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  هيئت موسسان سنديکاهای کارگری کجا ايستاده است؟

 
 ششماه هشتاد و چهارم شهريور بيست                                                                                        امير پيام      

   

 و نوين  عمومی جنبش مستقل جهت گيری کامال خالف  مهم  دو مورد سنديکاهای کارگری در هيئت موسسان اخيرا 

پرده ابهام از پيش موقعيت هيئت موسسان را دراين دو حرکت خالف جريانی بيش . کارگری ايران حرکت کرده است

.برد و استقالل آنرا زير سوال میقرار داده   

ابتدا اما منظور از جنبش مستقل و نوين کارگری همان مجموعه تشکالت و کميته ها و جمع ها و فعالين و اعتراضات 

 درسقز و با تولد سنديکای کارگران شرکت واحد در ٨٣و فعاليت های آگاهگرانه و سازمانگرانه است که از اول مه 

انه کارگر و شوراهای اسالمی کارو شاخ وبرگهايش و کل جمهوری اسالمی و همه جناحهايش تمايز و تقابل با خ

سرکوب بی امان رژيم و تالش های پليسی و مافيايی و جنايتکارانه خانه کارگر . بصورت رشد يابنده ای جريان دارد

. قل کنونی محروم کرده بودو شوراهای اسالمی کار برای مدت بيش از دو دهه طبقه کارگر را از همين جنبش مست

 بنابراين  حفظ استقالل و تمايز و تقابل با خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار و مبارزه قاطعانه برای انزوا و انحالل 

. و پيشرفت جنبش مستقل کارگری استاين جريانات ضد کارگری يک پايه هويتی مهم و شرط اساسی سالمت  

بر نظرات و سياست های راست و ) ١(عباس فرد و بهمن شفيق و مرتضی افشاری نقد های همه جانبه و روشنگرانه 

ضد کارگری حسين اکبری، دبير اجرايی هيئت موسسان، اين امکان را فراهم آورد تا اين هيئت بتواند با رد سياست 

گری قرار های حسين اکبری و فاصله گرفتن از محافل راست به سردمداری وی، تماما در صف جنبش مستقل کار

طبيعی است که نقد هر قدر هم درست و سازنده باشد اما برای جريانی که مورد نقد واقع شده تلخ است و برای . گيرد

اما انتظار به جا از فعالين صديق هيئت موسسان اين بود که بتوانند، در پرتو . مدتی مقاومت منفی بر می انگيزد

  می دهد که اما دو مورد حرکت اخير متاسفانه نشان.  دور کنند از خود و   شده، محافل راست را افشا انتقادات مطرح

.اين موارد را مرور کنيم. ظاهرا هيئت موسسان به همان سمتی می رود که مطلوب دبير اجرايی اش است  
 

 نهم آگوست
 

 حمل و نقل و فدراسيون جهانی کارگران) آی تی يو سی( اين روز از طرف کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری 

اين . به عنوان روز جهانی اعتراض به دستگيری و بازداشت منصور اسانلو و محمود صالحی اعالم شد) آی تی اف( 

روز بدرستی مورد حمايت همه بخش های جنبش مسنقل کارگری و اکثريت دوستداران اين جنبش قرار گرفت و هر 

روز نهم آگوست با برخورداری از حمايتی . ز نمودکس و هر جمعی در حد توان خود اين حمايت را عمال ابرا

گسترده و برپاکردن اعتراضی متحد به دستگيريها و سرکوب ها در واقع به روز ابراز وجود جنبش مستقل کارگری  

در اين ميان تنها هيئت موسسان سنديکاهای کارگری بود که از اين روز حمايت نکرد و در آن . ايران نيز بدل شد
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. هيئت موسسان نه از روی فراموشکاری و يا ندانم کاری که از سرمخالفت به نهم آگوست پشت کرد. شرکت ننمود

تالش های . ريشه اين عناد در زد و بندهايی است که بين حسين اکبری و محافل توده ايستی و خانه کارگر جريان دارد

ط بهمن شفيق با دقت وريزبينی شکافته و توس» دشنه توده ايسم بر پشت جنبش کارگری« ضد کارگری فوق در مقاله 

با »  آی تی يو سی« حضرات می خواهند که جنبش کارگری ايران در عرصه بين المللی به جای . افشا شده است

رذالت اين تالش اما در اينست که .  متصل و متحد شود) دبليو اف تی يو( فدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری 

. حال متحد و حامی جان برکف خانه کارگر، اين دشمن قسم خورده طبقه کارگر ايران استفی ال» دبليو اف تی يو«

آی تی يو سی امريکايی است؛ احمدی نژاد با چاوز ضد امپرياليست « : جان کالم نظرات توده ايست ها چنين است

با دبليو اف تی يو عليه رابطه حسنه دارد؛ دبليو اف تی يو ضدامپرياليست است؛ خانه کارگرخواهان اتحاد جهانی 

امپرياليسم می باشد؛ خانه کارگر ضد امريکايی و ضد امپرياليست است؛ پس معادله ساده رياضی حکم می کند که 

). ٢(» جنبش کارگری ايران با خانه کاگر و دبليو اف تی يو عليه امپرياليسم جهانی بسرکردگی امريکا متحد شود

عاليجنابان توده ايست، بدون ذره ای شرم و وجدان که انتظاری ! از نويعنی روز از نو روزی ! بهمين سادگی

  را دوباره علم   در دهه شصت  سياست خونبار و جنايت بارشان  و وقاحتی بی نظير همان ازاينهم نبود، با رذالتغير

.گر بودسياستی که مشاور و همدست به خون کشاندن يک نسل کامل از کمونيست ها و فعالين طبقه کار. کرده اند  

و  » اردوگاه سوسياليسم«اگر توده ايست ها  سياست خونبار و جنايت بارشان در دهه شصت را با ضرورت دفاع از 

اردوگاه «توجيه می کردند؛ امروز در غياب » راه رشد غير سرمايه داری « و هدايت ارتجاع اسالمی حاکم به 

 که فقط برای لف و ليس در رژيم اسالمی و مزدوری دستگاه  های قضايی و امنيتی آن وارد واضح است» سوسياليسم

اينها سفارش و پول دريافت می کنند تا با نقل قول از مارکس و لنين ماهيت آدم کش و . اين کارزار شده اند

 که برايشان فرقی ندارد اينها سياسيون مزدوری هستند . ضدکارگری رژيم و نهاد های کارگری اش را تطهير کنند

يا خالفت اسالمی در ايران، ک گ ب يا دستگاه امنيتی رژيم،  يوری » اردوگاه سوسياليسم«برای کی کار می کنند، 

بنابراين تکليف توده ايست ها و حسين اکبری . اينها فقط نوکر و مزدورند، همين و بس . آندروپوف يا سعيد مرتضوی

عدم حمايت . ت که چرا فعالين صديق هيئت موسسان راه خود را از اينها جدا نمی کنندمسئله مهم اينس. ها روشن است

  چيز غير از کارگر ايران با هيچ  بين الملی با طبقه   اين همبستگی و پشت کردن آن به هيئت موسسان از نهم آگوست

.تبعيت آن از خط حسين اکبری قابل توضيح نيست   

 بسته شدن ايلنا
 

در . يت کننده تبعيت هيئت موسسان از سياست های دبير اجرايی اش است ماجرای ايلنا می باشدنکته ديگری که تقو

در طيف فعالين مستقل کارگری کسی به بسته شدن ايلنا . متن تحرکات سرکوبگرانه رژيم، خبرگزاری ايلنا هم بسته شد

به دفاع از ايلنا » ....ه کارگری سهم جامع« اعتراض نکرد، غير از حسين اکبری که با ظاهری مستقل طی نوشته 

قضيه چيست؟ آيا فعالين مستقل کارگری اهميت آزادی بيان و آزادی رسانه ها و ممنوعيت سانسور را درک . پرداخت

نمی کنند؟ آيا آنها آزادی را فقط برای خود می خواهند و برای مخالفانشان قايل نيستند؟ آيا حسين اکبری از سر آزادی 

نه فعالين کارگری  محدود نگر و تنگ . ز حق آزادی مخالفانش وارد اين ميدان شده است؟ خيرخواهی و دفاع ا
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او ابدا برای دفاع از آزادی بيان و تالش » آزاديخواهی«بويژه اينکه . نظرند، ونه حسين اکبری آزاديخواه و بلند نظر 

آغوش. ايشان تهی است» درخشان«رنامه های فعالين مستقل و چپ جنبش کارگری به کار نمی آيد و از اين نظر کا  

  .حسين اکبری منحصرا برای خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار باز است» آزاديخواهی«

در اين زمينه تفاوت يک موضع مستقل کارگری وسوسياليستی با مواضع امثال حسين اکبری اينست که ما به آزادی 

آزادی بی قيد و شرط به طور طبيعی شامل . از آنست  معتقديمبی قيد و شرط بيان که آزادی رسانه ها هم بخشی 

آزادی کامل بيان و اظهار و نشر آرا و افکار و عقايد مخالفان نيز هست که در غير اينصورت نفس آزادی بی معنی و 

وچيز حق بيان با محتوی بيان د. اما دفاع از حق آزادی بيان به معنای دفاع از محتوای نظرات نيست. لغو می شود

به اين ترتيب اعتراض به موارد مشخص نقض آزادی بيان مستقل از محتوی آنها و  برای تقويت بيشتر . متفاوت است

اما برای حسين اکبری قضيه کامال معکوس است و حق آزادی بيان  به مستمسکی برای دفاع . خود اين حق می باشد

 شده و اين همان کاری است که او در باره ايلنا انجام می از نظرات دلخواه و تقويت جريان سياسی مطبوع خود تبديل

دهد. حسن اکبری بدنبال ترسيم نقشی مظلوم و قربانی برای ايلنا به خواننده پيام می دهد که « اين خبرگزاری برابر 

 آنچه در باره خود می گويد»: « ايلنا با هدف بويژه اعتالی سطح آگاهی طبقه شريف کارگر فعاليت خود را با حمايت 

 خانه کارگر آغاز کرده است»(تاکيدها ازمن است).

خانه کارگر . می بينيم که دفاع از آزادی رسانه ها تبديل شد به دفاع از ايلنا و خانه کارگر و اشاعه دروغ در باره آنها

ديل می جنايتکار و آدمکش و ابزار سرکوب طبقه کارگر توسط يک رژيم استبدادی  وضد کارگری و ضد انسانی تب

، و ايلنا  اين ابزار پيشبرد اهداف شوم خانه »اعتالی سطح آگاهی طبقه شريف کارگر« شود به مبشر آگاهی و حامی 

حتما آگاهی مورد نظر حسين اکبری . »اعتالی سطح آگاهی طبقه شريف کارگر« کارگر بدل می شود به بلندگوی 

اما تا آنجا که . که آشکارا با يک زبان حرف ميزنندبرای کارگران همان آگاهی مورد نظر عليرضا محجوب است 

 حسين اکبری خود را در جنبش مسقل کارگری می داند اين را هم بداند که او به عنوان  مبلغ سازش با خانه کارگر در 

.اينسوی خط افشا می شود  

ود می گويد انجام می دهد تا جناب اکبری ماموريت تطهير خانه کارگر را زيرکانه با نقل آنچه خانه کارگر در باره خ

را که خانه کارگريها در  اما آنچه اين درست است، .  آنها را نقل کرده مقابل انتقادهای احتمالی مدعی شود که گفتهدر   

.باره خود گفته اند را ايشان از جان و دل وهمچون يک خانه کارگری برای ديگران نقل می کند  

ز مانند مورد پشت کردن به روز همبستگی نهم آگوست وضع حسين اکبری در مورد تطهير خانه کارگر و ايلنا ني

نظرات حسين اکبری در . اما مسئله اينست که در اين مورد هم موقعيت هيئت موسسان مورد سوال است. روشن است

علق به خود باره خانه کارگر و ايلنا محدود به اونبوده بلکه متعلق به دبير اجرايی هيئت موسسان و به اين ترتيب مت

اعتالی سطح «آيا هيئت موسسان معتقد است که خانه کارگر جمهوری اسالمی ايران برای . هيئت موسسان نيز هست

اعتالی سطح آگاهی طبقه «تالش می کند؟ آيا هيئت موسسان ايلنا را رسانه ای در خدمت » آگاهی طبقه شريف کارگر

   دبير اجرايی اش نشانه  و اظهارات ن در برابر اين سواالت؟ تا همينجا سکوت هيئت موسسا می داند» شريف کارگر

.موافقت اين هيئت است  
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دو موردی که در اينجا طرح شد يعنی پشت کردن به روز همبستگی نهم آگوست و تطهير خانه کارگر و ايلنا عامدانه 

ز شاهد دستگيری در مقطعی رخ دادند که جنبش مستقل کارگری زير ضربات سنگين رژيم  قرار گرفته و هر رو

در چنين شرايطی، هيئت موسسان با پشت کردن به . فعالين کارگری وصدور احکام ضد انسانی عليه آنان هستيم

هيئت . اعتراض جهانی عليه سرکوب ها و دستگيری ها مشغول دست کشيدن به سرو روی خانه کارگر و بزک آنست

 عدم پاسخ شفاف به اين سوال به معنای انتخاب عملی اين .موسسان بايد تکليف خود را روشن کند کجا ايستاده است

  باشيم که مطمن در اينصورت.  دبليو اف تی يو و خانه کارگر می باشدکارگر  قرار گرفتن در کمپ ضد  برایهيئت 

.اينگونه حرکات خزنده و خرابکارانه پيگير و قاطعانه افشا خواهند شد   

 

 امير پيام

٢٠٠٧آگوست   
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