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 رپاسخ به صف بندی های اخي
 

  ١٣٨٧آذر  مهنبيست جمعه                                                                                              یميشجاع ابراه

  
که گويا منافع جنبش را به رويارويی با " کارگران ايران اتحاديه آزاد"به دنبال نوشته ای ازچند روز اخيرمتاسفانه در

وعضو فعال و دست راستی خرده بورژوای ضد کارگرو دفاع از يک فرد  طيف راديکال درون جنبش کارگری

ليبراليستی نسبت به   اشاعه فرهنگ شازشکارانه ونگاهجهتدر) سوليداريتی سنتر(ی آمريکايی همبستگ نماينده مرکز

حنايشان برای کارگران همان سنديکاليست که ديگرهای پياپی جماعتی انارکو طبقه کارگر، ديده است و کف زدن

يک محفل چند نفره دست داده و بجزجايگاه خود را در بين کارگران ازکلی  سنديکای خودشان هم رنگی ندارد و به

که ديگر چنين  باشد. مشخص کنماشت تا سطح چنين افرادی را بيشترگردشان جمع نميشود، من را به آن واد کسی به

  .زبان نرانندغير سياسی برسطحی و چه بساو) باشندکه اگر(که در شان فعالين کارگری جمالت و عباراتی را 

بدوا اشاره !! خود را در صف چنين افرادی ميبيند؟ انآيد که چرا اتحاديه آزاد کارگران اير اينجا اين سئوال پيش میدر

ايی از کارگران دلسوز و فعاالن کارگری  اتحاديه آزاد کارگران ايران دارم، عده کنم که بنا به شناختی که خود از

 در) سهوا يا عمدا حال)اما درج مطالبی از طرف اتحاديه . در اتحاديه حضور دارند و اين جای خوشحالی است آگاهی

کارگران ايران را تصاحب کنند، مرا عميقا متاسف  دفاع از کسانی که سالهاست چمبره زده اند تا کمترين دستاورد

نکاتی که در چند روز اخير بدان اشاره شده است بيشتر مورد موشکافی واقع شود  لذا ايجاب ميکند که برخی از. کرد

  .عيان گردد کنند، بيشتر حطاب می"! فعال کارگری"را رفتار عجوالنه و بدور از تعقل برخی که خود  تا چنين

های کارگری، نه تنها خود را در  ايجاد تشکل بايد اذعان کرد که ما به عنوان اعضای کميته هماهنگی برای کمک به

ادها بلکه تمام تالش خود را در جهت اتحاد، همکاری و تبادل نظر با ساير نه ايم مقابل هيچ نهاد کارگری مستقلی نديده

نيروی خود کارگران، يک نياز  ما معتقديم که ايجاد تشکالت کارگری با. گيريم های کارگری ديگر به کار می کميته و

های کارگری موجود در ايران با اتحاد خود و  کميته در اين راستا، نهادها و. شديد و مبرم جنبش کارگری است

ها و  د نقش ايفا کنند و عضويت ما در شورای همکاری تشکلتوانن کارگر، می اقدامات مشترک در جهت منافع طبقه

هماهنگی سعی در تضعيف  دوستان اتحاديه ذکر کرده اند که کميته. کارگری، دقيقا جواب دادن به اين نياز است فعالين

ان اتحاديه جا دارد که دوست) در کجا و به چه صورتی  البته اشاره نشده که. (اتحاديه و حتی انحالل آن را داشته است

 ای غير دوستانه و ولی گويا متاسفانه اتحاديه پا به عرصه. گفتند سال گذشته هم می هايشان با کميته در دو از همکاری

. مآوري اتحاديه به حساب نمی کامال جهت داری گذاشته است که صد البته اين را، ما به عنوان تمامی افکار و نظرات

. گذارند های شخصی خود می امضای اتحاديه را پای اطالعيه ضای اتحاديه است کهاعبلکه اين نظرات يکی دو نفر از

ام،  داشته اعضای اتحاديههايی که اخيرا با تعداد زيادی ازبنا به گفتگواتحاديه دارم و نيزبا توجه به شناختی که از

ی مطلقا خود چنين مباحثپذيرند و در میرا ن اند شده جديدی که با امضای اتحاديه صادرآنها مسئوليت مباحثهيچکدام از

 اشاره شد، نحوه ادبياتهمانطور که پيشتر. بوده اندرويکرد جديد اتحاديه بی خبر به کلی از ايندانند و را شريک نمی
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گونه نکات دستوری، اين مهم را هرازنا مفهوم و بسيار ابتدايی و بدوراتحاديه، جمالت کودکانه در دو نوشته اخير

  .اعضا اتحاديه نوشته شده استديگراز خواهیبدون نظروآن مطالب توسط يک نفران ميدهد که نش

  :منطقا ادامه داد هم ميتوان بحث راالبته اين مانعی نيست و باز

زير آن است، به وضوح به چشم ميخورد که  های اخير، که امضای اتحاديه در مرحله اول، برای خوانندگان اطالعيه

اما متاسفانه ظرف خوبی را برای . مطرح ساختن خويش است نويس ما، در صدد رقابتی کردن فضا واطالعيه 

کميته هماهنگی (اصوال چه از نظر فرم ساختاری و بسياری از داليل ديگر سطح اين دو رقابت با آن انتخاب نکرده و

و " در حمايت از کارگران ايران اد بين المللیاتح ًااخير: " بتدای اطالعيه ميخوانيمدر ا. با هم متفاوت است) اتحاديه و

بديهی ترين پرنسيبهای مربوط به مبارزه " تشکلهای کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد"برخی از اعضا 

با دست کم گرفتن هوشياری و شعور کارگران در ايران و از موضع پدری دلسوز که  کارگران را زير پا گذاشته و

  ." انددر سطحی وسيع دست به اقدامات شبه پليسی زده! د خردسال آسيب پذيرش استمراقب فرزن گويا

اطالعيه خواهيد ديد اما قبل از آن بايد اقرار کرد  ترين پرنسيبهای مربوط به مبارزه کارگران را حتما در ادامه بديهی

شود  ای که با اين لحن شروع می همشخص نيست که چه اتفاقی افتاده است و اطالعي که هنوز برای خواننده سطور باال

در گرو دفاع و  تقابل با فعالين کارگری عضو کميته هماهنگی و هتک حرمت به آنان،!! از چه سنتی است؟ در دفاع

اما گسترش اينگونه : "مشهود است جواب اين سوال در خود اطالعيه!! حمايت از چه کسی و چه بينشی است؟

به ايجاد تشکلهای کارگری و همچنين منتسب کردن  ته هماهنگی برای کمکاقدامات از سوی برخی از اعضا کمي

 از طرف اتحاد بين] بخوانيد سوليداريتی سنتر يا مرکز همبستگی آمريکايی[سوليداريتی  نماينده کنگره کار کانادا به

 خوش کرده اند، ما هماهنگی جا المللی در حمايت از کارگران ايران و باد زدن آن از سوی اين عناصر که در کميته

  .تاکيدات و پرانتزها از من است." شبه پليسی ايستادگی کنيم را بر آن ميدارد تا قاطعانه در مقابل اينگونه اقدامات

دايی ترين خواست مبارزه برای تحقق ابت شروع اطالعيه، حمله به فعالينی است که تمام زندگی خود را صادقانه وقف

اند و   امتحان خود را پس دادهکند که مدتهاستاطالعيه به فعالينی حمله مي .اند هايشان کرده ای هم طبقهو مطالبات خود و

ت، هستند که با جسار فعالين مورد اشاره اطالعيه، کسانی. اند تسليم نشدهداران و حاميانشان هرگز سرمايه مقابلدر

خم به ابرو دار شکنجه حاميان طبقه سرمايهان وزند مقابل باتوم و اسپری شيميايی وخود گذشتگيشان، درشجاعت و از

عوامل سرمايه، مبارزه باکنارکه در استکارگری به اين خاطراين فعالين مبارز بی حرمتی بههتاکی و.اند نياورده

به فعالين کارگری کارگران واگر. کنندموضع گرفته و آگاهگری ميضد کارگری آمريکايی نيزمقابل نفوذ يک مرکزدر

اين نه نگران کننده بلکه مايه افتخار ميگيرند، ايران قرار حمله اطالعيه نويس اتحاديه آزاد کارگران مورداين خاطر

باعث شده ) wrong confidence( مرحله دوم، اعتماد به نفس قابل ستايش، خود محوری و يا خود پنداشتندر.است

ديگر چرا اين . به ناسزا گويی و تهمت پراکنی روی بياورد ه خويشاست تا اطالعيه نويس ما از همان ابتدای اطالعي

دوستان سری به لوازم ورزشی ها ميزدند و شيپورهايی برای اين کار تهيه می فرمودند  همه به خود پيچ و تاب دادند

گذشته برخی در دوسال " :در ادامه آمده است. ديگر نيازی به هتک حرمت به فعالين صادق و مبارز کارگری نباشد تا

اقدامات تفرقه افکنانه و شبه پليسی متعددی را در  از اعضا کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری

 اينان از همان روزهای اول تشکيل. اتحاديه آزاد کارگران ايران انجام داده اند بر عليه) بويژه در سنندج( غرب کشور



 

 3

تعدادی از اعضا هيئت  شبانه روزی زيادی را در راستای منتسب کردناتحاديه در محافل عمومی و علنی تالش 

فروپاشی اتحاديه و زير ضرب بردن آن اقدام به  مديره اتحاديه به احزاب مخالف حکومت بکار گرفتند و با هدف

  !)!جدالخالق"(زمينه کردند شايعه پراکنی های گسترده ای در اين

در مورد هنرمند مورد نظر ما، صادق  ب مرد هنرمندی اين شعر البتهعج/ به قول شاعر؛ خود گويی و خود خندی 

 مورد  ليسینمونه بسيار بارز از اقدامات شبه پ. خنداند را می چون خود از فرط عصبانيت و انزجار، ديگران. نيست

زياد  يگراناز آنجا که خنداندن د. زند شوق می) البته بدون ذکر شماره پالک و کوچه(خودش  نظر ايشان در نوشته

هنرمند مورد نظر ما يادش رفته  ای نيست، ممکن است عوارضی هم به دنبال داشته باشد، چرا که کار سهل و ساده

هماهنگی هستند خود از بنيانگذاران اتحاديه کارگران  است که برخی از فعالين کارگری که هم اکنون عضو کميته

رنده اطالعيه فوق، ارائه فضل نموده و با آن لحن گفتار، مخاطب تامل است که نگا جای بسی. اخراجی و بيکار بودند

بوده و ايشان مرحمت  در اينکه ماهيت کميته هماهنگی برای جهانيان ناشناخته(مورد تمسخر قرار داده است  را

جا دارد اشاره . اند که گويا مخاطب کميته را نميشناسد پنداشته حتما ايشان) فرموده اند چهره کميته را آشکار ساخته اند

نگی هماه درصد زيادی از اخبار و گزارشات مندرج در سايت اتحاديه، برگرفته از سايت کميته کنم که تا همين لحظه

ری، فعاالنه شرکت داشته کارگ اغلب اعتراضاتداند که اعضا کميته هماهنگی دراطالعيه نويس ما نيک مي. است

  .عصبانيت ايشان استوهمين سرچشمه انزجارادی دارد واعتماه موردسطح سراسری جايگميان کارگران دردراست و

موجود و مستقل کارگران ايران به شمار می  در مرحله سوم اين تصوير به مخاطب ميرسد که گويا اتحاديه تنها تشکل

شد و يک بدنه مثال اگر يک تشکل سراسری با. شبهه را به وجود می آورد آيد که البته نام پر طمطراق آن نيز همين

چندين جهت  و يا الاقل از. داشته باشد ديگر اينگونه سطحی با مسائلی اين چنين مهم برخورد نميکند کار آمد و عظيم

هم از نظر ادبيات و فرهنگ کارگری  های مندرج در سايت را چند نفر با تجربه وکار امد ويرايش ميکردند تا نوشته

  .ساختند معقول را منتشر می ای اطالعيهشد و هم از لحاظ حقوقی  رفع مشکل می

را به قيمت هتک حرمت و بی احترامی  در بيان ديگر اطالعيه نويس اتحاديه ميخواهد چهره جناب مهدی کوهستانی

تقاليی پوچ در سطور مبهم درنماد انسانيت کارگران بشناساند وو  به فعالين مبارز کارگری، به عنوان فرشته پاکی ها

 جناب به نفعمعرفی دست و پا شکسته وی پرداخته است که البته اگر معرفی نميکرد بسيار بسيار بيشتر بهناچيز بسيار

ل خود پل ميکنم که برای نيل به اهداف و اميا اطالعيه نويس اتحاديه آزاد کارگران تقاضاپايان ازدر. کوهستانی بود

آن است که اجازه دهد بسيار آگاه تر ازچرا که طبقه کارگربه بازی نگيرد  شعور مخاطبان راگزديگری پيدا کند و هر

يا بايد در . ندارد وجودراه بيشتر برای اطالعيه نويس مورد نظر، دو.به عنوان سکوی پرتاب استفاده کند کسی از آن

 در نشانحاميامبارزه عليه استثمارگران و اين صورت همگام باش کارگری ايران قدم بردارد که درجهت منافع جنب

موضع گيری کند و يا قدم رنجه فرموده و جمله سوليداريتی سنترضد کارگری ازداری و مقابل نهادهای سرمايه

  .آينده اين وضعيت را مشخص خواهد کرد. های سرمايه داری و ضد کارگری شود سخنگوی کارگران در نهاد

یشجاع ابراهيم  
١٣٨٧آذر   

  یهماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگر کميته ی


