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 اسانلو و کانون مدافعان در سه نیم پرده

 :نیم پرده اول

. شاید شما تجربه اش را ندداریدد: " بهزاد نبوی

اعدتدبداب .  را دیدده ا  93بنده شب عید سال 

کده مدمدید  شرکت واحد و کفش ملی را دیده ا  

آقای سازگارا چدودور مسد دول ادوابداندد  اید  

تابوتها را، تابوتهای شدهددا، را . اعتبابات بود

ایشا  فرستادند به تعمیرگاه واحد که اعتدبداب 

یک مشت حدزب اهدهدی را مد  از .  را بشکنند

( 8") اینجا و آندجدا گدیدر آوردندد و فدرسدتدادندد

 ریشاند تاریخ است که اسانلو، عضو برکنار 
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 !و ریاکاری اصالح طلبان 
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با کشدورمدای جدندض بداضدافده مذاکرات اتمی 

یددک کدده جددئ از ر ددیددئ جددمددهددور شددد  

روحانی آغاز شده، برای مدفدت مداه دید در 

ابالح ولبا  دوهتی و باشی از .  تمدید شد

هیبراهها در تبلیغات ادود، مداداهدفدت جدنداح 

مایی از رژی  اسالمی با ای  مدذاکدرات را 

مقابله با رای مدرد  در اندتداداب روحداندی 

در چدندید  بدحدنده سدازی .  جلوه می دمندد

سیاسی، گویا روحانی در تبلیغات انتااباتی 

اود بر حل معضالت اتمی رژید  اسدالمدی 

از وریق مذاکره جافشاری کرده و حال کده 

ر یئ جمهور شده، ممه جناح مدا بدایدد بده 

احترا  بد دذارندد و بدا تدوافدق "  رای مرد " 

رژی  اسالمی با کشورمای جنض باضافه یک 

 . مااهفت نکنند

ای  دروغ آگدامدانده،  جدلدوگدیدری از  هدف

فددروریدداددتدد  شددتدداب آهددود تددومدد  مددرد  بدده 

وسدیدعدا  11بندوق رای است که در سال 

حتی به بفوف مدافعا  رژی  اسالمی ندیدز 

در بورتیکه ممه آنها می دانند کده .  رسید

یددعددنددی سددال آاددر دور اول  18در سددال 

ر ددیددئ جددمددهددوری احددمدددی نددژاد، رژیدد  

اسالمی در مذاکرات مافیانه با قدرت مای 

بددزرج جددهددا ، تددوقددف غددنددی سددازی را 

بوور مدادال مدهدرداد بدذرجداش . جذیرفته بود

، 18ودرف غدربدی در سدال : " فاش کدرد

 ای آورد تحت عنوا   بسته

 !رویا یا واقعیت: تشکل سراسری
 محمد حسین مهرزاد

جئ از سه نشست بی  کانو  مدافعا  به اضافه 

ی محمود باهحی و تنی چند از نزدیکانشا ، 

مساهه ی ایجاد تشکل سراسری مورح شد و 

. متعاقب آ  بحث ما در ای  مورد در گرفت

بحث در ای  مورد را از دوزاویه می توا  

اول از زاویه ی ااباتی و دو  با .  انجا  داد

 . تحلیل از مامیت سمت و سوی بانیا  ا 

ایجاد تشکل سراسری آرزوی دیرینه ی ممه 

ی فعاهی  کارگری و کارگرا  جیشرو در 

در چند مقوع .  جامعه ی ما بوده و مست

تاریای ای  فربت ما بدست آمد تا تشکل 

در .  سراسری کارگری در ایرا  بوجود بیاید

دمه ی بیست و مقوع سال سی شمسی، تعدادی 

از سندیکاما با م  متحد شدند و به نا  شورای 

 در آ  . متحده فعاهیت کردند
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سر کارگرا  در مر سوحی جیشاجیش مدحدکدو  

به شکست است و نیازی بده مدواجدهده ند دری 

در تدمدا  تداریدخ جدندبدش .  علیه آ  وجود نددارد

کارگری ایرا ، کارگرا  تنها آ  تشکدل مدایدی 

را از اود دانسته اند که اودشا  ایدجداد کدرده 

در تاریخ بد ساهه وبقه کارگر ایرا ، نده .  اند

رژی  جهلوی و اسالمی در ساات  تشکل بدرای 

درجده .  کارگرا  موفق بودند و نه اجدوزیسدیدو 

ای از جدیت و حتی کمی عقل سلی  حدکد  مدی 

کرد که اینها قبل از مر کار، با نوشت  کتابها و 

مقاالت متعدد ممه تجربیات شکست ادورده ی 

جیشینیا  اود را در سداادتد  تشدکدل کدارگدری 

بشددکددل قددیدد  مددسبدداندده، بددررسددی مددی کددردنددد تددا 

اشتبامات قبلی ما را حداقل در سداادتد  مدمدید  

اهدبدتده ندبدایدد .  تشکیالت دکوری تدکدرار ندکدندندد

کسددانددی را جدددی گددرفددت کدده حددتددی اددودشددا  

 .   اودشا  را جدی ن رفته اند

نددتددیددجدده شددکددسددت تددمددا  تددجددریددبددات قددبددلددی در 

اجوزیسیو  که کوشیدند برای کارگدرا  تشدکدل 

درست کنند، ضربه اورد  بده اعدتدبدار دسدت 

وجهه محمود باهحی . اندرکارا  آ  بوده است

م  از ای  جنبه و م  بدهیل ممکاری بدا کداندو  

. مدافعا ، از مر دو سو در معرض اور است

یک مدف دی ر ما در ای  مباحث، کداسدتد  از 

ادشه ای است که به اعتبار محدمدود بداهدحدی 

بددعددنددوا  یددکددی از فددعدداهددیدد  گددرایددش چدد  و 

. سوسیاهیست جنبش کارگری وارد ادوامدد شدد

ای  مدف را منافع جنبش کارگری به ما دیکتده 

می کند و هذا میچ چیز، حدتدی احدتدمدال نسدبدت 

مای ناروا به ما از ورف محمود باهحی ندیدز 

تاایری در جدید دیدری اید  مددف از جداندب مدا 

منتها بدرای مدمد دا  آشدکدار اسدت کده .  ندارد

دستیابی به ای  مدف، مسدتدلدز  ادواسدت ادود 

محمود باهحی م  مست که فریفتده مشدوقداندی 

. که جوست اربزه زیر جایش اندااته اند، نشدود

تما  جریاناتی که به نوعی محمود باهدحدی را 

به ممکاری با کانو  مدافعا  تشویق می کدندندد 

و یدا وی را از اید  مدمدکداری بدرحدذر ندمدی 

دارندد، در آسدیدب دیدد  جددندبدش کدارگدری از 

وریق هومه به اعتبار محمود باهحی، شریک 

 .      مستند

در مجموع، من امی ای  مباحث به نفع جدندبدش 

جددنددبددش   -کدارگددری تددمددا  اددوامددد شددد کدده اوال

کارگری ایرا  نسدبدت بده راه و روش ایدجداد 

تشکل مای کارگری اود، آگاه تر و به سااتد  

 

شده مدیدات مددیدره سدنددیدکدای واحدد در کدندار 

محس  سدازگدارا مسد دول و ودراح حدمدلده بده 

شدرکدت واحدد مشدتدرکدا در کارگرا  اعدتدبدابدی 

آموزشکده اهکترونیکدی بدرای جدامدعده مددندی " 

برای کارگرا  کدالئ آمدوزشدی (  توانا" )ایرا 

! می گذارند تا آنها را با حقوق اود آشنا سازند

آموزشکده اهکترونیکدی بدرای جدامدعده مددندی " 

تشدکدیدل شدده و  0282در سال ( توانا" )ایرا 

آ  آمدده "  امداف و فدعداهدیدتدهدای"در زیر ستو  

بدا کدمدک مدای مداهدی از "  روژه تواناج: " است

سوی دفتدر دمدوکدراسدی، حدقدوق بشدر و کدار 

وزارت امور اارجده ایداالت مدتدحدده آمدریدکدا 

عدالوه بدر آ ، تدواندا تداکدندو  .  تاسیئ گدردیدد

کمک مای بیشتری از وزارت امدور ادارجده 

آمریکا، بنیاد ملی دمدوکدراسدی، وزارت امدور 

اارجه ملند و اداره نمدایدنددگدی ایداالت مدتدحدده 

آمریکا بدرای تدوسدعده بدید  اهدمدلدلدی و گدوگدل 

  ".دریافت نموده است

 : نیم پرده دوم

بفحه فیئ بوک فریبرز ر یئ داندا، دو روز 

جئ از ندا  بدرد  از وی بدعدندوا  یدکدی جدایده 

در بدرندامده گذارا  و فعاهی  کداندو  مددافدعدا  

)جامعه مدنی از تدلدویدزیدو  دوهدتدی آمدریدکدا 

voa )8131در اول آذر : 

مرجا مدیدرو  کسدی مسدت .  دی ه چه کار کن " 

که کنار م  عدکدسدش  دامدر شدود یدا حدرفدش 

یا بدایدد .  جاش شود یا حضورش به اابات برسد

ااموش شو  و بعد بمیر  یا باید مدزا  از اید  

درسدت اسدت مد  زمداندی بدا .  حرفها جاک کند 

منن هنم منانننند .  کانو  مدافعا  کار مدی کدرد 

نفر دیگر، یعنی تقریبا همنه از نننجنا  01-21

موضوع را نوشت  و جادش کدرد   . بیرون نمدم

و جئ از آ  م  نه کداری بدا کداندو  در واقدع 

. تهی شده داشت  و نه حدرفدی در آ  بداره زد 

. تکلیف اسانلو م  که از ن ر م  روشد  اسدت

حاال .  با ایشا  میچ کاری نمی توان  داشته باش 

بهتری  کدار کده عدقدل و .  بفرمایید چه کار کن 

احساس  می گویدد اید  اسدت کده بده راه ادود 

برو  و چندا  اعتنا ی به آ  چه واقعا اعتنا بدر 

 ." بحث تما . ان یز نیست نکن 

 : نیم پرده نخر

مهدی فالحتی برنامده سداز تدلدویدزیدو  دوهدتدی 

کانو  مدافعا  حقوق کدارگدر : " ( voa) آمریکا 

تشکلی است که شاید برای اوهی  بار بتواند در 

ایرا  آرزوی ممه فعاهی  کارگری را بر آورده 

کند مبنی بر اینکه یک تشکل اتحادیه سراسری 

زمینه شکل گیری .  کارگرا  ایرا  بوجود بیاید

ای  تشکل، نحوه شکل گیدری و بدعدد فدعداهدیدت 

مایی که کانو  مدافعا  حقوق کدارگدر در اید  

ده، یازده ساهه فعاهیت اود کدرده، مدمده نشدا  

می دمد که ای  توا  باهقوه را دارد کده تدبددیدل 

 ( 0"!)بشود به یک اتحادیه سراسری باهفعل

 

 :به جای مقدمه

 

مباحای که به بهدانده بدرگدزاری سده جدلدسده بدا 

مدف ایجاد تشکل سراسری کارگری درگرفته، 

میرود تا مدتها جریا  داشته بداشدد و تداادیدرات 

دیر جایی بدر ندوع تدحدلدیدل و ند درش فدعداهدید  

. کارگری در مبارزه برای ایجاد تشکل ب دذارد

جا دارد تا ابتدا تاکیدی داشته باشی  بدر ابدول 

. نا ر بر ندحدوه شدرکدت مدا در اید  مدبداحدث

مجموع تما  ساههایی که وبقه کارگر ایرا  بده 

نحدوی دارای تشدکدل بدوده، حددود ده دربدد 

یعنی دورا  .  تاریخ بد ساهه موجودیتش است

حزب کمونیست اوهیه ایرا ، دورا  ملی شدد  

اند دلدیدسدی     -  بنعت نفت تا کدودتدای آمدریدکدایدی

تددا  8198، دورا  انددقددالب 8110مددرداد 

کده آادرید  تشدکدل مدای  8132تابستا  سال 

کارگری نیز توسو رژی  اسالمی درم  شکسته 

از ن ر فعاهی  جناح چ  و سوسیاهیسدت .  شدند

جنبش كارگرى، ای  مباحث می تدواندد و بدایدد 

یارى دمنده جنبش كارگرى براى یافدتد  رامد  

براى جایا  داد  به معضل تاریا  بی تشکدلدی 

باشد و ای  مدف مه  و ابلی است کده مدا در 

دستدیدابدی بده اید  .  ای  مجادالت دنبال می کنی 

مدف از مجدرای بدحدث بدا بدرگدزار کدندنددگدا  

چدرا کده ادعدای .  جلسات سه گانه ندمدی گدذرد

ایجاد تشکل سراسری کارگدری کده اید  جدمدع 

مورح کرده اند، ربوی به ایدجداد تشدکدل مدای 

سراسری کارگری که بر تشکل مای محل کار 

یعنی شوراما و سندیکاما متکی باشد و تدوسدو 

ندهدایدت .  ممی  تشکل ما م  ایجاد شدود، نددارد

موفقیت اینها ایجاد یک تشکل بسدیدار کدوچدک 

فعاهی  کارگری با یک نا  غلو انداز اسدت کده 

در واقع چیزی جدز اهد دو بدرداری از مدحدفدل 

اتدحدادیده آزاد " کوچکی که ندا  جدر ودمدودراق 

 .را بر اود گذاشته نیست" کارگرا  ایرا 

مر اقدامی برای ایجاد تشکل کارگری از باالی 

 9از ص “ ...تکرار تجربه ای “بقیه 
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اسانلو مد  بدا تدواضدعدی شدامدانده کده مدنداسدب 

تلویزیو  سلونت ولبا  بود، به سدمدت ادیدلدی 

سان ویی وبدقده کدارگدر دمدهدا  " جیش جا افتاده"

میلیونی ایرا  بسندده کدرد و بدد مدزار دالر 

اکنو  با آندکده ودبدقده کدارگدر .  شامانه را قاجید

ایرا  تشکل مای سراسری اود را نددارد امدا 

بدنددابدرایدد  !  اسداندلددو را بدعددندوا  سددادندد دو دارد

برگزار کنندگا  نشست سه گانه، جئ از ایدجداد 

قی  مسبدانده تشدکدل سدراسدری بدرای کدارگدرا  

ایرا ، اوهی  کارشا  شاید تدعدیدید  تدکدلدیدف بدا 

اسانلو بعنوا  سان وی اود گمارده کدارگدرا  

آیددا ایدد  تشددکددل فددعددال در دسددت .  ایددرا  بدداشددد

سااتما ، جئ از اتما  کار، اسانلو را در جدای 

اود ابقا اوامد کرد یا سان وی دی ری بدرای 

 ؟ !کارگرا  ایرا  تعیی  اوامد کرد

چند سال قبل تر و در اوایل ریاست جدمدهدوری 

ااتمی، عده ای با انتشار یک اوالعیه به دمها 

میلیو  کارگر بی ابر ایرا  اودالع دادندد کده 

ایدد  !  دارای یددک تشددکددل سددراسددری شددده انددد

ندامده ی سدرگشداده ای بده "  تشکل سدراسدری" 

ااتمی نوشت که در آ  رژی  را، چدنداندچده بدا 

کدده   -مددودداهددبددات کددارگددری مددندددر  در نددامدده 

موافقت نکند، تدهددیدد   -مواهبات مناسبی م  بود

حتی ندمدایدندده یدا .  به اعتباب عمومی می کرد

تشدکدل " رابوی بنا  نادر شکیبا از جداندب اید  

با احزاب و سدازمداندهدای چد  در "  سراسری

اار  کشور تدمدائ گدرفدت و اهدبدتده تدوانسدت 

توجه و اعتماد تعدادی از آندهدا را ندیدز بدرای 

امدا مداندندد مدمده .  مدتی کوتاه به اود جلب کندد

اانه مای جدوشداهدی، نداگدهدا  مدمده چدیدز فدرو 

تشددکددل " ریدداددت و دسددت اندددرکددارا  ایدد  

دی ر اوالعیه ای منتشدر ندکدردندد، "  سراسری

بدو  اینکه زیر فشار حدمدالت رژید  اسدالمدی 

باشند و یا بدو  اینکه حتی یک نوشدتده یدا ندقدد 

جدی توسو فعاهی  کارگری علیه آندهدا ندوشدتده 

نادر شدکدیدبدا ندیدز کده سداهدهدا بدرای .  شده باشد

جنبش کارگری زحمات فراوا  کشدیدده بدود و 

تجربیاتش می توانست جشتوانه ای بداشدد بدرای 

تاایر گذاری وی در جندبدش کدارگدری، هدودمده 

ای  ماجرا حتی آنقدر جدی گرفدتده نشدد .  اورد

که فعاهی  کارگری جا جی یافتد  دید در فدعداهدید  

کارگری در داادل کده در اید  جدروژه دسدت 

داشتند، بشوند و یا جریا  سیاسی احتمداهدی کده 

بهروز ادبداز .  جشت ای  حرکت بود را بشناسند

که اکنو  در اار  کشور اسدت و مد  گدمدا  

به اعتبدار مدحدمدود   -آ  نزدیک تر شود و دوما

 .باهحی هومه چندانی ناورد

 

 نغاز ماجرا 

 

تعدادی از فعاهی  کارگری که ودبدق اودالعدات 

تاکنو  علنی شده، محمود باهحی تدندهدا فدعدال 

شنااته شده جنبش کارگری در میا  آندهداسدت، 

دست به کار شدده اندد تدا بددو  حضدور تدوده 

کددارگددر بددرای کددارگددرا  ایددرا  تشددکددیددالت 

سراسری درست کدندندد و یدک تدجدربده بدارمدا 

. شکست اورده را دوباره به آزمایش ب دذارندد

تشددکددیددالت سددااددتدد  از بدداالی سددر کددارگددرا  

ممواره یک علت داشته و به سر انجا  واحددی 

عدجدز و نداتدواندی در بده .  م  اتد  شدده اسدت

حرکدت در آورد  تدوده کدارگدر بدرای ایدجداد 

تشکیالت علت واحد ممه ورحهایدی اسدت کده 

کوشدیددندد قدید  مدسبدانده بدرای کدارگدرا  ایدرا  

ایدندهدا بدرای سدرجدوش .  تشکیالت درست کدندندد

گذاشت  بر ناتوانی اود در سدازمدانددمدی تدوده 

کارگر یک بیرامه را بزک کردند و به عدندوا  

یک راه میا  بر به عده ای کده اسدتدعدداد ادود 

سدراندجدا  مدحدتدو  و .  فریبی داشتند، اندداادتدندد

یکسا  ممه کسانی که کدوشدیددندد جددا از تدوده 

کارگر تشکیالت کارگری درست کندندد چدیدزی 

جز شکست و ضدربده ادورد  بده اعدتدبدار و 

وجددهدده دسددت اندددرکددارا  آ  نددبددوده اسددت و 

تالشهای اایر م  گریزی از دچار شد  به ای  

 . سرنوشت دردناک ندارد

سه اوالعیه ای که وی مشت ماه گذشته ادبدر 

از تشکیل جلساتی برای ایجاد تشکل سراسدری 

سدایددت کددانددو  مدددافدعددا  حددقددوق کدارگددری در 

در  شد، تدوجده چدندداندی را در مدیدا   کارگر

. فعاهی  جنبش کارگدری بده ادود جدلدب ندکدرد

ماجرا آنجا جددی گدرفدتده شدد و مدورد تدوجده 

فعاهی  کارگری و از جمله مدا قدرار گدرفدت و 

مباحث فعلی را نیز دام  زد که در گدفدتد دوی 

تلویزیو  برابری با محمود باهحی در اواادر 

اکتبر امسال، وی فاش کرد که تبمید  دربداره 

اینکه ای  تشکل سندیکا، شدورا و یدا اتدحدادیده 

باشد به تبمی  نشست چهار  و جدندجد  مدوکدول 

یعنی اینکه اینها قبد دارندد تشدکدل .  شده است

. تددوده ای سددراسددری کددارگددری درسددت کددنددنددد

ایجاد تشدکدل تدوده ای سدراسدری  موضوعاگر

توسو محمود باهحی به میا  نیامدده بدود، در 

میا  فعاهی  کارگری، مانند سه جلسه ایندهدا در 

مددف .  مشت ماه گذشته، بحای دام  زده نمیشد

ای  ندوشدتده اادبدات ندادرسدتدی سداادتد  تشدکدل 

سراسری از بداال و قدید  مدسبدانده بدرای ودبدقده 

تما  تداریدخ .  کارگرچند ده میلیونی ایرا  نیست

از اود گذشت ی و جا  فشانی بد ساهه جنبش 

کارگری ایدرا  و فدعداهدیدندش شدامدد ندادرسدتدی 

از .  سددااددتدد  تشددکددل مددایددی ازایدد  نددوع اسددت

شکست رژی  جدهدلدوی و اسدالمدی در سداادتد  

تشکل برای کارگرا  ایرا  که ب ذری ، نمدونده 

مای نیرومای اجوزیسیو  م  که در ای  زمیدنده 

 . با شکست روبرو شده اند، ک  نبوده اند

دست اندرکارا  نشست سه گانه بدو  بدررسدی 

تالشهای متعدد شکست ادورده قدبدلدی و بددو  

دست زد  بده یدک کدار ند دری، تدحدلدیدلدی و 

ت وریک در اید  زمدیدنده، شدروع بده سداادتد  

و اهبته آنه  در .  تشکل برای کارگرا  کرده اند

دل جنبش کارگری ایرا  کده فدعداهدیدندش بدرای 

ورود به مر عربه فعاهیت کدارگدری و حدتدی 

مدبددارزه بدرای افددزایدش دسددتددمدزد بدده مددبدداحددث 

سیاسی، تحلیلی و ت وریک متعدددی دسدت مدی 

بنابرای  یک س وال جدی و واقدعدی اید  .  زنند

است که آیا دست اندرکارا  برگزاری ای  سده 

جلسه، ابال از تجربیات شکست اورده قبدلدی 

اوالع دارند یا ایندکده فدکدر مدی کدندندد کده در 

تاریخ بد ساهه جنبش کدارگدری ایدرا ، ایدندهدا 

اوهی  کسانی مستند که به چدندید  ایدده مدعدجدزه 

آسایی دست یافته اند تا فعاهی  کدارگدری را از 

زحددمددت جددا  فددرسددای مددتددشددکددل کددرد  و 

 سازماندمی توده کارگر بی نیاز کند؟ 

 

 تجربیات شکست خورده قبلی 

اگددر راه دور نددرویدد  مددمددیدد  چددندددی جددیددش، 

جهانشامی و اسانلو با م  معامله کردند و برای 

کارگرا  ایرا  یک کمیته سراسری اعدتدبداب 

سااتند و اسانلو م  بدا قدول جدول و امدکداندات 

فراوا  ای  میلیونر باحب تلویزیو  رمدا، بده 

. عنوا  مس ول ای  کمیته اعتباب تدعدیدید  شدد

ممه شامد بودند که ای  ورح با چده فضداحدتدی 

شکست اورد و چده رسدوایدی بدزرگدی بدرای 

مددتدی بدعدد اسداندلدو در .  اسانلو بداقدی گدذاشدت

تلویزیو  اندیشه  امر شد و مجدری چداجدلدوئ 

بددرنددامدده، وی را کدده حددتددی از مددیددات مدددیددره 

سندیکای واحد م  کنار گذاشته شده بود، یدکدی 

از رمبرا  بزرج جدندبدش کدارگدری ندامدیدد و 
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به ازای مدر تشدکدل کدارگدری مدحدل کدار کده 

عضو شورامای بنایدع گسدتدرش و ندوسدازی 

بود حتی عضو فردی نداشت و آشکار بود کده 

در جنبش کارگدری ایدرا  جددی گدرفدتده ندمدی 

 . شود

حزب توده مانند حزب رندجدبدرا  تدا جدیدروزی 

در حدول و .  قیا  و سرن ونی شاه ببر ندکدرد

حوش ناست وزیر شد  بدادتدیدار، جدلدسده ای 

توسو فعاهی  نزدیک به حزب توده و اساسا از 

میا  فدعداهدید  کدارگدری کدارگدامدهدای کدوچدک 

تهرا ، در محل سدنددیدکدای قدنددریدز واقدع در 

اددیددابددا  ری تددهددرا  بددرگددزار شددد تددا تشددکددل 

حضور غیر .  سراسری کارگرا  را اعال  کنند

قابل جیش بیدندی تدعددادی از فدعداهدید  کدارگدری 

بنایع بزرج تهرا  در ای  جلسده و مدبداحدث 

ناشی از حضدور آندهدا مداندع شدد تدا بدرگدزار 

کنندگا  ای  جلسه بتوانند بر تبدمدیدمدی کده از 

قبل برای ای  جلسه گدرفدتده شدده بدود، بدحده 

قرار شدد تدا در اسدرع وقدت جدلدسده .  ب ذارند

دی ری تشکدیدل شدود و فدعداهدید  کدارگدری از 

مدتدندهدا .  بنایع بزرج م  در آ  شرکدت کدندندد

برگزار کدندنددگدا  جدلدسده یدادشدا  رفدت و یدا 

فربت نکردند تا مانع جاش ابری که از قبدل 

! قرار بود از رادیو مسکو اوانده شود، گدردندد

شب مما  روز، رادیو مسکو در باش اادبدار 

اود در مورد رویددادمدای ایدرا ، از تشدکدیدل 

! اتحادیه سدراسدری کدارگدرا  ایدرا  ادبدر داد

جلسه بعدی، چند مفته بعدتر در جشت با  محدل 

سندیکای بافنده سوزنی در الهه زار نو، چدهدار 

راه کنت برگزار شد و تعداد زیادی از فدعداهدید  

کارگری از بنایع بزرج مد  در آ  شدرکدت 

مباحاات داغی جریا  یافت کده بدراادر .  داشتند

آ ، دست اندرکارا  جلسه از اعال  یک تشکل 

سراسری برای وبقه کارگر ایرا  برف ن ر 

" تشکل سراسدری کدارگدری" بر االف .  کردند

سااته حزب رندجدبدرا  کده فدعداهدید  کدارگدری 

شنااته شده چندانی نداشت، جشدت اقددا  حدزب 

توده، باش وسیعی از فعاهی  کارگری شناادتده 

شده و با تجربه ابناف تهرا  قرار داشتندد از 

جمله عتیق جور که در دورا  شاه ساهها ازانده 

دار سندیکای کارگرا  چا  موسسه کیها  بود 

و زنده یاد  مدایت اهه معل ، کدارگدر کدارادانده 

جددارئ و از فددعدداهددیدد  سددندددیددکددای فددلددز کددار و 

برگزار کنندگا  جلسه فورا دریافدتدندد .  مکانیک

که نمی توا  از باالی سر کدارگدرا  بدرایشدا  

نمی کن  که اود در ساات  چنی  تشکلی دایل 

بوده، از جمله کسانی است که از ای  تجربه و 

 . بسیاری از افراد دایل در آ  اوالع دارد

منجر به جدایدی  8113در مباحای که در سال 

هغو کار مزدیها از کمیدتده مدمدامدند دی شدد، از 

جمله یکی م  اادتدالف بدر سدر ایدجداد تشدکدل 

برای هغو کار مدزدیدهدا .  سراسری کارگری بود

و محس  حکیمی ای  تبور جیش آمده بدود کده 

کمیته ممامن ی من دامدی کده تدا حددی بدزرج 

شود، می تواند اجالسی را فرا باواند و تشکل 

از .  سراسری کدارگدری ایدرا  را ایدجداد کدندد

نتایض مااهفت قاودع اکدادریدت اعضدای کدمدیدتده 

ممامن ی با اید  ند درش از بداال بدرای ایدجداد 

تشکل کارگری، ای  بود که مد  اسداسدندامده از 

" برای کمک"ای  ن ر ابالح شد و م  کلمات 

به نا  کمیته ممامن ی اضافه شد که تا آنجا کده 

به اسناد کمیته ممامن ی بر می گردد مدر ندوع 

شا به اینکه ای  کمیته با ساات  تشکل کارگری 

از باالی سر کارگدرا  مدمدراه اسدت، از بدید  

 . برود

جنبش کارگری ایرا  ایدجداد تشدکدل از بداالی 

سر کارگرا  را از جداندب مدر کده بداشدد جدئ 

میزند، چه اجدوزیسدیدو  بداشدد و چده دوهدت و 

 . نمونه ما ک  نیستند

، داریوش فرومدر وزیدر 8191در اوایل سال 

کار دوهت بازرگا  دعوت نامه ای به شدورامدا 

و سندیکامای تهرا  فرستاد تا در جلسه ای در 

و دربداره "  حضور بهد  رسداندندد" وزارت کار 

مسا ل تشکل مای کدارگدری بدحدث و گدفدتد دو 

در ای  جلسه نمایندگا  تدعدداد زیدادی از .  کنند

سندیکامای ابناف ن یر اباز، ایاو، کدفداش، 

بافنده سدوزندی شدرکدت داشدتدندد و از مدراکدز 

بزرج کارگری تنها نمایندگا  شورامای ایرا  

ناسیدوندال، بدندز اداور، جداالیشد داه تدهدرا ، و 

. سندیکای کارگرا  برق تهرا  حضور داشتندد

اعضدای حدزب فاضل، کدارگدر داداندیدات، از 

و معاو  وزیر کار ریاسدت جدلدسده ملت ایرا  

را بعهده گرفت و ا هار داشت کده مددف اید  

جلسه فرام  آورد  شرایو ایدجداد تشدکدل مدای 

مدندتدهدا دفداع .  سراسری کارگرا  ایدرا  اسدت

آشکارش از سندیکاما و گالیه بسیار نرمش از 

زیاده روی شدورامدای کدارگدری کده مددیدرا  

دوهتی را به کاراانه ما راه نمی دادند و کدلدیده 

امور را بدست داشتند، کافی بود تا مباحدث بدر 

اادتدالف شدورا و :  دو موضوع متمرکدز شدود

سندیکا، و مااهفت با دااهت دوهدت و وزارت 

کار در امور تشکل مدای کدارگدری، مدندجدمدلده 

تاکید بر نادرستی برگزاری مر نوع جلسده در 

مورد ایجاد تشکل مای کارگری در سداادتدمدا  

قددرار شددد تددا جددلددسدده بددعدددی در .  وزارت کددار

کاراانه داانیات برگزار گردد و ممدچدندید  بدا 

تعداد مر چه بیشتری از تشکل مدای کدارگدری 

از سراسر ایرا  تمائ گرفته شود تا در جلسده 

در جدلدسده ای کده در کدارادانده .  شرکت کنندد

داانیات تشکیل شد، اگر چه نسبت به جلسه در 

وزارت کار نمایندگا  کارگری بسدیدار زیدادی 

شرکت کرده بودند اما ممچنا  اکارا از تشدکدل 

ای  جلسه، . مای کارگری تهرا  و حومه بودند

محل مباحث حاد و کامال قوبی بی  سنددیدکدامدا 

و شورامای کارگری شدد و تدقدریدبدا مدر ندوع 

احتمال قرار گرفت  شورامدا و سدنددیدکدامدا در 

یک سااتار واحد تشکل سراسری کارگری را 

سندیکاما در عمل رژید  حداکد  را .  از بی  برد

جذیرفته بودند و اواما  فعاهیت در چهارچدوب 

آ  بودند و اعمال قدرت شوراما در ممه امدور 

" اندقدالب" مورد نیداز "  مال ن  " کاراانه را، 

ضدد " برای اسدتدقدرار و مدقدابدلده بدا بدازگشدت 

 .  می دانستند" انقالب

مورد دی ر اقدا  حزب رنجبدرا  بدرای ایدجداد 

جددئ از .  بددود"  تشددکددل سددراسددری کددارگددری" 

، حزب رنجبرا  دمها نفر از فدعداهدید   98قیا 

کارگری نزدیک به ادود را در شدمدال ایدرا  

گرد م  آورد و ودی کدند دره ای یدک (  رشت)

بددرای کددارگددرا  ایددرا  "  تشددکددل سددراسددری" 

کددوچددکددتددریدد  واحددد ایدد  تشددکددل .  درسدت کددرد

سراسری، فرد بود و نه تشکل کارگدری مدحدل 

کار ن یر سندیکا، شورا و یا اتحادیه کارگدرا  

تشدکدل " اید  .  یک رشدتده تدوهدیددی مدادل چدا 

کدده نشددریدده مدد  داشددت، "  سددراسددری کددارگددری

در .  کارش ن رفت و بدا شدکدسدت روبدرو شدد

مما  زما  حتی یک سندیکا و یا یک شدورای 

کارگری در یک کاراانه، عمال در مدبدارزات 

کارگری بسیار موار تر از ای  تشکل کارگری 

سااته حزب رنجبرا  بود که ادعای سراسری 

در مددمددا  زمددا ، جددنددبددش .  بددود  مدد  داشددت

کارگری ایرا  حتی شورامای کارگرا  بنایع 

گسدتددرش و ندوسددازی را کدده بدددمددا شددورای 

کددارگددری را تددحددت جددوشددش داشددت، تشددکددل 

تشدکدل .  سراسری کارگرا  ایرا  نمدی دانسدت

سراسری کارگری سااته ی حزب رندجدبدرا ، 
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محل کار نیست و اعضای شا  شدامدل تدمدامدی 

اقشاری می شود که مر یک به دالیدلدی تدمدایدل 

کدمدیدتده .  دارند به مبارزات کارگری کمک کنند

مای ممبست ی با جدندبدش کدارگدری ایدرا  در 

اار  کشور که نزدیدک بده سده دمده بدا یدک 

فعاهیت بی بدیل در شناساند  جندبدش کدارگدری 

ایرا  به کشورمای اروجدایدی و آمدریدکدایدی و 

جلب ممبست ی آنها بدا کدارگدرا  ایدرا  ندقدش 

مهمی داشته اند، از جمله تشدکدل مدای حدامدی 

 . جنبش کارگری مستند

کانو  مدافعا  حقوق کارگر نیز، ممانوور کده 

از نامش بر می آید، مستدقدل از جداید دامدش و 

ارزیابی از فعاهیت چند ساهه اش که جدا دید  تدر 

بدا  جردااته اوامد شد، در زمره تشکل مدای 

تشکدل مدای حدامدی آ  دسدتده از .  حامی است

تشکل مای کارگری مستند که بدندا بده مدامدیدت 

شا  سدیداسدت گدذار ندیدسدتدندد و بدرای جدندبدش 

کارگری او و جهت تعیی  نمی کنند و تنها از 

مبارزات کارگرا ، مواضع اتااذ شدده تدوسدو 

تشکل مای کارگری و یا گدرایدش مدعدیدندی در 

در بورتیکه .  جنبش کارگری حمایت می کنند

سندیکاما، شوراما، احزاب کارگری و کدمدیدتده 

مای اعتباب از تشدکدل مدای سدیداسدت گدذار 

مستدندد و بدندا بده مدامدیدت ادود، در مدحددوده 

فعاهیشا  و برای جدندبدش کدارگدری ادو مشدی 

تعیی  می کنند و اواستهای کارگری را بدرای 

در مقا  مقایسده، .  مر دوره مشاص می سازند

سددندددیددکددای کددارگددرا  شددرکددت واحددد تشددکددلددی 

سیاست گذار است و کانو  مدافعا  یک تشکل 

ای  دو نوع تشکل در مقایسه با مد  در .  حامی

مواردی دارای محدودیت مستند و در مواردی 

دستا  بازتری دارند که یکی از آنها در مدورد 

تشکل سدیداسدت گدذاری مداندندد .  عضویت است

سددندددیددکددای واحددد بددرای عضددوگددیددری دارای 

محددودیدت اسدت و فدقدو مدی تدواندد از مدیدا  

کارگرا  شدرکدت واحدد عضدوگدیدری کدندد در 

بورتیدکده یدک تشدکدل حدامدی مداندندد کداندو  

مدافعا ، میچ محدودیدتدی بدرای عضدو گدیدری 

ماال تا چندی جیش فریبرز ر یئ دانا م  .  ندارد

. عضو کانو  مدافعا  بود وبعد از آ  جددا شدد

کما اینکه م  اکنو  علیرضدا ادقدفدی و مدحدسد  

اقفی عضو کانو  مدافعا  مستند بددو  ایدندکده 

حتی الز  باشد کارگر باشند و الجر  از حددی 

از ااالق و فرمنگ الزمه برای وارد شد  بده 

کدانددو  .  مدبداحدث کدارگدری بدرادوردار بداشدندد

بویژه در آ  زما  مشدادص .  تشکیالت ساات

" کارگر نفت ما، رمبر سر سات ما" که شعار 

در ایابانها فریاد زده مدیدشدد، آشدکدار بدود کده 

بدددو  تددا ددیددد و یددا بدددو  حضددور کددارگددرا  

اعتبابی نفت ندمدی شدد در جدندبدش کدارگدری 

ناموفق بود  . ایرا  تشکیالت سراسری ساات

ای  اقدامات باعث شد تا حزب تدوده بده مدمدا  

حدود ده سنددیدکدای ابدنداف تدهدرا  و حدومده 

بسنده کند و بسمت اعال  یک تشکل سدراسدری 

 . کارگری جئ از قیا  نرود

می توا  از بحنه فعلی جنبش کارگری مدادال 

اگر م  سندیکای راندنددگدا  شدرکدت واحدد . زد

در "  اتحادیه آزاد کارگرا  ایدرا " تهرا  و م  

حمایت از کارگرا  فیلیجی  اوالعیه بدمند، اید  

تبور واژگونه برای جنبش کارگری فیدلدیدجدید  

اتحادیه آزاد کدارگدرا  "ایجاد می شود که گویا 

تشکلی مهمتر، قوی تر و با اعتدبدار تدر "  ایرا 

از سندیکدای راندنددگدا  شدرکدت واحدد تدهدرا  

زیرا ای  نا  ما نزد کارگر فیلیجیدندی اید  .  است

تبور مزارا  بار غلو را جیش مدی آورد کده 

" اتحادیده آزاد کدارگدرا  ایدرا " قدرت و نفوذ 

مدیدلدیدوندی کدجدا و  88در کشوری با جمعیدت 

سندیکای رانندگا  شرکت واحد تهرا  کدجدا و 

قداعددتدا !  تازه آنهد  نده مدمده راندنددگدا  تدهدرا 

مدودابدق ندامدش "  اتحادیه آزاد کارگرا  ایدرا " 

تشکلی سراسری است و سدنددیدکدای راندنددگدا  

شرکت واحد تهرا  تشکل تنها باش کدوچدکدی 

و چده بسدا .  از میلیونها کارگر در تهرا  است

فدعداهدید  کدارگدری فدیدلدیدجدید  تبدور کدندندد کدده 

سنددیدکدای شدرکدت واحدد عضدو کدوچدکدی از 

فدعداهدید  !  اسدت"  اتحادیه آزاد کدارگدرا  ایدرا " 

جنبش کارگری فیلیجی  از کجا بدایدد بدداندندد کده 

یک محفل کوچک کارگری با اعضای انددکدش 

ای  نا  جدر ودمدودراق را روی ادود گدذاشدتده 

 است؟ 

بعالوه، در تبلیغات جنگ سردی، امجریاهیستدهدا 

ممواره ای  تلقی را بدست داده اند که سدرمدایده 

داری م هر آزادی است و سوسیاهیس  مد دهدر 

" آزاد" در بو  اید  تدبدلدیدغدات، کدلدمده .  استبداد

بعنوا  یک شااص در نا  تدمدا  مداسدسدات و 

تشکل مای ضد سدوسدیداهدیدسدتدی گدندجداندده شدده 

آگامانه "  اتحادیه آزاد کارگرا  ایرا "آیا . است

را در ندا  ادود "  آزاد" و در ممی  راستا کلمه 

گددنددجددانددده اسددت؟ جددنددبددش کددارگددری ایددرا  از 

شدنداادت کدافدی "  اتحادیه آزاد کارگرا  ایدرا " 

دارد و هذا ای  ندا  در داادل ایدرا  احددی را 

اما س وال ای  است که ابدوال .  فریب نمی دمد

 ای  نا  کجا کاربرد دارد؟ 

فعاهدید  جدندبدش کدارگدری ایدرا  ندحدوه ایدجداد 

کده یدک   -را"  اتحدادیده آزاد کدارگدرا  ایدرا " 

تغییر نا  ساده از تشکل کدارگدرا  اادراجدی و 

بیکار به یک اتحادیه سراسری کدارگدری بدود، 

حتی آنقدر جدی ندانستند که درباره اش بدحدث 

دهیل آ  بسدادگدی اید  بدود و مسدت کده .  کنند

عرو  جنبش کارگری ایرا  که ممراه با ایجاد 

تشکل در محل مای کار اوامد بدود مدمده اید  

. کض و کاستی ما را ابالح و جبرا  مدی کدندد

اوش ایال تری  عضو اتحادیده آزاد مد  یدک 

در میلیو  ای  احتمال را نمی دمدد کده روزی 

کارگرا  حتی یک کاراانه کوچدک در ایدرا  

در محل کار اود سندیکا و یدا شدورا تشدکدیدل 

اتدحدادیده آزاد " دمند و برای سراسری شد  به 

ایدجداد تشدکدل مدای .  بجیدونددندد"  کارگرا  ایرا 

محل کار جایی برای اتحادیه آزاد و کسانی کده 

بده .  باوامند آنرا کجی کندندد بداقدی ندمدی گدذارد

ممی  دهیل اتحادیه آزاد با تالش تقریبا مم اندی 

فعاهی  کارگری ایرا  برای ایجاد تشدکدل مدای 

. کارگری در محل کار چدنددا  مدمدراه ندیدسدت

اودددالعدددیددده مدددای اتدددحدددادیددده آزاد در مدددورد 

اعتراضات کارگری با ای  تلقی ند داشدتده شدده 

که کارگرا  ایرا  اتدحدادیده آزاد ادودشدا  را 

دارند و هذا آنها را به ساات  تشکل مدحدل کدار 

 .  تشویق و ترغیب نمی کند
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در مبارزه جیچدیدده، گسدتدرده و مدتدندوع ودبدقده 

کارگر علیه سرمایه داری ایجاد انواع و اقسدا  

تشکل ما که مر یک متناسب با فعاهیت در یک 

عربه مشاص باشد، تاریاا اجدتدنداب نداجدذیدر 

ای  تشکل ما را که شامل سدنددیدکدا، .  شده است

شورا، حزب، تعاونی مای مبرف و مسدکد ، 

کمیته کاراانه و کمیته اعتباب و غدیدره مدی 

شود، می توا  بدر حسدب مدورد دسدتده بدنددی 

در کنار اید  تشدکدل مدای کدارگدری کده .  کرد

سیاست گذار مسدتدندد و فدلدسدفده وجدودی شدا  

تعیی  او مشی و رمبری مدبدارزات کدارگدری 

اسددت، مددعددمددوال تشددکددل مددای حددامددی جددنددبددش 

کارگری م  شکل مدی گدیدرندد کده فدعداهدید  آ  

هزوما فعال کارگری نیسدتدندد و ابدوال تشدکدل 
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مدمدراه و بدا "  اتحدادیده آزاد کدارگدرا  ایدرا " 

مااهفا  سوهیداریتی سنتر به دشمنی برااسدتدندد 

و از میچ اراجیف و افترایی علیه آنها فروگذار 

نکردند؟ در تابستا  امسال و مشت سال بعد از 

، مهدی کومستداندی بدرای ..." اور فساد"مقاهه 

نجات اودش ناچار شد فاش کند کده از مدمدا  

ابددتدددا از مددمددکدداری و ارتددبدداو اسددانددلددو بددا 

. سددوهددیددداریددتددی سددنددتددر اوددالع داشددتدده اسددت

موضوعی که مهدی کومستداندی مداندندد کداندو  

" اتددحددادیدده آزاد کددارگددرا  ایددرا " مدددافددعددا  و 

ممواره منکرش بودند و آنرا ناشی از تدلدقدیدات 

. نادرست مااهفا  سوهیداریتی سنتر می دانستند

مهدی کومستاندی بده فدعداهدید  گدرایدش چد  و 

سوسیاهیست جنبش کارگری بااور بیا  حقایق 

فعاهیت سوهیداریتی سنتر که اود وی عاملشدا  

بود و بیش از ممه از حقیقی بود  آ  آگاه بود، 

حدال کده حدقداندیدت (  1.) اتهامات کایف مدی زد

تاریای فعاهی  گدرایدش چد  و سدوسدیداهدیدسدت 

جنبش کارگری در تشایص دامها و ادودراتدی 

که جنبش کارگری و فدعداهدیدندش را از جداندب 

سوهیداریتی سندتدر تدهددیدد مدی کدرد بده اادبدات 

رسیده، تازه علیرضا اقفی یکی از کانونیا  را 

فرستاده تا ای  بار متاسفانه زیر سدایده مدحدمدود 

باهحی مدمدا  اراجدیدفدی را تدکدرار کدندد کده 

مبتکرا  آ  در بهتری  حداهدت از شدرمسدارا  

بداز مد  بدا .  تاریخ جنبش کارگری اوامند بدود

کمدال تداسدف، مدحدمدود بداهدحدی در ودرحدی 

مشارکت دارد که اماال عمر مینایی ما، سدعدیدد 

مقد  ما، محمد عبدی جورما، میترا ممایو  ما، 

مسعود سلی  جورما، فتاح سدلدیدمداندی مدا، رضدا 

شهابی ما، وفا قادری ما، سیروئ فدتدحدی مدا، 

علی نجاتی ما و مددی ما، اگر باوامند باید بدا 

ای میل زیر آ  اوالعیه ما تمائ ب دیدرندد امدا 

ای  فحداشدا  کداندو  مددافدعدا ، جدیدشداجدیدش در 

نشست مای سه گانه حضور داشدتده اندد تدا از 

باالی سر وبقه کارگر برایش تشکیالت درست 

در مدح (  voa)کنند و تلویزیو  دوهتی آمریکا 

 ! آنها برنامه تهیه کند

مبارزه چندی  ساهه فعاهی  جنبش کارگری علیه 

سوهیداریتی سنتر و برای تابیت یکی از ابول 

ادشه ناجذیر اود یعنی استقالل ماهی، مدعدندایدی 

جز ای  ندارد که جنبش کدارگدری ایدرا  مدیدچ 

تشکل کارگری را از آ  اود ناوامندد دانسدت 

مدد ددرآ  کدده آ  تشددکددل بددر اسددتددقددالل بددف 

کارگرا  و از جدمدلده بدر اسدتدقدالل مداهدی آ  

مدافعانی که با شرکت حدود بیست نفر در سال 

ایجاد شد، اکندو  بدجدز اداندواده ادقدفدی  8113

( علیرضا اقفی، ماهه بفر زاده و محس  اقفی)

اکدندو  کده .  بقیه اعضای اوهیه اش جدا شده اند

اتحادیه "کانو  مدافعا  حتی بسیار کوچکتر از 

و از مر ن ر در ضعیف  " کارگرا  ایرا  آزاد

تری  دورا  حیات اود است و با کدمدک چدندد 

شمعک سر جاست، آاری  فیلش را مدوا کدرده 

 . است
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 کارگری

یدعدندی دو سدال بدعدد از روز  8119از سال  

کارگر سقز که مسا ل جندبدش کدارگدری ایدرا  

در جنبش جهانی کارگری مورح شد، اقدامدات 

( مرکز ممبست ی آمریکدایدی) سوهیداریتی سنتر 

نیز برای یافت  جای جایی در جندبدش کدارگدری 

مدند دامدی فدعداهدید  اتدحداد بدید  .  ایرا  آغاز شد

اهمللی در تورنتو در دو دیدار جداگانده از مدر 

نوع ممکاری با نمایندگا  سوهدیدداریدتدی سدندتدر 

امتناع کردند، مهدی کومستانی که در آندزمدا  

از اعضای اتحاد بی  اهدمدلدلدی بدود را بدا ادود 

ممراه سااتند تا به وسیله وی با فعاهی  جدندبدش 

از آنددزمددا  .  کددارگددری ایددرا  تددمددائ بدد ددیددرنددد

مااهفت با یک راه حل آمریکایی برای جدندبدش 

کارگری ایرا  موضوع بحث فدعداهدید  جدندبدش 

مجادالت علیه سوهیداریتی .  کارگری بوده است

سنتر در جدندبدش کدارگدری ایدرا  گداه حداد و 

مدمده .  محوری بوده و گاه فروکش کدرده اسدت

فعاهی  جنبش کارگری، فعداهدید  سدازمدا  مدای 

چ  و حتی آندهدا کده از دور مسدا دل جدندبدش 

کارگری ایرا  را دنبال می کنند از ورفی  ای  

مباحث و آنچه تاکنو  روی داده باوبی مدودلدع 

. مستند و نیازی به بازگویی مدمده آندهدا ندیدسدت

یکی از نقاو او  مجادهه بر سر استقالل مداهدی 

جنبش کارگری ایرا ، مند دامدی روی داد کده 

تابستا  امسال اسانلو در یک برنامه تلویدزیدو  

اندیشه حضور یافت و باحب سلدودندت ودلدب 

. آ  بد مزار دالر به وی کدمدک مداهدی کدرد

اگر در ای  نوشته از دالیل تومی  آمیز و شدر  

آور کمک ماهی یک سدرمدایده دار بده فدعداهدید  

اعتبابی و اانوادمای شا  که اسانلو شندیدد و 

د  بر نیاورد ب ذری ، ای  موضوع مباحای حاد 

فددعدداهددیدد  .  را در جددنددبددش کددارگددری دامدد  زد

کارگری ایرا  بدو  میچ ممامن دی از جدیدشدی 

در داال و اار  کشور و حدتدی سده ندفدر از 

رضددا شددهددابددی، شددامددر  ) کددارگددرا  زندددانددی، 

بسرعدت دسدت بدکدار ( زمانی و محمد جراحی

شدند و از مرزمدای مدویدت جدندبدش کدارگدری 

رضا شدهدابدی بدا وجدود بدیدمداری .  دفاع کردند

حادش که در اار ساتی و شکنجه مای دورا  

زندا  به آ  دچار شده است و درست من امدی 

که در اعتراض به تبعیدش از زندا  اوید  در 

اعتباب غذا بسر می برد، م  در انتشار یدک 

بیانیه سه نفره شرکت کرد و م  جداگانه مقداهده 

نوشت و از استقالل ماهی جنبش کارگری دفاع 

کانو  مدافعا  در ای  جدال حیاتی که بر .  کرد

سر مویت و مرزمای درو  و بدیدرو  جدندبدش 

بدعدالوه .  کارگری جدریدا  داشدت، سداکدت بدود

من امی کده اسداندلدو و جدهدانشدامدی مدیدلدیدوندر 

باحب تلویزیو  رما از باالی سدر کدارگدرا  

ایرا  برایشا  کمیته اعتباب درست کردند و 

اسانلو م  با کمک ماهی و تدارکاتی جهانشامدی 

شد، کانو  مدافعدا  )!(  مس ول کمیته اعتباب 

من ا  برکناری اسانلو از میات .  مااهفتی نکرد

مدیره سندیکای واحد مد  کداندو  مددافدعدا  از 

در مدر سده اید  .  سندیکای واحدد دفداع ندکدرد

موارد، که یک جدال حاد در جندبدش کدارگدری 

در گرفت و جای احزاب چ  را نیدز بده مدیدا  

زیدرا کداندو  .  کشید، کانو  مدافعا  ساکت بود

مدافعا  مانند ممه جریانات بی جای اه در تدوده 

بنابرای  کداندو  .  کارگر، چش  امید به باال دارد

مدافعا  نه تنها با اسانلو که اکنو  فردی اسدت 

که به باال و مدراکدز قددرت سداز وبدل شدده، 

مااهفتی نمی کند بلکه اسانلو با البی گری اود 

در تلویزیدو  دوهدتدی آمدریدکدا بده ندفدع کداندو  

مدافعا  مایده ی امدیدد اید  کداندو  اداندوادگدی 

 . است

من امی که با بروز اوهی  نشانه ما از فدعداهدیدت 

مای سوهیداریتدی سدندتدر در جدندبدش کدارگدری 

" اور فساد در جنبش کارگدری" ایرا ، مولب 

منتشر شد اوهی  و تنها کسی که از ایرا  مقاهده 

نوشت و با توجه فدعداهدید  کدارگدری بده ادودر 

سوهیداریتی سنتر مااهفت کرد، علیرضا ادقدفدی 

 8119اگددر فددرض شددود کدده در سددال .  بددود

علیرضا اقفی موابق اوالعات و تدحدلدیدلدی کده 

داشت اور سوهیداریتی سدندتدر را جددی ندمدی 

دانست، چرا مدند دامدیدکده بدادش دا دمدا رو بده 

افزایشی از فعاهی  کارگدری بده ادودر آ  جدی 

بردند، بجای تجدید ن ر در ارزیابدی ادود، بدا 
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برسمیت شنااته شد  کانو  مددافدعدا  بدعدندوا  

تنها تشکل مستقل کارگری از ورف ندهدادمدای 

و سازما  جهانی " ای تی یو سی"جهانی ن یر 

باالاره علیرضا اقدفدی روزندامده !  کار می داند

ن ار آزاد است یا فعال کارگری؟ چ ونه اسدت 

و سدازمدا  جدهداندی کدار "  ای تی یدو سدی" که 

برای دعوت از روزنامده ند دارا  آزاد ایدرا  

سال بعد از سال، از کانو  مدافعا  دعوت می 

کنند؟ چرا اقفی بدعدندوا  یدک روزندامده ند دار 

آزاد، گزارش شرکت اود در اجالئ سدازمدا  

جهانی کار را به جامعه روزنامه ن اری ایرا  

که ساههاست از ن ر تعداد زندداندی، مدقدا  دو  

 را در جها  دارند، ارا ه نداد؟     

وبقه کارگر ایرا  تشکل مای سدراسدری ادود 

را ندارد و هذا فاقد نمایندگا  منتاب اود برای 

. شرکت در مر نوع اجالئ و جلسده ای اسدت

در ایرا  تنها دو تشکل سندیکای واحد و مفدت 

تجه از نوع تشکل توده ای کارگری مستدندد کده 

نمایندگانش مستقیما توسو کارگرا  مدحدل کدار 

تنها نمایندگدا  اید  دو تشدکدل .  انتااب شده اند

می توانند مستقیما کارگرا  محل کدار ادود را 

در مر اجالسی نمدایدنددگدی کدندندد و مدوداهدبدات 

عددمددومددی و مددورد وفدداق کددارگددرا  را وددرح 

بددنددابدرایدد  تدمددا  کسدانددی کده مددندتدداددب .  ندمددایدنددد

کارگرا  محل کار اود نیدسدتدندد تدندهدا فدعداهدید  

اوهدید  سد دوال .  کارگری مدحدسدوب مدی شدوندد

منودقدی اید  اسدت کده از مدیدا  تشدکدل مدای 

کارگری مال سندیکای واحد، سنددیدکدای مدفدت 

تجه و یا سندیکای فلز کار و مکانیک که تشکل 

مای محل کار مستند و یا از میا  تشکدل مدای 

فعاهی  کارگری ن یر کمیته جی یدری و کدمدیدتده 

ممامن ی و منجمله هیست بلند باالیی از فعاهید  

سددرشددنددائ جددنددبددش کددارگددری چددرا از کددانددو  

مدافعا  دعوت شده و ساههای متمادی ممچدندا  

می شود؟ کانال ارتدبداودی و کسدب اودالعدات 

از جنبدش کدارگدری ایدرا  و "  ای تی یو سی" 

فعاهی  و تشکل مایدش چده کسدی اسدت؟ حدتدی 

ممه اعضای مغرض کانو  مددافدعدا  مد  مدی 

دانند که اگر تشکل ما و فدعداهدید  کدارگدری در 

ایرا  را از ن ر نقش، جداید داه و امدمدیدت در 

مبارزه کارگرا  هیست کنندد، کداندو  مددافدعدا  

هدیدسدت قدرار مدی وعلیرضا ادقدفدی دراندتدهدای 

 .گیرند

جنض سندیکای کارگری فرانسوی که در ارتدبداو 

با فعاهی  ممبست ی با جدندبدش کدارگدری ایدرا  

جدافشداری کدنددد و یددک مددرز بدندددی روشدد  بددا 

سوهیداریتی سنتر و مهدی کومسدتداندی بدعدندوا  

کانو  مدافعا  نده .  عامل ایرانی آ  داشته باشد

تنها به ای  بف تعلق ندارد بلکه عدلدیدرضدا و 

محس  اقفی علنا به ارتباو با مهدی کومستداندی 

سرنوشت کدندوندی اسداندلدو .  افتاار م  می کنند

متاسفانه رامی کده اسداندلدو .  اجتناب ناجذیر نبود

رفت، ضربه بزرگی به جنبش کارگدری زد و 

مهدی کومستانی، کانو  مدافعا  و سوهیداریتی 

سنتر در ای  ضربه به جندبدش کدارگدری ندقدش 

 . اساسی داشتند

 

 کانون مدافعان و نیبراستارت  -0

کانو  مدافعا  سال گذشته مقاهه ای علیه سایت 

اینترنتی هیبراستارت ندوشدت و در آ  اداودر 

نشا  کرد که بدندیداند دذار آ  اریدک هدی، یدک 

اسرا یلی و از تضییق کنندگا  حقوق فلسویندی 

ماست و به جریانات سیاسی و کارگری ایرانی 

که در کندفدراندئ هدیدبدراسدتدارت شدرکدت کدرده 

در ن اه بسیاری عجیب بدود .  بودند، انتقاد کرد

که کانو  مدافعا  کده از مدیدچ اقددامدی عدلدیده 

مااهفا  سوهیدداریدتدی سدندتدر آمدریدکدایدی درید  

نکرده و نمی کند چدرا ژسدت ضدد اسدرا دیدلدی 

اما برای آنها کده مسدا دل جدندبدش .  گرفته است

کددارگددری را از نددزدیددک دنددبددال مددی کددنددنددد، 

ا هارات شدید کانو  مدافعا  علیه هیبراستارت 

که سوهیداریتی سنتر نه یدک شدرکدت کدندندده   -

سدداده ی کددنددفددرانددئ مددای آ  بددلددکدده یددکددی از 

جریانات دایل در سازماندمدی اید  کدندفدراندئ 

نه تنها عجیب ندبدود بدلدکده کدامدال در   -ماست 

راستای فعاهیت مای تاکنوندی کداندو  مددافدعدا  

حقیقت ماجرا ای  است که کانو  مدافعدا  .  بود

تا زمانی که در کدندفدرانسدهدای هدیدبدراسدتدارت، 

جنبش کارگری ایرا  بده مدهددی "  ورک شا " 

کومستانی واگذار میشد، انتقادی به آ  ندداشدت 

 0228یعنی تا کنفرانئ هیبراستارت در سدال 

" ورک شا "در ای  کنفرانئ ابتدا . در تورنتو

جنبش کارگری ایرا  را به مهدی کدومسدتداندی 

دادند که با مااهفت فعاهی  اتحاد بی  اهملدلدی در 

از ن ر فعاهید  اتدحداد بدید  .  تورنتو روبرو شد

اهمللی در تورنتو که از مما  زمانی که مهددی 

کومستانی عضو آنها بود رابدوده ندزدیدکدی بدا 

" ورک شدا " هیبراستارت داشدتدندد، واگدذاری 

جنبش کارگدری ایدرا  بده مدهددی کدومسدتداندی 

تاایرات منفدی بسدیداری در فدعداهدید  کدارگدری 

به مدمدید  .  ایرا  نسبت هیبراستارت می گذاشت

دهیل، سرانجا ، مس وهی  برگزاری کدندفدراندئ، 

جدندبدش کدارگدری ایدرا  را از "  ورک شدا " 

مهدی کومستانی گرفتند و بده فدریدد جدرتدوی و 

اتحاد بی  اهمللی در تورنتو دادند و وبعدا اشد  

مدهددی کددومسدتداندی و کداندو  مددافدعدا  عدلدیدده 

اید  مداجدرا سدال .  هیبراستارت بر ان یاته شدد

بعد از سال تدکدرار شدد و کداندو  مددافدعدا  و 

مهدی کومستانی متربد فربتی بودندد تدا بده 

هیبراستارت یک ضرب شست کدارگدری نشدا  

مااهفت کانو  مدافعا  علیه هیبراستارت .  بدمند

میدچ دهدیدل رادیدکداهدی نددارد و مدیدچ مدندفدعدت 

رمدا کدرد  وهدی .  کارگری را دنبال نمدی کدندد

نعمتی مانند سدوهدیدداریدتدی سدندتدر و حدمدلده بده 

هیبراستارت، نشانه ی حدتدی یدک رادیدکداهدیدسد  

بوری و تو ااهی مد  ندیدسدت بدلدکده افشداگدر 

مامیت کاسب کارانه و بدده بسدتدا  مدای جشدت 

 .  جرده ی کانو  است

 

 کانون مدافعان و سازمان جهانی کار -2

، کاندو  مددافدعدا   0282در تاریخ اول ژو   

به بد و سومی  اجالئ سازما  جدهداندی کدار 

بیانیه ای داد مبنی بر اینکه برای چندمی  سدال 

متواهی نمی تدواندد ندمدایدنددگدا  ادود را بده آ  

ای تدی یدو " در ای  بیاندیده از !  اجالئ بفرستد

برای دعوت از کانو  مدافعا  به اجالئ "  سی

مدودابدق مدمدید  .  تشکر شدده اسدت"  آی ال او" 

اوالعیده، سداهدهدای مدتدمدادی اسدت کده چدندید  

دعوتی از کانو  بورت می گیرد و تدندهدا در 

علیدرضدا ادقدفدی بدعدندوا  ندمدایدندده  8118سال 

کارگرا  ایرا  در اجالئ سازما  جهانی کدار 

 !شرکت کرد

دمه ماست که مسافرا  ژنو ندمدایدنددگدا  .  آری 

کارگرا  نیستند و کانو  مدافعدا  و عدلدیدرضدا 

اقفی تنها مدل غیر رژیمی آنسدت و بده مدمدا  

 8118فعاهی  کارگری در سال . اندازه محکو 

و من امی که علیرضا اقفی، ای  نمدایدندده ادود 

اوانده کارگرا  ایرا  از اجالئ بازگشدت، بدا 

اقفدی .  س وال و اعتراض از وی استقبال کردند

برای ساکت کدرد  فدعداهدید  کدارگدری ا دهدار 

داشته که وی اود را نمایندده کدارگدرا  ایدرا  

معرفی نکرده بلکه بعنوا  یک روزنامه ند دار 

آزاد در اجالئ بوده و حرفهایش اشتباه ترجمه 

اما ممی  اقفی در محافل اودی ما، !  شده است

دعوت شد  کانو  در ساههای متمادی را نشانه 
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آیدا مدحدمدد جدراحدی، شدامدر  .  اند، در زندانند

زمانی، رضا شدهدابدی و بدهدندا  ابدرامدید  زاده 

اوالع دارندد کده کداندو  ندامشدا  را بدعدندوا  

اود بده سدازمدا  جدهداندی "  نمایندگا  و یارا " 

کار داده است تا اعتبار بدست بیاورد و از آ  

اعتبار علیه منافع جنبش کارگری استفاده کدندد؟ 

جا  کال  اوالعیه کانو  بده سدازمدا  جدهداندی 

" نمایندگدا  و یداراندش" کار ای  است که چو  

در زندا  مستند، نمی تواند در اجدالئ امسدال 

آیا میچ فعال کاندو  مددافدعدا  در .  شرکت کنند

زنددا  مسدت؟ اگددر بددرای گدمددرامددی سددازمددا  

جهانی کار نیست چرا کاندو  از آ  دسدتده از 

فعاال  کارگری دی ر در شهرمای "یارانش که 

زندانی مستند، ندا  ندمدی بدرد و چدرا "  ماتلف

برای آزادی آنها کمجی  نمدی گدذارد؟ در مدیدا  

تشکل مای کارگری در ایرا ، کمیته ممامن ی 

بیشتری  کارگر زندداندی و بدیدشدتدرید  کدارگدر 

مجموع ساههایدی  .منت ر حک  را داشته و دارد

که اعضای کمیته ممامن ی در زندا  بوده اندد 

 . چندی  برابر ساههایی است که فعاهیت می کند

آیا بدو  اود فریبی، احدی مست که حتی یک 

دربد از ای  تبویر قالبی که علیرضا ادقدفدی 

از کانو  ارا ه می دمد را باور کدندد؟ فدعداهدید  

کارگری ایرا  حتی تعداد اعضای اندک کانو  

که محورش یک جمع اانوادگی سه نفره اسدت 

را مددی دانددنددد و ایدد  دروغددهددا فددقددو مبددرف 

مس له محوری ای  است که تنهدا .  اارجی دارد

و تنها ااتناق و سدرکدوب بدیدرحدمدانده جدندبدش 

کارگری توسو رژی  اسالمی است کده مدحدیدو 

مناسبی برای فعاهدیدت مدای ایدندچدندیدندی کداندو  

اگدر .  مدافعا  و علیرضا اقفی ایجاد کرده است

در ایرا  ذره ای آزادی وجود داشت نده رژید  

مای حاک   می توانسدتدندد عدوامدل ادود را بده 

عنوا  نمایندگا  کارگرا  به ژنو بفرستند و نده 

مهدی کومستانی و عدلدیدرضدا ادقدفدی و کداندو  

ذره ای آزادی و متدشدکدل شدد  تدوده .  مدافعا 

مای کارگری در تشکل مدای مسدتدقدل و غدیدر 

دوهتی، عربه را به کانو  مدافعا  نیدز تدندگ 

تنها باحبا  سرمایه و بدندایدع .   اوامند کرد

نیستند که از دیکدتداتدوری و سدرکدوب جدندبدش 

 !   کارگری سود می برند

 دست اندرکاران جلسات سه گانه 

برگزار کنندگا  جلسات سه گانه کده گدویدا بدر 

یک تشکدل دفداع از کدارگدرا  ایدرا  درسدت 

کددرده انددد، در کددنددفددرانددئ مددای چددنددد سدداهدده 

اایراود، از جمله از فعاهی  کارگری مادتدلدف 

بدودور ندمدونده امسدال عدلدی .  دعوت کدرده اندد

نجاتی توانست اود را به جدلدسده بدرسداندد امدا 

مامورا  امنیدتدی از ادرو  داود رضدوی در 

ای  .  آاری  هح ه در فرودگاه جلوگیری کردند

فدعداهدید  کدارگدری فعاهی  کارگری در جلسه با 

فرانسوی شرکت کرده اند اما میچ یدک مداندندد 

اقفی اود را نماینده کارگدرا  ایدرا  جدا ندزده 

میچ مترجمی م  به اشتباه آنها را ندمدایدندده .  اند

در اجدالئ .  کارگدرا  ایدرا  مدعدرفدی ندکدرده

سازما  جهانی کدار، دعدوت کدندندده و  8118

دعوت شونده و مترجد ، مدمد دی دسدتدشدا  در 

ای  وقدایدع حدابدل یدک !  یک کاسه بوده است

البی گری فساد آور است که مهدی کومستداندی 

می کوشد آ  را بده فدعداهدید  جدندبدش کدارگدری 

جدندبدش کدارگدری تداریدادا .  ایرا  سرایت دمدد

قدرتش را از مبارزه و عمل مستقی  اعتراضدی 

اود علیه کارفرماما و دوهتدشدا  مدی گدیدرد و 

روزی که به میدا  بیابد بساو ای  البدی گدری 

و دعددوت کددنددندددگددا  و دعددوت شددوندددگددا  بدده 

 .       سازما  جهانی کار را جارو می کند

فعاهی  کارگری مر ساهه من ا  اجالئ سازما  

جهانی کار از جمله عدلدیده شدرکدت شدورامدای 

اسالمی و دی ر تشکل مای دوهتی که ادود را 

بعنوا  نمایندگا  کارگرا  ایدرا  جدا زده اندد، 

آیا باید علیه علیرضا ادقدفدی .  ت امرات می کنند

و کانو  مدافعا  م  که در اجوزیسیو  اود را 

نماینده کارگرا  ایرا  جا مدی زندندد، جدالکدارد 

ای " نوشت، ت امرات کرد و اوالعدیده داد تدا 

و سازما  جهانی کار متوجه کانال "  تی یو سی

معیوب کسب اوالع اود از جدندبدش کدارگدری 

 ایرا  بشوند؟     

اوالعیه ژو   امسال کانو  به مدنداسدبدت عدد  

شرکتش در بدد و سدومدید  اجدالئ سدازمدا  

جددهددانددی کددار بسددیددار گددمددراه کددنددنددده اسددت و 

تبویری کامال غیر واقعی و سراجدا دروغ از 

اهبته کسی از نامه ای .  کانو  به دست می دمد

ارا ه کدرده اندد، "  ای تی یو سی" که ایشا   به 

اوالعی ندارد و استناد ای  ندوشدتده بدر نسداده 

فارسی آ  است که اود کانو  مدافعا  منتدشدر 

و "  ای تدی یدو سدی" در نامه کانو  بده .  کرده

آقایا  محمدجدراحدی : " سازما  جهانی کار آمده

و شامر  زمانی مر دو در زنددا  مسدتدندد و 

توانند به عنوا  نمایندگا  ای  ندهداد در آ   نمی

ممدزمدا  یدارا  دید در ...  اجالئ شرکت کنند 

کاندو  مددافدعدا  حدقدوق کدارگدر آقدایدا  رضدا 

شهابی و بهنا  ابرامی  زاده و م  چنی  فدعداال  

کارگری دی ر در شهرمای ماتلف در زنددا  

آیا محمد جراحی و شدامدر  ".  به سر می برند

زمانی نمایندگا  کانو  مدافعا  مستند؟ آیا اید  

کده در اید  ندامده از   -دو که با رضا شهدابدی 

علیه اسانلو که از   -یارا  کانو  اوانده شده اند

سلونت ولبا  جول گرفت، اوالعیه دادند و از 

اتکا به اود ماهی جنبش کارگری دفاع کدردندد، 

می توانند نماینده کانو  مدافعانی باشند کده در 

ممی  مورد مشاص، ال  تا کدا  حدرفدی ندزد؟ 

جاهب توجه است که نامده کداندو  بده سدازمدا  

جهانی کار در ماه ژو   امسال و در بدحدبدوبده 

مباحث علیه اسانلو و جول گرفتنش از سلدودندت 

کداندو  مددافدعداندی کده .  ولبا  منتشر شده است

حرف اول را علیه مااهفا  سوهیداریتی سنتر و 

مددادداهددفددا  راه حددل آمددریددکددایددی بددرای جددنددبددش 

کارگدری مدی زنددا کداندو  مددافدعداندی کده از 

برکناری اسانلو از مدیدات سدنددیدکدای شدرکدت 

واحد حمایتی نکرد با آ  که مهدی کدومسدتداندی 

ارتباو و ممکاری وی را با سوهیداریتی سندتدر 

تا ید کردها کانو  مدافعانی که با تشکیل کمیدتده 

اعتباب برای کارگرا  ایرا  توسو اسانلو و 

جهانشامی میلیدوندر بداحدب تدلدویدزیدو  رمدا، 

مااهفت نکردا آیا ای  فعاهی  کارگری زندداندی، 

 نماینده و یارا  کانو  مدافعا  مستند؟ 

محمد جراحی و شامر  زمانی که مدی !  ش فتا

کانو  در سازما  جهداندی کدار "  نماینده" توانند 

کانو  "  نمایندگا " عالوه بر .  باشند، در زندانند

کانو  م  در زندانندد، یدعدندی "  یارا " مدافعا ، 

عالوه بدر "!  رضا شهابی و بهنا  ابرامی  زاده" 

فعاال  کدارگدری دید در ( "تمامی م  ندارد)ای  

با آنکده .  در زندا  مستند"  در شهرمای ماتلف

روش  نیست کده مدودابدق  اسداسدندامده کداندو  

به چه کسانی گفته مدیدشدود و آندرا در "  یارا " 

مت  ان لیسی به سازما  جهانی کار چه ترجمه 

کرده اند، اما تبویر دروغدیدندی کده ایدندهدا از 

اود ارا ه داده اند بیان ر اید  اسدت کده گدویدا 

کانو  مدافعا  در قلب جنبش کدارگدری ایدرا  

در حال یک نبرد با باحبا  سرمایه و بنایدع 

است و بسیاری از نمایندگا  و یاراندش کده از 

فعداال  کدارگدری دید در در " قضا مم ی بجز 

از چهره مای شدنداادتده شدده " شهرمای ماتلف
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فعاهی  جنبش کارگری زیادی منت گذاشدتده اندد 

که برای مر جلسه یک جاراگراف ابر رسداندی 

کرده اند، من امی که با سااالت متعدد فدعداهدید  

و   -جنبش کارگری روبرو شدند، اندک انددک 

اودالعداتدی را دربداره   -اهبته جدراداش گدرانده 

جروژه تشکل سازی بیرو  می دمند که اهبته با 

ماال اید  کده در .  عملکردشا  تناقض م  دارد

قرار بر ای  گردید کده دعدوت از " جلسه دو ، 

فعاال  کارگری و تشکل مای مستقل در جلسده 

در بدورتدی کده ".  ای وسیع تر بورت جذیرد

برای نشست سو  از میچ تشکلی دعوت بعدمدل 

ندفدر از فدعداهدید  کدارگدری  89از بیانیه .  نیامد

عضو کمیته ممامن ی چنی  بر می آید که اینها 

موابق مبوبه نشست دو  اودشا ، حدتدی از 

کمیته ممامن ی مد  کده مدحدمدود بداهدحدی در 

نددوامددبددر  12) گددفددتدد ددو بددا تددلددویددزیددو  دریددچدده 

به عضویت در آ  افتاار مدی کدندد، (    0282

دعوت ندکدرده اندد و عدلدت آ  کدامدال روشد  

دست اندرکارا  ای  جلسدات، بدا اودالع .  است

از سابقه بسیار منفی کانو  مدافعا  نزد فعاهید  

جناح چ  و سوسیاهیست کارگری، بدرست از 

دعددوت از تشددکددل مددای مسددتددقددل کددارگددری 

اودداری کردند و ابل را بر شدرکدت فدردی 

فعاهی  کارگری گذاشتند تا م  از تاایرات منفدی 

ممکاری با کانو  مدافعا  بکامند و م  جدواب 

رد تشکل مای کارگری را ممراه بدا دالیدل آ  

گویا می شود کانو  مدافعا  را !  دریافت نکنند

کیلومتر اعضایش را بفر کدرد اوراق نمود و 

در ساات  یک تشکل کارگدری سدود و از آنها 

می جنداشتند که اگر دعوتی به بعمل ( 2!)جست

ابدال مداداهدفدتدی !  نیاید، جواب ردی م  نیدسدت

از آنجا که ساات  تشکل کارگری ! وجود ندارد

از باالی سر کارگرا ، نتیدجده ی نداتدواندی در 

مددتددحددد کددرد  و عدداجددزمددانددد  از فددعدداهددیددت 

دسدت .  سازمان رانه در مدیدا  کدارگدرا  اسدت

اندرکارا  ای  جلسات یک ای میل اعال  کدرده 

اند تا عالقه مندا  اودشا  تدمدائ بد دیدرندد و 

اگر م  ن رفتند، مشکل برگزار کدندنددگدا  اید  

می گویند که ای مدیدل داده اندد .  جلسات نیست

دست یافت ا  !  اوب می اواستند تمائ ب یرند

به کیمیای ایجداد تشدکدل سدراسدری کدارگدری، 

حدتدی !  عجب قدرت اقناع ایره کننده ای دارندد

اگر مس له ایجاد تشکل مای توده ای کدارگدری 

نباشد و ای  جمع قبدد ایدجداد تشدکدل فدعداهدید  

کارگری را داشته باشدد، مدمده بدیداد دارندد کده 

ایجاد کمیته جی یری و ممامن ی نیز، جیشداجدیدش 

با جمع آوری مزارا  امضا از کارگدرا  تدوا  

نحوه فعاهیت دست اندرکارا  جلسات سده .  بود

گانه را مقایسه کنید با کمیته جی یری که با بیش 

از دو مزار امضا و کمیته ممامن ی با بیش از 

سه مزار امضا، مدر دو قدبدل از تشدکدیدل، از 

 . کارگرا  تا یدیه گرفتند

برگزار کندنددگدا  جدلدسدات سده گدانده، بهرحال 

من امی که با س دوال بسدیدار ودبدیدعدی فدعداهدید  

جنبش کدارگدری روبدرو شددندد کده اید  جدمدع 

کوچک به چده اکسدیدری بدرای ایدجداد تشدکدل 

سراسری کارگری دست یافته اند که بد سدال 

است دی را  به عقلشا  نرسیدده بدود، بدا یدک 

شعبده بازی کالمی، منتقدی  را ماداهدف ایدجداد 

در دفداع از !  تشکل سراسری کارگری دانستند

هزو  و مولوبیت تشدکدل سدراسدری کدارگدری 

! حتی تعدادی مقاهه نوشته و اوالعیه بادر شد

نزد ای  بی ابرا  از تاریخ جندبدش کدارگدری، 

گویا در تما  عمر وبقه کارگر، هح ه ای بدوده 

که تشدکدل سدراسدری کدارگدری فدورا الز  و 

 ! ضروری نبوده است

تشکل سدراسدری بدرای کدارگدرا  یدک تدابدلدو 

نیست که بر سر سااتمداندی نبدب شدود و یدا 

تشدکدل .  عده ای تدحدت ندا  آ  فدعداهدیدت کدندندد

سراسری برای کارگدرا ، ادجداهدت کدمدتدر از 

اانواده، تغذیه، بهداشت، مسک  و رفاه بیدشدتدر 

برای اانواده مای کارگری را به ارمغدا  مدی 

آوردا تشکل سراسری کارگری مدارئ بدهدتدر 

و آینده مناسبتری برای فرزندا  وبدقده کدارگدر 

بددبددار مددی آوردا تشددکددل سددراسددری کددارگددری 

ساعت کار کمتر، دستمزد بدهدتدر، مسدافدرت و 

تفریح، کامش کشتار کارگدرا  و کدمدتدر شدد  

قوع دست و جایشا  در محیو کار را به ممراه 

کدا  کارگر اسدت کده اوضداع بدهدتدر را . دارد

ناوامد و مااهف سازما  و ابزاری بداشدد کده 

رویامایش را متحدقدق کدندد؟ تشدکدل سدراسدری 

کارگری مانع ااتناق و دیدکدتداتدوری و مددافدع 

. آزادی بیا  و نشر و تجمع و ت دامدرات اسدت

تشکل مای سراسری کارگدری از نشدریدات و 

سایتها و شبکه مای تلویزیونی اود در مدقدابدل 

مر سانسوری دفاع اوامند کرد و رژی  ما می 

دانند که بهای مقابله بدا نشدریدات و سدایدتدهدا و 

تلویزیو  مای کارگری، ت امرات میلدیدوندی و 

کدا  آزادیدادواه .  اعتبابات عمومی اوامد بود

است که مداداهدف تشدکدل سدراسدری کدارگدری 

 باشد؟ 

ااک ریز اول جوشاهی تر از آ  بود کده حدتدی 

سدجدئ بده مدندتدقددید  .  چند روز م  دوا  بیاورد

انتدقداد شدد کده سدکدتداریسدت مسدتدندد و ادار  

اگدددر در ایددد  بدددحدددث مشدددادددص، .  کشدددوری

سکتاریس  را بدرتدری مدندافدع تشدکدل ادود بدر 

منافع وبقه بدانی ، کانو  مدافعا  سدکدتداریسدت 

ندزد ایدندهدا .  مدادو  سدکدتداریسدت اسدت.  نیست

. مهدی کومستانی برتر از مدندافدع ودبدقده اسدت

کافی است گرومدی و فدردی سدابدقده اندتدقداد و 

مااهفت با مهدی کومستانی را داشتده بداشدد تدا 

کانو  مدافعا  و علیرضا اقفی، مّال ممکاری 

آنها بدا تشدکدل مدای کدارگدری حدتدی در روز 

ندفدر از فدعداهدید   89بدا بدیداندیده .  کارگر باشند

کارگری در مااهفت با کانو  مدافعا  و جروژه 

تشکل سازی دست اندرکارا  نشست سه گانده، 

و تدازه (  9.) ای  دومی  ااکریز نیز فرو ریات

معلو  شد برگزار کنندگدا  اید  جدلدسدات مدیدچ 

جشتوانه تحلیلی و تاریای بدرای ایدجداد تشدکدل 

سراسری کدارگدری نددارندد و جدر از تدنداقدض 

بده مدمدید  دهدیدل آندهدا بدرای جدوشداندد  .  مستند

عوارض منفی ممکاری با کداندو  مددافدعدا  و 

ممچنی  مس وهیت ناجذیری در قبال تبدمدیدمدات 

جلسات سه گانه، اعدال  داشدتدندد کده سدادند دو 

ندارند، ممه بعنوا  فرد شرکت کرده اندد، مدر 

فددردی حددرف اددود را مددی زنددد، مددیددچ کددئ 

مس وهیتی در قبال حرف و یدا ندوشدتده شدرکدت 

کننده دی ر ندارد، ابال تشکلی درسدت نشدده، 

منوز اتفاقی نیافتاده، فقو چندد جدلدسده بدرگدزار 

 !  شده است، چیه ای  ممه شلوغش کردید

کار که به اینجا رسید علیرضا اقدفدی و کداندو  

مدافعا ، یواشکی دکاندی بداز کدردندد کده یدک 

نددبددش آ  تددابددلددوی تشددکددل سددراسددری فددعدداهددیدد  

کارگری بود و نبش دی رش تشکدل سدراسدری 

توده ای کارگدری مدمدراه بدا تشدکدل کدارگدری 

. مستقل قلمداد کرد  انجمنهای بنفدی رژیدمدی

ای  هدزومدا ند در مدحدمدود بداهدحدی ندیدسدت و 

مس وهیتی م  بر دوش وی ندمدی گدذارد چدو  

موابق قاعده عمومی مر عضو حرف ادودش 

 ! را می زند

تلویزیون دونتی نمریکنا و تشنکنل سنراسنری 

 کارگری  

در ای  بدحدبدوحده، تدلدویدزیدو  دوهدتدی آمدریدکدا       

 (voa  ) بی اوالع از تغیدیدر اوضداع، مدودابدق

نقشه ای از جیش تعیی  شده که بعهده داشدت و 
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یا با ابتکار اود اسانلو و بددو  اودالع دسدت 

اندرکارا  نشستهای سه گانه، در برنامه جامعه 

نده از زبدا  اسداندلدو (  8331اول آذر ) مدنی 

بلکه از زبا  مجری برنامه، مدهددی فدالحدتدی، 

کانو  مدافعدا  حدقدوق کدارگدر : " ا هار داشت

تشکلی است که شاید برای اوهی  بار بتواند در 

ایرا  آرزوی ممه فعاهی  کارگری را بر آورده 

کند مبنی بر اینکه یک تشکل اتحادیه سراسری 

زمینه شکل گیری .  کارگرا  ایرا  بوجود بیاید

ای  تشکل، نحوه شکل گیدری و بدعدد فدعداهدیدت 

مایی که کانو  مدافعا  حقوق کدارگدر در اید  

یازده ساهه فعاهیت اود کرده، مدمده نشدا    -ده 

می دمد که ای  توا  باهقوه را دارد کده تدبددیدل 

اید  ."  بشود به یک اتحادیه سدراسدری بداهدفدعدل

مدمدا  (  voa) برنامه تلویزیو  دوهتی آمریدکدا 

بددالیددی را بددر سددر کددانددو  مدددافددعددا  و دسددت 

اندرکارا  نشست سه گانده آورد کده در دوره 

باتیار اعال  ایجاد تشکل سدراسدری کدارگدری 

از رادیو مسکو بر سر ودرح و ندقدشده حدزب 

توده برای ایجاد تشکل سراسری آورد و باالتر 

 . بدا  اشاره شد

من ا  جاش ای  برنامه، عکئ علیرضا اقفی و 

فریبرز ر یئ دانا را بدعدندوا  فدعداهدید  کداندو  

فریدبدرز ر دیدئ داندا ودی .  مدافعا  نشا  دادند

: اوالعیه ای در بفحه فیئ بوک اود نوشدت

نفر دی ر، یعنی تدقدریدبدا  22-12م  م  مانند "

موضوع را نوشت  و . ممه، از آنجا بیرو  آمد 

جاش کرد  و جئ از آ  م  نه کاری با کداندو  

در واقع تهی شده داشت  و نه حرفی در آ  باره 

تکلیف اسانلو م  که از ن در مد  روشد  .  زد 

با ایشا  میچ کداری ندمدی تدواند  داشدتده .  است

محمود باهحی که به مدجدرد سد دواالت ."  باش 

فعاهی  کدارگدری دربداره چدندد و چدو  ایدجداد 

تشکدل کدارگدری سدراسدری بده مدیددا  آمدد و 

س وال کنندگا  را مداداهدف تشدکدل کدارگدری، 

سکتاریسدت و ادار  کشدوری ندامدیدد، مدندوز 

( voa) مواهب برنامه تلویزیو  دوهتی آمریکا 

در مورد کانو  مدافعا  را که با میدچ یدک از 

ا هارات تاکنونی اودش نیز اوانایی نداشدت، 

امدا چدو  اعضدای .  رسما تکذیب نکرده اسدت

کانو  مدافعا  جشتیبا  ای  برنامه تدلدویدزیدوندی 

بودند، به سکوت توا  با رضایدت ادود بسدندده 

نکردند و به فریبرز ر یئ دانا حمله ور شددندد 

نفر دید در،  22-12م  م  مانند "که با ا هار 

، چدهدره " یعنی تقریبا ممه از آنجا بدیدرو  آمدد 

01 

دروغدید  مدهددی فدالحدتدی و اسداندلدو و سازی 

ربداره کداندو  د(  voa) تلویزیو  دوهتی آمریکا 

 . مدافعا  را برمال کرد

در حمله به فریبرز ر یئ دانا، آ  چهره ای از 

کانو  مدافعا  نمایا  شد که فدعداهدید  کدارگدری 

داال در گفت ومای رو در  رو معدمدوال بدا آ  

روبرویند، یعنی روبرو شد  کانو  مدافدعدا  و 

علیرضا اقفی با منتقدی  با فحداشدی و اشدوندت 

بدچده " بدی  من ور کانو  مدافعا  یدک .  زبانی

علدی ابدغدر شبت و چهار ساهه بنا  "  تهرو 

زاده را به مدیددا  فدرسدتدادندد تدا بدا یدک زبدا  

عفونی از فریبرز ر یئ دانا و دی ر مداداهدفدا  

اید  فدرسدتداده .  بد دیدرد"  نسدق" کانو  مددافدعدا  

کانو  كه وقدتدی سدوار اتدوبدوئ و مدتدرو مد  

شود، آنها كه م  توانند روى جدایشدا  بدایسدتدندد 

باید بلند شوند تا وی بنشیند، با ابتال به عدفدوندت 

زبانی و بعنوا  دانای کل راوی قبه ما که از 

 : ممه چیز با ابرست، سه مدف دارد

" نفر 22-12" با حمله به ر یئ دانا، آ    -اهف 

جدا شده از کانو  مدافعا  را مرعوب کدندد کده 

زیرا تدمدا  .  جدایی و علت آنرا علنا اعال  نکنند

نقشه مای مهدی فالحتی درباره کانو  مدافعدا  

را نقش بر آب و جروژه تشکل سازی را ماتدل 

آقدای " از ن در کداندو  مددافدعدا ، آ  .  می کنند

مستفعی و دی ر رفدتده مدای کداندو  مدندوز در 

باورشا  است حزب تدوده و اکدادریدت، مسدیدح 

آندهدا کده تدرک "... و ..."  ناجی بوده و مسدتدندد

رادیدکدال   کانو  و یا کمدیدتده و یدا مدر تشدکدل

دی ری را کرده اند، توی کفش مایشدا  ریدگ، 

 ."  که چه عرض کن  قلوه سنگ داشته اند

منتقدی  تشکل سازی محدمدود بداهدحدی و   -ب 

کانو  مدافعا  را تدندهدا فدعداهدید  کدارگدری در 

اار  کشور جلوه دمد و فعاهی  کارگری داادل 

را موافق و با زبانی که اساسا فقدو شدایسدتده و 

الیق دفاع از کانو  و عدلدیدرضدا ادقدفدی اسدت، 

... آقای اقفی و کاک محمودباهحی و : "ب وید

حداقل ماندند در ایرا  و قدوت دسدت جدواندا  

اید  دو ...  شما بی وونا  چه مدی کدندیدد.  شدند

رو جاشی  بیای  مدیددو  آزادی و بدا مشدت  قد 

. گره کرده از کارگر و زحمتدکدش دفداع کدندید 

عدده ایدی بده ..." "... اگه شلوارتو  اشک شده

ان شتا  دست و جدا، مدی ادوامدندد !!  تعداد شاید

. فضدوهدی بدئ اسدت!!!!  حرکت کنند، به توچده

!!!!! هچک به سره دست و جا حنا بسته، بتو چده

حرکت کارگرا کجای شمایا  را مدی سدوزاندد؟ 

از کی مدزد مدید دیدری کده سدوزش را تدحدمدل 

 "کنی؟

محمود باهحی با ای  فحاشا  راه گ  کرده بده  

بفوف شریف جنبش کارگری، دست اندر کار 

ایدجداد تشددکدل بدرای کدارگدرا  ایددرا  اسدت و 

اعضای کمیته ممامن ی کده مد  اکدندو  تدعدداد 

اعضای زندانیش بیشدتدر از کدل تدعدداد کداندو  

مدافعا  است و آنها که زندانی نیستند نزد سدجداه 

و وزارت اوالعات بیش از بدد جدروندده بداز 

! تدمدائ بد دیدرندد"  ای مدیدل زیدر" دارند، باید با 

کانو  مدافعا  و دست اندرکارا  جروژه تشکدل 

سازی باید به افالئ افتاده بداشدندد کده بده دفداع 

 .  چنی  فحاشانی نیازمندند

اقفدی :"... اابات کند که اقفی کارفرما نیست  -  

قوعه زمیدندی تدقدربدیدا مدزار مدتدری ادریدد در 

بیابانهای کر ، اقباد بیمار ایراندالر یکبد و 

بیست و جنض توما  را رسانید به مبل  باالی سه 

وزمی  م  درگسترش شدهدرمدا در . مزارتوما 

ای  یعندی مدزار .  یک مرکز تجاری قرارگرفت

. ... متر زمی  به چدندد ده مدیدلدیدو  تدبددیدل شدد

انتهای ممی  زمی  سدوهده ایدی سداادتده شدد کده 

دراجاره چند کارگرجوا  کابینت ساز می باشدد 

و ممیشه قسمتی ازاید  اجداره بدهدا مدزیدنده مدا 

انتشاراتی کانو  و مما  مسافرت مایی کده بده 

. حضرت واال مقا  رسانیدند، مدی رسدد(  وول)

منن ننزدینه بنه !  اما کارگرا  کارادانده ادقدفدی

یکسال و نیم است که به کارخانه رفنت و نمند 

به جز یک کارگدر کده آ  مد  ببدورت  . دارم

دی ری را حدتدا  کار می کندا کارگرا  شراكت

و ادقدفدی در .  در سلوههای سر به مهر نددیدده ا 

ای  کاراانه ع ی  کارگری اسدت کده بدا تدمدا  

 ". توا  م  کار می کند م  فعاهیت کانونی

کانو  مدافعا  یک تشکل حامی است و نه یک 

بدندابدراید  اعضدایدش .  تشکدل مدرجدع کدارگدری

. هزوما نباید کارگر و یا فعدال کدارگدری بداشدندد

آنچه که مدوقدعدیدت .  کما اینکه نبوده اند و نیستند

وبقاتی و شغلی علیرضا اقفی را به میا  آورده 

نفر از فعاهی  کارگری نیز در بیانیه اود  89و 

بدا  جردااته اند، نقوه ن رات محمود باهحدی 

در مورد افراد مناسب برای فعداهدیدت کدارگدری 

از ندد ددر مددحددمددود بدداهددحددی افددرادی بددا .  اسددت

موقعیت ماهی و شغلی علیرضدا ادقدفدی مدنداسدب 

فعاهیت مشتدرک بدرای دسدت یدابدی بده امدداف 

 .   کارگری نیستند

بهر حال، با وجود ممه اید  تدجدارب، بدرگدزار 
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کددنددندددگددا  ایدد  سدده جددلددسدده قبددد دارنددد بددرای 

کارگرا  ایدرا  تشدکدیدالت سدراسدری درسدت 

تشکل توده ای کارگری تنها می تواند بدر !  کنند

تشکل مای مای مدحدل کدار مداندندد شدورامدا و 

و نده تدندهدا ) سندیکاما بنا شود و بهتری  حاهدت 

آ  است که مدجدمدوعده ای از جدرقددرت ( حاهت

تری  تشکل مای کارگری محل کار، دسدت بده 

. کار ساات  تشکل سدراسدری کدارگدری شدوندد

بدو  میچ شکی، ای  جروژه در مقایسه با قدبدلدی 

ما، بی جایه و اسائ تری  آنهداسدت و حدتدی بدا 

وجود آنکه اسانلو عکئ کانو  مدافعدا  را در 

ماه نشدا  مدهددی فدالحدتدی از بدرندامده سدازا  

تلویزیو  دوهتی آمریکا داده، به اودی اود از 

جیش شکست اورده و هزومی به مقابله ند دری 

ایدند دونده .  و تحلیلی ندارد و فقو باید افشا شدود

ورحها ممواره مرده متوهد می شوند و هومدات 

بعضا جبرا  ناجذیری به وجهه و اعتبدار دسدت 

. اندرکارانش در جنبش کارگری وارد می کندندد

برای کسا  دی ری کده در آیدندده قبدد ایدجداد 

تشکدل سدراسدری از بداالی سدر کدارگدرا  را 

داشته باشند، تدجدربده شدکدسدت ادورده کداندو  

بدا روشدی کده .  مدافعا  را م  باید اضافه کدرد

دست اندرکارا  جلسات سه گانه در جیش گرفته 

اند، تنها دکور و ماکدت یدک تشدکدل کدارگدری 

سراسری را می توانند بسدازندد و نده ادود آ  

بنابرای  مه ، مباحای است که حدول .  تشکل را

ورحهای چ ون ی سااته شد  تشکل کارگری 

در محل کار، ببورت رشته ای، مدندودقده ای، 

سراسری و با اتکا به توده کارگر و توسو اود 

کارگرا  جریا  می یابد و می تواند بدرای کدل 

 ( 3)جنبش کارگری ایرا  روشن ر و مفید باشد

 

 :هازیرنویس 

، "شما قدر انجمنهای اسالمی را نمی دانید" - 8

سدداددنددرانددی بددهددزاد نددبددوی در جددلددسدده مدددیددرا  

نشدریده کدارگدر .  8131کاراانجدات در سدال 

 .8182، آبا  83امروز، سال دو ، شماره 

جدامدعده مددندی، تدلدویدزیدو  دوهدتدی برنامه   -  0

بدا آقدای مدندبدور اسداندلدو، " ، ( VOA) آمریکا 

، اول " موضوع کانو  مدافعا  حدقدوق کدارگدر

 :در هینک زیر 8131آذر 

  http://ir.voanews.com/media/all/civil-

society1/latest.html?z=4086 

 .  رجوع شود به ضمیمه شماره یک - 1

ی در گدفددتددکدو بددا بددرنددامدده جدبدالح مددازو  -  2

00 

( 0282یدازده ندوامدبدر ) تلویدزیدو  کدومده هده 

درباره جروژه تشکدل سدازی دسدت انددرکدارا  

نشست سه گانه، بدرست بر ای  ابل عدمدومدی 

مورد قبول کل جنبش کارگری تداکدیدد کدرد کده 

تشکل توده ای سراسدری کدارگدری بدر تشدکدل 

مای محل کار ن یر شدورا و سدنددیدکدا مدتدکدی 

منتهدا بدالح مدازوجدی بددو  در ند در .  است

گرفت  هومه ای که محمدود بداهدحدی و دید در 

فعاهی  گرایش چ  و سوسیاهیست از مدمدکداری 

با کانو  مدافعا  اوامند دید، حرکت ایدندهدا را 

شدورامدای " اگر در جهت ایجاد تشکدلدی مداندندد 

اگدر چده مددف .  باشد، تا دیدد کدرد..."  ممکاری

تاکنو  اعال  شده ی دسدت انددرکدارا  نشدسدت 

جدهددت گدیددری مدورد ندد در بددالح  ،سده گداندده

مازوجی نیست ،اما ملمت احدمددیدا  در مدقداهده 

مددلددزومددات و !  تشددکددل سددراسددری کددارگددری" 

، نیمه اول آذر 103جها  امروز !" ) رامکارما

مددمددا  مددودداهددب مبدداحددبدده بددالح (  8131

بدا اید  .  مازوجی را کدتدبدا تدکدرار کدرده اسدت

تفاوت که چو  ای  مقاهه بعد از جدادش بدرندامده 

بدا آقدای مدنددبدور اسداندلدو، مدوضدوع کدانددو  " 

از سلسله بدرندامده مدای "  مدافعا  حقوق کارگر

در تلویدزیدو  "  جامعه مدنی" مهدی فالحتی بنا  

دوهتی آمریکا ن اشته شده است، ملمت احمدیا  

فربتی در مولبش الق کرده تا از تشکل مای 

. کارگری موجود بدو  کانو  مدافعا  نا  بدبدرد

مدند دور از بدیدا  : " ملمت احمدیا  نوشته است

ای  نکته ای  نیست کده تشدکدل مدای کدارگدری 

کمیته ممان ی برای کمدک بده " موجود از قبیل 

، " کمیته جید دیدری" ، " ایجاد تشکل مای کارگری

سدنددیدکدای " ، "سندیکای کارگرا  شرکت واحد"

اتدحدادیده آزاد " ، " کارگرا  ندیدشدکدر مدفدت تدجده

باشا ندمدایدنددگدی بدندف و یدا ...  و "  کارگری

آیدا حدزب ...".  باشی از تدوده مدای کدارگدری

کمونیست ایرا  با حذف کانو  مدافعا  از اید  

هیست و با زبا  بی زباندی قبدد دارد فدعداهدید  

گرایش چ  و سوسیاهیست را از مدمدکداری بدا 

 کانو  مدافعا  برحذر دارد؟ 

 . رجوع شود به ضمیمه شماره دو - 9

ای  نوشته حاوی ند درات اادبداتدی دربداره   - 3

چ ون ی ایجاد تشکل مدای تدوده ای کدارگدری 

در ای  باره رجوع کدندیدد بده گدفدتد دوی .  نیست

 : رضا مقد  با تلویزیو  دریچه در هینک زیر

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

v=UAVun5gw8AI&feature=youtube 

و یا رجوع کنید به برنامه چند قسمتی تلویزیو  

سیر تا کنونی ایدجداد تشدکدل مدای " به جیش بنا  

که قسمت اول آ  جاش شدده "  ای کارگرا  توده

 .و سایر قسمتها م  بزودی جاش اوامد شد

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

v=TCR6_D9YbBA 
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 تال  ناموفق مهدی کوهستانی 

 برای نجات خود

 

 4192ژوئن  92 -رضا مقدم 

در جنبش کارگری ایرا  دفاع علنی از اسداندلدو 

. دشوار شده و می رود تدا غدیدر مدمدکد  شدود

اسانلو حتی در مدیدا  فدعداهدید  گدرایدش راسدت 

. جنبش کارگری م  دی ر مدافع آشکاری نددارد

آاری  دوستا  اسانلو و حتی آنها که ادجدوالنده 

با وی مماشات می کردند، در تدالدشدندد تدا مدر 

آنچه قابل نجات است را از مهلکه در ببدرندد و 

مدهددی کدومسدتداندی .  اوراف وی را ااهی کندندد

آیا جدندبدش " یکی از آنهاست که با مولبی به نا  

كارگرى ایرا  نیازى بده دریدافدت كدمدى مداهد  

اسانلو را رمدا کدرده (  0282ژو    3" )دارد؟

 . تا اود را نجات دمد

موابق ممی  نوشته، کومستانی از مدمدا  ابدتددا 

از رابوه اسانلو با سوهیداریتی سدندتدر در تدمدا  

ای  ساهها اوالع داشتده امدا آندرا تدا چدندد روز 

چدرا کدومسدتداندی .  قبل، جنها  و انکار می کدرد

سال قبل که سندیکای واحد اسانلو را از مدیدات 

مدیره  کنار گدذاشدت و بدحدث بدر سدر رابدوده 

اسانلو با جهانشامی و سوهیداریتی سنتر به او  

رسید بجای بیا  حدقدایدقدی کده مدی دانسدت، بده 

مااهفا  سوهیداریتی سدندتدر تداادت؟ اکدندو  کده 

رابوه اسانلو با سوهیداریتی سدندتدر بدرای مدمده 

فاش شده و میچ ارزش ابری و تحلیلی نددارد، 

کومستانی در آادر بدف و بده نداچدار بدر آ  

بحه می گذارد نه برای کمک به روش  شدد  

حقیقت بلکه به من ور شکست  کاسه و کوزه ما 

فعاهی  جدنداح چد  .  بر سر اسانلو و نجات اود

و سوسیاهیست جنبش کارگری کده ندزدیدک بده 

یک دمه است با سوهیداریتی سنتر مدقدابدلده مدی 
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کنند با حیله ما و دروغهای مهددی کدومسدتداندی 

آشنایند و میچ اه انت ار بداقت از وی نداشته 

ممچنی  در مدورد : " وی نوشته است.  و ندارند

ارتباو اسانلو با سوهیداریتدی سدندتدر و ندمدایدندده 

ایرانی آ  ب ویی  از آنجایی که ای  جمداعدت تدا 

بحال در یک جلسه غیر ایرانی شرکت ندداشدتده 

اند نمی دانند که در ای  جلسدات مدر کدئ اسد   

اش بر روی کارتی نوشته شده است و مر کئ 

اودش با مرکئ باوامد بدحدبدت مدی کدندد و 

کسی نیاز به معرف برای آشدندایدی بدا دید دری 

. ... ندارد، مدمده از کدارمدای مد  ادبدر دارندد

اسانلو چه در رابوه با کارمای سایت سندیکا و 

ارتباواتش با دنیای فعاهدیدت کدارگدری اش    چه

بیشتر با کسا  اابی از تشکیالتهدای سدیداسدی 

اابی ارتباواتش را جیش می برد که بسیداری 

از اعضای سندیکا و شاص م  در آ  حدوزه 

حتی ایشدا  زمداندیدکده در . ...  قرار نمی گرفت 

زندا  بودند ابدتددا عدروسدشدا  و در ادامده آ  

کارمند سابق سدوهدیدداریدتدی سدندتدر را بدعدندوا  

که در ابل یعنی اودش بود « سندیکا»نماینده 

به نهادمای کدارگدری مدعدرفدی کدرد، سدنددیدکدا 

بااور مسدا دل امدندیدتدی ابدالم چدیدزی مدودرح 

 ." نکرد

مهدی کومستانی حدتدی وقدتدی مدی ادوامدد .  بله

نقش اود را در ایجاد فساد در جنبش کارگدری 

فیئ و افاده تقبیدر را بده گدرد  کتما  کند با 

تابحال " فعاهی  کارگری در ایرا  می اندازد که 

"! اندد در یک جلسه غیر ایرانی شرکت نداشدتده 

آیا مهدی کومستانی فراموش کرده است کده بدا 

ربود  دمه ما زحمات مدمدید  فدعداهدید  جدندبدش 

جدلدسدات غدیدر " کارگری در داال و اار  بده 

راه یافته و یک بوروکرات بدی مدقددار "  ایرانی

 اتحادیه ای شده است؟

کومستانی مدعی است که اسانلدو ادودش و بدا 

چش  بداز بدا عدوامدل سدوهدیدداریدتدی سدندتدر کده 

بود، تمائ " اسمش بر روی کارتی نوشته شده"

موابق ادعدای کدومسدتداندی .  برقرار کرده است

برنامه ووری ترتیب داده شده بدوده کده وبدل 

شد  اسانلو و عامل سوهیداریتی سدندتدر  دامدرا 

در اید  .  بدو  برنامه ریدزی قدبدلدی جدلدوه کدندد

سناریوی قالبدی مدیدچ فدعدال جدندبدش کدارگدری 

انت ار نداشته و ندارد کده مدهددی کدومسدتداندی، 

اسانلو را از مامیت سوهیداریتی سنتر مولع کند 

و بکوشد تا اسانلدو را از اید  رابدوده بدرحدذر 

مدمدید  .  بدارد، زیرا موافق وبل شد  آنها بود
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مهدی کومستداندی مداندع دیددار زندده یداد یدداهده 

اسروشامی با اسانلو در هند  شد زیرا مااهدف 

مهدی کومستانی فعاهی  جنبش کارگری . آ  بود

جدلدسدده غددیدر ایدرانددی " در ایدرا  را چددو  در 

، ساده هوح جنداشته و چدندا  "  شرکت نداشته اند

جلوه می دمد که نسدبدت بده ارتدبداو اسداندلدو و 

! سوهیداریتی سنتر عنبری ادندادی بدوده اسدت

حقیقت ای  است که مهدی کومستانی اسانلدو را 

کده مدندوز مد    -"  جلسده غدیدر ایدراندی"به یک 

 -تاریخ و محل و مناسبت آنرا جدندهدا  مدی کدندد

برده تا اسانلو شکار شود و البد دهیلی داشته که 

مددانددنددد روش وبددل کددرد  مددایددد زاده بدده 

کومستداندی .  سوهیداریتی سنتر عمل نکرده است

ایراد و انتقاد ابلی نه فقو به " حتی آنجا که به 

بلکه از جمله به اودش بر می ردد، بده "  اسانلو

ارتباو اسانلو و سدوهدیدداریدتدی سدندتدر اندتدقدادی 

موابق سدنداریدوی ادودش، اندتدقدادی بده .  ندارد

اینکه اسانلو را از تمائ با سوهیدداریدتدی سدندتدر 

نه تنها ای ، بلکه مدهددی .  بر حذر نداشته، ندارد

کومستانی و دی ر یارانش ممواره به مداداهدفدا  

سوهیداریتی سنتر کده فدعداهدید  گدرایدش چد  و 

سوسیاهیست جدندبدش کدارگدری بدودندد، اندگ و 

وی .  اتهامات کایف زدند کده مدمده ادبدت اسدت

مددمددیدد  اال  مدد  مددادداهددف رابددودده اسددانددلددو بددا 

سوهدیدداریدتدی سدندتدر کده ندقدش مدادربدی بدرای 

مهدی کومستاندی .  سندیکای واحد داشت، نیست

اال  که موا را جئ دیده، دارد فقدو ندقدش ادود 

را در وبل کرد  آنها انکار می کندد تدا شدایدد 

مدهددی .  نجات یابد و بده کدارمدایدش ادامده دمدد

کومستانی موافق فسادی است که سدوهدیدداریدتدی 

سنتر در جدندبدش کدارگدری ایدجداد مدی کدندد و 

متاسفانه جدندبدش کدارگدری ایدرا  بدا بدهدای تدا 

اگدر .  ممینجا گزافی، در عمل آنرا تجدربده کدرد

مشدددارمددای مددداو  فددعدداهددیدد  جددندداح چدد  و 

سوسیاهیست جنبش کارگری از ندزدیدک بده ده 

سال قبل نبود، تعداد قربانیا  جدندبدش کدارگدری 

 . بیش ازای  بود و تنها به اسانلو محدود نمیشد

بعالوه چرا فعاهی  جدندبدش کدارگدری ندبدایدد ندا  

" کسا  اابی از تشکیالتهای سیاسی اابدی" 

که اسانلو ارتباواتش را جیش می بدرد، بدداندندد؟ 

ای  اوالع رسانی قوره چکانی برای چدیدسدت؟ 

اگر سازما  مربووه یک سازما  زیر زمدیدندی 

در ایرا  باشد، واضح است که ندا  فدرد رابدو 

اسانلو اور آفری  است و نباید فداش شدود امدا 

چرا مهدی کومستاندی ندا  حدزب مدربدووده را 

جنها  می کند و مانع مشیاری و آگامی فدعداهدید  

جنبش کارگدری نسدبدت بده فدعدل و اندفدعداالتدی 

 .  میشود که اسانلو را به اینجا کشاند

رابدوده ) بدارمدا اید  مسد دلده " کومستانی نوشته 

را در (  مهدی کومستانی با سوهیداریدتدی سدندتدر

جاسخ به افراد معلو  اهحاهی كده كدارشدا  اتدهدا  

زد  به افراد است، گفته ا  كه مر گونه مدركی 

اما جدئ . االف ای  گفته ما را دارند ارا ه دمند

از گذشت چندید  سدال درید  از یدى مددرى و 

كده اید  ...  دری  از یى معذرت اوامدی سداده 

 !!!!" چنی  با حیایت افراد بازی می كنند

آیددا فددردی غددیددر قددابددل اعددتددمدداد تددر از مددهدددی 

 8118در بددهددمدد  کددومسددتددانددی وجددود دارد؟ 

در یدک جدلدسده جداهدتداکدی کده (  0223فوریه ) 

فعاهی  کارگری در ایدرا  مد  حضدور داشدتدندد 

سیامک ماید زاده توضیح داد که چ ونه مهدی 

کومستانی وی و کمیته ممبست ی مامدبدورج و 

کال نهادمای ممبست ی آهما  را به سوهیداریدتدی 

سندتدر و کدارمدندد ایدراندی آ ، فدرزانده داوری 

در " سیامک مدایدد زاده (.  8)وبل کرده است

یک جلسه غیر ایرانی که مر کئ اسد  اش بدر 

روی کارتی نوشته شده و مدر کدئ ادودش بدا 

مرکئ باوامد بحبت می کند و کسی نیاز بده 

یدعدندی "  معرف برای آشنایی بدا دید دری نددارد

مانند نمونه اسانلو، به سوهیداریتی سنتدر وبدل 

در ممدید  جدلدسده بدود کده فدعداهدید  .  نشده است

سندیکای مفت تجه بوور مشاص با فعاهیتدهدا و 

ش ردمای سوهیداریتی سنتر و مهدی کومستانی 

آشنا شدند و تما  تالشهای مهدی کدومسدتداندی و 

در آهدوده "  دوستا  کارگری در داادل کشدور" 

اید  جدلدسده .  کرد  سندیکای مفت تجه انای شد

بدو  اوالع مهدی کومستانی برگزار نشدد امدا 

وی بجای شرکت در ای  جلسه، وقدت ادود را 

گددذاشددت و از مددیددچ هددجدد  جددراکددنددی عددلددیدده 

سوسیاهیستها فروگذار نکرد تا فعاهی  سنددیدکدای 

مفت تجه را از شرکت در ای  جلسه باز دارد و 

شاید الز  بداشدد دوسدتداندی کده مدی .  موفق نشد

توانند نوار بحبت ما و ممچنی  مت  جیاده شده 

سانا  سیامک ماید زاده را با جست سدفدارشدی 

برای مهدی کومستانی بفرستند و امضا ب یرندد 

شدایدد مد  .  تا دسدت از بدازی مسدادره بدردارد

فرزانه داوری روزی کتابی که حتما جر فروش 

اوامد شد بنویسد و حقایق فعاهیت سوهیدداریدتدی 

 .  سنتر و مهدی کومستانی را بیشتر فاش کند
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سوهیداریتی سنتر و مهدی کومستانی در جنبدش 

کارگری ایرا  تا اندازه ای افشا شده اند که مر 

فرد و تشکلی که شبهه نزدیکی بده وی داشدتده 

. باشد، فعاهی  کارگری از تمائ با آ  حذر کنند

بده " مهدی کومستانی ادعا دارد ای  مدودلدب را 

" توبدیده دوسدتدا  کدارگدری در داادل کشدور

دوستا  کارگری " موابق ای  ادعا .  نوشته است

اکنو  دی ر مرگونده حدمدایدت "  در داال کشور

از اسانلو را برای مهدی کومستداندی زیدا  بدار 

می دانند و ای  راه  را جلو جای وی گذاشته اند 

تا برای منافع و مباهح مهمتر، از اسانلو دست 

مهدی کومستانی فاقد مر ندوع بدداقدت .  بشوید

چیزی عوض نشده و وی مدمدا  مدهددی .  است

 .  کومستانی سابق است

مدهددی کدومسدتداندی در رابدوده بدا .  و در جایا 

دادگاه دست یر شدگا  روز کارگر سقز در سال 

و ممچنی  کمیته ممامن دی دروغدهدایدی را  11

اهبته یدکدی : " وی نوشته. به م  نسبت داده است

از دالیل ابلی درگیری م  با رضدا مدقدد  بدر 

ای  اسائ بود که چرا افراد کمیدتده مدمدامدند دی 

بدددو  مشددورت بددا ایشددا  و یددارانددش قددبددل از 

اعددتددراضددات سددندددیددکددای واحددد در رابددودده بددا 

دادگامهای زنداندیدا  سدقدز، از بدادش حدقدوقدی 

کنفدراسیو  بی  اهمللی دراواست کدمدک کدرده 

افدراد در چدهدارچدوب مدندافدع  اهبته اگر آ .  اند

تشکیالت محفل ایشا  اید  درادواسدت را مدی 

کردند، اشکاهی نداشت وهی زمانی که اادتدالف 

مدددا افدددتددداده بدددود، ایشدددا  از ایددد   بدددیددد  آ 

برای انتقا  گیری سوءاستفاده می کرد  ااتالف،

و از م  می اواست آ  عمل را علنی کند  کده 

 ."بن ر م  بسیار غیر ااالقی و امنیتی بود

اهددبددتدده کسددی از .  ایدد  دروغ مددحددض اسددت

. کومستانی انت ار بداقت و راست ویدی نددارد

کددومسددتددانددی مددی جددندددارد کدده اعضددای کددمددیددتدده 

ممامن ی فراموش کرده اند که تشکل شا  کدی 

دسدتد دیدریدهدا و .  و چ ونه تشدکدیدل شدده اسدت

محاکمات فعداهدید  کدارگدری در سدقدز از روز 

شروع شد و کمیته مدمدامدند دی  11کارگر سال 

 12یک سال بعد و در آستانه روز کارگر سال 

ایجاد شد که دست یر شدگا  روز کدارگدر سدقدز 

 . نیز عضو آ  شدند

بدرای دسدتد دیدر "  کدمدک حدقدوقدی" م  دربداره 

شدگدا  سدقدز بدا مدهددی کدومسدتداندی تدمدائ و 

دربداره "  آی سی اف تی یو. "بحبتی نداشته ا 

بده دسدتد دیدرشددگدا  سدقدز "  کمکهدای حدقدوقدی" 
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از اتحاد بی  اهمللدی .  س واالت و ابهاماتی داشت

بددرای (  کدده در آنددزمددا  مدد  عضددو آ  بددود ) 

مدد  .  روشدد  شددد  مددوضددوع کددمددک اددواسددت

کددرد  و "  تددحددقددیددق" دربدداره آ  بدده ابددوددالح 

. ر) گزارش کتبی آ  را برای اتحاد بی  اهمللدی 

فرستاد  و یک نساه از تما  نامه (  فرید جرتوی

ن اریها و گزارش را دار  و وبعدا اتدحداد بدید  

 . اهمللی م  دارد

کومستانی مال ممیشه می تدوانسدت دروغدهدای 

اما چرا کومسدتداندی از مدیدچ و .  دی ری ب وید

جوچ یک داستا  دروغ سداادتده و جدای کدمدیدتده 

ممامن ی را م  به میا  آورده است؟ تنها دهدیدل 

می تواند وجود یک ورح توو ه علدیده کدمدیدتده 

ممامن ی باشد که مهدی کومستانی مد  بدادشدی 

ممانوور که در باال تدوضدیدح داده .  از آ  است

شد، با ماجرای اسانلو اماال مهدی کدومسدتداندی 

تبور نمی کنند کده در وبدل کدرد  فدعداهدید  

. کارگری به سوهیداریتی سنتر اشتباه کدرده اندد

اینها در بدد سازماندمی مجدد اود و تدوود ده 

علیه فعاهی  جناح چ  و سوسیاهیست و به وور 

ویژه علیه کمیته ممامن ی مستند تا ضدربده ای 

دوسددتددا  . " را کدده اددورده انددد جددبددرا  کددنددنددد

که بده وی تدوبدیده "  کارگری در داال کشور

کرده اند که ای  مولب را بنویسدد، بده احدتدمدال 

زیاد علیه کمیته ممامن دی ودرح دارندد و اید  

دروغ کدومسدتداندی در بدرندامده احدتدمداهدی آندهدا 

اعضای کمدیدتده مدمدامدند دی بدایدد .  کاربرد دارد

نسبت به وقایعی کده در اودرافشدا  مدی گدذرد 

جددندداح چدد  و .  مشددیددار و حسددائ بدداشددنددد

سوسیاهیست جنبش کارگری و کمیته ممامدند دی 

بعنوا  باشی از اید  گدرایدش، در افشدا شدد  

مامیت سوهیداریدتدی سدندتدر ندقدش بدی مدمدتدایدی 

داشتند و وبیعی است که مدف حمله و تدوود ده 

 . باشند

———————- 

 :زیر نویس

برای اواند  مت  سادندا  سدیدامدک مدایدد   -  8

شنراینط " ، " رضنا منقندم" زاده رجوع کنید بده 
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 ضمیمه شماره دو 

 اتحاد برای ایجاد یه تشکل سراسری 

 یا برای تشتت یه تشکل

 

 "ایجاد تشکل سراسری کارگری"نقدی بر پروژه

 

" کانو  مدافعا  حدقدوق کدارگدر"اایرا اعضای 

با ممرامدی جدمدعدی از فدعداهدید  کدارگدری سده 

نشست مشترک برقرار نمدوده اندد کده حدابدل 

ودبدق بدیداندیده مدای .  8آنها سه بیانیه بدوده اسدت

ایدجداد یدک " بادر شده، مدف ای  نشدسدت مدا 

ما جمعدی از . است " تشکل سراسری کارگری

کدمدیدتده مدمدامدند دی " فعاهی  کارگری و اعضاء 

در "  برای کمک به ایجاد تشکل مای کدارگدری

ای  نوشته، به ن ر ادود در رابدوده بدا ایدجداد 

تشددکددل سددراسددری کددارگددرا  اشدداره نددمددوده و 

موضع اود را در رابوه با اید  نشدسدت مدا و 

 . امداف آ  بیا  می کنی 

در آغاز تاکید می کنی  کده کدمدیدتده مدمدامدند دی 

برای کمک به ایجداد تشدکدل مدای کدارگدری ، 

برای تحکی  اتدحداد فدعداهدید  کدارگدری مدمدیدشده 

ای  کمیته تالش برای ایجداد .   جیشقد  بوده است

ممبست ی در میا  فعداهدید  کدارگدری و تشدکدل 

مای فعاهی  کارگری را و یفه مر عضدو ادود 

دانسته و در ای  راستا اشاعه ممیاری و ایدجداد 

اتحاد عمل مای الز  را جز ی از اوهویت مدای 

با اتکا به ممی  ابل و بدر مدمدید  .  اود میداند

اسائ ما منتقد ممه کسانی مسدتدید  کده بده مدر 

شکل مانع حف  ای  اتحاد و ممبست ی کارگدری 

 . میشوند 

نقد ما به کسانی کده اید  ابدل را اددشده دار 

میکنند بوور مشاص متوجده کداندو  مددافدعدا  

حقوق کارگر به ریاست آقای علیرضا ادقدفدی و 

نیز ممرامانشا  می ردد که براالف ادعایشدا  

مدبددندی بدر ایدجدداد وحدددت در بدفددوف فددعدداال  

کارگری، با اقدامات اود ای  ممبست ی را زیر 

 .ضرب گرفته اند 

ما اقدا  کانو  مدافعا  و ممرامانشا  در اار  

تشدکدل " از ای  کانو  را برای ایجاد بابوالح 

اتدحداد سدراسدری " در جهت مااهف " سراسری

مورد ادعایشا   و در ادمدت مددفدی "  کارگری

. دی ر ، مدفی انحالل گرایانه ارزیابی میکنید  
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ای  ارزیابی ما از جروژه آقای اقفی بدر اسدائ 

 :معیار مای زیر بنا شده است 

تضاد ای  جروژه و اقدامات ایشا  با جیش شرو 

مای ایجاد یک تشکل واقعی سراسری ، روش 

مای بکار گرفته شده در نشست مای سه گدانده 

اایر ، سابقه عملی آقای ادقدفدی ر دیدئ کداندو  

مدافعا  در نحوه مدااله در مقاوع  حسدائ و 

تعیی  کننده از جریا  تشدکدل سدازی یدا اتدحداد 

عمل ما در جنبش کارگری ، و باالاره تضداد 

آشکار میا  ادعامای دیروز و اقدامات فربت 

ولبانه امروز برای از شرکای آقای ادقدفدی در 

 " . تشکل سراسری"ای  جروژه بابوالح 

ای  ارزیابی اود بدادود بده جدرده بدرداری از 

آقای ادقدفدی و "  تشکل سراسری" امداف جروژه 

مدی بدایدد بشدکدل .  دوستانشا  منجر می شدود 

مشاص به امداف جمعی که حدول ایدجداد اید  

گرد آمده است جدرداادت تدا "  تشکل سراسری" 

ای  امداف جشت ابرما جنها  نماند ، می باید بده 

 .روشنی بر نتایض مادی ای  جروژه تاکید کرد

 

شرایو و امکانات تشکیدل ماممه می دانی  که   -

یک سازما  سراسری تنها به اراده و اواسدت 

بافی مای کدلدی و "  ت وری.  " ما بست ی ندارد 

انتزاعی م  ما را به میچ چیدز رمدندمدو  ندمدی 

ت وری بدو  اتکا به جراتیک اجدتدمداعدی .  شود 

بن ر ما آقای ادقدفدی .  چیزی جز حرافی نیست 

و شرکای ایشا  قبد و من ور مشدادبدی از 

ای  ت وری بافی ما دارند ، و و یفه مدر فدعدال 

مس ول و دهسوز جنبش کدارگدری اسدت کده بدا 

 . دقت و توجه به آنها بجردازد 

بده گدفدتده "  تشدکدل سدراسدری" براستی اگر ای  

بیانیه ماسسی  آ  قرار است بهمی  شکل کدلدی 

، و از آ  "  برای دفاع از کارگرا  اقدا  نماید"

جا که تشکل مورد ن ر بدا تدوجده بده جداید داه 

بنیان ذارانش تنها می تواند یک تشکل حدمدایدت 

کننده از جندبدش کدارگدری بداشدد و نده تشدکدل 

را کده "  کداندو  مددافدعدا " محیو کار ، مدمدید  

دفداع از " مدعی "  کانو  مدافعا " م ر !  داری  

نیست ؟ دی ر چه هدزومدی دارد کده "  کارگرا 

تشدکدل " اس  کانو  مدافعا  حقدوق کدارگدر بده 

 !تغییر یابد ؟" سراسری

تشکل سراسری واقعی کارگری تنها میتواند از 

دل مبارزات متدحددانده تدوده  دی کدارگدری در 

مدمدیدشده و در مدمده جدا .  عمدل شدکدل گدیدرد 

تشکیالت کارگری سراسری در میا  مبارزات 
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جاری کارگرا  و تشدکدل مدای تدندیدده در اید  

مبارزات ایجاد شده است ، و امروز در ایدرا  

در .  م  جز بدی  وریق بدوجدود ندادوامدد آمدد 

میچ کجا ده نفر فعال و غیر فعال کارگدری در 

چند نشست در بستده بدرای مدیدلدیدوندهدا کدارگدر 

تشکل سراسری درست نکرده اند و امروز در 

ایرا  م  افتاار چنی  کاری نبیب آقای اقدفدی 

 . و م  جیمانانش ناوامد شد 

ایجاد تشکل کارگری سدراسدری واقدعدی مددف 

عاهی ممه فعاهی  بادق جنبش کارگدری اسدت 

، و مر تشکل و نهاد کارگری به سه  اود باید 

بعنوا  مادال .  برای تحقق ملزومات آ  بکوشد 

آقای شامر  زمانی از زندا  اواب به تشکدل 

مای موجود برای ایجاد یک تشکدل سدراسدری 

 یفراادوا  داده اسدت و مدمدچدندید  ودرح مدا

دی ری  توسو دی ر فعاهدید  دهسدوز کدارگدری 

اما تفاوت است میا  شامر  .  بمیا  آمده است 

زمانی که ممه فعاهی  و تشکل مای مدوجدود و 

دایل در جنبش کارگری را مااوب ادود مدی 

داند یا ورح مای بادقانه ای که مدورد اشداره 

قدرار گدرفدتدندد ، بدا اقددامدات اعضدای کدانددو  

مدافعا  و دی ر متحدینشا  که در جشدت ندقداب 

امداف دید دری را تدعدقدیدب " تشکل سراسری"

 .می کنند 

 

" تشدکدل سدراسدری" مس له فقو ای  نیست که   -

ادعا ی آقای اقفی و شرکا به جیدش شدرو مدای 

ایجاد تشکل سراسدری بدی اعدتدنداسدت و مدیدچ 

مانعی بر سر راه ایجاد تشکل سراسری واقعی 

در بدورتدی کده .  را از میا  بدر ندمدی دارد 

مس له تنها به ممید  جدندبده مدحددود بدود ، اید  

جروژه فقو یک عنوا  تدواداهدی و بدوری یدا 

ادعا ی قالبی باقی می ماند که جرداات  بده آ  

مسد دلده اید  جداسدت کده اید  .  الز  نمدی بدود 

کده "  تشکدل سدراسدری" جروژه در جشت عنوا  

مدف واال و دیری  ممه فعاهی  جنبش کارگدری 

است مدف غیر واالی دی ری را تدعدقدیدب مدی 

 .کند که در ادامه بیشتر روی آ  ا  می شوی  

مستقل از بدحدث مدای اادبداتدی و در ای  راستا 

تحلیل بر سر امکا  یا عد  امکا  بوجود آمدد  

یک تشکل سراسری در شرایو کنونی بایدد بده 

نحوه و روش ایجاد ای  اتحاد سراسدری مدورد 

 .ادعای سه نشست جرداات 

حرکت آقای اقفی و شرکا در رابوده بدا ایدجداد 

. یک اتحاد سراسری از بنیا  مغرضدانده اسدت

ایشا  و دوستانشا  می ادوامدندد بدا دور زد  

جنا  چ  جنبش کارگری و از باالی سر آندهدا 

یک چنی  تشکلی که !  ، تشکل سراسری بزنند 

از باال می اوامد برای بقیه فدعداهدید  کدارگدری 

تعیی  تکلیف کند ، چده جداید دامدی در جدندبدش 

بدند در مدا اتدحداد سدراسدری !  کارگری دارد ؟

فعاهی  کارگری با کلی گویی و بدحدبدت مدای 

فریبنده در مورد اتحاد و دعدوت یدک عدده از 

مسا ل مشابدی .  باال ایجاد نشده و ناوامد شد

مانع اتحاد فعاهی  کارگری مستند که اید  جدمدع 

آقای اققی و شرکا قبل از اینکده در جدی ایدجداد 

تشکلی دی ر باشند، میبدایسدت در مدقدابدل آندهدا 

ای  روش بمعندی حدذف بدادش .  جاسا و باشند

بزرگدی از تشدکدل مدای کدارگدری مدوجدود و 

فعاهی  چ  جنبش کارگری در ایرا  است ، و 

 .بهمی  دهیل م  وحدت ستیز است 

آقددای اددقددفددی و "  تشددکددل سددراسددری" جددروژه 

شرکایشا  علیرغ  تاکید بر هزو  ایجاد وحددت 

در میا  فعداهدید  و تشدکدل مدای کدارگدری در 

جهت عکئ آ  حرکت می کند و از مما  قدد  

اول بشددکددل حددذف اکدداددریددت فددعدداهددیدد  جددنددبددش 

کارگری در کمیته ممامند دی بدرای کدمدک بده 

ایجاد تشکل مای کارگری ، سندیکای مفت تجده 

...... ، سندیکای شرکت واحد و کمیته جی یدری

 . عمل می کند 

ای  را م  نباید فراموش کرد که نحوه برادورد 

با منتقدی  م  ادود تدا انددازه ای نشدا  دمدندده 

غرض ورزی مدای مدوجدود در جدروژه آقدای 

اقفی و یارانش می باشد کده جدوابشدا  بده اید  

انتقادات را با انتسداب مدندتدقددید  بده ندیدرومدای 

 .می دمند " سکتاریست و اار  از کشوری"

ایجاد تشکل سراسری " به ن ر ما قبد واقعی 

را می توا  در ممه بدرادوردمدا و "  کارگری 

عملکرد ای  جدمدع و در کدلدیده مدوضدعد دیدری 

مااهی از آ  دراودالعدیده .  مایشا  مشامده کرد 

کمیته دفاع از کارگرا  زندانی مهدابداد کده  00

سان ویش عضو تشکل کمیته ممامن ی بدرای 

کمک به ایجاد تشکل مای کارگری است، دیدده 

اسامی زندانیا  آزاد شده نوشته مدی :  می شود 

شود اما عضویت آنهدا در کدمدیدتده مدمدامدند دی 

برای کمدک بده ایدجداد تشدکدل مدای کدارگدری 

کدارگدراندی کده بداداودر .    4سانسور می گدردد

فعاهیت در کمیته مدمدامدند دی بدرای کدمدک بده 

ایجاد تشکل مای کارگری به زندا  رفته اند از 

مویت جدمدعدی و تشدکدیدالتدی ادود اداهدی مدی 
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براستی اگر ای  کارگرا  آزاد شدده از .  شوند 

ایددجدداد تشددکددل سددراسددری "  اعضددای نشددسددت

بودند و بدهیل عضویت در ای  جدمدع "  کارگری

زندانی شده بودند آیا باز م  دهیل زندانی بدود  

 ! ای  کارگرا  حذف می شد ؟

از ورف دی ر ای  م  از بدیهیات است که مر 

کئ ایده ایجاد تشکل سدراسدری در سدر دارد 

اوهی  قد  ابوهی اش ای   است که مسد دلده را 

در تشکلی که اود در آ  عضویت دارد ودرح 

مدا کده از اعضدای .  کرده و به بحث بد دذارد 

فعال کمیته ممامدند دی بدرای کدمدک بده ایدجداد 

تشکل مای کارگری مستی  قبل از بدیداندیده اول 

از وجود اتحاد میا  کاندو  مددافدعدا  و دید در 

از اعضای کدمدیدتده ) شرکت کنندگا  در نشست 

ممامن ی برای کدمدک بده ایدجداد تشدکدل مدای 

اگر قبدد واقدعدی .  بی اوالع بودی  (  کارگری

" تشدکدل سدراسدری" شرکت کنندگا  در جروژه 

آ  چیزی بود که ادعایش را می کنند ، مسد دلده 

می بایست ابتدا در تشکل ادود ودرح شدود و 

بعد به دی ر تشکل مای کارگری ، سدنددیدکدای 

... شرکت واحد ، سندیکای نیشکر مفت تجه ، 

میچیدک از .  رجوع شده و با آنها مذاکره گردد

ای  تشکل ما برای نمونه م  که شده ، در اید  

جریا  حضور نداشته و حتی از آ  آگاه ندبدوده 

 ! اند

 

جیشنیه آقای اقفی در نحوه براورد بدا دید در   -

فعاهی  و فرقه گرا ی ایشا  در اتحاد عمل مای 

کارگری بر ما جوشیده ندیدسدت ،  مدمدچدنداندکده 

ابومت ویژه ایشا  با کمیته ممامن دی بدرای 

کمک به ایجاد تشکل مای کارگری مد  بدر مدا 

بدرای ندمدونده .  بشکل ویژه ای آشدکدار اسدت 

ایشا  مدتها جیدش در مدمدا  زمدا  کده مدا بده 

اعضای سندیدکدای ندیدشدکدر مدفدت تدجده کدمدک 

رسدانددی مددی نددمددودید  ، وددی تددمددائ مددا دی بددا 

اعضای سندیکای مفت تدجده از آندهدا ادواسدتده 

اعضدای کدمدیدتده " بودندد کده مدیدچ کدمدکدی از 

ممامن ی برای کدمدک بده ایدجداد تشدکدل مدای 

بهانه باولشا  م  اید  .  دریافت نکنند" کارگری

و . بود که ما با گروه مای سیاسی ارتباو داری 

ای  در حاهی بود کده ایشدا  کدمدک گدیدری از 

کده دید در مدمد دا  بدا  -آقای مهدی کومستانی 

ایشا  و تعلقاتشا  به سوهیداریتی سنتر آشندا دی 

را جایز و الز  تشایص مدی دادندد و   -دارند 

به اعضای سندیکای نیشکر مفت تجه  تدوبدیده 
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می کردند که به جوههای آقای کومستانی هدبدیدک 

 . ب ویند 

اهبته بسیاری از فعداهدید  جدندبدش کدارگدری در 

ایرا  ممچو  ما می دانند کده اید  مسد دلده بده 

. سندیکای نیشکر مفت تجه االبه نشده است 

ای  قضیه در مورد سندیکای شرکت واحدد مد  

آقای اقفی به سندیکای شدرکدت واحدد .  جیش آمد

م  به ممی  ترتیب مشدار می داد و فشدار مدی 

بهانه وامدی مد  .  اورد که از ما کمکی نجذیرند 

مما  بود که در مورد نیشکر مفت تجه عدندوا  

امروز مد  نده .  شده بود ، و توبیه نیز مما  

تنها از ای  حرارت دیدرید  آقدای ادقدفدی عدلدیده 

کمیته ممامن ی برای کدمدک چدیدزی کد  نشدده 

است بلکه ای  تب به درجات بداالتدری بدعدود 

 .  کرده است 

ای  درست است کده وضدعدیدت امدروز کداندو  

مدافعا  بمراتب وای  تر از سابق شده و چندا  

اید  .  است که احتیا  به توضیح زیادی نددارد 

درست است کده بدعدد از اسدتدعدفدامدای مدتدعددد 

اعضایشا  ، ای  کانو  که جمع شدا  بده چدندد 

نفر تقلیل یافدتده ، بدرای احدیداء ادود ندیداز بده 

نیروی تازه دارند ، و چه بهتر که ای  نیرو از 

درو  اود جنبش کارگری بدوده و در سدودح 

امدا اید  مد  .  بی  اهمللی م  شنااته شدده بداشدد

بدا اید  و شدرکدا  آقای اقفی. ممه ماجرا نیست 

اتحاد نه فقو می اوامند یارگدیدری کدندندد و بدا 

جددذب چددهددره شددنددااددتدده شددده ای در مددجددامددع 

کارگری درکشورمای غربی باود اعتبار دمدد 

، بلکده بده یدک مددف دیدریدنده اش در ایدجداد 

شکاف در کمیته مدمدامدند دی بدرای کدمدک بده 

ایجاد تشکل مای کارگری، واز اید  مدجدرا بده 

تضدعددیدف ودیددفدی از چد   جددندبددش کددارگددری 

 . نزدیکترمی شود

بی گما  ضربه زد  بده تشدکدلدی مدوجدود در 

میا  چ  جنبش کارگری یک اابیدت دید در 

با مر ضربه ای بدر اید  ودیدف مدی .  م  دارد

نده   -توا  راه را برای ورود نیرومدای دید در 

فقو نیرومای راست در ای  جنبش بلدکده حدتدی 

بده جدندبدش کدارگدری   -نیرومای ضد کارگری 

کومستانی ما و سوهیداریتی ما و .  مموار کرد 

 .  مر رق  از ما بهترانی در انت ار نشسته اند 

 

از ورف دی ر باید اضافه کدرد کده مدبدارزه  -

مستمر با فربت ولبی ما ی که مانع جیشدروی 

جنبش کارگری است جز ی از مبارزه اودآگاه 

کدارگدری در جدهددت ایدجدداد تشدکددل سدراسددری 

 .واقعی است

بیاد میاوری  که چدنددی جدیدش اعضدای کدمدیدتده 

ممامن ی برای کدمدک بده ایدجداد تشدکدل مدای 

کارگری مورد ای  شایعه و حمله قرار گرفتدندد 

که کارفرمایا  کدوچدکدی مسدتدندد و جدا دی در 

دو سده .   جنبش و تشکل مای کارگری نددارندد

سال بعد مما  دوستانی که ای  اتما  حدجدت را 

کردند با سرمایه دار و کارفرما ی بده بدزرگدی 

آقای اقفی جیما  اتدحداد مدی بدنددندد ، و بدجدای 

تالش برای حل مسا ل اود با تشکلی که فدعدال 

آ  مستند ، با یک فرار به جلو آ  را دور مدی 

شاید ابتال بده ادود مدحدوری و قددرت .   زنند 

ولبی و فرد گدرایدی اید   درفدیدت را بده مدر 

شابی بدمد که در جهت تضعیف تشکلی کده 

تا کنو  بنا  فعال آ  شنااته شده ، با مر ندیدرو 

 . و نهادی ممراه و م  جیما  شود

ما بعنوا  باشی از فعاهی  کارگری در ایدرا ، 

اینرا و یفه مر نیروی آگاه به مدندافدع ودبدقداتدی 

کارگری می دانی  که با بحث و تحلدیدل واقدعدی 

از شرایو موجود و تنهدا بدا اتدکدا بده حدقدیدقدت 

جو ی جنبش کارگری ایرا  را برای دستدیدابدی 

تدندهدا چدندید  .  به وحدت مورد نیاز یاری دمدد 

تالش ما ی تضدمدید  مدیدکدندد کده مدیدچ فدعداهدی 

بااور مشدکدالت شدادبدی ادود، یدا بداداودر 

قدرت ولبی به دا  حرکات انحرافی نیفتاده و با 

الوص نیت به بررسی و حل ااتالفات واقعدی 

 . در میا  ممرزمانش بجردازد 

با وجود اینکه چجهای جنبش کدارگدری از مدر 

ورف زیر فشارمای متعدد می باشند ، مدا بده 

قدرت اود باور و اعتماد داری  و موم نی  کده 

ای  براوردما مدا را مدر چده بدیدشدتدر آبددیدده 

ما ممه نیرومای آگاه و دهسوز را . اوامد کرد 

دعوت می کنی  که در اید  مدبدارزه در کدندار 

تالش مدای راسدتدید  بدرای کدمدک عدمدلدی بده 

مبارزات توده  ی کارگرا  ، ایدجداد و تدقدویدت 

تشکل مای وحدت گرایانه کارگرا  ، و بددید  

وسیله در جدهدت فدرامد  ندمدود  شدرایدو الز  

بدرای تدحدقدق تشدکددل سدراسدری واقدعدی قددرار 

 .         گیرند

 ۳۹آذر  ۶ 
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کمیته دفاع از فعاهی  کارگری  ۲۲اوالعیه شماره 

  مهاباد

تبریه به مناسبت نزادی یدهللا صمدی و سید 

    خاند حسینی

مدای  کارگرا  ، تشکل مای کدارگدری ، انسدا 

 شریف و آزاده

  

کدمدیدتده  ۲۱ممان ونه که در اوالعیده شدمداره 

دفاع از فعاهی  کدارگدری مدهدابداد اشداره کدرده 

( اول ندوامدبدر ) بودی  در روز دمد  آبدا  مداه 

حمایت از کدوبداندی یددد بدمددی   روز جهانی

دی ر در شهر  فعال کارگری به ممراه چند ت  

و بده زنددا  سدندندد  مدندتدقدل  سنند  بازداشت 

 .شدند

 ۱۶سداعدت  ۱۹۳۹آبدا   ۲۲امروز جنض شنبه 

یدد بمدی به ممراه سید ااهد حسینی بدا قدیدد 

وایقه تعیید  شدده بدرای یددد .  وایقه آزاد شدند

بمدی، عضو می ت اجرایی کدمدیدتده دفداع از 

فعاهی  کارگری مهاباد و دبیدر اندجدمد  بدندفدی 

 ۲۲مبل    مای سنند  و حومه کارگرا  ابازی

میلیو  توما  بود که امدروز بدا گدذاشدتد  سدندد 

 .آزاد گردید

ما اعضای کمیدتده دفداع از فدعداهدید  کدارگدری 

مهاباد ضم  تبریک به اانواده یدد بمدی و 

سید ااهد حسینی و ممینودور کدارگدرا  ادبداز 

سنند  و حومه ادواسدتدار آزادی بددو  قدیدد و 

کددارگدرا  زنددداندی و زندداندیددا    شدرو تدمددامدی

 . سیاسی مستی 

 کمیته دفاع از فعاهی  کارگری مهاباد

شماره تمائ با سان وی کمیته دفاع از فعاهید  

 :کارگری مهاباد، کوروش باشنده
23183332828 

komitedefaa@gmail.com 

http://komitedemahabad.blogfa.com 
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دورا ،  مبارزات کارگری برای یک دمه در 

اوزستا ، تهرا  و ابفها  جریا  داشت و 

بحرا  سیاسی در جامعه جنبش کارگری را 

در فضای آزاد نسبی ایجاد .  نیز فعال کرده بود

شده در مقوع جنگ دو  جهانی و جئ از آ ،  

چندی  تشکل کارگری در جریا  دمها 

.  اعتباب و اعتراض کارگری ایجاد شده بود

در نتیجه، زمینه برای اتحاد آنها و ایجاد 

شورای متحده .   تشکلی سراسری فرام  شد

 01اهبته مدت زیادی دوا  نیاورد و با کودتای 

و حاک  شد  ارتجاع و   10مرداد سال 

سرکوب تشکل مای کارگری، ای  تشکل 

 . سراسری کارگرا  نیز از بی  رفت

و سرن ونی رژی   98در جریا  انقالب 

سلونتی، وبقه کارگر که وسیعا به میدا  آمده 

بود، با اعتبابات سراسری و سیاسی اود 

کمر رژی  را شکست و توانست بدما شورای 

عالوه برآ ، در گیال  .  کارگری ایجاد نماید

اتحادیه ی شورامای متحد گیال  ایجاد شد و 

در آبادا  سندیکای کارگرا  جروژه ای راه 

کارگر عضویت  82222اندازی شد که در آ  

ممچنی  شورای کارگرا  شرکت نفت، .  داشتند

نفوذ و قدرت زیادی در جنبش کارگری و 

و  91در سال مای .  منوقه اوزستا  داشت

با وجود تعداد قابل توجهی تشکل مای  93

کارگری زمینه برای ایجاد تشکل سراسری 

کارگری فرام  شد، اما متاسفانه عامل ذمنی 

در آ  دوره مر چند فضای سیاسی .  مهیا نبود

نسبتا آزادی وجود داشت، اما وبقه کارگر فاقد 

حزب و مر نوع تشکل سیاسی کارگری بود و 

دی ر  سازما  ما واحزاب موجود م  بیش از 

آنکه تالش داشته باشند از زاویه ی منافع وبقه 

کارگر و جنبش کارگری حرکت کنند، از 

زاویه منافع تنگ ن رانه و سکتاریستی و یا 

جوجوهیستی حرکت می کردند و در نتیجه 

فعاهیت وسیعی برای ایجاد تشکل سراسری 

کارگرا  وجود نداشت وبرای ای  احزاب، 

جنبش کارگری و تشکل مایش عمال در درجه 

 .  چند  اممیت قرار داشتند

از ورف دی ر، در جنبش انقالبی،  منوز تا 

حدود زیادی تفکرات چریکی و روشنفکرانه 

وجود داشت و جنبش کارگری نیز تا حدودی 

تحت تاایر ای  ن رش ما و فضای سیاسی 

در جریا  جنگ ایرا  و عراق و .  موجود بود

فاز ن امی سازما  مجامدی ، شرایو برای 

زما  زیادی  ن ذشت که .  سرکوب فرام  شد

مجو  ارتجاع شروع شد  و جنبش کارگری و 

بدما شورای .  تشکل مایش نیز سرکوب شدند

کارگری از بی  رفته و فعاهی  و اعضای آنها 

برای دو .  بازداشت،اعدا  و یا متواری شدند

دمه، فضای سرکوب و افقا  به وور کامل 

حاک  شد، جئ ازآ ، در دمه ی شبت با آغاز 

مبارزات جنبش کارگری، بار دی ر نسی  

مر چند .  فعاهیت مای کارگری وزید  گرفت

جنبش کارگری ضربات سن ینی اورده بود و 

مزارا  فعال اود را در محیو کار از دست 

داده بود اما به مر شکل با اعتبابات و 

اعتراضات کارگری، فعاهی  کارگری تجدید 

اما به دهیل آ  که .   قوا کرده و به میدا  آمدند

اوضاع انقالبی نبود و مبارزات وبقه کارگر 

سراسری و به م  جیوسته نبود، تاایرات آ  نیز 

به ممی  شکل جراکنده و موردی بود و 

جیشروی به کندی و با مانع سن ی  سرکوب و 

 . استبداد مواجه بود ومنوز م  مست

بزرگتری  مانع در راه جنبش کارگری که 

ممانا ارتجاع حاک  جمهوری اسالمی ایرا  

باشد، با وجود چند گامی که در جریا  

مبارزات کارگری و مردمی به عقب برداشت 

اما ممچنا  به ماابه مانع ابلی باقی ماند و از 

ای  زاویه که از جنبش کارگری شدیدا در 

مرائ بوده و مست، هح ه ای از سرکوب و 

در .  ب یرو ببند فعاهی  کارگری باز نایستاد

وول بیش از یک دمه مبارزات کارگرا ، دو 

تشکل علنی محیو کار یعنی سندیکای رانندگا  

شرکت واحد تهرا  و حومه و سندیکای 

کارگرا  نیشکر مفت تجه ایجاد شدند و چند 

تشکل دی ر نیز از فعاهی  کارگری مال کمیته 

جی یری برای ایجاد تشکل مای کارگری و 

کمیته ممامن ی برای کمک به ایجاد تشکل 

ای  تشکل ما مر .  مای کارگری نیز ایجاد شد

چند اود را تا کنو  حف  کرده و به مبارزات 

اود ادامه می دمند اما زیر ضربات و 

دمها نفر .  فشارمای جلیسی قرار داشته و دارند

از آنها بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار 

با .  گرفته اند وای  شرایو ممچنا  ادامه دارد

ای  حال، استراتژی ایجاد تشکل مای کارگری 

در محیو کار به نیروی اود کارگرا  ممچنا  

مبارزه برای ایجاد تشکل .  جی یری می شود

کارگری در محیو کار دی ر تعویل شدنی 

1از ص ...“ رویا یا : تشکل سراسری“بقیه   

http://www.kanoonm.com/1240
http://www.kanoonm.com/1515
http://www.chiran-echo.com/367.htm
mailto:komitedefaa@gmail.com
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روابو بی  تک تک انسا  ما معنا می یابد، اما 

تبور اینکه چند نفر می توانند شرایو و 

اوضاع احوال مبارزه و جنبش کارگری را 

واضح .  اود تغییر دمند درکی متافیزیکی است

است که انسا  ما بر محیو زیست تاایر می 

گذارند و از محیو تاایر می جذیرند، اما باید 

زمانی چریک ما .  ببینی  ای  به چه معنا است

تبور می کردند که با مبارزه مسلحانه جدا از 

توده می توانند به ماابه موتور کوچکی عمل 

کنند که موتور بزرج را به تحرک در اوامد 

اما اکنو  مر سوسیاهیستی می داند که .  آورد

ای  جراتیک نه تاایر بر شرایو بلکه تاریب 

. شرایو در عربه ی مبارزه وبقاتی است

تاایر گذاری و تاایر جذیری متکی به جایه مای 

عینی در عربه مبارزه وبقاتی مستند و مر 

سوسیاهیست جیشرویی با توجه به واقعیات 

موجود می تواند تالش کند تا آ  را یک گا  به 

 .جلو سوق دمد

در مجموع، ای  روند مبارزه وبقاتی است که  

به مر سوسیاهیست یا فعال کارگری اجازه می 

در .  دمد که فعاهیتش را بر مبنای آ  شکل دمد

شرایوی که مبارزات کارگرا  به م  جیوسته 

نیست و تعداد قابل توجهی تشکل کارگری در 

محیو کار ایجاد نشده اند، تالش برای ایجاد 

تشکل کارگری سراسری سرابی بیش نیست و 

وبیعی است که رفت  فعاهی  کارگری به دنبال 

استراتژی که امکا  تحققش نیست، عوارض 

ایجاد تشکلی به .  منفی اود را به ممراه دارد

ای  شکل تنها تشکلی بوروکراتیک و اار  از 

محیو کار اوامد بود که در اقسا نقاو دنیا به 

اینکه تبور کنی  .  تعداد زیادی وجود دارند

شرایو را تک تک انسانها و از آ  جمله 

فعاهی  کارگری بدو  در ن ر داشت  زمینه 

مای عینی آ  در جامعه بوجود می آورند، 

چیزی نیست به جز وهونتاریس  ارده 

بورژوایی که اود ممواره چاهشی برای جنبش 

اگر برفا اراده و کشف .  کارگری بوده است

ای  آقایا  برای ایجاد تشکل سراسری کافی 

بود، میشد با ممی  اراده و کشف بزرج، 

میشد .  کارمای به مراتب بزرگتری انجا  داد

اعتبابات سراسری به راه انداات، میشد 

اعتبابات اقتبادی را به اعتبابات سیاسی 

تبدیل کرد و یا میلیو  ما کارگر را به ایابا  

 ...آورد تا بساو سرمایه داری را جمع کنند و 

در شرایو کنونی ضعف مای اساسی وبقه  

کارگر و از آ  جمله فقدا  یک حزب 

سوسیاهیستی کارگری،  تشکل سراسری 

کارگری را با تالش برای جیشروی بیشتر وبقه 

کارگر در عربه مای ت وری و جراتیک می 

مبارزه با ممی  نوع تشکل .   توا  مهیا کرد

سازی و تبمی  ازباال برای کارگرا  گرفت  و 

. وهونتاریس  از جمله ی ای  جیشروی ماست

اینکه اراده ی کارگرا  جیشرو می تواند برای 

ایجاد تشکل کارگری و از آ  جمله تشکل 

سراسری کارگری نقش داشته باشد را نمی 

توا  منکر شد، اما ای  موضوع به ای  معنا 

نیست که برفا فقدا  ای  اراده باعث شده تا 

. تشکل سراسری کارگری وجود نداشته باشد

اراده ی انسا  ما بر بستر شرایو مناسب و 

مساعد آ  قابل تحقق و تاایر است و در غیر 

ماال .  ای  بورت محتو  به شکست می باشد

قیا  سربدارا  در آمل نه به ای  دهیل محتو  به 

شکست بود که آنها فاقد استراتژی ن امی 

بودند و یا دی ر فعاهی  سیاسی با آنها ممکاری 

بلکه فقدا  شرایو مناسب در جامعه و . نکردند

 .مبارزه وبقاتی، ای  تراژدی را رق  زد

مبارزه وبقاتی دارای قانو  مندی مای علمی 

است که سال مای ووالنی، بزرگا  مارکسیس  

تجربیات وبقه کارگر در ای  مورد را به رشته 

تحریر در آوردند و نشا  دادند که در مر گا  

و مر هح ه چ ونه باید دقیق و با برنامه و با 

. توجه به شرایو ااص جامعه حرکت کرد

اساسا مارکسیس  چیزی نیست جز تحلیل 

اگر برفا با .  مشاص از شرایو مشاص

اراده چند نفر کمتر از ان شتا  دست بتوا  

برای  وبقه کارگر چهل میلیونی در ایرا  

تبمی  گرفت و برای آنها تشکل سراسری 

کارگرا  ایجاد کرد، باید مارکسیس  را بوسید 

در شرایو مساعدی مانند سال .  و کنار گذاشت

 -بدما تشکل کارگری 93تا  98مای انقالب 

در جریا    -شوراما و دی ر تشکل ما

اعتبابات و مبارزات میلیونی کارگرا  

بوجود آمد و زمینه برای ایجاد تشکل 

سراسری کارگرا  از مر زمانی بیشتر فرام  

بود وای  امکا  وجود داشت که با اراده ی 

کارگرا  جیشرو و با فرااوا  آنها و یا 

فرااوا  چند شورا و تشکل دی ر کارگری، 

تالش برای ایجاد تشکل سراسری کارگری را 

ای  اراده ی چند نفر بر جشتوانه .  استارت زد

ی زمینه مادی بدما و یا مزارا  کارگر 

نیست و تنها کاری که رژی  و دست اه مای 

سرکوبش می توانند انجا  دمند تالش برای به 

 .تعویق انداات  آ  است

در چنی  شرایوی جریانی به نا  کانو  

مدافعا  باضافه ی محمود باهحی، فرااوا  

ما .  به ایجاد تشکل سراسری کارگرا  داده اند

ممه می دانی  که ایجاد تشکل کارگری در 

محیو کار برای کارگرا  با چه مشکالت 

اما به مر شکل ای  .  وموانع جدی روبرو است

مبارزه ادامه دارد و در بورت ایجاد مر 

تشکل کارگری، مر کارگری در محیو 

کاراود می تواند عضوی از آ  تشکل 

واضح است که .  کارگری محیو کارش باشد

در جریا  جیشروی ای  جنبش شرایو تغییر 

اوامد کرد با ایجاد تعداد قابل توجهی 

تشکلهای کارگری، زمینه برای ایجاد تشکل 

سراسری کارگری بیش از جیش فرام  اوامد 

مهمترای  که با آغاز بحرا  سیاسی در .  شد

جامعه و ضعیفتر شد  استبداد، مانع بزرج به 

کنار اوامد رفت و کارگرا  می توانند به 

، 8198-93سرعت و ممانند سال مای 

واضح است نمی توا  ای  .  کارگری بکنند

شرایو  .  شرایو را اراده گرایانه ایجاد کرد

عینی جامعه، فضا را برای ایجاد تشکل مای 

کارگری فرام  می کنند و ایجاد تشکل مای 

کارگری نیز اود در تغییر شرایو نقش دارند 

و می توانند شرایو را به نفع جنبش تغییر 

اما مر فعال واقع بی  جنبش کارگری .  دمند

می داند که شرایو مبارزه وبقاتی به چنی  

سوحی نرسیده و در واقع زمینه مای عینی آ  

فرام  نشده تا بتوا  با اتحاد تشکل مای 

الزمه ی .  کارگری تشکل سراسری ایجاد کرد

ایجاد تشکل سراسری کارگرا ، وجود تعداد 

قابل توجهی از تشکل مای کارگری محیو کار 

است  و مر راه دی ری به جز آ  تالشی ذمنی 

. و تبمی  گیری از باال برای کارگرا  است

نمی توا  اار  از محیو کار تشکل درست 

. کرد و از کارگرا  اواست تا به آ  بجیوندند

شاید تبور گردد که تالش فعاهی  کارگری در 

ای  زمینه می تواند مامر امر باشد و اود 

گامی به جلو در راستای تحقق و ایجاد زمینه 

مر چند فعاهی  .  مای الز  در ای  رابوه باشد

کارگری و مر کارگر جیشرویی به سه  اود 

تاایر گذار بر شرایو مبارزه وبقاتی است و یا 

به عبارتی دی ر مبارزه وبقاتی و شرایو در 
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متشکل و میلیو  ما کارگری که جشت تشکل 

اما .  مایشا  قرار داشتند زمینه مادی داشت

ممانوور که ان لئ توضیح می دمد در 

بسیاری موارد عوامل عینی و ذمنی از م  

عقب می مانند و به دهیل شرایو ااص بر م  

ممانوور که توضیح داده شد .  منوبق نیستند

در آ  سال ما تفکر جنبش به مداری ارتقا 

نیافته بود که اراده ی الز  برای انجا  ای  کار 

را داشته باشد و بیش از مر چیز جنبش بر 

جایه ی جوجوهیس  و مدار بسته ی سکتاریس  گا  

 .بر می داشت

اقفی برای توجیه بیشترامکا  ایجاد تشکل 

سراسری کارگری، به دروغ متوسل می شود 

او چنی  نوشته .  و سعی در بزرج نمایی  دارد

 :است

مای کارگری  ما امروز شامد ایجاد تشکل”

زیادی در موسسات ماتلف توسو اود 

کارگرا  و زحمتکشا  مستی  که از آ  جمله 

توا  به تالش معلما  و روزنامه ن ارا  و  می

جرستارا  برای ایجاد تشکل اود اشاره کرد و 

مای  ممچنی  تشکل کارگرا  در جتروشیمی

مامشهر، هوهه سازی امواز، جتروشیمی تبریز، 

کارگرا  معد  بافق، کارگرا  ماابرات 

روستا ی، کارگرا  سااتمانی دماوند، 

مای سنند  و سقز و اتحادیه  کارگرا  ابازی

ما مرچند  ای  تشکل…  کارگرا  جروژه ای و

در مراحل اوهیه رشد مستند اما نه تنها به 

وسیله اود کارگرا  ایجاد شده، بلکه از جانب 

فعاال  کارگری تا سر حد امکا  حمایت 

 “...شده 

 

 "ثقفی  -تشکل سراسری کارگران"

 

ممه کسانی که در جریا  مبارزات جنبش 

کارگری مستند، باوبی می دانند که در 

جتروشیمی مامشهر، هوهه سازی امواز، 

جتروشیمی تبریز، معد  بافق، کارگرا  

ماابرات روستایی، کارگرا  سااتمانی دماوند 

و کارگرا  جروژه ای، تشکل مای توده ی 

کارگری ایجاد نشده واقفی برفا مبارزات آ  

کارگرا  و یا وجود جمع مای کارگری در آ  

محیو مای کار و یا زیست را مترادف و 

مساوی با وجود تشکل مای کارگری توده ای 

قلمداد کرده تا جلوه ای ویژه به کشف اود در 

جمع .  مورد تشکل سراسری کارگری بدمد

مای کارگری که منوز نتوانسته اند در محیو 

کار و زیست اود تشکل توده ای کارگری 

ایجاد کنند و در ای  راه ممچنا  در مبارزه و 

تالش مستند را نباید با سراب تشکل سراسری 

کارگری در ای  مقوع به کژ رامه برد تا آنها 

به وجود تشکلی بوروکراتیک اار  از محیو 

ای  چیزی نیست جز ااک . کار دل اوش کنند

واضح است که .  جاشید  به چش  توده ما

مبارزه وبقاتی کارگرا  انکشاف اوامد یافت 

و جیشروی آ  در نهایت، امکا  ایجاد تشکل 

سراسری کارگرا  را فرام  اوامد کرد، اما 

ندید  واقعیت مای موجود و تالش برای 

جرید  از روی آنها بجای جرداات  به آنها، 

 . نتیجه ای جز زمی  اورد  به ممراه ندارد

ممانوور که اشاره شد، در یک شرایو انقالبی 

و بحرا   وسیع سیاسی ای  امکا  بوجود می 

آید که وبقه کارگر به سرعت ضعف مای اود 

را جبرا   و تشکل مای توده ای زیادی ایجاد 

کند و اهبته در آ  مقاوع، امکا  ایجاد تشکل 

چنی  .  سراسری نیز به سرعت فرام  می شود

وضعیتی ممک  است به سرعت فرا برسد و 

ای  قابل .  ممک  است زما  زیادی وول بکشد

اما آنچه واضح است، اینست .  جیش بینی نیست

که اکنو  چنی  وضعیتی در جامعه و به وور 

مشاص در عربه مبارزه وبقاتی وجود 

اگر م  اکنو  جنبشی وسیع در مورد .  ندارد

نا  و آزادی درگیرد و یا ممانوور که توضیح 

داده شد اگر حتی رشد آرا  و گا  به گا  در 

ممی  شرایو استبدادی، چندی  تشکل توده ای 

کارگری را از دل اود بیرو  بیاورد، واضح 

است که فعاهی  کارگری و سوسیاهیست با جا  

و دل تالش اوامند کرد که تشکل سراسری 

اما آیا ای  شرایو واقعا .  کارگری ایجاد گردد

 وجود دارد؟

اگر باوامی  دقیقتر به موضوع توجه کنی ، جا 

دارد که تجربیات چند سال گذشته وماال مورد 

شورای ممکاری تشکل ما و فعاهی  کارگری 

را بررسی کنی  که ای  روزما زیاد در مورد 

برای برای توجیه .  آ  حرف زده می شود

موضوع ایجاد تشکل سراسری، مورح می 

کنند که به مر شکل اگر م  ای  تشکل 

سراسری نباشد می تواند تشکل اتحاد عمل 

فعاهی  کارگری باشد و به مر شکل می تواند 

چنی  ن امی به موضوع ایجاد .  مفید باشد

تشکل کارگری و به تشکل ممکاری و اتحاد 

عمل، کارگرا  را تشویق می کند تا به ای  

بیرامه کشیده شوند و عمال کارگرا  را تشویق 

می کند تا به تالش برای ایجاد ای  تشکل 

شورای ممکاری تشکل .  بوروکراتیک بجیوندند

ما و فعاهی  کارگری از تعدادی مشاص از 

تشکل مای موجود و فعاهی  کارگری سرشنائ 

و با نفوذ ایجاد شد که برفا  رف اتحاد عمل 

و مر تشکل و جریانی در .  مای موردی بود

آ  اجازه داشت که دررابوه با موضوع و 

مورد مشاص، در اتحاد عمل شرکت بکند یا 

آنها به درستی، اتحاد عمل را استراتژی .  نکند

اود قرار داده بودند و فعاهیتشا  بر ای  محور 

اما ممک  نیست در جمعی که .  قرار داشت

اود را تشکل سراسری کارگرا  می داند 

حضور داشت و تبور کرد که ای  تشکل می 

تعریف !  تواند برفا  رف اتحاد عمل باشد

اتحاد عمل با تشکل سراسری کارگرا  از 

زمی  تا آسما  متفاوت است و در واقع ای  دو 

در یک تشکل .  با م  تفاوت ماموی دارند

سراسری کارگرا ، اساسنامه و استراتژی 

 . دی ری وجود دارد

تشکل سراسری ادعای رمبری مزارا  کارگر 

را دارد و باید قادر باشد اعتبابات و 

اعتراضات سراسری و وسیع براه بیندازد و 

 رف ممبست ی دمها و یا بدما تشکل 

در چنی  شرایوی به ماابه یک .  کارگری باشد

سازما  واحد با اساسنامه ای مشاص فعاهیت 

می کند که منشاء اار وسیع و بزرگی در 

اما  رف اتحاد عمل .  جنبش کارگری است

کارگری چند تشکل محدود در ارتباو با 

موضوعاتی ااص مال برگزاری اول ماه مه 

و قوعنامه آ  و دی ر مراس  مای کارگری و 

اعال  حمایت از کارگرا  زندانی و غیره 

شورای ممکاری تشکل ما و .  فعاهیت می کند

نمی توا  .  فعاهی  کارگری نیز از آ  جمله بود

فعاهی  کارگرا  را فریب داد و با اس  اینکه به 

مر حال ای  تشکل می تواند  رف ممکاری 

باشد، آنها را به سمت آ  سوق داد و در عمل 

فعاهیت آنها را در یک تشکل غیر کارگری 

اار  ازمحیو کار با ادعای کامال غیر واقعی 

فعاهی  کارگری که جذب .  سازماندمی کرد

چنی  تشکلی بشوند در مناسبات بوروکراتیک 

و از باال دست وبقه ی کارگر غرق اوامند 

آنها فعاهیتشا  برف استراتژی وامی .  شد

اوامد شد که فقو  جناح راست جنبش 
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باید به وور .  کارگری را تقویت اوامد کرد

مشاص تحلیل داشت که آیا امکا  ایجاد تشکل 

کارگری سراسری در حال حاضر وجود دارد 

یا نه؟ و بر ممی  اسائ، اگر زمینه مای تحقق 

آ  جروسه ای دراز مدت است و نه آنچه کانو  

مدافعا  ادعا می کند، ضروری است آ  را نقد 

کرد و ای  سنگ را از جیش جای کارگرا  

 . برداشت تا به ای  کژرامه جا ن ذارند

در بررسی فعاهیت احزاب، گرایشات و 

اشااص ضروری است منافع آنها را در جئ 

باید .  جمالت و گفته ما جستجو و آشکار کنی 

دید در جئ شعار تشکل سراسری کارگری 

واقعا چه امدافی برای کانو  مدافعا  و دی ر 

کانو  مدافعا  که .  متحدینشا  وجود دارد

 18زمانی با حضور بیست و چند نفر در سال 

تشکیل شد در جریا  رویکرد راست و نقش 

توو ه گرایانه ی اقفی در آ ، دچار ریزش 

نیرو گردید و افرادی که منافع اود را با ای  

. تشکل در تناقض دیدند از آ  جدا شدند

فریبرزِر یئ دانا شنااته شده تری  و آاری  

چهره آ  بود که از ای  تشکل جدا شد و 

دی را  نیز در مما  ابتدا، زمانی که اقفی 

جیشنهاد عضویت مهدی کومستانی در کانو  

مدافعا  را مورح کرد و اکاریت اعضا با آ  

دی ر .  مااهفت کردند، ااتالفاتشا  باال گرفت

اعضا نیز مر یک به نوعی و به شکلی به 

دهیل براوردمای ازباال و مقا  ولبانه اقفی جدا 

. شدند و اود گوامی بهتری می توانند بدمند

آنچه از ای  تشکل باقی ماند، تعدادی کمتر از 

ان شتا  دست است که اقفی نقش تعیی  کننده 

رویکرد ای  جریا  در تند جیچ .  در آ  دارد

مای جنبش کارگری ممواره راست و در تقابل 

در ابتدای شکل .  با گرایش چ  بوده است

گیری کانو  مدافعا  ای  تشکل با سه جانبه 

در جریا  ایجاد .گرایی مااهفتی نداشت 

شورای ممکاری تشکل ما و فعاهی  کارگری، 

کانو  مدافعا  شرو ورود اود را حذف کمیته 

جی یری برای ایجاد تشکل مای کارگری اعال  

کرده بود وبدی  وسیله تالش داشت تا شورای 

ممکاری تشکل ما و فعاهی  کارگری را با 

 . ااتالف روبرو و در نهایت متالشی کند

با شروع تالش گرایش جرو غربی برای نفوذ 

در جنبش کارگری، مبارزه علیه سوهیداریتی 

سنتر شروع و مس له ی استقالل ماهی وبقه 

کانو  مدافعا  از در .  کارگرمورح شد

مااهفت با ای  موضع جا به میدا  گذاشت و 

موضوعیت نداشت  مبارزه با سوهیداریتی سنتر 

اقفی .  و جریانات مشابه آ  را تبلی  می کرد

علنا از رابوه با مهدی کومستانی و دوستی با 

او دفاع می کند و حتی چندی جیش در فیئ 

بوک محمود باهحی نوشت که با مهدی 

کومستانی دوست است و رابوه دارد و آنها که 

می گویند او با سوهیداریتی سنتر ارتباو دارد، 

در جریا  مبارزه با .  باید آ  را اابت کنند

جیوست  اسانلو به جهانشامی و سجئ نادر 

درمانی و به وور کلی تالش اسانلو برای باز 

کرد  راه نفوذ عوامل سلونت ولب و جرو 

غربی در جنبش کارگری ، کانو  مدافعا  

سکوت معنا داری در دفاع از اسانلو و گرایش 

آنها انجا  داد و حاضر نشد حتی یک کال  در 

محکومیت چنی  حرکت آشکاری بنویسد یا 

مر جا جناح چ  جنبش کارگری تالش .  ب وید

کرد تا به ایجاد تشکل کارگری کمک کند، 

کانو  مدافعا  کارگرا  را برحذر داشت و با  

بی جرنسیبی تما  کارگرا  را از ارتباو گرفت  

. با تشکل مای دی ر کارگری دور می کرد

کانو  مدافعا  و شاص اقفی کارنامه ای 

اراب در ارتباو با جنبش کارگری دارند و 

در اوش بینانه تری  حاهت، در منتهی اهیه 

 .جناح راست جنبش کارگری قرار می گیرند 

جریا  جروغربی تا کنو  چندی  بار و به 

اشکال ماتلف تالش کرده که در جنبش 

. کارگری نفوذ کند و مر بار شکست اورده

ابتدا از وریق مهدی کومستانی و سوهیداریتی 

سنتر جروژه ی ارید  و به فساد کشاند  

جیشروا  کارگری در دستور کار بود که با 

مبارزه ای ووالنی تا حدود زیادی ای  جروژه 

شکست اورد و مامیت فعاهی  آ  مشاص 

جئ از آ  از وریق ابالح ولبا  .  گردید

تالش شد تا گرایشی در جنبش کارگری ایجاد 

شود و با براه انداات  باش کارگری در سایت 

کلمه و ارتباو گیری با فعاهی  کارگری ای  

جروژه جیش رفت که در نهایت نتیجه ای 

جئ از آ  اسانلو در جریا  ارو  از .  نداشت

کشور به میدا  آمد که حساب زیادی روی او 

میشد چرا که چهره ای شنااته شده بود و 

تالش شد تا با راه اندازی بندوق ماهی و یا 

رمبری کمک مای ماهی برای جنبش کارگری 

از ورفی با جول ای  . با یک تیر دو نشا  بزنند

بار از وریق اسانلو، فعاهی  کارگری را به 

فساد بکشانند و از ورف دی ر از وریق  

مدیریت کمک مای ماهی به جنبش کارگری، 

بسیاری را در جنبش کارگری جذب و زیر 

چتر اود قرار دمند و بدی  شکل گرایش 

جروغربی و هیبراهی را در جنبش کارگری 

اما به میدا  آمد  ویف وسیعی .  سازما  دمند

از سوسیاهیست ما و فعاهی  کارگری ای  

جروژه را م  به شکست کشاند و اسانلو حتی 

در سندیکای شرکت واحد م  دی ر جای جایی 

 . ندارد 

ای  بار کانو  مدافعا  به میدا  آمده و با سو 

استفاده از چهره ی محمود باهحی تالش دارد 

تا تشکلی به نا  تشکل سراسری کارگرا  براه 

بیندازد تا عده ای را در جنبش کارگری به 

با باال گرفت  بحث و به .   دنبال اود بکشاند

اور افتاد  جروژه، عقبه ی ای  جروژه به 

سرعت به میدا  آمد تا از شکست آ  

در  تلوزیو  آمریکا به زبا  .  جلوگیری کند

فارسی، در برنامه ی جامعه ی مدنی، مهدی 

فالحتی با دعوت اسانلو به تعریف و تمجید و 

. بزرج نمایی از کانو  مدافعا  جردااتند

جاهب توجه اینکه مهدی فالحتی نه به عنوا  

مجری و سوال کننده بلکه در مقا  دفاع و 

تعریف و تمجید کامل کانو  مدافعا  به دروغ 

جردازی مشغول شد و اسانلو نقش کمکی و 

مهدی فالحتی .  درجه دو را بازی می کرد

امکا  ایجاد تشکل سراسری توسو کانو  
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مدافعا  را به براحت اعال  کرد و به کمک 

اسانلو از نقش مابت کانو  مدافعا  در جنبش 

کارگری سا  ما گفتند و اینکه ای  کانو  چند 

! کمیسیو  و باش دارد و چه ما که نکرده

شنونده ای که کانو  مدافعا  را نشناسد، 

تبور می کند که کانو  مدافعا  چه تشکل 

بزرج و فعاهی است و حتما تعداد زیادی 

عضو و کارگر در آ  مستند که کمیسو  ما و 

باش مای ماتلف دارد و ادمات فراوانی به 

مهدی فالحتی .  جنبش کارگری کرده است

توضیح داد که کانو  مدافعا  چوور با زبانی 

ساده به دستمزد ناچیز کارگرا  اعتراض کرده 

 ... و 

در بورتی که مر شابی که کمتری  

شنااتی از تشکل ما و گرایشات جنبش 

کارگری داشته باشد، می داند که کانو  

مدافعا  جمعی حاشیه ای و آب رفته در چند 

سال گذشته بوده که فقو نامی از آ  مانده و 

اقفی چهار جنض نفر دور و بر او میچ نفوذی 

در جنبش کارگری ندارند و با براه انداات  

جروژه ی به ابوالح تشکل سراسری 

کارگری دوباره و مقوعی اود را مورح 

. کرده، که اهبته و قوعا شکست اوامند اورد

در واقع دفاع مهدی فالحتی به ممراه اسانلو، 

دفاع اتاق فکر جروآمریکایی ما از ای  جروژه 

 .  است

چفت شد  اسانلو به جروژه ی کانو  مدافعا  و 

ممکاری تی وی آمریکا و سوء استفاده از 

محمود باهحی و حتی نشا  داد  عکئ 

ر یئ دانا در کنار اقفی در ای  برنامه، نشانه 

ی برداشت  ایزی برای نفوذ در جنبش 

اما فعاهی  جنبش .  کارگری ایرا  است

کارگری ایرا  جاته تر و آماده تر از آنند که 

. آنها بتوانند جروژه شا  را به نتیجه برسانند

ر یئ دانا در چند جمله ماتبر در فیئ بوک 

نشا  داد که میچ ممرامی با کانو  مدافعا  و 

ای  جروژه ندارد و تی وی آمریکا تنها تالش 

ر یئ دانا .  داشته تا از نا  او سوء استفاده کند

 :چنی  نوشته است

مرجا میرو  کسی مست .  دی ه چه کار کن  "

که کنار م  عکسش  امر شود یا حرفش 

یا باید .  جاش شود یا حضورش به اابات برسد

ااموش شو  و بعد بمیر  یا باید مزا  از ای  

در ست است م  زمانی با .  حرفها جاک کن  

م  م  مانند .  کانو  مدافعا  کار می کرد  

نفر دی ر، یعنی تقریبا ممه ا ز آنجا  12-22

موضوع را نوشت  و جاش کرد  .  بیرو  آمد 

و جئ از آ  م  نه کاری با کانو  در واقع 

. تهی شده داشت  و نه حرفی در آ  باره زد 

. تکلیف اسانلو م  که از ن ر م  روش  است

حاال .  با ایشا  میچ کاری نمی توان  داشته باش 

بهتری  کار که عقل و .  بفرمایید چه کار کن 

احساس  می گوید ای  است که به راه اود 

برو  و چندا  اعتنا ی به آ  چه واقعا اعتنا بر 

 "بحث تما . ان یز نیست نکن  

گرایشات و افراد درو  جنبش کارگری نیز ک  

ک  مواضع اود را اعال  کرده اند و یا می 

حتی آنها م  که کانو  مدافعا  در .  کنند

گرایش راست، روی آنها حساب کرده به دو 

اول .  دهیل با ای  جروژه ممکاری ناوامند کرد

اینکه کانو  مدافعا  بدنا  تر از آ  است که 

بتواند چنی  جروژه ای را جیش ببرد حتی اگر 

کانو  .  از نا  محمود باهحی استفاده کند

مدافعا  در منتهی اهیه جناح راست، کارنامه 

ای اراب دارد که به میچ وجه قابل دفاع و 

دو  اینکه سوسیاهیست ما و .  توجیه نیست

فعاهی  کارگری به سرعت ای  جروژه ذمنی را 

به چاهش  کشیدند و در نتیجه کانو  مدافعا  

 .بیش از گذشته ایزوهه اوامد شد

واقعیت ای  است که مر زما  که زمینه ی 

ایجاد تشکل سراسری کارگری فرا برسد، نه با 

کشف آقای اقفی و شرکا بلکه جمع وسیعی در 

. جنبش کارگری آ  را مورح اوامند کرد

اا  و بی  98اکنو  جنبش کارگری مانند سال 

دمها فعال کارگری و .  تجربه نیست

وان هی مر گاه .  سوسیاهیست با تجربه دارد

امکا  ایجاد تشکل سراسری کارگری فرام  

شود، واضح است که در بالحیت و  رفیت 

کانو  مدافعا  نیست که باوامد چنی  جروژه 

ای را جیش ببرد چرا که اساسا جلو افتاد  ای  

جریا  باعث کنار رفت  بیشتر تشکل ما ، 

در .  فعاهی  و جیشروا  کارگری می گردد

شرایوی که کارگرا  و مرد  تحت شدیدتری  

فشارمای اقتبادی قرار دارند و با افزایش 

قیمت نا ، آ  را از سفره کارگرا  دری  می 

کنند، نباید دل به وعده مای اماال کانو  

تالش برای اینکه مر چه بیشتر .  مدافعا  داد

بتوا  اعتراضات را سازما  داد تا شاید 

جنبشی برای نا  به معنای وسیع کلمه در 

ب یرد و از ای  راه امکا  جیشروی وبقه 

کارگر و سازماندمی آ  فرام  گردد، از مر 

 . موضوعی حیاتی تر است

اکنو  کارگرا  و مرد  در شرایو بسیار وای  

فشار اقتبادی برگرده .  و بحرانی قرار دارند

باید به دنبال راه .  کارگرا  دوچندا  شده

کارمای واقعی و عینی در وبقه کارگر باشی  

و اود را نه با اوما  بلکه با مبارزه ای 

کنکرت و هح ه به هح ه برای روزمای 

تالش برای ایجاد تشکل .  بحرانی آماده کنی 

مای کارگری بیشتر از یک سو و از سوی 

دی ر، بررسی مر رامی برای شعله ور کرد  

جنبش کارگری برای نا  و آزادی ضروری 

نمی توا  و نباید وقت زیادی برف .  است

 .ایال جردازی مای روشنفکرانه کرد
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ابالح ولبدا  و بدادش بدزرگدی از . بکشد

هیبراهها، عمال با اامنه ای و سدجداه بده یدک 

ای  مدا .  معامله به سود دو ورف رسیده اند

تسلی  اتمی رژی  اسالمی را به گدرد  رای 

مرد  می اندازند تا بده ادامدنده ای و سدجداه 

یاری دمند تا از مهلکه جدذیدرش مسد دوهدیدت 

سوز سیاست مای اتمی فرار کنندد و  اانما 

در عوض امکا  می یابند با دروغ جردازی 

دربدداره امددمددیددت بددندددوق رای در رژیدد  

اسالمی، برای استراتژی سیاسی اود فضدا 

 . سازی کنند

، مدرد  ایدرا  بدا تد دامدرات  11در سال 

درایابا  ما رای اود را به رژی  اسدالمدی 

اکددنددو  بددحددرا  عددمددیددق .  اعددال  کددردنددد

اقتبادی، گرا  شد  نا  و کدامدش قدیدمدت 

نفت که سفره محقر کارگرا  و زحمتکشدا  

ایرا  را بدیدش از جدیدش غدارت مدی کدندد، 

زمینه مای حرکت بزرج مدرد  بدرای ندا  

و آزادی را فرام  کرده تا یک بار دی ر بدا 

اتکا به ندیدروی ادود، بدرای تدعدیدید  آیدندده 

مددبددارزه .  زندددگددی اددود بدده مددیدددا  بددیددایددنددد

کارگرا  ایرا  برای اضدافده دسدتدمدزد مدی 

تددوانددد یددک نددقددش مددحددوری در شددروع و 

سازما  یافت  حرکت میلیوندی مدرد  ایدرا  

 .داشته باشد
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 .برابر با چدهداردمد  اوت ۱۹۳۹و سو  مرداد 

  ندامده" و گو با  اسدد بادامچیا ، در گفت   -  0 

بدرابدر بدا یدازدمد    ۱۹۳۹،  بیست  مرداد " نیوز

 . ۲۲۱۲اوت 

 .  مما  منبع - 1

 

. فریز تو فریز، یدعدندی دو ودرف مدتدوقدف

سازی اورانیو  توسو مدا  یعنی میزا  غنی 

جیشنهاد را آوردند و ایرا  م  .  متوقف شود

مدا را  قبول کرد، آنها گفتده بدودندد تدحدرید  

کنی  و شما م  جیشنهاد را قدبدول  متوقف می 

سازی متوقدف شدود و   کنید و فناوری غنی

مددا تددوافددق .  بددود 18ایدد  در اوااددر سددال 

آیدیدد؟ آندهدا  کردی  و جیغا  دادی  که چرا نمدی

 گفتند 

ببر کنید انتاابات ایرا  انجا  شدود، بدعدد 

به ممید  (  8.") آیی  برای ادامه مذاکرات می

، تبمی  11دهیل اامنه ای و سجاه در سال 

گرفتندد احدمددی ندژاد بدا رای بداال ر دیدئ 

به گفته اسدد بدادامدچدیدا  از .  جمهور شود

ضدرورت " ،  11موتلفه اسالمی در سدال 

سیاست داالی و اارجی ن ا  ای  بدود کده 

 ( 0".)نژاد رای باال بیاورد  آقای احمدی

منتها مرد  ایدرا  بدا مدبدارزه ادود کده بدا 

اعتراض به تقلب در انتاابات شروع شد و 

مدرج بدر " به سرعت با شعارمایی ند دیدر 

مدرج " و "  مرج بر اامنه ای" ، " دیکتاتور

مهمتری   بدندیدادمدای "  بر ابل والیت فقیه

رژی  اسالمی را مدف گرفت، ندقدشده مدای 

معامله رژی  اسالمی را با غرب و آمریدکدا 

اندتدادابدات " به گفته بدذرجداش، .  بر م  زدند

: ایرا  انجا  شد و اوباما در تلویزیو  گفت

یک  تلدقدی   ه  تما  مذاکرات ما با ایرا  کا  

کدش اسدت،  گردد، حکومت ایدرا  آد   می 

دوهت ایرا  مشروعیت نددارد و مدذاکدرات 

 (  1").متوقف شد

، مرد  در مما  فربت کدوتدامدی 11سال 

که یافدتدندد، در ادیدابدا  مدا ند در ادود را 

هدیدبدرال .  درباره رژی  اسالمی علنی کردندد

ما و ابالح ولبا  که ورفدار رای مدرد  

در بندوق ما بودند از رایی کده مدرد  بدا 

 11جامای شا  در ت امرات ایابانی سدال 

به رژی  اسالمی دادند، ن را  جدایدا  عدمدر 

ابدالح .  سرا جا جنایت رژی  اسالمی شدندد

ولبا  و باش بزرگی از هیبدرال مدا بدرای 

مقابلده بدا رای ادیدابداندی مدرد  کده ادودر 

بزرگی برای عمر رژی  اسالمی آفرید، بده 

اجرای بدو  تندازل قداندو  اسداسدی تدوسدل 

رای ایابانی بده سدرند دوندی رژید  .  جستند

اسالمی منجر می شود و رای بندوقی در 

نهایت باشی از ابالح ولبا  را ندیدز در 

جنایات رژید  شدریدک مدی کدندد و ایدندهدا، 

اادیدرا .  دومی را انتااب کردند و می کندندد

یددک جددریددا  هددیددبددرال کدده اددوامددا  یددک 

جمهوری عرفی اسدت، ایدجداد شدده کده از 

وریق به قدرت رسید  ابالح ودلدبدا  بده 

اهبته ممان دونده کده رژید  !  مدفش می رسد

 . اسالمی از راه کربال به قدئ رسید

تسلی  شد  رژید  اسدالمدی را گدرد  رای 

بندوقی مرد  انداات ، مقابله با راه مدای 

انقالبی مرد  برای دستیدابدی بده مدوداهدبدات 

مد  مدرد  .  سال ما تلنبار شده ی آنها اسدت

ایرا  و مد  ودرف مدای مدذاکدرات رژید  

اسالمی می دانند که تبمی  نهدایدی دربداره 

سیاست مدای اتدمدی ایدرا  تدندهدا بده عدهدده 

مدندتدهدا ادامدنده ای مداندندد .  اامنه ای اسدت

امینی از نفدوذ کدال  در بدید  جدنداح مدای 

رژی  براوردار نیست تا مستقیما به مدیددا  

بیاید و مس وهیت سیاست مای مارب اتدمدی 

برای مرد  ایرا  را شابا بعهده ب یرد و 

مانند امینی من ا  ات  جنگ جا  زمر سر 

1از ص ...“ مذاکرات اتمی و ریاکاری “بقیه   
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کنفرانس ساالنه اتحاد 

 سوسیانیستی کارگری برگزار شد

کددنددفددرانددئ نددهدد  اتددحدداد سددوسددیدداهددیددسددتددی 

کارگری در مفته آار مداه ژو دیده سدال 

 .  برگزار شد 0282

: دستور جلسه کنفرانئ عبارت بودند از

گزارش عمومی کمیتده اجدرایدی تدوسدو 

دبیر ای  کمیته، و بدعدندوا  مدکدمدل آ ، 

گدددزارش فدددعددداهدددیدددت دوره آزمدددایشدددی 

تلویزیو  به جدیدش، گدزارش نشدریده بده 

جیش، گدزارش کدمدیدتده داادل، گدزارش 

فعداهدیدت سدایدتدهدا و مدمدچدندید  گدزارش 

فددعدداهددیددت مددا در اددار  کشددور تددوسددو 

مس وال  اید  عدربده مدا ارا ده شدد و 

 . مورد بحث قرار گرفت

سدده مددبددحددث بددعدددی، اوضدداع سددیدداسددی، 

اوضاع جنبش کدارگدری، جدندبدش زندا  

بود و در ادامده ندیدز بدحدادی بدا عدندوا  

" ن اه به اتحاد سوسیاهیستی از بدیدرو " 

ارا ه شد که در  آ  نقاو ضعف و قدوت 

اتحاد سوسیاهیسدتدی کدارگدری در ودول 

فعداهدیدتدش مدورد ندقدد و بدررسدی قدرار 

 . گرفت

جلسه جایانی کنفرانئ انتاابدات بدود کده 

. وی آ  کدمدیدتده اجدرایدی اندتداداب شدد

مدوددابددق روال مددمددیدشدد ددی جددئ از مددر 

کنفرانئ کمیتده مدا و مسد دوهدید  دید در 

سازما  توسو کمیته اجرایی و شدورای 

 . مرکزی تعیی  می ردد

کددمددیددتدده اجددرایددی اتددحدداد سددوسددیدداهددیددسددتددی 

 کارگری 

  0282ژو یه 

 

     

از کوبانی ها و مردم جنگ زده   

 !حمایت کنیم

مرد  منوقه ااور میانه و عراق و سوریه 

بیش از مر زما  دی ری به دهیل رقابت 

قدرت ما و جریانات ارتجاعی منوقه 

از حمله . مورد تهاج  قرار گرفته اند

آمریکا به عراق به بهانه ساات سالح 

مسته ای در دورا  بوش که باعث کشته 

شد  مزارا  نفر شد و سجئ معلو  شد که 

آنها به ممه دنیا دروغ گفتند، تا کنو  که 

مزارا  نفر به دست االفت اسالمی کشته 

شده و میلیو  ما نفر آواره شده اند، منوفه 

روی آرامش ندیده و بیش از مر زما  

باندما و دارو دسته مای جنایتکار سااته و 

جردااته امجریاهیست ما و یا کشورمای 

منوقه و جمهوری اسالمی به جنایت، 

غارت، تجاوز، آواره کرد  مرد  و دی ر 

مر کدا  به . اند فجایع علیه مرد  مشغول

نوبه اود برای کسب منافع بیشتر در 

منوقه مرد  را قربانی امداف اود می 

کنند و از سوی دی ر اود را ناجی و 

 .مدافع آنها نشا  می دمند

در جریا  ای  جنگ مای ضد مردمی 

باشی از مرد  که مسلح شده و می اوامند 

از مستی اود دفاع کنند و زیر یوغ 

میچیک از جریانات مرتجع نمی روند، 

از آ  جمله . راه مستقلی انتااب کرده اند

مرد  کوبانی که اکنو  در محابره 

نیرومای شبه فاشیستی االفت اسالمی 

جئ از مدت ما نبرد، تعداد . قرار دارند

زیادی از روستامای آ  منوقه توسو 

االفت اسالمی اشغال شده و م  اکنو  به 

دهیل بسته شد  مرزمای ترکیه به روی 

آنها، از حد اقل امکانات غذایی و تدارکاتی 

و تسلیحاتی محرو  شده اند و دی ر 

نیرومای منوقه نیز که در حال جنگ با 

االفت اسالمی مستند، میچ کمکی به آنها 

حلقه محابره شهر کوبانی .  نمی کنند

تن تر شده و مدافعا  شهر در جن ی نا 

برابر ممچنا  تحت فشار قرار دارند و مر 

هح ه ممک  است با تسایر شهر ممه آنها 

به مر وریق ممک  باید به . قتل عا  شوند

آنها کمک کرد تا ای  فاجعه بورت 

افشای سیاست ضد مردمی دوهت . ن یرد

ترکیه و انفعال جریانات ارتجاعی جهانی 

و منوقه ضروری است و جشتیبانی  از 

مرد  کوبانی و دی ر مرد  جنگ زده 

 . منوقه به مر شکل ممک  حیاتی است

مرد  جها  و به وور مشاص مرد  ااور 

میانه بیش از مر زمانی اواما  نا ، 

ما به نوبه ی اود . بلح و آزادی مستند

جنگ افروزی مای منوقه ای دوهت ما و 

دارودسته مای مرتجع و مشابا االفت 

اسالمی را محکو  می کنی  و و اواما  

حمایت و دفاع از مرد  جنگ زده عراق و 

 .سوریه و کوبانی ما مستی 

  

 نان، صلح، نزادی

 کمیته اجرایی اتحاد سوسیاهیستی کارگری

 8131مهر ماه 

 0282اکتبر 
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رژیمی که بدا .  رژی  اسالمی تاکنو  ادامه دارد

کدومددی از مشددکددالت اقددتددبددادی ـدد سدیدداسددی و 

ناتوانی از حل آ ، دست به گریبا  است و مدر 

نوع اعتراضی، نهادمای امنیدتدی و اودالعداتدی 

کابوئ سرن دوندی، کدل .  اش را ن را  می کند

 .ن ا  اسالمی را به هرزه می اندازد

در حاهی که قربانیا  اسیدجاشی از ازم  جاشید  

روح و جانشا  فریاد میزنند، فدمدیدندیدسدت مدای 

هیبدرال مددرسده ی فدمدیدندیدسدتدی مدا، مدندوز از 

بهتر : " چماقدارا  و اوباشا  رژی  میاوامند که

است مس وال  موا ب سا  مدایدی بداشدندد کده 

نتیجه ی محتو  اش ناامنی و اشونت سدازمدا  

 ".یافته در جامعه است

اینا  فراموش میکنند که تحقق کدوچدکدتدرید  و 

ابتدایی تری  حقوق مدنی و سدیداسدی در ایدرا  

رژیدمدی کده .  مستلز  ندابدودی اید  رژید  اسدت

مفتاد در بد مرد  آ  زیدر ادو فدقدر زنددگدی 

میکنند، چرا که اساسا سدودآوری سدرمدایده در 

گرو ندابدودی و سدرکدوب کدوچدکدتدرید  آزادی 

ماست و کسب حقوق دموکراتیدک مددندی و یدا 

 .سیاسی در ای  ن ا  رویایی بیش نیست

ندوامدبدر  09امسال ما در شرایوی به استقدبدال 

میروی  که زنا  مبارز ما مم ا  و ممبدسدتده بدا 

مبارزات زنا  قهرما  کوباندی و دید در زندا  

جها  در یک جبهه در مقابل باحبدا  زور و 

سرمایه با قامتی محک  و ایستاده به مبارزاتشا  

تا جیروزی نهایی ادامه میدمند و به زنا  هیبرال 

می آموزند که برابری کدامدل بدید  ز  و مدرد 

تنها در گرو محو ن ا  سرمایه داری و تدحدقدق 

 .سوسیاهیس  است

 

 سرنگون باد رژیم اسالمی

 کمیته اجرایی اتحاد سوسیاهیستی کارگری

 0282نوامبر  01

 

 

اطالعیه کمیته اجرایی اتحاد سوسیانیستی 

 نوامبر،  42کارگری بمناسبت 

 روز خشونت علیه زنان در نظام سرمایه داری

 

 خشونت بر زنان امریست سیاسی
 

امسال در شرایوی بده اسدتدقدبدال روز جدهداندی 

مبارزه با اشوندت عدلدیده زندا  مدی روید  کده 

اشونت به اشکال ماتلف، نه تنها کدمدتدر نشدده 

بلکه آمدارمدای رسدمدی افدزایدش آندرا گدزارش 

اشونتی سازما  یافته تر از ساهدهدای .  کرده اند

اگرچه اشونت بر زنا  نمودمای متفاوتی .  قبل

دارد امدا اشدوندت سدازمدا  یدافدتده سدیداسدی و 

اقتبادی را می توا  بعنوا  ابلی تری  عامل 

در . اشونت امریست سیاسی .برشمرداشونت 

سیست  مردساالر، سدرمدایده داری و ندهدادمدای 

جهانی اش برای حف  ن دا  ادود، مدجدبدور بده 

اشونت بر مدرد   . اعمال سرکوب وحشیانه اند

و بویژه زنا ، اشونت سازما  یافته ایست کده 

در راستای منافع سرمایه بوور مددا  در تدمدا  

اگر چه تدندهدا .  کشورما توهید و باز توهید میشود

زنا  قربانیا  ای  اشدوندت ندیدسدتدندد امدا روندد 

اشدوندت یددعدندی وجددود تدبدعددیدض، اسدتددادمدار و 

 .نابرابری در جامعه

در جددامددعدده سددرمددایدده داری کدده سددرنددوشددت و 

رفتارانسا  ما از وریق قدرت سیاسی حاکد  و 

قوانینش اعمال می شود، زور و اشونت ی انه 

ابددزاریسددت کدده مددی تددوانددد بددا ایددجدداد رعددب و 

وحشت اعتراضات مرد  را سرکوب و کندتدرل 

 .کند

امروزه می شنوی  که در مبر، از مر نه ندفدر 

در .  ز ، مشت نفدر ادتدنده جدندسدی مدی شدوندد

بن الدش سقف کاراانه نساجی اراب می شود 

و مزارا  کارگر ز  و مرد زیر آوار دف  مدی 

تجاوز به زنا  در مند، اریدد و فدروش .  شوند

زنا  توسو بوکوحرا  در نیجریه، بدی حدقدوقدی 

زندا  درکشدورمدای اسدالمدی، و ندیدز مدافدیددای 

جهانی سرمایه که ساالنه میلیاردما دالر از قبل 

به "  روسجی رما"داد و ستد کارگرا  ت  فروش 

جیب میریزند، ممه و ممه از مبایبی ست کده 

سرمایه جهانی برای زنا  و مردا  زحمدتدکدش 

 .به ارمغا  آورده است

و در ایرا  نیز سرمایه داری داعشی ساههاست 

که با قوانی  ارتجاعی اش، مر روزه بسدیداری 

از مرد  ، به ویژه زندا  را بده دسدت جدالدا  

مرج میسجارد واز میچ نوع اشونتی از جدمدلده 

شکنجه در زندانها، آزار جوانا ، قوع دست و 

جا و قداندو  ارتدجداعدی قبداص و اسدیددجداشدی 

فروگذار نمیکند تا هح ه ایی برعمدر کدوتدامدش 

ادبدر اسدیددجداشدی بده جداندزده ز  در .  بیافدزایدد

ابفها ، امندیدت شدهدر را مدادتدل و مدرد  را 

اید  اوهدید  بدار ندیدسدت کده زندا  .  ن را  کرد

قربانی قانو  کایف و ورح حدمدایدت از آمدرا  

اشونتی .  به معروف و نامیا  از منکر میشوند

عریا  که مرد  شریف ابفها ، تهرا  و سایر 

شهرما را بده عدربده مدبدارزه بدا جدمدهدوری 

جدداهددب ایددنددکدده در جددی ایدد  .  اسددالمددی کشددانددد

اعدتددراضددات چددنددد تدد  از مددرد  مددعددتددرض بدده 

اسیدجاشی دست یر شدند و ش فتا که دستد دیدری 

و جیدا کرد  گروه رقص مجی که در جشدت بدا  

اانه شدا  ویددیدوی رقدص ضدبدو کدردندد، در 

 ددرف چددنددد سدداعددت امددکددا  جددذیددر اسددت امددا 

 !!دست یری هبائ شابیها غیرممک 

درد : " مری  یکی از قربانیا  اسید جاشی می وید

زامها یک ورف و درد روح و روان  به یدک 

غروب که میشه مر چده بده هدحد ده ی .  ورف

حاداه ای که برای  ر  داده نزدیدک مدی شدو ، 

در .  دوباره آ  اتفاق مقابل چشم  زنده می شدود

آ  هح ه م  وسدو ادیدابدا  فدریداد مدی زد  و 

 ."هباسهای  در تن  جودر شده بود

مبارزات زنا  ایرا  علدیده حدکدومدت از آغداز 
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اکدندو  جدئ از .  در محابره قرار گرفدتده اندد

مددفددتدداد سددال و کددوچددکددتددر و کددوچددکددتددر شددد  

فلسوی ، بازم  اسراییل راضی به مدندودقده ای 

فشرده از جمعیت غزه و کرانه بااتری نیدسدت 

و تالش دارد با رق  زد  جدندایداتدی دید در اید  

. شهر کوچک را نیز از روی نقشه مدحدو کدندد

کیلومتر مربع  ۹۶۲نوار غزه با مساحت حدود 

در محابره اسراییل است و تنها مرز اشکدی 

دی ر آ  مبر است کده مدرز ادود را بدروی 

از سدمدت دریدا ندیدز .  مرد  فلسوی  بسته است

دوهت آد  کش . اسراییل غزه را در کنترل دارد

اسراییل بدو  توجه به افدکدار عدمدومدی جدهدا  

ممچنا  جنایت را ادامه مدی دمدد و بدر فشدار 

اقتبادی و اجتماعی که در ممه ی ای  سال ما 

بر غزه وارد کرده است،بار دید در کشدتدار را 

نیز افزوده تا ای  مرد  را کامال نابود و قددرت 

در شرایودی کده بدا افدول .  اود را تابیت نماید

قدرت منوقه ای آمریکا و سربدرآورد  قددرت 

مای ارتجاعی و تالش آنها بدرای کسدب سدهد  

بیشتر و مر  و مر  در منوقه، اسراییدل ندیدز 

فربت را غدندیدمدت شدمدرده و بدار دید در بده 

 . کشتار مرد  فلسوی  مبادرت کرده است

مر چند اسراییل وجهه ای بی  اهمللدی نددارد و 

با تکرار بارما و بدارمدا جدندایدت عدلدیده مدرد  

فلسودید  بدا حدمدایدت آمدریدکدا در ندزد افدکدار 

عمومی باعث شده مامیت ابلی اود را نشدا  

دمد، اما به مر شکل اعدتدراضدات مدردمدی بده 

اشکال ماتلف فشاری بر ای  حکومت جدندایدت 

دمدهددا تد ددامددرات و تددجدمددع عدلددیدده .  کدار اسدت

اسددرایددیددل،بددرافددراشددتدد  جددرچدد  فددلددسددوددیدد  در 

گددالددسددکددو،فددرااددوانددد  سددفددرای چددنددد کشددور 

حداکدمدا  اسدرایدیدل را ...  آمریدکدای التدید  و 

اما ای  ن رانی منجر به مدتدوقدف .  ن را  کرده

مدرد  فدلدسدودید  .  شد  کشتار فلسوینیدا  نشدده

مدرد  .  نیاز به حمایت جهاندی بدیدشدتدری دارندد

فلسوی  وضعیتی ویژه دارند و نمی تواندندد بده 

غزه شهدری کدوچدک . تنهایی از اود دفاع کنند

بددا .  اسددت کدده مددردمددش راه گددریددزی ندددارنددد

 !قباوت اسراییل آنها محکو  به مرگند

باید در مر جای دنیا و به مر نحو مدمدکد  بده  

اتحاد سوسیاهیستدی .  یاری مرد  فلسوی  شتافت

کارگری ادامه ی کشدتدار مدرد  فدلدسدودید  را 

محکو  می کند و اواما  توقدف بددو  قدیدد و 

 . بمبارا  غزه مستی  شرو 

 کمیته اجرایی اتحاد سوسیانیستی کارگری

 9010مرداد 

 

 !ی کشتار مردم فلسطین ادامه 
سداعدت آتدش بدئ بدید  حدمدائ و  ۲۲جئ از 

ودی .  اسراییل بمبارا  غزه مدجدددا شدروع شدد

حدود یک ماه حدود دو مزار فلسدودیدندی کشدتده 

وضعیت غزه برفا جنگ بی  دو کشور .  شدند

و دو جددریددا  ارتددجدداعددی اسددرایددیددل و حددمددائ 

نیست،بلکه قتدل عدا  مدردمدی اسدت کده حددود 

مفتاد سال است از زندگی ساقو شده اندد و بده 

وددور سددیددسددتددمدداتددیددک و مددر بددهدداندده ای قددتددل 

مدیدلدیدو  .  عا ،آواره،سرکوب و شکنجه شده اندد

ما فلسوینی وی مفتاد سال روز اوش ندیدند و 

مرحله به مرحله محل زیست آنها اشدغدال شدده 

 !درود بر معدنچیان سنگ نهن بافق

، مفدتدمدید  روز  آم  بافق  کارگرا  معد  سنگ

از دور دو  مبارزات اود و چدهدارمدید  شدب 

سر تحب  در مقابل فرمانداری بافق را  جشت 

ی ا  ویژه نیروی اندتد دامدی کده بدا .  اند گذاشته

ت  از کدارگدرا  مدبدارز بده  ۱١حک  بازداشت 

ت  از آندا  را  ۳معد  مجو  آورد، موفق شد 

معدنچیا  که نه تد  دید در را از .  دست یر کند

داشته اند، بالفدابدلده ن ه یورش جلیئ در اما  

شبانه در برابر فرمانداری تحدبد   کدردندد و 

اند تا در وملده اول، مدمدکدارا  زندداندی  مبم 

 .شا  را آزاد کنند

امدیدر (  مدرداد ۲١) از سه شنبه مدفدتده گدذشدتده 

حسی  کارگدرا ، عدلدی بدبدری، مدحدمددحسد  

محمد تشکری، کا د  کدارگدرا ،  تشکری، علی

زاده، ایدراندی و  رضا دمستانی، رضدا ادواجده

. بدرندد جلیل کدمداهدی در بدازداشدت بده سدر مدی

عالوه بر مواهبه ابدلدی کده هدغدو ابدوبدی 

سازی و عد  فروش مدعدد  بده شدرکدت فدوالد 

چدندید  ادوامدا   اوزستا  است، معدنچیدا  مد 

برکناری مدیر عامل فعلی، تامی  بودجه بدرای 

مایی در جوار معد  که بداعدث  ساات کاراانه

شدود، تدرمدید  و  ایجاد اشتغال و رونق شهر می

کددرمددا ، اجددرای قددانددو    -تددوسددعدده جدداده بددافددق

مربوو به مشاغل سات و زیا  آور از جدمدلده 

غرامت حق اشعده و تضدمدید  امدندیدت شدغدلدی 

 .    اند کارگرا  شده

معدنچیا  بافق با اینکده مدندوز تشدکدل مسدتدقدل 

اود را ندارند وهی بفوف متحد و مبارز اود 

اندد و در  را به دقت علیه سرمایه سازما  داده

ای  مبارزه نه تنها از معیشت و کار اود دفداع 

کنند، بلکه با هیسدت مدوداهدبداتدی ادود نشدا   می

دمند که منافع ساکنا  زحمتکش شهرمعدندی   می

بافق را نیز در ن ر دارند و ورح  و بدرندامده 

ی مشابی برای آ  ارا ه کرده اند و در واقع 

درک عدمدیدق ادود را از مسدا دل شدهدری کده 

اقتباد آ  وابسته به معاد  اوراف آ  است را 

 .  اند  به نمایش گذارده

مبارزه متحد و یکدجدارچده مدعددندچدیدا  بدافدق و 

جرچ  مواهبات آنا ، بار دید در تدوا  سدازمدا  

دمی و  رفیت رمبری وبقه کارگر را نمدایدا  

اتحاد سوسیاهیستدی کدارگدری بده سدهد  .  ساات

مدا، فدعداهدید   کند و از ممه نهداد اود کوشش می

سوسیاهیست و آزادیاواه در داال و در تدبدعدیدد 

انتد دار دارد کده بدا تدمدا  تدوا  ادود از اید  

مبارزه حمایت نموده، اادبدار آ  را اندعدکدائ  

مدای دید در  دمند و توجه و حمایت فعال بدادش

 .وبقه کارگرایرا  و  جها  را به آ  جلب کنند

    

 !پیروز باد مبارزات معدنچیان بافق

 کمیته اجرایی اتحاد سوسیاهیستی کارگری

 ۱۹۳۹شهریور  ٤سه شنبه 
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زیا  مر عمل شا  را بر مبنای مناسبات شدا  

 . با دوهت اقلی  كرد بسنجند

كوبان  از محل استقرار بدیدش از ده حدزب و 

اید  .  سازما  كرد مسدلدح ایدراندی دور ندیدسدت

احزاب و سازما  ما مستند کده از آندچده بدوده 

و فرسدندگ مدا بدا آندچده در !  اند، دور شده اند

 . تبلیغات شا  ادعا می کنند فابله دارند

سال مدا جدیدش، در زمدا  شداه، یدى گدروه از 

جیشمرگا  كرد عراق كه جالل واهبان  م  یك  

از آنها بود در مندودقده حدكدارى بده دا  ارتدش 

تركیه افتاد و تعداد بسدیدارى از آندهدا كشدتده و 

تدعددادى از جدواندا  اندقدالبدی و .  زام  شددندد

سوسیاهیست كردستا  ایرا  تبمی  گرفتدندد بده 

اید  .  بازماندگا  كشتدار حدكدارى كدمدک کدندندد

  که بعدا با علن  شد  كدومده -انقالبیو  شریف 

 -هه بوده اند هه آشكار شد از بنیا  گذارا  كومه 

از كردستا  ایرا  به کردستا  عراق رفتدندد و 

جیشمرگا  نجات یافته و جنها  شده در كومها و 

روستاماى منوقه را، بدو  داشت  ایدندتدرندت و 

جیدا كردند و كدمدى "  ائ ا  ائ"تلف  موبایل و 

اكنو  و جئ از سال مدا .  ما را به آنها رساندند

تجربه مبارزات  و آشنای  به منوقده، راه جدیددا 

كرد  به كوبان  بسیار سهل تر از یافت  نجدات 

  اهبته در بورتدی!  یافت ا  كشتار حكارى است

که اراده و تبمی  آ  وجود داشت و اگر مزار 

 . و یى مالح ه غیر انقالب  وجود نمی داشت

ای  یدک تدراژدى در تداریدخ مدبدارزات مدرد  

 . كردستا  در مر چهار كشور است

كوبان  در میا  دمها حزب و سازما  سیداسد  

مسلح  كرد در منوقه، تنهاست و به ناچار بایدد 

 . چش  انت ار کمکهای آمریکا باشد

ممید  احدزاب چدنددى جدیدش داشدتدندد جدارهدمدا  

مشترى برای مدرد  کدردسدتدا  در مدر چدهدار 

جارهمانی کده البدد .  کشور را درست می کردند

نددمددایددندددگددی مددرد  کددوبددانددی را مدد  بدده عددهددده 

 ! گرفت می

 .  و ای ، تراژدی را تلخ تر می کند
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 . از دوهت ترکیه شروع کنی 

ممه م  داندندد كده یدکدی از مددافدعدا  ابدلد  

تركیه در .  آدمكشا  اسالم ، دوهت تركیه است

مذاكرات مربوو به آینده سوریه داعش  مدا را 

نددیددروى وددرفدددار اددود عددنددوا  کددرد تددا سددهدد  

جئ از بشار اسد داشتده بداشدد   بیشترى در آینده

اما اكنو  كه نه حمایت بلكه حت  یک مدوضدع 

متزهزل در قبال دوهت اسالم  داعش، افشداگدر 

و رسوا كننده است، تركیه م  اود را مداداهدف 

دوهت تركیه به دروغ ادعدا .  داعش نشا  میدمد

می كند كه جنگ بی  آدمكشا  اسالم  و مدرد  

كوبان  جن   است بی  دو مااهف دوهت ترکیه 

و هذا ترکیده از مدیدچدیدى از ودرفدید  حدمدایدت 

 . ناوامدکرد

اگرچه ابتدا، در دفداع ند دامد  از "    ک ک"

كه بدایدد وارد عدمدل  كوبان  فعال بود اما چنا  

دفاع ن امی از کوبانی، قربداندی ند دراندی . نشد

از هودمده   -مر دو  -و دوهت ترکیه "    ک ک" 

شا  با یدکددید در  دید  مذاكرات بلح چند ساهه

بی  دفاع مسلحدانده از "    ى ى" تاکنو  .  است

مرد  كوبان  و مذاكراتش با دوهت ترکیه عمدال 

محتاو بوده و کوشدیدده تدا دوهدت اردوغدا  را 

 .اشم ی  نكند

در عراق مرد  كرد باش  از دوهت مسدتدندد و 

ای  ما نده تدندهدا .  داراى مزارا  نیروى ن ام 

مسلحانه وارد حمایت ن ام  از كوبان  نشددندد 

بلكه در مما  اوایل جنگ، بیشرمانه راه را بر 

آوارگا  كوبان  بستند تا وارد كردستا  عدراق 

ای  ما كه اود در عراق درگیر جدندگ .  نشوند

با آدمكشا  اسالمی مستند، حدتد  یدى حدمدایدت 

زیدرا .  سمبوهیى ن ام  م  از كوباندی ندکدردندد

قراردادمای سیاسی و اقدتدبدادى عد دیدمدی بدا 

تركیه دارند و باید مالح ات تركیه را رعایدت 

بنابرای  دفاع ن امی جیشمرگا  اقدلدید  .  میكردند

کرد م  از مرد  کوبانی، باز به اجدازه تدرکدیده 

 .  وابسته است

دوهت اقلی  كدرد نده تدندهدا ادود وارد حدمدایدت 

ن ام  از مرد  كوبان  نشده، بلکه اجازه ندمدی 

دمد که سازمانهاى مسلح كرد ایدرا  مد  وارد 

. عملیات ن ام  در دفاع از مرد  كوبان  شوند

ایدد  دوهددت حددتددی نددیددروى ندد ددامدد  احددزاب و 

سازمانهاى كرد ایران  كه برای دفاع از مدرد  

کردستا  عراق عاز  منوقه جنگ با آدمكدشدا  

اسالم  بودند را نیز به دستور رژید  اسدالمد  

زیرا دوهت اقلدید  .  ایرا  از نیمه راه باز گرداند

کرد عالوه بر ترکیه قراردادمای  نیز بدا رژید  

اسالم  دارد و باید مالح ات رژی  اسالم  را 

احزاب و سدازمداندهداى مسدلدح .  م  رعایت كند

كرد ایرا  م  باید مالح ات دوهت اقدلدید  كدرد 

را رعایت كنند زیدرا شدرو اسدتدقدرارشدا  در 

ااى كردستا  عراق رعایدت مدمدید  مدقدررات 

 . است

مرد  قهرما  کوبانی از کمکهای ن امی دمدهدا 

سازما  و حزب  کدرد مسدلدح در سده کشدور 

عراق و ترکیه و ایرا  محرو  شدده اندد و در 

فقو به دهیل اسارت مدمده . اور قتل عا  مستند

ای  سازمانها در مقررات و مالح اتی که ندزد 

چدرا ندیدرومداى !  انقالبیو  میچ حقانیدتدی نددارد

انقالب  و سوسیاهیست، و بشریت مدتدرقد  بدایدد 

ارزش  براى اید  مدالحد دات قدا دل بداشدندد و 

 توجیهات و موانع اود سااته آنها را بجذیرند؟ 

ای  مالح ات كه احزاب و سازما  مداى كدرد 

مستقر در كردستا  عراق را حت  در مدبدارزه 

با رژی  اسالم  در ایرا  م  زمی  گدیدر كدرده 

است، از ای  سازما  ما سیاست بازان  سااته 

كه براى عمل در راستاى امداف  كه مدع  آ  

مستند، باید چرتكه به دست ب یدرندد و سدود و 
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ای  را دبیر كل حزب  م  گوید كه در !  كوبان 

دمه شبت جیشمرگانش مانند جیشمرگا  كدومده 

هه براى دفاع از مرد  كردستا  در مقابل حمله 

آدمكشا  رژی  اسالم  سراسر كردستا  ایدرا  

را جیاده راه می رفتند و روزمداى مدتدواهد  بدا 

كمتری  استراحت، از میا  مناوق اشغدال شدده 

 . توسو جاسدارا  عبور میكردند

ما حدزب و سدازمدا   عملی ده در واقع علت بی

مسلح كرد در دفاع از مدرد  كدوبداند ، دورى 

ما حزب و سدازمدا  مسدلدح كدرد  ده. راه نیست

اراده و تبمیم  براى دفاع ند دامدی از مدرد  

بایدد بده دندبدال دالیدل .  كوبان  نداشتند و ندارند

دورى راه جوشش مناسدبدی .  ای  ب  ارادگ  بود

  فاجعه.  برای توجیه ای  بی عملی ن امی نیست

تنها ماند  كوبان  بزرج تدر از آ  اسدت كده 

احزاب و سازمانهاى مسلح كرد ایرا  و ترکیه 

و عراق بتوانند به سادگ  از زیر بار مس وهیت 

 . مای سیاس  آ  شانه ااه  كنند و آسیب

مرد  کردستا  در كشورماى ایدرا ، سدوریده، 

عراق و تركیه دمها حدزب و سدازمدا  مسدلدح 

احزابی که در تبلیغات شا  مدافع مدرد  . دارند

از ن ر .  كرد در مر چهار كشور منوقه مستند

ای  احزاب، مدندافدع اید  مدرد  در مدر چدهدار 

كشور منوقه چنا  در م  تنیده و یكسدا  اسدت 

كه ممی  جدارسدال داشدتدندد یدى جدارهدمدا  واحدد 

درست می كردند كه شدامدل احدزاب كدرد مدر 

حتما مدرد  كدوبداند  !  چهار كشور منوقه بشود

واقدعدیدت اید  .  م  باشی از ای  مدرد  مسدتدندد

است كه ای  احزاب و سازمانهای مسدلدح كدرد 

كامال تغییر كرده اند اگرچه می كوشدندد مدندوز 

 . اود را مانند سابق جلوه دمند

رژی  اسالمی ایرا  و دوهت ترکیه در مدحدرو  

ماند  مرد  کوبانی از حدمدایدت ند دامدی دمدهدا 

اجدازه .  حزب مسلح کرد نقدش مدحدوری دارندد

مای مسلح کرد از مدرد  کدوبداندی  دفاع سازما 

ایدد  .  در دسددت رژیدد  ایددرا  و تددرکددیدده اسددت

سازما  ما در اید  زمدیدنده اادتدیداری از ادود 

ندارند و اهبته به دسدت ادود دچدار اید  بدال و 

 . سرنوشت سیاسی شده اند

مبارزان  كه در كنارشا  علیه دوهت آدمكدشدا  

اهمللی  در غیاب یک تشکل بی .  اسالم  بجن ند

که با مدایت جشتیبانی مرد  جدهدا  از مدبدارزه 

مرد  کوبانی، امکا  حمایت مادی و معنوی و 

حتی ن امی را برای مرد  کوبانی فرام  کدندد، 

آری در غددیداب تشددکدلددی مداددل انددتدرنداسددیدونددال 

کددارگددری، دول امددجددریدداهددیددسددتددی بددا مددمددکدداری 

حکومت مای مرتجدع ودسدت نشداندده مدحدلدی، 

کنند وجئ از  اماال واهبا  و داعش را الق می

ادوامدی   انجا  ماموریت شا  با ماسدک آزادی

شتابند و جرونده جدندایدات  به نجات قربانیا  می 

 .بندند شا  را می 

ای  اوهی  بار نیست که ارتش آمدریدكدا بدعدندوا  

در .  حام  مرد  كدردسدتدا   دامدر شدده اسدت

حمله اول آمریدكدا بده عدراق در دوره بددا ، 

مرد  كردستا  عدراق بده حدمدایدت از حداجد  

بوش جدر حت  ت امرات كردند و امروز، حا  

باراى حسی  اوباما ناجد  مدرد  كدرد كدوبداند  

آیا واقعا مرد  كوبداند  ندیداز داشدتدد .  شده است

حمایت ارتش آمریكا را قبول كنند؟ مد  آرى و 

 !م  نه

مرد  كوبان  بی  قتل عا  شد  بده دسدت .  آرى

آدمكشا  اسالم  و قبول كمى ارتدش آمدریدكدا، 

از حمالت ارتش آمدریدكدا بده داعدش اسدتدقدبدال 

كردند وهی اگر احدزاب و سدازمداندهداى مسدلدح 

كرد كشورماى ایدرا  و عدراق و تدركدیده در 

دفاع از مرد  كوبان  مسلحانه وارد عدمدل مد  

  شدند كه اهبته نشدند، نتیجه بسیار مدتدفداوت مدی

دمهدا حدزب و سدازمدا  مسدلدح كدرد در .  بود

منوقه حضور دارند اما نقششا  تدندهدا اندتدشدار 

اوالعیه حمایت  است و ارا ه چنا  تدفدسدیدر و 

تحلیلی که بی عملدی ند دامدی ادود را تدوجدیده 

 .  کنند

در حاهیكه در بفوف داعش آدمكشا  اسدالمد  

شدا  آمدده اندد،  از استراهیا و آمریكا م  به كمى

ااهد عزیزى دبیر كل حزب دمكرات کردستدا  

ایرا  كه در آمریكا بسر می برد، به تلویزیدو  

گوید كه كوبان  تا محل استقرار آنهدا  آمریكا می

بدلده، .  كه در سلیمانیه مستند، بسیار دور اسدت

25بقیه درصفحه  امرا سلیمانیه به آمریكا نزدیى تر است تا بده   

تنهایی کوبانی در میان دهها 

 حزب مسلح کرد

 رضا مقدم 

 

بفوف داعش را مرتجعی  آدمكش، از آمریكدا 

از كشدورمداى و و اروجا، اندونزى و استراهیا 

اما كوبان  در میا  مدرد  .  منوقه، جر كرده اند

كدوبداند  در مدیدا  مدرد  .  كردستدا  تدندهداسدت

كردستا  كه در چهدار كشدور ایدرا ، تدركدیده، 

و دمها حدزب عراق و سوریه زندگی می کنند 

 .تنهاستو سازما  مسلح دارند، 

از استراهیا و آمریکا براى كمى به داعش آمدده 

اند اما سازما  ماى ن ام  كرد كه در اوراف 

كوبان  مستند، مانند تماشاگرا  مسابقه فدوتدبدال 

تنها ن اره گر مقاومت مرد  كوبان  مسدتدندد و 

اهبته مقاومدت تدا جدای جدا  مدرد  کدوبداندی را 

    !تشویق می کنند

سازما  مداى مسدلدح كدرد ادابدیدت اندقدالبدی 

گذشته اود را تقریبدا از دسدت داده اندد و بده 

. سیاست بازانی مدحداسدبده گدر تدبددیدل شدده اندد

منوق سیاسی و قلبشا  حدکد  مدی کدندد کده از 

کوبانی حمدایدت ند دامدی کدندندد امدا اکدندو  بده 

سازما  مای  اسیر مدنداسدبدات بدا دوهدت مدا و 

گروه ماى ماتلف تبدیل شده اند كه بدراى مدر 

تبمی  شا  بدایدد دمدهدا مدالحد ده و مدقدررات 

مدجدمدوعده .  نوشته و نانوشته را رعدایدت کدندندد

را منافع مدرد  نوبت مالح ات و مقرراتی که 

 . انتهای هیست برده استبه 

كمتر مبارزه ای مال مبارزه مرد  کوبانی، در 

ای کوتاه توانسته حمایت مدعدندوى بدادش  فابله

بزرگ  از مرد  جدهدا  را جشدت ادود داشدتده 

مرد  كوبان  اما تنها به حمایدت مدعدندوى .  باشد

. نیاز ندارند، به حمایت ن ام  م  احتیا  دارند

مددرد  كددوبدداندد  بدده اسددلددحدده نددیدداز دارنددد و بدده 

 ! تی وی به جیش -تفسیر سیاسی مفته : به نقل از


