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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 ی کوهستانیو اخراج مهد! »راني از کارگران اتي در حمای المللنياتحاد ب« 
  

  ١٣٨٧ آذر دهمنوزشنبه سه                                                                                                ر کارگديجمش
 

  

  .در شهر هر آنچه هست گيرند  گر حکم شود که مست گيرند
! » در حمايت از کارگران ايراناتحاد بين المللی« شرکت سهامی سنديکاليست های ايرانی خارج کشور موسوم به 

طنز  . مهره مشکل گشای خود، مهدی کوهستانی را اخراج کرده استاخيرًا يکی از شرکای ديرينه صاحب نفوذ و

اما اوًال  رسيده است »اتحاد«  به تصويب ٢٠٠۶ سال  اخراج اين فرد، حکمطبق گفتۀ خودشان که اين است ماجرا

ه مهدی بغار بوده است و ثانيًا چرا اين حکم امروز و يارعضو اخراجی در همه اين مدت همکارمعلوم نيست چرا اين 

  !!شايد که مشکل تأخير پستی در کار بوده است  !!می گرددکوهستانی ابالغ 

 واقعیدر ارائۀ دليل  اطالعيۀ اتحاد بين المللیو کاسبکارانه  عميقًا فرصت طلبانه غير صريح و  بسياربا وجود لحن

سوليداريتی او با  که  اين است به عقل آدميزاد می رسد اطالعيه و متن ضميمۀ آن  از فحوایآنچه که ،اخراج مهدی

اين اتهام تا جائی که به شريک و يار غار ديرين اين جماعت بر می گردد به طور قطع . ارتباط داشته استسنتر 

مسأله اساسی اين است که ماجرا به اين جا ختم نمی شود، بلکه از . تا اين جا اصًال جای حرفی نيست. صحت دارد

 برگ اتهام مهدی ، نه به اين معنی کهاست سنديکاليست ها از اساس قالبی استکيفرخو. اينجا آغاز می گردد

کوهستانی ايراد دارد بلکه دقيقًا به اين معنا که اوًال حتی همين برگ به صورت بسيار وحشتناکی دستکاری شده است 

 ادعانامه از باال تا پايين در ثانيًا صادر کنندگان و کليه جرائم اصلی و واقعی متهم ازمتن ادعانانه حذف گرديده است،

کليه بندهای کيفرخواست با مهدی کوهستانی نه فقط شريکند که بار اتهام و مجرميت آنها حتی از او نيز سنگين تر 

  . اجازه دهيد مسأله را به صورت صريح و عريان در پيش روی توده های طبقه کارگر ايران باز کنيم. است

او . سه اتحاديه کار کاناد استسنديکاليست کار کشته ايرانی و کارمند هيأت رئيشخصی به نام مهدی کوهستانی يک 

ارچوب سياست های طراحی شده اتحاديه های کارگری ر وظيفه خود می ديده است که در چطول چند سال اخيدر

ر مصالح جهانی يعنی نهادهای ضد کارگری مزدور سرمايه جهانی برای ساختن سنديکاهای راست رفرميستی منحل د

 است و او در طول اين چند سال نقش مهدی کوهستانی دقيقًا اين بوده. و ملزومات بقای سرمايه، در ايران فعاليت نمايد

لذا کل ارتباطاتی را که مهدی کوهستانی با مجامع و نهادهای ضد کارگری سرمايه . اين راستا تالش کرده استدر

اهداف اساسی مجامع جهانی سرمايه داری مانند  .  از اين منظر بايد ديد،جهانی از جمله سوليداريتی سنتر داشته است

هدف اين . سوليداريتی سنتر و محتوای رسالت اتحاديه های کارگری مزدور سرمايه بين المللی مثل روز روش است

اليسم راست بوده و اين است که رويکرد راست سنديکاليستی در جنبش کارگری ايران مورد حمايت قرار گيرد، سنديک

اين رويکرد ضد کمونيستی در وهله اول هر نوع جهت . سرمايه پرست نقش مسلط را در جنبش کارگری احراز کند

گيری و حرکت راديکال ضد سرمايه داری درون جنبش کارگری را قلع و قمع کند و در مرحله بعد کل جنبش 

لف بورژوازی جهانی يا به طور مشخص کارگری ايران را وثيقه تسويه حسابهای درونی ميان بخشهای مخت
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اينها اهداف مشخص دولت های . بورژوازی درندۀ امريکا و دولت هار و جنايتکار سرمايه داری ايران قرار دهد

آقای مهدی کوهستانی در . ستسرمايه داری، مجامع بين المللی سرمايه و اتحاديه های کارگری سرمايه ساالر بوده ا

  .ت و برای پيشبرد اين اهداف با مجامع جهانی سرمايه ارتباط داشته استارچوب کار کرده اساين چ

 عليه  در حمايت از کارگران ايران،با توجه به توضيحات باال ساحتار ادعانامه جريان موسوم به اتحاد بين المللی

 ارتباط کوهستانی در اينجا صرفًا. زانه استمهدی کوهستانی از اساس مجعول، فريبکارانه و از همه لحاظ دروغ پردا

 در حالی که جرم پايه ای و بنيادی وی يعنی  آنهم بطورغيرمستقيم و غير شفاف، شده استسوليداريتی سنتر عمدهبا 

اجرای دسيسه های برنامه ريزی شده سرمايه جهانی برای تقويت رفرميسم راست سنديکاليستی، برای مسلط ساختن 

ی، برای از ميان برداشتن هر رويکرد ضد سرمايه داری طبقه کارگر و اين رفرميسم سرمايه پرست بر جنبش کارگر

برای تبديل جنبش کارگری ايران به وسيله تسويه حساب درونی بخش های رقيب و هار و کارگرکش سرمايه بين 

رين  بر روی اين بخش به کلی خط کشيده است و به اين ترتيب بزرگتاطالعيه. لی نايده گرفته شده استالمللی، به ک

  . عوامفريبی را عليه جنبش کارگری ايران مرتکب گرديده است

 مذکور يا صادر چرا صادر کنندگان اطالعيۀ. ی رسداين توضيحات نوبت طرح سؤال اصلی و اساسی ما فرا مپس از

 کنندگان حکم اخراج مهدی کوهستانی کليه جرائم وی را به ديده اغماض گرفته اند و فقط به طرح ارتباط او با

چرا آنان در مقابل کل مأموريت و ايفای نقش کوهستانی !  بسنده کرده اند؟ آنهم به شکل فوق الذکر،سوليداريتی سنتر

با نهاد مذکور را  عليه جنبش کارگری و عليه رويکرد ضد سرمايه داری اين جنبش سکوت نموده اند اما ارتباط وی 

نحالل کامل جنبش کارگری ل برنامه ريزی سرمايه جهانی برای اچرا آنان ک!  خويش ساخته اند؟محتوای اطالعيۀ

 ارتباط رفرميسم منحط سنديکاليستی آلت دست بورژوازی را اصًال جرم و اشتباه تلقی نکرده و نمی کنند اماايران در

کارگری و  برای کمک به اجرای اين سياست ها و برنامه ريزی های  ضد با سوليداريتی سنتر و مثًال گرفتن امکانات

  !ضد کمونيستی را محل ايراد می دانند؟

اين ها سؤاالت اساسی است که در پيش روی صادر کنندگان حکم اخراج مهدی کوهستانی قرار دارد و آن ها موظفند 

اينکه آنان چه خواهند گفت بايد منتظر ماند اما پاسخ . که به طبقه کارگر ايران به صورت شفاف و دقيق پاسخ دهند

ين سؤاالت برای ما و برای هر کارگر آگاه ضد سرمايه داری در هر کجای دنيا به ويژه ايران بسيار روشن تمامی ا

پاسخ اين است که کليه اين دار و دسته ها، تمامی محافل سنديکاليستی راست و چپ و تمامی صادر کنندگان . است

تمامی اين توطئه ها عليه طبقه کارگر حکم اخراج مهدی کوهستانی همه و همه حتی بيش از شخص کوهستانی در 

اين ها در تمامی طول چند سال اخير عين همان کارهائی را انجام داده . ايران و به نفع سرمايه جهانی شريک هستند

.  است، ارتباط داشتهامکاناتبرای دريافت  سوليداريتی سنترتانی برای کمک به پيشبرد آن ها بااند که مهدی کوهس

ن هيچ کم و کاست مجريان مستقيم سياست ها و اهداف پليد ضد کارگری سرمايه جهانی عليه جنبش همه اين ها بدو

همه اين ها برای سنديکاسازی مورد نظر سرمايه بين المللی و نسخه پيجی شده توسط اتحاديه . کارگری ايران بوده اند

همه آن ها برای قلع و قمع رويکرد . دهای کارگری مزدور سرمايه داری به هر نوع تالش و توطئه دست می زده ان

همين ها بوده اند که فعالين .  بوده اندگری ايران حاضر به ارتکاب هر جنايتیضد سرمايه داری درون جنبش کار

 فدايت شوم  آنان را وادار ساخته اند تا نامۀکارگری ايران و کردستان را ملعبه دست خود قرار داده و به طور مستمر
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همه اين ها بوده اند که آکسيون های مسخره و سراسر دروغ چند نفری فرقه های . رايدر ارسال دارندبرای آقای گای 

خود در خارج کشور را به عنوان حمايت عظيم و سراسری اتحاديه های کارگری جهانی از جنبش کارگری ايران به 

و همدست در جهت متالشی نمودن کميته همه اين ها به اندازه هم و به صورت متحد . خورد کارگران ايران داده اند

همه اين ها مشتی عناصر فرقه گرای سنيدکاليست و رفرميست . هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری تالش کرده اند

آری .  مأمور حمله عليه رويکرد ضد سرمايه داری و از هم پاشاندن کميته هماهنگی ساختند،درون اين کميته را

م و يکی از ديگری بيشتر در تمامی اين ترفندها و برنامه ريزی ضد کارگری سرمايه جهانی تمامی اين ها به اندازه ه

طيف وسيعی در اجرای برنامه های ياد شده . مهدی کوهستانی اصًال تنها نبوده و نيست. انجام وظيفه کرده اند

ديکاليستی موسوم به اتحاد بين اين فقط مهدی کوهستانی نيست که بايد از شرکت سهامی سن. مشارکت مستقيم داشته اند

کل اين شرکت سهامی و کل سنديکاليست ها و فرقه های متحجر سنديکاليست و کل توطئه گران . اخراج گردد المللی

عليه رويکرد ضد سرمايه داری و کل مجريان سياست ها و اهداف سرمايه جهانی عليه جنبش کارگری ايرانند که بايد 

.  اضافه کنيم نيز به اين نوشته کوتاهيک نکته الزم ديگر را. مورد بازخواست قرار گيرندتوسط توده های طبقه کارگر 

باالتر بر نقش و رويکرد و اهداف و توطئه گری دار و دسته های سنديکاليستی آويخته به سرمايه جهانی و اتحاديه 

 اين ابهام را در ذهن شماری از توضيحات ما شايد.  انگشت نهاديمًا صريحری سرسپرده نظام بردگی مزدیهای کارگ

ی سنديکاليست و و مشت»  در حمايت از کارگران ايراناتحاد بين المللی« خوانندگان پديد آرد که راستی راستی نکند 

و با اعتبار داشتن چنين جای !  در اين يا آن گوشه جنبش کارگری ايران جای پائی دارند؟، و چپرفرميست راست

اجازه دهيد بسيار صريح اعالم کنيم که چنين !! اف سياه ضد کارگری باال را جامه عمل پوشندپائی می خواسته اند اهد

ميليون ها محافل . تصوری در مورد اين محافل و موجودات، نه خيالبافی بلکه ماليخوليای حاد خيال پردازی است

يکاليست راست از نوع اعضای باقی  و هزاران سند مورد بحث اين نوشتهراست سنديکاليستی از نوع اتحاد بين المللی

و مستعفی آن می آيند و توطئه می کنند و ترفند می بافند و علم و کتل سنديکاليسم مورد نظر سرمايه جهانی را اينجا و 

 می روند، اما هيچ کارگری در هيچ کجای ايران هيچ تره ای برای هيچ يک از جا بلند می کنند و سرانجام از ميانآن

ما از رويکرد و سرشت کار اين جماعت پرده بر می داريم نه به اين خاطر که در .  خرد نمی کندکارهای اينان

بلکه صرفًا به اين خاطر که سنديکاليسم و برنامه ريزی سرمايه . معادالت واقعی مبارزه طبقاتی هيچ وجودی دارند

رای جنبش کارگری جهانی و از جمله جهانی و اتحاديه های کارگری آلت دست نظام بردگی مزدی هميشه و همه جا ب

تا آن جا که به دکان ها و دکانداران باال مربوط می شود می توانيم حرف . جنبش کارگری ايران يک خطر جدی هستند

 »   عرض خود می برند و زحمت ما می دارند« : خود را در مصرع دوم همان بيت شعر معروف خالصه کنيم که

 

  جمشيد کارگر

  ٢٠٠٨ دسامبر ٩
  

  

  


