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  د ي آی از دست تان بر نمیاگر آمك

!ديران نشويا دری جنبش آارگریشرويمزاحم پ  

 
١٣٨٧ پنجم دی پنجشنبه                                                               مشترک   

 
   
 سنتر یتيداري سولی افشای در پالتاك برایناري در خارج از آشور سمی همبستگیته هاي از آمی تعدادیرا از سوياخ

  .ران برگزار شدي  ای نفوذ درجنبش آارگریوعوامل آن برا

 ی ايران بپردازد از سوی سنتر در جنبش آارگریتيداري نفوذ و مقاصد سولیت به افشاسي باینار آه ظاهرا مين سميا

ت آن در ي سنتر و فعالیتيداري سولیاز آنكه به افشاشتريشد آه باعالم و دنبال  اهويبرگزار آنندگانش آنچنان با ه

ران ي ایت جنبش آارگريت و امنانجامد؛ سالميجمله در ايران ب از ی آارگری و در رابطه با جنبش هایعرصه جهان

 در ی آورد آه واقعا چه اتفاقیش مين سوال را پي هرآه آن را خوانده بود اینار برايه سمياطالع. را نشانه گرفت

کجا و چه اندازه جنبش در  دست شان آلوده شده است ویران رخ داده است و چه آساني ایدرون جنبش آارگر

  . ه استکارگری ايران به انحراف برده شد

ن ي عملكرد ایافشا به یبا ارائه مدارآ رانيا  چند ازیتن″ بوده آن قراريآه طبق اطالعنارين سميا در

ار ي در اختیي شد و نه اسرار مگویاز اسرار مگو خبر دهند، نه از مدرك خبر  و″بپردازند) سوليداريتی سنتر(مرآز

 ش طعمهي درخارج از آشور بود آه ظاهرا سالها پیبه فرد، مربوط یتنها پرده بردار. شرآت آنندگان قرار گرفت

ت يو حساس"  آلمان دریجنبش آارگر دفاع ازیته هايآم " یاريکه آن هم با هوش.   شده بود″ سنتریتيداريسول″

ته خي شده و فرد مزبور از دام آنان گریعا آشف و خنثيسر" ران ي درحمايت از آارگران این المللياتحاد ب" در یافراد

  !دييد اعتراف آرد آه آوه موش زايبا. بود

  . اندازدی آودآان با آتش میاد بازيواقعا ماجرا آنقدر ناپخته است آه آدم را به 

:ر را شامل شودي توانست موارد زی نتيجه دو سمينار برگزار شده  تنها م  
 
  یدرون  جنبش آارگر  دری اعتمادی  و دامن زدن به جو بی، اتهام زنیاسي سی آلوده آردن فضا- ١

 یيكاي آمریت و نحوه برخورد با مرآز همبستگي نسبت به درجه  حساسیجنبش آارگرشتر در يه بي انشقاق و تجز- ٢

   ″سوليداريتی سنتر″     

    به ین آارگري و مشغول آردن فعالی جنبش آارگری و مسائل مبرم و جاری واقعی انحراف اذهان ازچالش ها- ٣

ن مسئله ي عوارض ای سازیخنث       

  از طريق بر چسب زدنهای حاضر و آمادهین آارگرير ضرب بردن فعاليبه ز - ٤
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ران ي ای از اين دست را به جنبش آارگریي سنتر و نهاد هایتيداري بارها بدرستی سولین جنبش آارگرين و مدافعيفعال

 در سطح جهان پرداخته یجنبش آارگرن مرآز در يه ها و مقاالتشان به نحوه نفوذ ايو دراطالع.    کرده اندیمعرف

. تا فعالين جنبش کارگری و طبقه کارگر ايران با حساسيت الزم بدانها نگاه کرده، ازافتادن به دام شان اجتناب کنند. اند

 وجود ین مرآز آنگاه که هيچ نشانی از رخنه آنان دربيراه بردن جنبش آارگريرامون خطر نفوذ اياهو پيبنابراين ه

انه يم مآبانه ، فرقه گرايالت قي تواند ارضا آننده تمایچ مدرکی دال بر اثبات اين نفوذ ارائه نمی گردد تنها منداردو هي

متاسفانه همانگونه که بسياری از فعالين کارگری . ندي بی جنبش را به نفع خود نمیشروي باشد آه پیو تنگ نظرانه ا

  !"دي نشوی جنبش آارگریشرويد،مزاحم پي آیز دست تان بر نم ایاگر آمك″: د گفتيبا، در ايران اظهار می دارند

 

 

  هامبورگ-ته همبستگی با کارگران ايرانيآم

  آلن-آانون همبستگی با کارگران ايران

ني برل-وه همبستگی با جنبش کارگری ايرانآاوه  عضو گر  

برلين -وه همبستگی با جنبش کارگری ايراند عضو گريوح  

  از هانوفری احمددي سیمحمد تق
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