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 رهبادر در حاشيه برگزاری سميناری 

 هتپهفت  کارگران نيشکر  جنبش کارگری ايران و سنديکای
١٣٨٧ رذآ مهدزيس هبنشراهچ     صديق اسماعيلی 

 
  

 انجمن، کانون و کميته طرف دهشبکه پالتالک، از سميناری در١٣٨٧ماه  آذر٩ برابر با ٢٩/١١/٢٠٠٨ شنبه روز

هفت تپه و فعالين کارگری نيشکرآن ازران ايران فراخوان داده شد که درو همبستگی با کارگحمايت کارگری در

رگزاری اين جلسه به اطالعيه ب. اين جلسه شرکت کنندرگری دعوت به عمل آمده بود تا درفعالين کاازجمعی ديگر

عوامل و همکاران مرکز ای از  عدهقبل از تشکيل جلسه،. های مختلف انترنتی پخش و درج شد سايتصورت علنی در

 داخل، در شرکت فعالين کارگریتالش بودند که مانع ازبه طرق مختلف در) وليداريتی سنترس(همبستگی آمريکايی 

، جمعی از 'کارگران هفت تپه"چشم گيرحضوربرگزاری اين جلسه وخالف ميل اين افراد اما بر. اين جلسه شوند

کارگران نساجی جمعی از"، "های کارگری يجاد تشکلی کميته هماهنگی برای کمک به ااعضا "فعالين کارگری و 

 کارگری ازيک طرف و از فعالينعليرضا عسکری ازو نيز" بافت سنندج رگران فرش غربتمامی کا"، "کردستان

) داريتی سنترسولي(و ضد کارگری مرکز همبستگی آمريکايی ی مفيد و افشاگرانه سياستهای مضربحثهاطرفی ديگر

ه مانع از شرکت ها و زحمات عوامل و طرفداران اين مرکز ک از طرف فعالين کارگری منجمله بهزاد سهرابی، تالش

  .شدند، را نقش بر آب کرد اين سمينار میفعالين کارگری در

های مضر  است ور شدن خشم کارگران و فعالين کارگری از سي توانست فرصت شعله هم خوردن اين جلسه شايد میبر 

 آذر ٩هنوز شامگاه شنبه . و عواملش را تا نيش زدنی زهر آلود، به تاخير بيندازد) سوليداريتی سنتر(و ضد کارگری 

خواستند به هر طريق ممکن از حضور  تعدادی به انحا مختلف میماه، موعد برگزاری جلسه فرا نرسيده بود که 

  . فعالين کارگری در اين جلسه ممانعت به عمل آورند

با الخره نه تنها جلسه برگزار شد بلکه با درايت و هوشياری فعالين کارگری، نقش مضر و مخرب اين افراد 

 مهدی کوهستانی نژاد )١(. تگی آمريکايی، فاش شدهمبسنژاد اين کارمند رسمی مرکز ستانیالخصوص مهدی کوه علی

با کمک همکارانش در داخل و نيز خارج از کشور، با پخش گزينش شده و به زبر دستی کارگردانی شده معرفی نامه 

از آنجا که وی . کشيد اش را به رخ فعالين واقعی جنبش کارگری در ايران می خود، قدرت ريسک بر سر بخت سياسی

های  های اخير برای او سال ره شاخص مرکز همبستگی آمريکايی، تجربه حضور در غرب را دارد، سالبه عنوان چه

وی در اين فرصت سه ساله به اکثر کشورهای اروپايی سفر کرد و بدين . سفر به غرب و فرصت هنرنمايی بود

اما . ر داخل و خارج از کشور بودنژاد نامی آشنا برای طرفداران سوليداريتی سنتر د ترتيب بايد گفت مهدی کوهستانی

وی در حالی رسوا شد و با موقعيت منحصر به فرد خود وداع گفت، که خواب سخنگو شدن کارگران نيشکر هفت تپه 

اش در دامان مرکز همبستگی  نژاد درپی فعاليت بی وقفه مهدی کوهستانی. پروراند در خارج از کشور را در سر می

داری امپرياليسم آمريکا، نيک آموخته است که حتی از پس اين به کف  نظام سرمايهآمريکايی اين شاخک استثمار 
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به همين جهت . های ضد کارگری اين مرکز از ياد نبرد گرفتن قدرت، دفاع خويش را به مشروعيت و حمايت سياست

 کامال طبيعی به رسيد سميناری با فعالين کارگری نيشکر هفت تپه در حال برگزاری است، در حالی که به نظر می

 . ندونژاد و همکارانش از برگزاری اين سمينار دل نگران ش رسد که مهدی کوهستانی نظر می
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 چهره عوامل مرکز همبستگی آمريکايی چه در داخل و چه در خارج از کشور، قطعا به زودی از طرف کارگران و فعالين کارگری -١

  .به جامعه معرفی خواهند شد
  
 
  


