
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  بر یسيدر مقابل اقدامات شبه پل

  مي کنیستادگي قاطعانه ای کارگری تشکلهاهيعل
  ١٣٨٧ آذر مههجد شنبهدو                                                                              نراي آزاد کارگران اهياتحاد

 
 

 ی تشکلهاجادي کمک به ای برای هماهنگتهيکم" از اعضا یو برخ" رانيکارگران ا ازتيحما دری المللنياتحاد ب"راياخ

 و شعور یاري پا گذاشته و با دست کم گرفتن هوشري مربوط به مبارزه کارگران را زیبهاي پرنسني تریهيبد" یکارگر

 دست عي وسیسطحدر!  استرشي پذبي فرزند خردسال آسراقب ماي دلسوز که گویموضع پدر و ازرانياکارگران در

. زده اندیسيبه اقدامات شبه پل  

 نيبا هدف فروپاشاندن ازي نراني آزاد کارگران اهياتحاد  لياول تشک  یهمان روزها از داخل کشور  درنهايا  ازیبرخ

. اقدامات زدندنگونهي به انحا مختلف دست به اهياتحاد  

 چگاهي در گذشته همي دارناني اطمی کارگریتشکلها گري و دهي به استحکام و استقالل اتحادزيچهر از آنجا که قبل ازما

.مي بزنی اقدامات دست به افشاگرنگونهي تا نسبت به اميامدينصدد بردر  

 ني و همچنی کارگری تشکلهاجادي کمک به ای برای هماهنگتهياعضا کم ازی برخیسو اقدامات ازنگونهي گسترش ااما

 و باد زدن راني از کارگران اتيحما دری المللنيطرف اتحاد ب ازیتيداري کنگره کار کانادا به سولندهيمنتسب کردن نما

 اقدامات نگونهيمقابل ا تا قاطعانه دردارديآن م کرده اند، ما را بروش جا خی هماهنگتهيکمکه در عناصرني ایسوآن از

.مي کنیستادگي ایسيشبه پل  

 ی المللنياتحاد ب و  ی کارگری تشکلهاجاديا به   کمک یبرا ی هماهنگتهياعضا کم ازی برخیسي اقدامات شبه پلرئوس

:استري به شرح زرانيکارگران ا ازتيحمادر  

 اقدامات تفرقه افکنانه و ی کارگری تشکلهاجادي کمک به ای برای هماهنگتهيکم  از اعضا یدر دوسال گذشته برخ -١

 از نانيا.  انجام داده اندراني آزاد کارگران اهيحاد اتهيبر عل)  در سنندجژهيبو( را در غرب کشور  ی متعددیسيشبه پل

 منتسب کردن ی را در راستایادي زی تالش شبانه روزی علنو ی در محافل عمومهي اتحادليتشک  اول یهمان روزها

ضرب ري و زهي اتحادی به احزاب مخالف حکومت بکار گرفتند و با هدف فروپاشهي اتحادرهي مدئتياعضا ه ازیتعداد

. کردندنهي زمني در ای گسترده ای های پراکنعهين اقدام به شابردن آ  

 دلخواهشان جهي به نتراني آزاد کارگران اهي ضربه زدن به اتحادی عده در غرب کشور براني ایاز آنجا که تالشها -٢

 یکشانده و در تمام به جنوب کشورراياخ نقاط وريسا دری علنی اقدامات را به محافل و جمع هانگونهينشد، آنان امنجر

 گسترده اقدام به یسطحبه احزاب متهم کنند و در یبه وابستگ  را راني اران آزاد کارگهي نقاط تالش نموده اند اتحادنيا

 را بکار بردند تا یاديدر سفر خود به جنوب کشور تالش ز  عناصرنيا ازیبرخ.  مورد کرده اندني در ای پراکنعهيشا

کارگران را با  و لها تشکني به احزاب مخالف حکومت، روابط اهيو اتحاد  ی مستقل کارگرندگانيبا منتسب کردن نما

. کارگران به شکست بکشانندی بهبود زندگی آنان را حول مبارزه مشترکشان براهيتوافقات اولسوال ببرند وريهم به ز  
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 ی کارگری تشکلهاجادي کمک به ایبرا ی هماهنگتهي از اعضا کمی از کارگران و برختي در حمای المللنياتحاد ب -٣

 با ني خود مرتبطی هاهي ها و اطالعهياني متهم کرده و در بیتيداري با سولی کنگره کار کانادا را به همکارندهي نماراياخ

 فيوظا چهارچوبکانادا در کنگره کارندهيآنجا که نمااز. ب نگذاشته اندي نصی مسئله بنيااززي در داخل کشور را نیو

 کنگره ني اندهي داشته است، متهم کردن نمای رابطه علنرانيا شناخته شده دری کارگریتشکلها ازی خود با تعدادیدارا

 ی مستقل کارگری تشکلهاتباط به مثابه ارراني ایتي امنی نهادهای از سوی به صورت عامدانه اتواندي میتيداريبه سول

. داشته استداري دندهي نمانيور اسالو که هم اکنون در زندان است با ا نرود منصادماني.  نهاد بکار گرفته شودنيبا ا  

 را به ی کارگری کارگران و نهادها و سازمانهای تمامی فوق، توجه فوریسي اقدامات شبه پلهي با اعالم انزجار از کلما

:ميداري مسئله جلب کرده و اعالم منيا  

 از اعضا ی در منتسب کردن تعدادی کارگری تشکلهاجادي به ا کمکی برای هماهنگتهي از اعضا کمیاقدام برخ -١

 دادن و حربه دادن به داني گسترده، می و در سطحی به احزاب در محافل علنراني آزاد کارگران اهي اتحادرهي مدئتيه

 نيال کردن کارگران معترض و فعني سرکوب و خانه نشهت جی اتهامات واهنگونهي استفاده از ای برایتي امنینهادها

. استیکارگر  

 از ی و برخیتيداري با سولی کنگره کار کانادا به همکارندهي در متهم کردن نمای المللنياز نظر ما اقدام اتحاد ب -٢

 ی براراني ایتي امنی حربه دادن به نهادهای در راستایسي عمل آشکارا پلکي در باد زدن آن، ی هماهنگتهياعضا کم

 ی نهادهای از سویاست و اگر اقدام موثر...  ویتيداريسول به یعنوان وابستگ تحت ی کارگریتهاجم به تشکلها

 با اتهامات ی مستقل کارگری پس کارگران و تشکلهاني چه بسا از اردي عمل صورت نگني در برخورد به ایکارگر

مواجه خواهند  کرده است في با آن تعرزي خود را در ستراني که حکومت ای معلوم الحال کشوری به نهادهایوابستگ

 کارگران به بهانه ی موجود و هرگونه تشکل خواهی کارگری جز قلع و قمع تشکلهایزي چیتي وضعني چنجهيشد و نت

.نخواهد بود...  ویستيتيداري سولیپروژها  

 در یستادگي را به ای کارگرني نهادها، تشکلها و فعالی تمام،یسي اقدامات شبه پلني ما ضمن محکوم کردن انروي ااز

 ی از سويیتهاي وضعني چندني کششي در مقابل پتي تا با درامي و از آنان انتظار دارمي خوانی اقدامات فرا منيبرابر ا

.هند عکس العمل الزم را نشان بدی و هر نهادیهر کس  

 
١٨/٩/١٣٨٧ راني آزاد کارگران اهياتحاد  
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