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 ما مبصر و سانسور چی نميخواهيم،

  و با برگزاری مجمع عمومی خود را متحد می کنيم ما کارگريم
١٣٨٧اول مهرشنبه دو                                                                                   ...منتخب مجامع ی هاندهينما  

  
، پرريس، شاهو و فرش غرب بافت کردستاننماينده های کارگران کارخانه های  نساجی  

 ما مبصر و سانسور چی نميخواهيم، ما کارگريم و با برگزاری مجمع عمومی خود را متحد می کنيم

منطقه (نگی کارخانه های سنندج، کميته هماهی نماينده های کارگران تعدادی ازگزارش دومين مجمع عمومپس از انتشار

 نماينده های کارگران تعدادی ازی اين زمينه کرده و با توسل به سانسور، مجمع عمومنيه ای دربيااقدام به صدور) رانته

 نساجیپرريس،  کارخانه های  کارگران  اجتماع عده ای از ،شاهو کارخانه  نام  حذف  ضمن  را  دج کارخانه های سنن

.کردستان و فرش غرب بافت ناميده است  

:اين رابطه بايد بگوئيمرد  

 ،را برگزار کردندميته هماهنگی منطقه تهران اجتماع مشترکی  کبه زعم کارگران سه کارخانه نبودند که عده ای ازاوال 

بلکه اين نماينده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه های فوق، بعالوه کارخانه شاهو بودند که آگاهانه اقدام به 

.مع عمومی نماينده های کارگران اين کارخانه ها کردندبرگزاری مج  

 برگزار مشترک  کارگران يک اجتماع  ما به عنوان عده ای از ،)ه تهرانمنطق (کميته هماهنگی  خالف سانسوربر دوما 

د، متحد کردن خوبا آگاهی بر نقش مجمع عمومی درشده است ومنتشرگزارش اين مجمع نيز بلکه همانطور که در نکرديم

در سطح باالتری اقدام به بر پايی مجمع عمومی نماينده به عنوان نمايندگان منتخب مجمع عمومی کارخانه محل کارمان، 

. های کارگران کارخانه ها کرديم  

موجود و تصميم گيری و انتخاب نماينده ارمان با هدف پرداختن به مشکالت کارخانه محل کما مجمع عمومی خود را در

ران سطح نماينده های منتخب مجامع عمومی کارگمحل کارخود درازرده ايم و اين بار آنرا فراترشه برگزار کهايمان همي

 مجمع نماينده های (مجامع  اينگونه  برگزاری   تالش خواهيم کرد بنوبه خود  و يم نمود شده، برگزار کارخانه های ذکر

 که برگزاری مجمع عمومی نماينده های کارگران کارخانه  چرا. را گسترش هر چه بيشتری بدهيم) کارگران کارخانه ها

وجه به با ت ما کارگران   وباشدفرا کارخانه ای  يک سطح  کارگران در ستون اصلی اتحاد ما  وهای مختلف ميتواند پايه 

رخانه اين نزديکی و متحد شدن آگاهانه از طريق برگزاری مجامع نماينده های کارگران کافشارهای موجود چاره ای جز

. های مختلف نداريم  

تجمع ه خود راسا تجمعی داشته باشند دربرگزاری اين مجمع بود که کارگران کارخانه پرريس بدون اينککما اينکه پس از

مقابل اداره کار شرکت کردند و اين اولين باری بود که در اين سطح در  کارگران فرش غرب بافت در٣٠/٦/٨٧مورخه 

.رخانه در تجمع کارگران کارخانه ديگری شرکت می کردندسنندج، کارگران يک کا  
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 بطور طاقت فرسايی  شرايط غرب بافت در پرريس وو کارگران نساجی  که ما گذشته  اين چند ماه در اين آقايان  :سوما

روغ  دبا توسل به  و  پريده چرت شان گير مبارزه برای احقاق حق مان بوديم کجا بودند که امروزه يک مرتبه مداوم در

. ومی به آن بيزاريماعالم ميکنند ما نماينده های کارگری شرکت کننده در اين مجمع از تعبير و اطالق عنوان مجمع عم

نقش کليدی بر  و با آگاهی  تشکيل داديم دج را کارخانه های سننکارگران تعدادی از ومی نمايندگان مجمع عم نه آقايان ما

.شتری اين مسير را ادامه خواهيم داد با شور بي،مجمع عمومی در متحد شدنمان  

:افتب پرريس، شاهو و فرش غرب - کارخانه های نساجی کردستان گراننماينده های منتخب مجامع عمومی کار  

 ابراهيم جعفری - صالح اسکويی - سيد خليل حسينی- خالد سواری - فرشيد بهشتی زاد - امجد زمانی -شريف ساعد پناه 

خالدی خالد -اظم کاظمی  ک- سعيد حبيب زاده -  

١/٧/١٣٨٧  

 بيانيه کميته هماهنگی منطقه تهران در باره خبر مجمع عمومی
و و فرش غرب بافته کارگران کارخانه های نساجی کردستان، پرريس، شا نماينده های  
)منطقه تهران( کميته هماهنگی - مشترک کارگران نساجی های سنندج اجتماع  

 برای بار ٨٧ شهريور ٢٦عده ای از کارگران کارخانه های نساجی کردستان، پرريس و غرب بافت سنندج در روز 

اين . دوم دورهم جمع شدند تا درباره ادامه مبارزات متحد خود عليه کارفرمايان با همديگر مشاوره و برنامه ريزی کنند

طالعيه ای در حمايت از مبارزات کارگران همزنجير خويش در کارگران به دنبال پاره ای گفتگوها تصميم گرفتند که ا

تشکيل اجتماعات مشترک کارگران . کارخانه الستيک البرز تهيه کنند و خواستار درج آن در رسانه های مختلف شوند

اند کارخانه های مختلف ابتکاری بسيار ارزنده است که اگر به درستی و با نگاهی ضدسرمايه داری پيگيری شود می تو

در برخی گزارش ها . گامی در راستای سازمانيابی سراسری و شورايی توده های وسيع طبقه کارگر عليه سرمايه باشد

اين اصطالح تا جايی که ناظر بر حضور شمار هر . نام برده می شود» مجمع عمومی« از اين نوع تجمعات به عنوان 

اما در . ن ظرفيت شورايی اين اجتماعات باشد بسيار بجا استچه بيشتر کارگران در نشست ها و اجتماعات و باال برد

ادبيات برخی محافل به طور معمول نوعی تشکل سنديکاليستی نيازمند اتصال به محافل غيرکارگری را القا می کند، که 

 های طبعًا تعبيری زيانبار، فرقه ای و در تعارض با اساس سازمانيابی سراسری، شورايی و ضد سرمايه داری توده

پيداست که کارگران سه کارخانه نساجی سنندج تعبير نخست را مد نظر دارند و از روايت دوم سخت بيزار . کارگر است

داری همزنجيران اقدام کارگران هم به لحاظ شروع تالش متحد و عملی برای سازمانيابی سراسری ضدسرمايه . هستند

ایرارزات همسرنوشتان خود بسيار مهم، تحسين انگيز و درسی بصدور اطالعيه های حمايتی از مبخويش و هم از نظر  

.ساير کارگران در همه کارخانه ها و مراکز کار است  

  ٨٧  شهريور٢٨

)منطقه تهران ( ايجاد تشکل کارگریبرای کميته هماهنگی  
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خبر منتشره در باره مجمع عمومی دوم نماينده های کارگران کارخانه های نساجی کردستان، شاهو، 

 پرريس و فرش غرب بافت

مومی نماينده های کارگران کارخانه های سنندج برگزار شددومين مجمع ع  
 

در اين مجمع . کارگران کارخانه های سنندج برگزار شد  دومين مجمع عمومی نماينده های ٢٦/٦/١٣٨٧امروز مورخه 

نساجی کردستان، شاهو، ريسندگی پرريس و فرش غرب  کارگران کارخانه های  که نماينده های منتخب مجامع عمومی 

بحث و تبادل نظر  اين کارخانه ها به  در نده حول مسائل و مشکالت موجود کن شرکت فت شرکت داشتند، نماينده های با

.پرداختند  

ما بين نماينده گان حول ی فوق بود پس از بحث و تبادل نظراين مجمع که دومين مجمع نماينده های کارگران کارخانه ها

:اتخاذ کردمسائل و مشکالت مشترک، تصميمات زير را   

  صدور بيانيه حمايتی از اعتصاب کارگران الستيک البرز از طرف کارگران اين کارخانه ها-١

   تالش برای انتشار اين حمايت و تصميمات مجمع در رسانه های رسمی کشور-٢

ه خواست ا بکدام از اين کارخانه هصورت رسيدن کارگران هراين مجمع، در های شرکت کننده در کارگران کارخانه-٣

.کارخانه ها ادامه خواهند دادحد توان از کارگران سايرهايشان، حمايت خود را در  

نمايندگان کارگران  مجمع عمومی  گسترش و ادامه  ضرورت   و اهميت  مجمع نماينده های شرکت کننده برپايان ايندر

. کارخانه های سنندج و گسترش آن به ساير نقاط تاکيد کردند  

 يک گامکشورسراسرکارخانه ها درا به کارگران سايرد کارگران ايران تداوم اين مجمع و گسترش اين سنت راتحاديه آزا

ايران به مطالبات انسانی اش ارزيابی دانه آنان برای رسيدن طبقه کارگرمبارزات متححياتی برای تشکل يابی کارگران و

.وشيدکميکند و با تمام توان برای گسترش آن خواهد   
 

  ايرانتحاديه آزاد کارگرانا

 ٢٦/٦/٨٧  

 


