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ستي ما نکي امضا تاکتیجمع آور  

قي بهمن شفی نوشته راموني پیمالحظه ا ) ) 

 
١٣٨٨خرداد  ١  جمعه                                                                کاوه اردالن                                          

     
 مه ٢١ (٨٨ بهشتي ارد٣١ خي در تارقي بهمن شفینوشته " ستي درست نکي تاکتنيا"  تحت عنوان ی نوشته ادر

 یماه مه برا اول ی برگزارتهي کمکيبه تاکت - آن مطلب سندهيبه زعم نو -،  افق روشنتيمندرج در سا) ٢٠٠٩

 اتخاذ ی برگزارتهي کمی از سوکيکت تاني فرض که اشي پني امضا اشاره شده است و سپس بر اساس ایجمع آور

  . پرداخته شده استکي تاکتني ای و بررسليشده، به تحل

 سندهي نوزنند،ي مبارزات قلم مشبردي پی برای که به هدف نقد تحرکات جنبش کارگری دوستانی تشکر از همه ضمن

هرگز  .کنمي مراسم اول ماه مه تهران دعوت می برگزارتهي کمی رسمی هاهيآن مطلب را به دقت دوباره به اطالع

 اي آنکهيکما ا.  فراخوان خواسته نشده استتن و نه در می رسمی هاهي نه در اطالعتهي کمني از طرف ایزي چنيچن

 و دشت با وجود سرکوب ابانيب تجمع دری به جاتهي کمني کشاندن مطالبات کارگران توسط ااباني دعوت به خکيتاکت

 به صرفا دني با در غلتکي پراتزي و نظر و نلي به لحاظ تحلی نسبت جدچي هتوانديانتظار است م درشهي که هميیها

  ؟ داشته باشدامضا یجمع آور

 کرده است باز گردند مشاهده خواهند کرد که هي را تعبشني پتني که ایتي محترم آن مطلب دوباره به سای سندهي نواگر

 واحد بوده است و ی کاي البد انتخاب دوستان سندنيا . واحد انجام گرفته استیکاي سندی رسمتي اقدام تنها در سانيا

 گرفته شده توسط شي حتا تنها روش پکي تاکتنياگر چه ممکن است ا .ستي نی برگزارتهي کمکي تاکتانگريلزوما ب

 اما بدون ی برگزارتهيکم. چند تا، انتخاب و روش آنان استاما هرگونه که هست و هر . نبوده باشد واحدیکايسند

 لي ذیاز جمله کارگران متشکل شده در نهاد ها و جهان و راني خاص، در متن فراخوان از کارگران ای روششنهاديپ

  . شدگان کرده استري دستگیزادآ ی برایدعوت به اقدامات عمل ،ی برگزارتهي کمنام

 و شي فراخوان چه در داخل چه در خارج کشور متناسب با آراني مخاطب ای تشکل هااي کارگران و ني کدام از اهر

، دست به اقدام  راه سودمند استنيا دری چه ابزارنکهي خود از ای خود و صد البته بسته به طرز تلقیتوازن قوا

  . زددي خواهاي دي زده ای خودتان دست به اقدامروش و محتمال به ديست فراخوان هني مخاطب ازيشما ن .خواهد زد

 افتاد، قاعدتا ی شکل اتفاق نمنين بدآ شدن ی ها و طوالنیري چنانچه دستگی برگزارتهي که کممي نکنفراموش

 کارگران و تشکل هاست ی فهي وظني ایو اکنون به درست .دادي ماني چند روز پس از مراسم به کار خود پاستيبايم

 با توجه تواندي حاال فقط مژهيو به و .ستي تشکل نتهي کمنيا . شدگان بپردازندريکه با تمام توان خود به دفاع از دستگ

 که دستور ی، در حد طي خود را از شرالي تحلاين گزارشات و اخبار و آ ی دهنده لي تشکی نظر گروه هانديبه برآ

 دفاع از ی هستند مختارند براتهي کمني نام الي که ذيی هر کدام از تشکل هاعتًايبط . آن است را ارائه دهدیکار

 بود ی اعضا می مورد توافق همه یاگر اقدام واحد . کنندی خود را ساماندهدگاهي از دیر شدگان اقدام مقتضيدستگ



 زدعوتيشما ن . را انجام دهدی اقداماي حرکت ی سازماندهتواندي هر کس خود، منصورتي اري در غشد،يحتما اعالم م

 متن اني همانطور که در پادي بودلي و اگر مادي کنی را عملدي خود داری که در چنته ی که اقدامات اساسديشده ا

 باشد ی قرار داده شود و سندزي نگراني تا در دسترس ددي ارسال کنتهيمده است گزارش اقدام خود را به کمآفراخوان 

  .یرماندگار در مبارزات کارگ

 .ستي امضا نیجمع آور  از اعالم فراخوان،ی برگزاری تهي کنم که قصد کمحي نکته الزم دانستم تصرني تذکر ابا

 تشکل اي حق را دارند که با ارسال نام خود و ني انندي بی را در توان خود نمیگري دی که اقدام عملیاگر چه کسان

  .ندي اعالم نماني کمپني خود را از ای معنوتيمتبوعشان، دست کم حما

 نداشته است و تنها ی وبالگ رسمايتارنما و  ،خي تارني مراسم اول ماه مه تا ای برگزارتهي قابل ذکر است که کمزين

 ی برگزارتهي کمی رسمی که با امضا یتنها و تنها نوشته ا . ارسال کرده استليمي اقي خود را از طرینوشته ها

  . استتهي کمني شکل دهندگان ایمع و نظر جی رسمدگاهي داني بشوديمنتشر م

  

   کارگری طبقه ی جهانی باد همبستگروزيپ
   

  راني در ایفعال کارگر  -کاوه اردالن 

  ٢٠٠٩ مه ٢٢ - ٨٨خرداد  ١


