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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 به کنگره کار کانادا

  یاهسروش خدالهيدر رابطه با نامه به 
  
  ١٣٨٧آذر  سیشنبه                                                                               د عباس فر،قي بهمن شف،امي پريما

  
  ،کن جورجتیآقای 

به اين وسيله الزم ميدانيم . با حيرت و تٔاسف نامه شما در پاسخ به يداله خسروشاهی را در سايتهای اينترنتی ديديم

ای که در پيش  در خط و مشیمراتب اعتراض شديد خود به آن نامه را به اطالعتان برسانيم و از شما بخواهيم که 

  .ايد تجديد نظر کنيد گرفته

ما امضاء کنندگان نامه حاضر از سالها قبل همه طرفين درگير در ماجرايی را که اخيرا و در رابطه با ساليداريتی 

وان آنچه که امروز تحت عن. ايم  شناسيم و با همه آنها در مقاطعی متفاوت همکاری نيز داشته سنتر پيش آمده است می

در محافلی منتسب به جنبش کارگری طرح شده است و دامنه آن اکنون گريبان تشکلهای » خطر ساليداريتی سنتر«

 از نظر ما يکی از حساس ترين چالشهای سياسی مقابل جنبش ،واقعی جنبش کارگری در ايران را نيز گرفته است

به اين موضوع از نظر ما همواره مستلزم مسئوليتی دهد و به همين دليل نيز برخورد  کارگری در ايران را تشکيل می

روشن است که برای ما به عنوان بخشی از فعالين سوسياليست جنبش کارگری مسٔاله بر سر . ويژه بوده و خواهد بود

از نظر ما مرکزی برای پيشبرد سياست ضدکمونيستی در درون ساليداريتی سنتر . ماهيت ساليداريتی سنتر نبوده است

 کارگری است و ضدکمونيسم در جنبش کارگری نيز چيزی جز ضديت با استقالل طبقه کارگر و قربانی یهاجنبش

در رابطه با موضوع برقراری ارتباط با اين مرکز از سوی . کردن منافع عمومی طبقه به پای منافع سرمايه نيست

اما . ای بوديم برقراری چنين رابطه ما امضا کندگان نامه حاضر همواره مخالف قاطع ،فعالين خارج از کشور نيز

نخست اين که همواره اعتقاد داشتيم که هم . موضوع ساليداريتی سنتر در ايران بسيار فراتر از اين ارزيابی است

شرايط جهانی امروز با شرايط جهانی آغاز دهه هشتاد قرن پيش تماما متمايز است و هم جنبش کارگری ايران از 

يرومندی برای دفاع از استقالل طبقاتی خود برخوردار است و هيچ مرکزی در دنيا نخواهد مبانی و سنتهای بغايت ن

به همين دليل نيز ما همواره در . به انحطاط بکشاندتوانست اين جنبش را به زير سيطره خود بکشاند و يا آن را 

 بر اين تٔاکيد ، خودپيرامونسياسی  چه در سطح علنی و چه در درون روابط ،ايم  مباحثاتی که در آن شرکت داشته

اما وجه دوم . کند ايم که خطری به عنوان خطر نفوذ ساليدرايتی سنتر جنبش کارگری ايران را تهديد نمی  داشته

دهد وجود رژيم جمهوری اسالمی است که  موضوع که حساسيت مسٔاله را به مراتب بيشتر افزايش می

آمريکا را رسما به عنوان در کشوری که . دهد  ک آن را تشکيل میضدآمريکائيسم يکی از پايه های اصلی ايدئولوژي

 پيوند با آمريکا و يا اعالم سمپاتی به آن يکی از بزرگترين جرائم سياسی به شمار ،کند  شيطان بزرگ معرفی می

 قاطع به همين دليل نيز ما همواره و به طور. رود و بدون ترديد خطر زندان و حتی مرگ را با خود همراه دارد  می
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مخالف ايجاد جنجال سياسی بر سر مسٔاله نفوذ يا عدم نفوذ ساليداريتی سنتر در جنبش کارگری ايران بوديم و هنوز هم 

به ويژه ما جرياناتی را که با پراکندن شايعات غير واقعی در اين زمينه در پوشش . کنيم  بر اين مخالفت پافشاری می

 به عنوان جرياناتی ،اند يجاد بدبينی نسبت به فعالين جنبش کارگری دست زدهضدامپرياليسم و با هر بهانه ديگری به ا

از نظر ما جنبش کارگری ايران ميتواند و . ايم  ضدکارگری ارزيابی کرده ايم و تاکنون نيز به مقابله با آنها پرداخته

ال برای بهره برداری سياسی بايد چنين مباحثاتی را در درون خود و با متانت و خويشتنداری الزم و به دور از جنج

از نظر ما ايجاد هر نوع جنجالی پيرامون اين موضوع در شرايط توازن قوای امروز ايران مستقيما به . حل کند

ايم که در اطالعيه اخير سنديکای کارگران   ما همان سياستی را دنبال کرده. تقويت جمهوری اسالمی منجر خواهد شد

  . تٔاکيد شده استشرکت واحد نيز به درستی بر آن

 اين نظر وايم    را دنبال کرده در اين زمينه سياستی متفاوتذکر اين نکات را از آن رو الزم دانستيم که تٔاکيد کنيم ما

  و بويژه رفيق،»المللی در حمايت از کارگران ايران ائتالف بين«دوستان خود در متفاوت خود را به اطالع 

ای پيرامون    جنجالی که در ماهها و هفته های اخير بدون هيچ زمينه.ايم رسانده  نيز،ارزشمندمان يداله خسروشاهی

 کسانی است که در واکنش به انزوای ضدکارگری موضوع ساليداريتی سنتر بر پا شده است از نظر ما سياست

ی را دنبال فع جنبش کارگرا منافعی غير از منروزافزون خود در در جنبش کارگری ايران در پناه طرح اين موضوع 

حساسيت و مسئوليت  از  عليرغم هر اشتباهی»ائتالف«ما هيچگاه ترديدی در اين نداشتيم که فعالين اما . کنندمي

 و موضعگيريهای آنان اساسا بر مبنای تالش برای حفظ استقالل طبقاتی کارگران صورت طبقاتی الزم برخوردارند 

المللی از مبارزات طبقه کارگر در ايران در عين تالش برای  ت بيندر جلب حماي» ائتالف« ساله فعاليت ده. گيرد  می

و » ائتالف«به ويژه تا جايی که به فعالين اصلی . حفاظت از استقالل طبقاتی کارگران خود بهترين گواه اين امر است

ارگر و خدمت  آنان با مبارزه در راه اهداف طبقه ک تک تک تاريخ زندگی،در درجه اول يداله خسروشاهی برميگردد

آميز شما يکسره به اين حقايق  با تٔاسف عميق بايد اعالم کنيم که نامه توهين. به جنبش کارگری عجين شده است

  .اعتناست  بی

ايد   حقايقی ديگر پافشاری کنيم که شما نديدهما نيز اجازه ميخواهيم بر. ايد هانعکاس حقايق تآکيد کردنامه خود برشما در

  . اند نه جلوه دادهو يا به شما وارو

و شخص يداله خسروشاهی » ائتالف«ايد که  ايد و اعالم کرده  در متن اصلی نامه خود به خود اجازه دادهشما 

اين کار شما حقيقتا خالف همه اصول . نيستند» مبارزات آنانصدای مشروع صدای مشروع  کارگران ايران و يا «

بحثتان را » صدای مشروع کارگران«با طرح کردن شما .  استانی و سنتهای جنبش کارگری جهاوليه فعاليت سياسی

 تا در پس آن يک حکم سياسی غير قابل قبول را جا کنيد   و نمايندگی کارگران را القا میحقوقی وانمود ميکنيد

حقيقت اين . کنند اند که کارگران ايران را نمايندگی می هيچگاه ادعا نکرده» ائتالف«و  خسروشاهی يداله. بيندازيد

المللی خود مستقيما و از  تمام تالش يداله خسروشاهی بر اين بوده است که جنبش کارگری ايران در روابط بين. ندارد

همواره بر اين اعتقاد   يداله خسروشاهی ،درست يا نادرست. ای خود در ايران نمايندگی شود طريق تشکلهای توده

 نميتواند و نبايد در مقام نماينده ،کيد ميکنيم هيچکس ديگری تٔا،بوده است که نه خود وی و نه هيچکس ديگری

توان صاحب چنين نظری را    اما نمی،بود اين نظر ميتوان مخالف. خارج از کشور ظاهر شودکارگران ايران در 
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شما حتی منکر مشروعيت .  بحث شما اما محدود به اين نيست.مدعی نمايندگی جنبش کارگری ايران معرفی کرد

چه کسی به شما چنين حقی را داده است که مشروعيت و يا . شويد  در انعکاس مبارزات کارگران ايران می» ائتالف«

عدم مشروعيت مبارزه فعالين تبعيدی جنبش کارگری را تعيين کنيد؟ نه شما و نه هيچکس ديگر به هيچ وجه 

 هر تبعيدی مبارزی نه تنها از حق ، هر سوسياليست،هر فعال جنبش کارگری.  حقی در اين زمينه نداريدکوچکترين

 بلکه همچنين انعکاس اين مبارزات را وظيفه طبقاتی خود ،مشروع انعکاس مبارزات کارگران برخوردار است

همکاری » ائتالف«سيده باشند که با به اين نتيجه رحتی اگر تمام آن مراکز کشوری مورد اشاره شما نيز . داند  می

مشروعيت مبارزه طبقاتی را وجدان طبقاتی . کند  کم نمی» ائتالف«ای از حقانيت و مشروعيت فعاليت   اين ذره،نکنند

مآبانه  قيم اما مجاز نيستيد ،اعالم کنيد» ائتالف«شما ميتوانيد مخالفت خود را با . کند و نه هيچ نهادی  انسانها تعيين می

  . ای و با چه سياستی مبارزه کنند ن کنيد که چه کسانی و به چه شيوهتعيي

ما . »اند مشتاق به دريافت کمک و اعانه از ساليداريتی سنتر بوده«ايد که  نام برده» ائتالف«شما از وجود کسانی در 

 با صراحت اعالم .آنان به اطالع شما رسيده است »اشتياق «چگونه شما از چه کسانی حرف ميزنيد ونميدانيم که 

چنين اشتياقی وجود » ائتالف«ای در ميان فعالين  شناسيم و ميدانيم که در هيچ دوره را می» ائتالف«ميکنيم که فعالين 

مهم تر از آن اين است که شما به اين وسيله دقيقا به همان ابزاری متوسل .  اين نيست تنها مسٔاله اما.نداشته است

ای متهم  آنها همکار شما مهدی کوهستانی را به چنين رابطه. گيرند  به کار میياسیسايد که پرووکاتورهای   شده

را به چنين چيزی متهم » ائتالف«اندازيد و کسان ديگری از   اند و شما اکنون توپ را به زمين ديگران می کرده

نها روشنگر هيچ مشکلی ای از اين دست نه ت پايه اظهار نظرهای بی. اين برخورد شما غيرمسئوالنه است. کنيد  می

 بلکه حتی به مانعی جدی بر سر راه جنبش کارگری تبديل خواهند شد و در مورد مشخص ايران نيز يادآور ،نيستند

روشهايی هستند که همين امروز به کرات از جانب دستگاه سياسی و قضائی جمهوری اسالمی بر عليه همه فعالين 

چنين برخوردی از شما که در کشوری زندگی . شوند به کار گرفته می از جمله جنبش کارگری ،جنبشهای اجتماعی

 . حقيقتا دور از انتظار است،پايه جرم قابل تعقيب است  وارد کردن اتهام بیکنيد که بر خالف ايران  می

 يداله خسروشاهی در سطح علنی خصوصیماند که چرا پاسخ شما به نامه   و سرانجام اين که اين سؤال بدون پاسخ می

پخش شده است؟ چه کسی و يا چه کسانی مسئول اين کارند؟ از چه زمانی رسم بر علنی کردن مکاتبات و گفتارهای 

 عکس العمل شما ،خصوصی قرار گرفته است؟ آيا شما خود مسؤليت اين علنی کردن را برعهده ميگيريد؟ اگر نه

د ميکنيم که ايجاد جنجال علنی پيرامون اين موضوع اند چه خواهد بود؟ تٔاکي نسبت به کسانی که دست به اين اقدام زده

 کوچکترين ،آورند میدليل به اين جنجال سازی روکسانی که به هرنبش کارگری است ومستقيما به انحراف کشاندن ج

صراحتا بگوييم که اگر مهدی کوهستانی نژاد مسئول اين علنی . ای به سرنوشت جنبش کارگری ايران ندارند عالقه

علنی اعالم کنيد تا فعالين جنبش کارگری خود اين را نيز به طورفظ اعتبار الزم است که شما برای ح،تشدن اس

  علنی نخواهد کرد؟ نی نژاد نامه خصوصی ديگری را نيزچه کسی ميتواند تضمين کند که فردا آقای کوهستا. بدانند

  ،کن جورجتیآقای 

ايد که بدانيد اين جنبشی است که فعالين و رهبران   ارگری حضور داشتهفکر ميکنيم که شما به اندازه کافی در جنبش ک

اين جنبشی نيست که رهبران خود را از کارخانه های . آورد  خود را تنها در دل مبارزات سنگين به دست می
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 کاریهر ذره از اعتبار رهبران حال و گذشته اين جنبش به قيمت فدا. رهبرسازی هاروارد و سوربن بيرون بکشد

های سنگين به دست آمده است و همين نيز حفظ حرمت و احترام اين رهبران را برای همه فعالين عالقمند به جنبش 

ای از اين  عميقا از اين متٔاسف شديم که در برخورد شما به يداله خسروشاهی حتی ذره. کند کارگری ضروری می

گی و موقعيت يداله خسروشاهی در ميان کارگران نفت شما که ظاهرا به کارنامه زند. ايم  احترام را مشاهده نکرده

به دست نيامده است؟ آيا از تعداد ضربات » گل و بلبل« آيا هيچ ميدانيد که اين موقعيت در يک انتخابات ،مطلع هستيد

شالقی که بر کف پای يداله خسروشاهی و برای وادار کردن وی به زير پا گذاشتن منافع همان کارگران وارد آمده 

ندان و تبعيد و  از سالهای زا نيز اطالع داريد؟ آي)چيزی که در کشور شما تصور آن هم غير ممکن است (ستا

ای هم در  داريد؟ آيا ميدانيد که هيچ کدام از اين ناماليمتی ها ذرهخبرنيز» سابق سنديکای پااليشگاهدبير«شکنجه همان 

يداله خسروشاهی  از،دانستيد همه اينها را میاگر. ت؟ ترديد داريماراده طبقاتی اين مبارز ديرينه خلل وارد نکرده اس

 از يداله خسروو بيشتر بيشتر،واقف بوديدافتخاره ارج و قرب اين تاريخ پرباگر. با شما مکاتبه کندکه بيشترميخواستيد 

 حقيقتا شما در آينده نيز به آن  آيا.شاهی نظر و مشورت ميخواستيد نه اين که از او بخواهيد ديگر با شما مکاتبه نکند

  . حقيقتا از اين متٔاسفيملف باشند چنين برخورد خواهيد کرد؟رهبرانی از جنبش کارگری که با سياستهای شما مخا

  ،کن جورجتیآقای 

موقعيت و جايگاه امروز يداله خسروشاهی محصول نيم قرن مبارزه پيگير او در دفاع از جنبش طبقه کارگر ايران 

  محصول اين موقعيت از جمله.اين موقعيت را کسی به او تقديم نکرده است که امروزبتواند از او پس بگيرد. است

سلطنتی و به زير کشاندن پنجاه سال اعتصابات قهرمانانه کارگران صنعت نفت ايران در مبارزه بر عليه ديکتاتوری 

 يقين داريم که تشکلهای امروز جنبش .ن بوداستبداد است که يداله خسروشاهی يکی از برجسته ترين رهبران آ

 در  شما نيز اميدواريم که.کارگری در ايران نيز با همين حساسيت و مسئوليت به اين امر مهم برخورد خواهند کرد

  .برخورد خود تجديد نظر نمائيد و اين را نيز به طور علنی اعالم کنيد

  

   عباس فرد، بهمن شفيق،ير پيامما
  ٢٠٠٨  دسامبر٢٠
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