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ی توطئه و تفرقه در جنبش آارگریتئور ، سنتریتيداريسول  

 
١٣٨٧بهمن م هدهفشنبه پنج   نيبرل -ی با جنبش کارگریگروه همبستگ    

  
  تا به سادگی قادر خواهد بودیه داري غلبه نكرده است سرمای و پراآندگیران بر بی تشكليتا زمانی آه طبقه آارگرا

 . ديزن شناخته و ناشناخته ، جنبش آارگری را مصادره آرده و بر آن غلبه نمااز هزار رو

تی سنتر درعمل نهادی وابسته به وزارت خارجه آمريکا برای پيشبرد سياست هايش در کشور های ديگر يداريسول

ج يگری ، تروفه اش نفوذ در جنبش های آاريوظ. بودجه اصلی اين نهاد از طريق دولت آمريکا تامين می شود. است

ل هژمونی بورژوازی از زاويه منافع دولت آمريکا بر طبقه کارگر آشورهای مختلف است ودر اين يسم و تسهيرفرم

  .ادی برخوردار استيزمينه از امكانات ز

، تصاحب ين سرآوبتری در آميع اسی به مراتب وسيفرهنگی و س ران نيز بورژوازی با امكانات مالی،يا در آشور

اسی يو تحوالت سيير؛ تا بدانجا آه  در صورت ضروری شدن تغ است اعمال هژمونی بر جنبش آارگری، انحراف و

ران را به نفع خود مصادره نموده از آن به عنوان نيرويی برای يگر و در موقع مناسب، جنبش آارگری ايبتواند بار د

  .ردين منافع خود بهره بگيتام

 مقاالت و ین جنبش آارگری قرار گرفته است و طيارها مورد توجه فعالب) تی سنتريداريسول( مرکز همبستگییافشا

گر را به اهداف و يد آارگران و جنبش های اجتماعی ديه هايی بدان برخورد شده است و مسلما همچنان باياطالع

خلی و ی داياسی و اجتماعی به خوبی واقف است آه نهادهای بورژوايهر فعال س. ن محافلی آگاه نموديروش های چن

ر يولی آنچه  جنجال اخ.  ت و توطئه هستندين منافع سرمايه داری در حال فعالي تامینند و براي نشیكار نمين المللی بيب

تی سنتر را يداري، وجود تفكری است آه موضوع سولی سازدگر متفاوت ميتی سنتر را از موارد ديداريرامون سوليپ

عمده آردن نفوذ . ل آرده استيانحراف از مباحث مبرم آن تبدبه حربه ای برای انشقاق در جنبش آارگری و 

اری از ي، در حالی آه بسيشات مختلفم بندی طبقه آارگر به گرايی به عنوان محور تقسيكايتی سنترآمريداريسول

ن نشسته اند و در صدد مصادره و غارت دستاوردهای يت در آميا در حاآميون و يسيی  در اپوزيانات بورژوايجر

دان به در آردن و ترساندن طبقه ای ي، از م تخطئه، برای توطئهای تئوریياح. ستيرانند اتفاقی نيزاتی آارگران امبار

، ين برداشتطبق ا. كی و آوچك محسوب شوديك اشتباه تاآتي تواند یم قرار دارد نميورش و سرآوب رژيآه  مورد 

، به جای گسترش و دامن  خودجاد تشكل های مستقل وطبقاتیي ای، به جایبه جای غلبه بر پراآندگيران طبقه آارگر ا

عوامل رون راندن يی و بيد به معرفی، شناساي، بايزه آردن مطالباتشكاليرادوها يش دستمزدزدن به جنبش افزا

ه زيكالي، راد تئوری توطئه!ديد کاشفان جديداز. ان صفوفش بپردازدياز م!! ارواح خبيثه و ضد انقالب ،آمريکايی

آارگران چپ يرگيپ، نه با حضورق رشد عمومی جنبش آارگریيران نه از طريسم در اياليل به چپ و سوسي تما،شدن

ش وزن طبقاتی ي افزا آانالجاد تشكل های آارگری و نه ازيمبارزات جاری ، نه با شرآت فعال در ايست درو آمون
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ش ين طرز تفكر آه تا چندی پيا. سر استيم یق عمده آردن دشمنان خارجيآارگران دربرابر بورژوازی، بلكه از طر

الت ي آرد و در برابرآن با طرح  تخی دانست و آن را تخطئه میش راست ميك طبقاتی آارگران را متعلق به گرايپرات

ش  در عمل در خدمت دشمنان طبقه آارگر قرار گرفته ي، با شكست تزها دادش آارگران را به ناآجا آباد سوق میيخو

اين سبک کار در خدمت .  زندیجاد جو بی اعتمادی دامن مياسی، اتهام زنی های واهی و اي سیزی فضا؛ به آلوده سا

اين سبک کار متعلق به مراکز امنيتی ، سازمان های اطالعاتی و . جمهوری اسالمی و دشمنان طبقه کارگر است

ری و بی تعهدی در انتشار تسويه حساب های فرقه ای و برچسب زدن به مخالفين نظ. دولت های سرکوبگر است

مطالب ، شيوه ای است که بايد هر چه سريعتر از سوی فعالين جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی ديگر افشا و 

   . طرد گردد

نبار مسئله فراتر ي ایادی متحمل شده است وليسم ضربات زيم مابی و سكتاريق ،يیجنبش آارگری تا آنون از فرقه گرا

شروی خود از دستورالعمل های صادر شده از سوی يع انتقام گرفتن  از طبقه ای است آه در پموضو.  ين هاستاز ا

  . نكرده و در عمل، آن ها را به شكست آشانده استرویياين تعداد انگشت شمار پ

ما ضمن تاييد موضع سنديکای شرکت واحد و کميته های دفاع از جنبش کارگری در هامبورگ و کلن  در مقابله با 

بی ترديد جنبش کارگری ايران . ، فعالين کارگری رابه طرد اين شيوه انحرافی فرا می خوانيم اخيرال های بی پايهجنج

به درجه ای از تجربه دست يافته است که خود در برابر هر نفوذ بورژوايی عکس العمل مناسب را نشان دهد و به قيم 

 .نيازی نداشته باشد

  

ای آزادی فعالين کارگری ر خارج از کشور ميخواهيم تا کمپينی را برما از پشتيبانان جنبش کارگری د

، مقابله با پرونده سازی های دروغين عليه آنان و حمايت از جنبش افزايش دستمزد ها  در ايران

  .سازمان دهند
  

   برلين-گروه همبستگی با جنبش کارگری
berlin_kargari@gmx.de 

 


