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  ني آذریآقا

 ؟!ديا  اما فراموش کردهد،ي نبخشديشا

 
ماه هشتاد و شش اسفند بيستم                                                                        ی افشاریمرتض

  
  

در سايت  ٢٠٠٨ مارس ٧تاريخ   که در ؛دارد» ميبخش م، نه میيکن راموش میف«نه ای با عنوان  ايرج آذرين نوشته

 پنجشنبه ٢٨شماره ! پيش به نقل از به«: دهد توضيح میچنين سطر پايانی اين نوشته .  منتشر شده است»آزادی بيان«

  .»٢٠٠٨ مارس ٦، ١٣٨٦اسفند  ١٦

 بعنوان ١٣٨٦ بهمن ٢٧روز  «اش را با عبارِت که نوشته ايناز آذرين پس: بيندازيمنگاهی ی ايرج آذرين  نوشته ابتدا به

در اين روز، به جرم شرکت در مراسم اول . ترين روزهای طبقه کارگر ايران در تاريخ ثبت خواهد شد يکی از سياه

تعدادی از کارگران نيشکر هفت «زندانی بودن  کند؛ در ادامه به ، آغاز می»در سنندج شالق زدندمه، صديق امجدی را 

کارگران خاتون آباد را به «که  و اين» به جرم برگزاری مراسم اول مه«محمود صالحی » حکم مرگ تدريجی«، »تپه

  .کند ، اشاره می»گلوله بستند چون نمی خواستند شغل شان را از دست دهند

کند،  جمهوری اسالمی می... های و پيشگی جنايت ،ها گری ها، سرکوب   توصيفاتی که آذرين از ددمنشیيک از  با هيچمن

: يعنی(ی آن  که چرا آذرين سنديکای کارگران شرکت واحد و رئيس هيئت مديره  اما سؤالم اين استمخالف نيستم؛

  م انداخته است؟را از قل) لومنصور اسان

راستای دفاع  يک کمپين جهانی در»فدراسيون جهانی حمل و نقل«دعوت  روزی منتشر شد که بهدرست ی آذرين  نوشته

 آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو اين کمپين ی اصلی مطالبه. گرديد می برگزار از مطالبات کارگری در ايران 

عکس اين دو فعال جنبش کارگری در کنار )  جهان کشور ديگر۴٠ ايران و هم درشهرهایهم در: يعنی(جا  بود؛ و همه

از ) ٢٠٠٨ مارس ۴ (١٣٨۶ اسفند ١۴ در تاريخ  کهی ا محمود صالحی نيز در نامه  از طرف ديگر،.هم قرار داشت

اميد ايجاد اتحاد و   بهدر سلول خود ]را[)  اسفند١۶(  مارس۶روز « :هچنين نويد داد ک ،نوشتزندان مرکزی سنندج 

سنديکای آذرين ها،  ی اين با وجود همه . کرد خواهدشادی برگزار به »فوف طبقه کارگرهمبستگی بيشتر در ص

  چه معنايی دارد؟ اين !! استکارگران شرکت واحد و منصور اسانلو را از صف فعالين جنبش کارگری حذف کرده

تشکلِی  سال بی ٢٨ سال زندان محکوم نشده است؟ مگر سنديکای کارگران شرکت واحد پس از ٥مگر اسانلو به  

متعدد امی که اسچند نفرازغير  مگر به نيست؟کار محيط درموجودای  تودهتنها تشکل اولين و متأسفانه کارگر ايران،  طبقه

 راستين پاشند، ديگر فعاليِن چشم فعالين صديق جنبش کارگری می پلکند و خاک به دارند و در حاشيه جنبش کارگری می

  کند؟ اند که آقای آذرين چنين می مبارزات کارگری حذف کردهاسانلو را ازد و منصورکارگری سنديکای شرکت واح

عنوان دو نمونه از  به( اسم و عکس اسانلو و صالحی  اسفند برگزار شد،١۶ که روز ای  گستردهدر تمام اين اعتراضات

قرار داشت؛ اما آقای ر کنار هم د)  و خواهان تشکل مستقل کارگری هستنداند فعالين کارگری ايران که زندانی شده
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اتفاق  اميد و خواست اغلِب قريب به که کند نبخشد، فراموش میشالق خوردن کارگران را خواهد  که می آذرين ضمن اين

ايجاد اتحاد و همبستگی بيشتر در صفوف طبقه « محمود صالحی  کارگران شالق خورده و ازجمله،فعالين کارگری

، کارگر  کارگر زندانی،اگر کارگر شالق خوردهروند؟  تناقض هم نمی بهعدم بخشش و فراموشی اين آيا . است» کارگر

يابی  سازمان دست هم بهنگيرند و دست درهم قرار کنارشود، ی کارش کشته می خاطر ادامه که به اخراج شده و کارگری

  ؟خواهد شدته ريخ) جز آسياب سرمايه به(کدام آسياب  آب به زند؛مبارزات کارگری نپردا

ازجمله ( کارگر طبقهمشکالت و مصائب  اسفند تمامی١۶روز ه درجنبش کارگری اين بود کتمام تالش فعالين راستين 

، کشتار تپه هفتسرکوب کارگران نيشکرسنندج، اخراج کارگران شرکت واحد،  درشالق خوردن فعالين کارگری

های مختلف کارگری متحدًا عليه وضع موجود  که تمام بخشود قصد اين ب وشود مطرح ...) وآباد کارگران خاتون

ای هم  کننده جای خود نقش تعيينز اين جنبش و فعالين آن را که در پس، چرا آقای آذرين بخشی ا.حرکت درآيند به

  کند؟ اند، حذف می داشته

ليل گرايش رفرميستِی   د است، به و گزينشی با جنبش کارگری و فعالين آن حذفیها که برخورد امثال حسين اکبری  اين

داند،  جنبش کارگری میپرداز ايرج آذرين که خودرا نظريهچرا آقای اما است؛  قابل توضيحشان  آفرين آلود و توهم توهم

  کند؟ با جنبش کارگری و فعالين آن حذفی و گزينشی برخورد می

 جنبش کارگری ی از بخش مهماند، که شالق خورده دردی برای کارگرانی  ضمن ابراز هماش آذرين در نوشتهآقای ايرج 

ديگر فعالين سنديکايی را که هر روز در و  ،ی آن رئيس هيئت مديره، سنديکای کارگران شرکت واحد: يعنی(ايران 

 را )سته استها ب روی آن  را بهی و رژيم هرگونه ممر درآمد کار خود را از دست دادهو اند   سرگردانها ی دادگاهراهرو

 اين را آينده عمًال و با وضوح ينش ابراز نشده است؟زنظور حذف و گم دردی به  آيا اين ابراز هم.انداخته استقلم از 

  .تری نشان خواهد داد بيش

 )ترين برآورد ممکن بينانه در خوش( هم خورد و ايرج آذرين درد کارگران ايران نمی دردی به همابراز اعتقاد من اين  به

 مگر .را باران شده ، زندانی، اخراج شده و گلولهشالق خورده نه غم کارگر د؛دئولوژيک خود را دارغم اثبات مسائل اي

  کرد؟ايران را فراموش کار در  در محيطقلم برد و تنها تشکل واقعًا موجود  مارس دست به  ۶شود در روز مشخص  می

الحال  پردازن فی  تاوانچنين هماسانلو و منصورد،حذف سنديکای واح.  باشدها اين حرفازهوشيارتربايست   میآذريننه، 

داستان  .ستيسهوی ن )ندا ماندهدرآمد محروم وکاراز شان ، فعاليت و ايستادگی خاطر مقامت که به( سنديکای واحدموجود 

 نی نداردخوا همآذرين های   با تحليلها چون سرکوب کارگران شرکت واحد و مقاومت آنکه  اين قرار است ازاحتماًال 

  ؟!شايد اين گناه سنديکای شرکت واحد هرگز بخشيده نشود و فراموش نگردد

  .اند  يک سکه روی دوروی  و راستویر قول لنين چپ هب

  

  ٢٠٠٨نهم مارس  ـ مرتضی افشاری

          


