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ب مطلکي حيتوض  
  

  ١٣٨٧آذر م پنجشنبه بيست دو                                                                                       یلي اسماعقيصد
 

 
اخيرا سميناری از طرف ده نهاد کارگری در رابطه با جنبش کارگری ايران و سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، در 

در حاشيه برگزاری سميناری در " بعد از اين سمينار، من در مطلبی تحت عنوان .  برگزار شد١٣٨٧ آذر ٩تاريخ 

ای برای ممانعت از  ضمن اشاره به تالش عده" باره جنبش کارگری ايران و سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه

متعاقبا . دمخبر دا" تمامی کارگران فرش غرب بافت"شرکت کارگران و فعالين کارگری در اين سمينار، از شرکت 

 همه ای با امضای چهارده نفر از کارگران فرش غرب بافت، مبنی بر عدم شرکت  ، تکذيبيه١٣٨٧ آذر ٢٠در تاريخ 

  اين همراه با توضيح کوتاهی از طرف"اتحاديه آزاد کارگران"مينار پالتالکی ده نهاد کارگری، در سايت آنها در س

، با استناد به در مطلب مذکور" تمامی کارگران فرش غرب بافت " شرکتبهمن اشاره  .اتحاديه، چاپ شده است

اندکی بعد از درج اين مطلب، از طريق خود ايشان متوجه اين . کارگران شرکت کننده در جلسه بودصحبتهای يکی از 

که در اما به يمن وجود کسانی . خواستم که با انتشار يک اطالعيه، مطلب خود را اصالح کنممياتفاقا  اشکال شدم و

  . کمين جمع آوری طومار و امضا برای کسب اعتبار هستند، اين فرصت را از دست دادم

  :دانم در همين رابطه، توضيح چند نکته را الزم می

  :عبارت بود ازاز نظر من، هدف اصلی دعوت از کارگران و فعالين کارگری به سمينار مذکور 

  دورانی که هنوز تشکل خود را درست نکردههفت تپه درن نيشکرمبارزات کارگراارائه تصويری همه جانبه از. ١

  .بودند    

  .اقدامات آنها بعد از ايجاد تشکل خود. ٢

  .اهميت تشکل يابی کارگران. ٣

  .انعکاس تجارب ارزنده کارگران هفت تپه. ٤

  .پی بردن به انتظارات و توقعات آنها از کارگران و فعالين کارگری در داخل و خارج. ۵

ين راستا، بنا به امکانات موجود، از کارگران فرش غرب بافت و همچنين کارگران نساجی کردستان نيز دعوت  در ا

کارگران نساجی کردستان و فرش غرب بافت از درد . به عمل آمده بود تا آخرين اخبار از وضعيت خود را بيان کنند

از نبردی نابرابر با کارفرما که با کمک محافظانشان اند و  هايشان، از وضعيت نابسامانی که در آن قرار گرفته ورنج

  . در صدد اخراج و عدم پرداخت حقوق و مزايای کارگران هستند، سخن گفتند

اند، چيزی را از واقعيت   حال اينکه فقط يک نفر از کارگران غرب بافت و يا پنج نفر از آنها در جلسه حضور داشته

 برداری  هيچ بهرهوظيفه ما انعکاس صدای اعتراض کارگران ايران در خارج از کشور است و . قضيه کم نميکند

  .در کار نبوده استدر سمينار ياد شده، ايی از حضور همه کارگران غرب بافت، پنج نفر و يا يک نفر از آنها  سياسی
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ارند که تکذيبيه بنويسند و اين را اند، حق د  قطعا کارگران غرب بافت که همه آنها در اين جلسه حضور نداشته-

در ضمن اين حق آنها بوده که در جلسه شرکت کنند و  صدای اعتراض خود را بلند کرده و . درک کردميتوان 

وظيفه مبارزاتی ايجاب ميکرد که آنها تاسف خويش و دليل خويش برای عدم . توقعاتشان را بگوش بقيه برسانند

ميرود که اين کارگران هميشه و در هر حال بر حقوق حقه و کارگری خويش پای توقع . شرکت در جلسه را بنويسند

بهر . جز از اين طريق هيچ حقی بدست نخواهد آمد. بفشارند و هميشه در تقويت روحيه اعتراض و مبارزه بکوشند

   .م کرد کمک خواهيحال ما همچون گذشته و با تمام توان به مبارزات اين دوستان برای رسيدن به حقوق خود

 اصوال اين افراد که خود را.  اما درک کردن انگيزه کسانی که در پی جمع کردن طومار و امضا هستند، مشکل است

آيا نيازی !! کنند در تعقيب چه هدفی به جز ايجاد تفرقه و دودستگی ميان کارگران، هستند؟ خطاب می" فعال کارگری"

ی و مسئوليت خود را، طلبعالين کارگری، نيرو و انرژی و احساس حقای کاش مثل بقيه ف!! به جمع آوری امضا بود؟

 يکائیهمبستگی آمرفاسد کننده مرکز نقش مخرب و ها و سياستنيز هميت امرتشکل يابی کارگران وا رابطه با در

  .گرفتند  ، به کار میبويژه در شرايط کنونی در رابطه با جنبش کارگری ايران) سوليداريتی سنتر(

ی ماهيت مخرب و ضد کارگری سوليداريتی سنتر و عواملش، وظيفه هر فعال کمونيست و مبارز کارگری افشا -

کنند، نه در افشای ماهيت سوليداريتی سنتر و  خطاب می" فعال کارگری"ای که خود را  اما متاسفانه عده. است

 که سنتی را مغاير اين افراد برای. اند دهعواملش، بلکه به تقابل با کمونيستها و فعالين واقعی جنبش کارگری روی آور

 .مفهار تاسف کرد و برايشان عميقا متاسظابايد  ،زنند با سنت راديکال و مبارز جنبش طبقه کارگر ايران دامن می
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  پرتوان باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران
١۵ /٢٠٠٨/ ١٢  

  

 


