار دیر به شورای ملی 

ایرانیان به رهبری رضا پهلوی که کلکسیونی 

از سلطنت طلبان و ناسیونالیست ها در آن 

حضور داشتند،  کمک کرد و اساسا در طیف 

. سلطنت طلبان حضور دارد و فعالیت می کند

چگونه ممکن است او هم طرفدار سلطنت باشد 

و هم طبقه کارگر   به گفته ی فرامرز 

فروزنده مجری و عامل نادر درمانی ، آقای 

نادر درمانی از طریق بیزینس رشد کرده و در 

حال حاضر چهارده شرکت بیزنس و اقتصادی 

دارد که از میان آنها، فقط تی وی اندیشه ضرر 

و حدود دویست کارگر و کارمند (  )!دهی دارد

وی به صراحت می .  برای او کار می کنند

گوید که طرفدار نظام پادشاهی است اما می 

واضح .  خواهد کاری برای وطنش انجام بدهد

است که او بر مبنای منافع طبقاتیش می خواهد 

برای وطن کاری انجام دهد و تالش دارد تا 

سلطنت را مجددا برقرار سازد و حای حشمت 

رئیسی و اسانلو نیز جاده صاف کن او و 

 .دیگراپوزیسیون  پرو غربی شده اند

از جمله ی دیگر یاران اسانلو که به میدان آمده 

و علیه ما مطلب نوشته است، مهدی کوهستانی 

. سولیداریتی سنتر است   نژاد، کارچاق کن

کوهستانی نژاد که هوا را پس دیده و می بیند 

که موقعیت اسانلو افشا  شده،  سعی کرده خود 

مهدی .  را بیشتر تبرئه نماید و به اسانلو نچسبد

کوهستانی به صراحت از رابطه ی اسانلو با 

سولیداریتی سنترحرف زده و اعتراف کرده که 

. اسانلو با آنها مالقات و دیدارهایی داشته است

منتها نقش خود به عنوان رابط را نفی کرده و 

گفته این خود اسانلو بوده که به سراغ آنها رفت

وی توضیح داده که در سمینارها و (     ۳() )!!

مجالس رسمی اروپایی و آمریکایی افراد با نام 

و سمت خود که به روی کارتی نوشته شده و 

به سینه زده شده است، هویتشان مشخص است 

و این خود اسانلو بوده که کارمندان  

سولیداریتی سنتررا برای مالقات و رابطه 

در گفتار کوهستانی نژاد .  انتخاب کرده است

اینکه .  هم دروغ و هم حقیقتی وجود دارد

اسانلو آگاهانه با افراد   سولیداریتی 

سنترارتباط گرفته و این انتخاب شخص او بوده 

صحت دارد، زیرا به هر شکل او آدمی 

باتجربه و کارکشته است و هویت افراد و 

اما روی دیگر .  جریانات را تشخیص می دهد

موضوع که کوهستانی نژاد دروغ می گوید این 

ثابت شده . است که نقش خود را منکر می شود

که او بارها تالش داشته افراد و یا نهادهای 

  .کارگری را به   سولیداریتی سنتروصل کند 

چطور ممکن است از لقمه ی چرب اسانلو که 

می تواند پای آنها را در جنبش کارگری باز 

اکنون فقط به واسطه ی رسوایی .  کند بگذرد

بیش از حد اسانلو است که سعی دارد همه ی 

تقصیر ها را به گردن او بیندازد و خود را از 

 . مهلکه نجات دهد

وی که می داند نزد طیف وسیعی از فعالین 

جنبش کارگری دستش رو شده،  سعی دارد با 

اتهام زنی و فحاشی خود را خالص کند و 

اتحاد سوسیالیستی را متهم کرده که  بدون دلیل 

ببینیم .  و مدرک به دیگران تهمت می زنیم

سیاست اتحاد .  واقعیت از چه قرار است

سوسیالیستی کارگری مبتنی بر آنچه لنین می 

کمونیست ها هرگز به مردم دروغ "گوید که 

نمی گویند، کمونیست ها هرگز به صاحبان 

پیش شرط فعالیت .  است"  قدرت تکیه نمی کنند

یژگی .  سیاسی ما صداقت است صداقت و 

طبقاتی کارگران است چون منافعشان با 

اما ببینیم .   صداقت و حقیقت گره خورده است

در این رابطه خاص موضوع از چه قرار 

آیا بحث .   است و واقعا چه کسی صداقت دارد

ما در مورد سولیداریتی سنترو خطر فساد در 

جنبش کارگری مبتنی بر حقیقت و مدرک بود 

و هست یا نه  آیا ثابت نشده که این تشکیالت 

در راستای به فساد کشاندن جنبش کارگری از 

طریق ارتباط مالی و به اصطالح کمک مالی 

وارد می شوند و در سطح بین المللی فعالیت 

دارند  آیا دیگر نهادهای سرمایه داری در این 

رابطه فعال نیستند و به طور مشخص 

پروغربی ها و سلطنت طلبان دستشان در این 

مورد آلوده نیست و راهی برای ورود به 

جنبش کارگری نمی جویند آیا افشاگری های 

و زنده یاد یدهللا (  وارطان)زاده   سیامک مؤید

واقعیت ندارد  و آنها نشان ندادند   خسروشاهی

که مهدی کوهستانی نژاد و فرزانه داوری 

تالش داشتند تا افراد و نهادهای همبستگی به 

جنبش کارگری را به   سولیداریتی سنتروصل 

کنند   آیا افشا گری و بحث ما در ارتباط با 

اسانلو پس از خروج از کشور و در کنار 

جهانشاهی ایستادن و دفاع از اخراج او از 

سندیکای شرکت واحد درست نبود  آیا 
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مرور کمک های خود را به کمک های مالی و 

بدین شکل جریان .  تسلیحاتی  گسترش دادند

کنتراها وابسته و عامل آمریکا شد و جماعت 

متشکل در کنتراها به مزدوران آمریکا تبدیل 

شدند و به جنگ با دولت ساندنیست ها 

 .پرداختند

یونیتا درکشور آنگوی نیز تقریبا به همین شکل 

یکی از بازماندگان یونیتا شرح می .  ایجاد شد

با مبارزات مردم و جنگ داخلی "    داد که 

ما  آمال و .  دولت جدید آنگوی بر سرکار آمد

آرزو های خود را در این دولت متبلور می 

دیدیم، اما دولت پرو روسی جدید نتوانست 

مطلبات کارگران و زحمتکشان را بر آورده 

ما به شکل اپوزیسیونی فعالیت و مبارزه .  کند

پس از مدتی سرو کله ی عده . را شروع کردیم

بعدها فهمیدیم .  ای از افریقای جنوبی پیدا شد

آنها به .  که آنها از طرف دولت آپارتاید هستند

ما کمک مالی می کردند و به مرور خط 

در نهایت با کمک آنها .  سیاسی می دادند

گروهی به نام یونیتا تشکیل شد که هم کمک 

مالی از آفریقای جنوبی می گرفت و هم کمک 

با حضور نیروهای کوبایی برای .  تسلیحاتی

دفاع از دولت آنگوی ما وارد جنگ وسیع با 

او به زبان ساده توضیح می داد که . "آنها شدیم

وقتی سروکله ی آن خیرین پیدا شد ما بیل "    

در دست داشتیم و پس از یکی دو سال اسلحه 

 . " بدست مزدور آنها شده بودیم

در ونزوئال نیز که پرو غربی ها دراپوزیسیون  

هستند و سندیکاها نقش بسیاری در جنبش 

کارگری دارند،   سولیداریتی سنتربسیار فعال 

است و توانسته بخش قابل توجهی از سندیکا را 

به لحاظ مالی و تدارکاتی تامین و وابسته به 

سندیکاهای آمریکایی و پروغربی .  خود نماید

در ونزوئال به همراه احزاب دست راستی،  

بخش قابل توجهی از جنبش کارگری که 

اعتصابات و اعتراضات بسیاری داشته و دارند 

را تحت تسلط خود در آورده و در واقع جنبش 

جنبش کارگری در .  را به کژ راهه کشا نده اند

ونزوئال را دو جریان بورژوا رفرمیستی  

حکومتی  چاویستی و جریانات پروغربی و   

سولیداریتی سنتربه انحراف کشانده اند و 

متاسفانه مبارزه طبقاتی کارگران و مردم به 

 . چالش کشیده شده است

در جریان نشست جریانات کارگری که 

لیبراستارت در جهت منافع و اهداف خود آن 

طلبان ایستاده و به همین دلیل به انحراف رفته 

سیر مبارزه طبقاتی همیشه بر مبنای .   است

. موضوعات و واقعیات جاری معنا می یابند

مثال با شروع جنگ ایران عراق در سال 

، مدافعان و مخالفان جنگ در مقابل ٩۳٢١

هر چند هر یک به .  یکدیگر صف آرایی کردند

زبانی و به شکلی سیاست خود را بیان می کرد 

اما کسی نمی توانست بگوید که انتقاد ما 

سیاسی است و نه میلیتاریستی و در نتیجه از 

موضع گیری در رابطه با جنگ خودداری 

همانطور که جنگ ادامه سیاست به شکل .  کند

دیگری است، کمک مالی نیز ادامه سیاست به 

مگر نه اینکه برخی را می . شکل دیگری است

توان با پول خرید و یا کمک مالی در خدمت 

پول می تواند .  مبارزه طبقاتی کارگران باشد

برخی و حتی جنبشی را به فساد بکشاند و 

بالعکس می تواند در خدمت جنبش کارگری 

سوسیالیست ها و کارگران آگاه می دانند .  باشد

که پول و امکانات مالی تا چه حد می توانند در 

در این رابطه نه فقط .  خدمت سیاست باشند

استفاده کنندگان دخیل هستند بلکه کمک 

کنندگان نیز با توقعات و تقویت جریانات و 

اشخاص خاصی،  سیاستی را دنبال می کنند که 

این یک رابطه دو .  منافعشان را تامین کند

مهم این است که هر یک نتیجه .  طرفه است

دیگری است و در این مورد نیز، این که چه 

.  سیاستی در پس آن نهفته است مهم است

کمک مالی به جریانات و افراد که هویت 

سیاسی و اجتماعی خاصی دارند در خدمت 

کافی است به .  اهدافی خاص و مشخص است

دور و بر خود نگاه کنیم و ببینیم که چگونه 

جریانات ارتجاعی با پول ساخته و اداره می 

شوند و هدایت آنها بر مبنای وابستگی مالی 

بالعکس، .  شان به یکی از قدرت ها است

چگونه جریانات سوسیالیستی و کارگری به 

 .پشتوانه حمایت های مردمی اداره می شوند

ودیگر کمونیست های   شهال دانشفر  اینکه چرا

نمی توانند انتقادی جدی از اسانلو    کارگری

بکنند،  به این دلیل است که خود قراری مبنی 

بر پول گرفتن از دولت های سرمایه داری را 

در حزبشان مصوب دارند و به آن عمل می 

کنند و در واقع مدافع سیاست اسانلو و امثال او 

اما حال که فعالین جنبش .   در این رابطه اند

کارگری در سطح وسیعی در مقابل این جریان 

قرار گرفته اند،  شهال  -و در راس آن اسانلو -

دانشفر سعی دارد خود را در موضع انتقادی به 

اما او فقط حرف زده تا در .  اسانلو نشان دهد

او در رابطه (   ٢!)  مورد واقعیت چیزی نگوید

با مسئله اصلی و پول گرفتن اسانلو،  چیزی 

نگفته و حتی انتقاد به اصطالح سیاسی او نیز 

اوی که .  به تمایل اسانلو به اصالح طلبان است

اسانلو در حال حاضر کنار سلطنت طلبان 

. ایستاده و کمتر به طرف اصالح طلبان رفته

دانشفر آگاهانه چیزی نمی   اما در این مورد نیز

چون خودشان بارها در کنار سلطنت .   گوید

طلبان بوده اند و با هم همکاری و اتحاد عمل 

داشته اند در نتیجه او در باره چیزی حرف می 

زند که کمترین ارتباط را با سیاست جاری در 

 .این عرصه از مبارزه طبقاتی دارد

لخ والسا .  لهستان نمونه تاریخی بزرگی است 

و دیگر رهبران اتحادیه ی همبستگی کارگران 

مبارز و پیشرویی بودند که برای مطالبات 

کارگری به سازماندهی پرداختند و مبارزه 

با رشد مبارزات کارگری آنها به .  کردند

رهبران کارگران تبدیل شدند و یک جریان 

کمک .  بزرگ کارگری را نمایندگی می کردند

های مالی بالفاصله از طریق کلیساها و دیگر 

" کمک به آنها"جریانات سرمایه داری برای 

شروع شد و سپس به همراه کمک های مالی 

درخواست هایی برای تبلیغ دمکراسی، حقوق 

به مرور رهبران .  نیز داده شد...  بشر و 

کارگران و اتحادیه همبستگی به جریانات 

. پروغربی وابسته شدند و به فساد کشیده شدند

. نمونه های تاریخی بسیاری وجود دارند

سرمایه داری همیشه برای به انحراف کشاندن 

جنبش ها یا با سرکوب وارد عمل می شود و یا 

تالش می کند که در آنها نفوذ کند و آن جنبش 

نمونه های قابل توجه . ها را به انحراف کشا ند

،  و سندیکاهای (٥)، کنتراها(٦)دیگر یونیتا

. وابسته به  سولیداریتی سنتردر ونزوئال هستند

کنتراها از اول جریانی وابسته به آمریکا و 

آنها  جماعتی کشاورز و .  مزدور نبودند

زحمتکش و کارگر بودند که با دولت 

ساندینیست ها که ادعای مردمی بودن داشت،  

کنار نمی آمدند و می دیدند که عمال وضعیت 

به مرور .  زندگی آنها تغییر نکرده است

کمک مالی بدون قید و "جریانات پروغربی با 

با آنها ارتباط گرفتند و کم کم مطالباتی "  شرط

را در دستورگذاشتند که در صورت طرح آنها 

بیشتر مورد حمایت قرار می گرفتند، و به 
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است همه ی فعالین صدیق جنبش، مبارزه را تا 

 .به آخر ادامه دهند

کارنامه ی چند ساله ی .  به اسانلو بازگردیم

اسانلو نشان می دهد که او با اصالح طلبان، 

مهدی کوهستانی نژاد وسولیداریتی، 

جهانشاهی، حشمت رئیسی، نادر درما نی و 

سلطنت طلبان و با دیگر پرو غربی ها روابط 

نزدیکی داشته و یا دارد و بنا بر این در یک 

صف بندی سیاسی خود را جای داده که برای 

آیا .  فعالین جنبش کارگری شناخته شده است

این موقعیت و روابط اتفاقی و خودبخودی بوده 

است  مثالی هست که در عالم سیاست معنای 

پس  /تو اول بگو با کیان دوستی : " عمیقی دارد

 "آنگه  بگویم که تو کیستی

کارگران   -اسانلو به دوستان گذشته اش 

پشت   -سندیکای شرکت واحد و دیگر کارگران

کرده و آنها را آماج حمالت قرار می دهد و 

دوستان جدیدی دارد که سخاوتمند هستند، صد 

هزار دیر به او کمک می کنند و حمایتش می 

 !این موقعیت مبارکت باد. کنند

 ٩۳١۳تیر ماه 

حزب کمونیست کارگری مصوبه ای دارد    -٩

که دفتر سیاسی آن حزب را بدون اینکه اعضا 

ی حزب را  در جریان بگذارد،  مجاز می کند 

. تا از هر دولت غیر اسالمی کمک مالی بگیرد

،  بر ٩١١١ایرج آذرین و رضا مقدم در سال 

این مصوبه که راه را برای فساد سیاسی باز 

می کند، نقدی به نام رابطه با دولت ها نوشتند 

و این سرآغاز مبارزه در این مورد به شکل 

این نوشته در سایت اتحاد .  علنی بود

 . سوسیالیستی کارگری موجود است

ازآن  جمله است  موضع گیری سازمان   -٥

فداییان اقلیت که در این مورد تا کنون سکوت 

اما  نهایتا موضع صحیحی گرفته و .  کرده بود

 .امید است که آن را ادامه دهد

آیا جنبش کارگری نیاز به "به مقاله ی   -۳ 

دریافت کمک مالی دارد  نوشته ی مهدی 

کوهستانی نژاد در سایت آزادی بیان مراجعه 

 . کنید

چرا مهدی کوهستانی نژاد "به مقاله ی   -٨

 .نوشته ی اسانلو مراجعه کنید" دروغ می گوید

درباره ی داستان پول گرفتن "به مقاله ی    -٢

نوشته شهال دانشفر در سایت آزادی "  اسانلو

موضع هر سه حزب .  بیان مراجعه کنید

کمونیست کارگری، حکمتیست و حکمتیست 

را ترتیب داده بود وحدود دو سال پیش در تر 

کیه برگزار گردید، و گرایشات و جریانات 

متعدد کارگری از سراسر دنیا حضور داشتند، 

نماینده مستقیم سولیداریتی سنترحضور داشت و 

با تعداد قابل توجهی از نمایندگان کارگران 

تماس می گرفت و قول همکاری و کمک مالی 

البته و خوشبختانه حضور نمایندگان .  می داد

پیشروی کارگری که در مقابل   سولیداریتی 

سنتربه افشا گری پرداختند تا حدودی فعالیت 

 . این جریان را محدود کرد

همه ی اینها بخش کوچکی از واقعیاتی انکار 

ناپذیر از مبارزه ی طبقاتی در این عرصه 

طبیعتا  .  است که جریان داشته و خواهد داشت

سرمایه به پشتوانه ی امکانات و توان مالی 

وسیعش،  بر تالش خود بر به فساد کشاندن 

اما در مقابل .  جنبش کارگری ادامه می دهند

نیز موج مبارزه و افشا گری علیه این جریان 

آمریکایی و سرمایه داری شکل گرفته و 

بخصوص در ایران، کارگزاران تشکیالت 

سولیداریتی سنترشناخته شده اند و ماهیت آن 

در واقع اگر می پذیریم که  .  برمال شده است

سولیداریتی سنترنهادی امپریالیستی است که 

در حوزه ی مالی بر ضد جنبش کارگری 

فعالیت می کند و از این طریق سعی در ایجاد 

سازش طبقاتی دارد، دیگر مسئله را نمی توان 

مگر نادر درمانی و سلطنت .  غیر سیاسی دید

طلبان با اهداف سیاسی و در واقع سازش 

 طبقاتی پا در این عرصه نگذاشته اند 

. می گویند انتقاد ما مالی نیست و سیاسی است

ثریا شهابی از طیف کمونیست های کارگری 

می گوید ما پول حالل و حرام نداریم و سرمایه 

داری برای اینکه چهره خود را موجه نشان 

دهد هزینه هایی مثل کمک به کودکان و غیره 

او در خالل حرف هایش می .  انجام می دهد

گوید که فقط از مواردی مثل وزارت اطالعات 

جمهوری اسالمی و دیگران که پروژه سیاسی 

مگر سلطنت .  داشته باشند نباید پول گرفت

طلبان، مرکز همبستگی آمریکایی و دیگر 

جریانات پرو غربی با این همه برنامه ریزی و 

امکانات و اتاق فکر و متخصص و کارشناس،  

پروژه سیاسی ندارند  پروژه ی آنها با همدستی 

اسانلو، آشکارا سازش طبقاتی و تالش برای 

مگر نه اینکه .  نفوذ در جنبش کارگری است

در مقابل پول هایی که اسانلو دریافت کرده و 

می کند مواضعش را نیز تغییر داده و صحبت 

او تالش دارد .  از جنبش ملی و انسانی می کند

جنبش کارگری را جزئی از جنبش وسیع ملی 

و انسانی نشان دهد که در آن سلطنت طلبان، 

نیز می توانند ...  لیبرال ها، ناسیونالیست ها و 

" جنبش کارگری بی خطر"جای داشته باشند و 

این واقعیتی است که .  نیز در کنار آنها باشد

جناح چپ جنبش کارگری تصمیم گرفته از 

نهادها و جریانات سرمایه داری کمک مالی 

نگیرد و به کمک های هم طبقه ای ها و مردم 

این سیاستی روشن است و البته .  متکی باشد

خانم دانشفر و حزبشان تمایلی به باور آن 

نیست که این   اما این فقط دانشفر.  ندارند

سیاست کارگری را دور می زند، جناح راست 

با .  جنبش کارگری ایران  نیز از آن جمله اند

وجود اینکه سال ها است که مبارزه در این 

مورد جریان دارد و بسیاری از جریانات و 

افراد موضع خود را اعالم کرده و با  فساد 

مالی مرزبندی کرده و بر استقالل مالی طبقه 

کارگر تاکید کرده اند، این جریانات همچنان 

مهر سکوت بر لب زده و بی اعتنا به این 

به هر حال این .  مسئله آن را نادیده می گیرند

. هم سیاستی است و جایگاه خود را دارد

گرایشات راست جنبش کارگری به استقالل 

آنها  بارها .  مالی طبقه کارگر پشت کرده اند

این موضوع را بی اهمیت خوانده و در واقع 

سیاست سکوت و .  سیاستشان را اعالم کردند

تمکین در مقابل فساد مالی از طرف این 

جریانات آنها را کجا قرار می دهد  حال که 

اسانلو، کوهستانی، حشمت رئیسی، نادر 

رسوا شده اند، چرا اینها موضعی ... درمانی و 

انفعالی در مقابل آنها دارند  آنها موظف 

. خواهند شد به جنبش کارگری پاسخگو باشند

احزاب و گروه هایی که با سکوت خود در 

مقابل این تالش سرمایه داری برای نفوذ به 

جنبش کارگری، خود را درسایه و حاشیه قرار 

داده اند، منفعت جنبش کارگری را نادیده می 

گیرند و نشان می دهند که دوستان قابل 

مبارزه طبقاتی .  اعتمادی برای کارگران نیستند

در این جبهه بیش از پیش صف دوستان و 

دشمنان طبقه کارگر را از هم تفکیک می کند 

و صفبندی دقیقتری بین جناح چپ و راست 

گرایش سوسیالیستی .   جنبش کارگری می کشد

و کارگری بدون عبور از این موانع و بدون 

مبارزه پیگیر با این انحراف و فساد نمی تواند 

راه خود را به جلو باز کند و لذا ضروری 



 

 

 23  48شماره  

خط رسمی در این مورد بر پایه ی همان 

مصوبه حزب کمونیست کارگری در آن زمان 

قرار دارد و هیچیک  آنها با پول گرفتن از 

نهادها و دولت های سرمایه داری مشکل 

اما در رابطه با مسئله ی اسانلو، ضمن .  ندارند

داشتن این موضع عمومی، هر یک به شکلی 

شهال دانشفر سعی کرده با .  آن را بیان می کنند

انتقادی بی ارتباط با موضع مصوبه از اسانلو 

خود را منتقد او نشان دهد و از پرداختن به 

از درون حزب .  مسئله اصلی طفره رفته

کمونیست کارگری، مدانلو از پول گرفتن از 

هر دولت و نهاد سرمایه داری علنا دفاع کرده 

است و گفته ما از اسراییل نیز می توانیم پول 

محمد فتاحی حکمتیست در مقام دفاع .  بگیریم

از اسانلو به دروغ گفته همه احزاب چپ پول 

از دولت ها ونهادها می گرفتند و می گیرند و 

با این توجیه سعی کرده بگوید چرا اسانلو 

 . نگیرد

یونیتا سازمانی نظامی متشکل از مزدوران   -٦

بود که با هدف سرنگونی دولت های آنگوی و 

موزامبیک توسط دولت آمریکا و دولت نژاد 

پرست آفریقای جنوبی در دهه ی هشتاد ایجاد 

 .شد

کنتراها سازمان نظامی بودند که توسط   -٥

پنتاگون و دولت هندوراس ایجاد شدند تا 

آنها پایگاه . حکومت ساندینیست ها را بر اندازد

های نظامی در هندوراس داشتند و نیروهای 

 .نظامی آمریکایی آنها را تعلیم می دادند

 

اعتمادی کذه بذه او بذه عذنذوان ریذس هذیذئذت مذدیذره 

سندیکای شذرکذت واحذد بذود سذوء اسذتذفذاده کذرد و 

کمک های مالی قذابذل تذوجذهذی بذه ایذن سذنذدیذکذا را 

دریافت کرد اما به حساب سذنذدیذکذای شذرکذت واحذد 

ی هذزار و  واریز نذکذرد، از جذمذلذه کذمذک مذاهذانذه

و همذه . پانصد دیری اتحادیه حمل و نقل جهانی بود

گرفت که شذمذاری  ی اینها  در شرایطی صورت می

از کذارگذران شذرکذت واحذد بذه دلذیذل عضذویذت در 

گیرشان اخراج شذده بذودنذد و  سندیکا و مبارزات پی

در وضعیت مالی وخیمی به سر می بذردنذد و حذتذی 

در بذذرآورده کذذردن مذایذذحذذتذذاج اولذذیذه زنذذدگذذی دچذذار 

در نهایت با خروج اسذانذلذو از کشذور .  مشکل بودند

سندیکای کارگران شرکت واحد راه حل کارگری را 

به درستی در گسست از اسانلو دید و با اطالعیه ای 

در ایذن .  این موضذوع را بذه اطذالع عذمذوم رسذانذد

رابطه جریانات غیر کارگری و راست به سندیذکذای 

شرکذت واحذد حذمذلذه کذردنذد امذا ایذن کذارگذران در 

 .پیگیری راه خود مصمم بوده و هستند

اسانلو پس از خروج از کشور با جهانشاهی یکی از 

سرمایه داران باند سیاه برنامه تلذویذزیذونذی مشذتذرک 

اجرا کرد و از کمک های او فیض برد و سذپذس بذه 

نیویورک رفت و سر از تی وی آمذریذکذا و انذدیشذه 

ادبیات او به مذرور تذغذیذیذر کذرد و تذالش .  در آورد

ای از جذنذبذش مذلذی،  نمود تا جنبش کارگری را شعبه

دمکراتیک و انسانی جا بذزنذد و بذدیذن شذکذل دسذت 

اتحاد به سوی سلطذنذت طذلذبذان، مذلذی گذرایذان و بذه 

 .طور کلی پرو غربی ها دراز کرد

حال او تالش دارد با کمک رسانه های پذرو غذربذی 

خود را نماینده جنبذش کذارگذری جذا بذزنذد و کذیذسذه 

بزرگی برای دریافت پول به نام کمک بذه کذارگذران 

ایران دوخته تا از این راه نذه تذنذهذا خذود بذه نذاز و 

نعمت برسد بلکه کارگران در بند و پذیذشذرو جذنذبذش 

کارگری ایران که تحت فشار مالی قرار دارند را به 

فساد کشانده و به جریانات سذلذطذنذت طذلذب، اصذالح 

وابسته کند و بذدیذن شذکذل راه ...  طلب، ملی گرا و 

اگذر در .  نفوذ آنها را در جنذبذش کذارگذری بذاز کذنذد

گذشته تختی به جمع آوری کمک مالی بذرای زلذزلذه 

زدگان پرداخت، جمع آوری کمک های او از مذردم 

کوچه و بازار آنهم برای زلزله زدگذان بذود و هذیذ  

ریگی به کفش نداشت و هی  فسادی در ایذن راه از 

امذا  راهذی کذه مذهذدی کذوهسذتذانذی و .  او دیده نشذد

سولیداریتی سنتر و حای اسانلو طذی ایذن چذنذد سذال 

رفته اند راه خیانت به منافع تاریخی جنبش کارگذری 

از سذال   -اتحاد سوسیالذیذسذتذی کذارگذری  -و ما.  است

تا کنون دست آنها را در جنبش کارگری رو  9555

کرده و حقایق پشذت پذرده را نشذان داده ایذم، و بذه 

همین دلیل مرتبا مورد حمله ، تهمذت و افذتذرا قذرار 

اما بذه هذر شذکذل بذا هذوشذیذاری فذعذالذیذن .  گرفته ایم

صدیق جنبش کارگری مرزبندی با کمک های مذالذی 

آلوده  شکل گرفته است و دو گرایش راسذت و چذپ 

 .راه خود را در این مورد از هم جدا کرده اند

اسانلو در شوی تلویزیونی خذود ابذراز خذوشذحذالذی  

کرد که خوب است تنگ نظری های طذبذقذاتذی جذای 

پس از چذنذدیذن دهذه .  خود را به جنبش ملی می دهند

مبارزه ی ستودنی طذبذقذه کذارگذر ایذران در مذقذابذل 

سرمایه داران و حاکمان و بذایرفذتذن سذطذح آگذاهذی  

طبقاتی آنها و کسب دست آوردهذای گذرانذبذهذا، حذای 

نگاه طبقاتی از طرف اسانلو به عنوان تنذگ نذظذری 

ایذنذطذور کذه واضذح .  های طبقاتی معرفی مذی شذود

است گرایشات بورژوایی اپوزوسیون راست حسذاب 

بذه هذر شذکذل او .  زیادی روی اسانلو باز کذرده انذد

فردی با سابقه مبارزه کذارگذری اسذت و چذهذره ای 

شناخته شده است، در نتیجه از مذنذظذر آنذهذا بذایذد از 

تمام ظرفیت های او برای به انحراف کشانذدن و بذه 

او مذهذره .  فساد کشاندن جنبش کارگری استفاده کذرد

ای سوخته نیست و بی دلیل نیست کذه آنذهذا تذا بذدیذن 

بذنذابذرایذن فذعذالذیذن .  حد روی او حساب باز کرده انذد

جنبش کارگری نیز در هر قدم  اسانلو و مذتذحذدیذنذش، 

الذعذمذل نشذان  باید با حساسیت و هشیاری تمام عذکذس

خطر فساد مالی در جنبش کذارگذری را نذبذایذد .  دهند

مذا سذوسذیذالذیذسذت هذا هذمذیذشذه بذر .  دست کم گذرفذت

ضرورت استقالل مالی طبقه کارگر پا فشاری کذرده 

ایم و این موضوع باید در راستای همبستذگذی طذبذقذه 

با وجذود .  کارگر و عموم مردم زحمتکش انجام شود

اوضاع اقتصادی وخذیذم کذارگذران و عذمذوم مذردم، 

تداوم  کذمذک هذای شذفذاف کذارگذری و مذردمذی بذه 

چهره ها و تشکل های شذنذاخذتذه شذده و مذعذتذمذد در 

. جنبش کارگری ایران راه گشذای ایذن مسذئذلذه اسذت

جریانات راست اپوزوسیون نیز فذهذمذیذده انذد کذه در 

بذذحذذران اقذذتذذصذذادی کذذنذذونذذی ایذذران تذذنذذهذذا کذذارگذذران 

توانند آینده را رقم بزنند و هذیذ  نذیذروی دیذگذری  می

قادر نیست  به بحران عظیم ساخذتذاری ایذران پذایذان 

طبقه کارگر ایران هر چه بیذشذتذر راه خذود را .  دهد

از جریانات غیر کارگری جدا کند و گذرایشذات ضذد 

کارگری را افشا نماید، امکان انسجام و هذمذبذسذتذگذی 

هذواداران و مذتذحذدیذن .  درونی اش بیشتر خواهد شذد

دیروز اسانلو در گرایش راست جنبش کذارگذری کذه 

اکنون با چراغ خاموش راه فسذاد مذالذی در جذنذبذش 

کارگری را ادامه می دهند قطعذا در آیذنذده بذیذش از 

 .پیش رسوا و بی اعتبار خواهند شد

در نهایت ما کارگران متحد در اتحاد سذوسذیذالذیذسذتذی 

کارگری به عذنذوان بذخذشذی از جذنذاح چذپ جذنذبذش 

کذارگذذری اسذذانذذلذذو و حذذامذذیذانذذش را فذذاقذذد هذذر گذذونذذه 

صالحیت برای ایجاد صندوق مذالذی و جذمذع آوری 

هرگونه کمک مالی کارگری می دانیذم و در افشذای 

 .این گرایش ضد کارگری فعال خواهیم بود
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اسانلو سردمدار کنونی فساد 

 !مالی در جنبش کارگری

 

شوی تلویزیون اندیشه با ایفای نقش اول توسط آقذای 

آقای نادر درمانی مالک ایذن .  اسانلو به نمایش درآمد

تلویزیون و از فعالین سرمذایذه دار سذلذطذنذت طذلذب، 

یکصد هزار دیر به آقای اسذانذلذو جذهذت کذمذک بذه 

جنبش کارگری اهدا می کند، این کار را ایشان قذبذال 

و با پرداخت همین مبلغ به انجمن ایرانیان وابسته بذه 

پروژه ی راه اندازی بذه .  رضا پهلوی انجام داده بود

اصطالح صندوق مالی کارگری توسط آقای اسذانذلذو 

کلید زده شد و در همین رابطه و بالفاصله و ظاهذرا 

بدون هماهنگی قبلی عده ای دیگر نیز تماس گذرفذتذه 

و با ابراز خوشحالی از راه اندازی ایذن صذنذدوق و 

جمع آوری کمک مالی توسط وی مبالذغذی دیذگذر بذه 

مجری نمایش تمام تالش خود .  حسابش واریز کردند

را کرد که نشان دهد برنامه از پذیذش طذراحذی شذده 

نبوده و شایسته ترین فرد بذرای جذمذع آوری کذمذک 

اسانذلذو نذیذز .  مالی برای جنبش کارگری اسانلو است

ظاهرا اشک شوق در چشمانش حلقه زده بذود و از 

در ایذن نذمذایذش .  خوشحالی نمی توانست حرف بزند

او نماینده جنبش کارگری معرفی شد و در زمینذه ی 

مالی با زنده یاد تختی، که برای زلزله زدگان کمذک 

 .مالی جمع آوری می کرد، مقایسه گردید

حال باید ببینیم اسانلو کجا ایستاده و چه گذرایشذی را 

 نمایندگی می کند 

از زمانی که اسانلو به همراه رانندگان شرکت واحذد 

تهران و حومه سندیذکذایشذان را راه انذدازی کذردنذد 

تالش او و همکارانذش بذرای .  مدت زیادی می گذرد

راه انذذدازی سذذنذذدیذذکذذای شذذرکذذت واحذذد و سذذپذذس 

مبارزاتشان برای حفظ آن سندیکا با ارزش و مذورد 

امذا بذه مذرور .  حمایت پیشروان جنبش کارگری بود

اقای اسانلو راه خود را ک  کرد و ابتدا با حمایت از 

اصالح طلبان در انتخابات و سپس بذا سذوء اسذتذفذاده 

از موقعذیذت خذود بذه عذنذوان رئذیذس هذیذئذت مذدیذره 

سندیکای شرکت واحد راهذش را از کذارگذران ایذن 

 -بذا مذرکذز هذمذبذسذتذگذی آمذریذکذا.  سندیکذا جذدا کذرد

از طریق مهدی کوهستانی ارتبذاط   -سولیداریته سنتر

گرفت و زمانی که سفری به خارج کشور داشت در 

این رابطه چندین دیدار با مذهذدی کذوهسذتذانذی انذجذام 

از ُمهر سندیکای شرکت واحد سو استفذاده کذرد .  داد

و با جریاناتی که هیئت مدیره آنها را فاقد صالحذیذت 

از .  دیذذد اطذذالعذذیذذه هذذای مشذذتذذرک صذذادر کذذرد مذذی

 تقاضای عاجل از 
 رضا شهابی
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 ! رضای عزیز

فذعذالذیذن کذارگذری کذوچذکذتذریذن شذکذی بذذر 

حقانیت و اهمیت مبارزه تو علیه رفتار ضد 

انسانذی زنذدانذبذانذان رسذوا شذده در جذهذان 

ندارند و از مبارزه برای تحقق خواست تذو 

از این اعتصاب غذا که بازگشت بذه زنذدان 

اوین، معالجذه بذیذمذاری هذای مذتذعذددت در 

بیرون زنذدان، و کذال آزادی تذو و دیذگذر 

مذنذتذهذا تذو .  زندانیان سیاسی دریغ نمی کننذد

. در یک مذبذارزه کذارگذری اسذیذر شذده ای

تاثیر دفاع تو از مذرزهذای هذویذت جذنذبذش 

اثبات می کند کذه کارگری از همان زندان، 

جنبش کارگری ایران نذیذازمذنذد یذک رضذا 

تقاضذای عذاجذل مذن .  شهابی تندرست است

از تذو، پذایذذان دادن بذذه اعذذتذصذاب غذذایذذت 

  . است

  با امید به آزادی فوریت 

 رضا مقدم 
 

ِی بازداشِت  در محکومیِت ادامه

 زاده جعفر عظیم

 

ی روز جهانذی  شب دهم اردیبهشت و در آستانه

کارگر، مذامذوران امذنذیذتذی رژیذم اسذالمذی در 

ی آزاد کذارگذران  واکنش به فذراخذوان اتذحذادیذه

ایران برای تجمع در برابر وزارت کار، منذزل 

ی ایذن  جعفرعذظذیذم زاده رئذیذس هذیذهت مذدیذره

اتحذادیذه را مذورد یذورش قذرار داده و او را 

طی همان شب تعذداد دیذگذری .  کردند بازداشت

از اعضذای تشذکذل مذذکذذور تذوسذط نذیذروهذذای 

 25اکذنذون قذریذب بذه .  امنیتی بازداشت شذدنذد

گذرد، طذی ایذن  روز از اسارت عظیم زاده می

هذای دهذم  مدت سایر دسذتذگذیذر شذدگذان  یذورش

ای  اند اما هنوز هذیذ  نشذانذه اردیبهشت آزاد شده

از طذذرف .  از آزادی وی در دسذذت نذذیذذسذذت

و   دستگاه قضایی رژیم تا این لحظه به خانذواده

زاده، علیرغم مراجعات مذکذرر  همکاران عظیم

ی وی اطذالع  آنها، در مورد وضعیذت پذرونذده

ی آزاد  به گذزارش اتذحذادیذه.  رسانی نشده است

کارگران ایران، مامورین امنیتذی رژیذم، او را 

انذد تذا بذه عذنذوان  داده  شدیدا تحت فشذار قذرار

رئیس هیهت مدیره، انذحذالل اتذحذادیذه را ر سذا  

 . اعالم کند

اتذحذذاد سذذوسذذیذالذذیذسذذتذذی کذذارگذری، دسذذتذگذذیذذری، 

بذذازداشذذت و پذذرونذذده سذذازی بذذرای اعضذذای 

ی آزاد کارگران ایران را قویذا مذحذکذوم  اتحادیه

قید و شرط  کند و خواهان آزادی فوری و بی می

طبقه کارگر ایران نشان .  زاده است جعفر عظیم

خواهد داد که تشذدیذد فشذارهذای ددمذنذشذانذه بذه 

جنبش کذارگذری و فذعذالذیذن مذرتذبذط بذا آن در 

شرایط و وضعذیذت جذاری، بذرخذالف انذتذظذار 

رژیم سرمایه، نتایذ  مذعذکذوسذی بذرای وی بذه 

 .همراه خواهد داشت

 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 زنده باد سوسیالیسم
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