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  ١٣٨٧آذر م شششنبه بيست سه                                                                                          یبهزاد سهراب

 
  

 جنبش کارگری توسط  ، من در رابطه با خطر به فساد کشيده شدن٨٧ آذر ماه٩در پی برگزاری جلسه پالتاکی مورخه 

گامی به "جنبش کارگری، "هم چنين در نوشته ای تحت عنوان . عوامل سوليداريتی سنتر مباحثی را ارائه نمودم

، به مسئله رايط جنبش کارگری وموانع پيش روبا بررسی اجمالی روند و ش ام  سعی کرده"پيش رو" های امگ"و " پيش

  .ای داشته باشم در حد توان اشاره" سوليداريتی سنتر"

با نقد ديالکتيکی  ه همراهنظراتی کمن از.روشدخاصی روبهمانطورکه انتظارميرفت افشاگری اين مرکزباواکنش افراد

عاجل فعالين جنبش کارگری وظائف د، ومعتقدم که نقد ديالکتيکی درهر موردی ازشود استقبال خواهم نموداده انتشار

های روانی متناظر با رويکرد ضد  مباحث من، آنچه تا کنون ارائه شده تخليه عقدهامامتاسفانه دررابطه باانتشار .ميباشد

  .گيری بعمل آيدجلو" سوليداريتی سنتر"ای ماهيت شافه سعی کرده اند با اتهام زنی، ازجنبشی چند نفر بوده ک

رابطه با تاکيد دوباره و ضرورت نيستم؛ بحث من در" رکابداران"صدد جواب گوئی بهاين کوتاه سخن، طبيعتا دررد

ی آمريکايی همبستگجنبش کارگری دررابطه با افشای سيمای مرکزو اهميت موضع گيری کارگران آگاه و فعالين 

مقابل تمامی دسيسه های بورژوازی ميباشد، تا با اعالم موضع دراين رابطه بتوانيم توانمند در) رسوليداريتی سنت(

فعالين و کارگران آگاه بايد به اين مهم پرداخته و امروز اگر پيشروان جنبش کارگری، در اين رابطه  .ايستادگی کنيم

نيم نقابهای به صورت کشيده اين مرکز فساد و توطئه را آشکار دست به کار نشوند و با ارائه ديدگاه های خود نتوا

  .نمائيم، طبيعتا در آينده نه چندان دور، جنبش کارگری را در مسلخ گاه بورژوازی نظاره گر خواهيم بود

و با ) ز تلگراف چيان تبري  اولين اعتصاب (١٢٨٥جنبش کارگری ايران، با شروع اولين اعتراضات خود به سال 

مبارزات کارگران ای، وظائف خاصی را پيش روداشته وتوانسته است درجهت رشد  توانمندی خود درهردورهتوجه به

شروان وظائف کارگران و پياکنون يکی از.دارديی راتا به امروزبر اد، همبستگی و آگاهی طبقاتی، گامهابا توجه به اتح

ی تمام به هرطريق ممکن و با استفاده ازاست، که ميخواهد" مرکزهمبستگی آمريکايی"کارگری، افشای ماهيت 

. فساد کشيدن اين جنبش اقداماتی راصورت دهدبه انحاء گوناگون در راستای به ای خود و امکانات مالی و رسانه

تمامی گرايشات راست درون جنبش کارگری، وظيفه بی چون و چرای واين نهاد امپرياليستی امروزمرزبندی با

قه، های منطی موجود و منازعات فی مابين دولتبا توجه به بحران ها .ای کارگری استه ها و تشکل فعالين، کميته

 شوند، جنبش کارگریخواهند درصورت امکان، سکاندارمي) کشوردرداخل و خارج از(تمامی نهادهای ضد کارگری 

های خود  ربانی سياستهای خانوادگی، اين طبقه را ق قاتی شدن اين جنبش جلوگيری، ودرجنگ طب-ای تودهتا بتوانند از

راستای افشای امی عوامل آن ايستادگی کنيم و درو تميفه طبقاتی ما کارگران است که درمقابل اين مرکزپس وظ .نمايند

 "عضوکميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل ها ی کارگری" -٨٧آذر  -بهزاد سهرابی .ماهيت اين کانون بکوشيم


