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  در سنندجی کارگری هاندهي نمای منطقه تهران و مجمع عمومی هماهنگتهيکم

 
١٣٨٧مهرچهارم ه شنبپنج                                                                                                 زادهميجعفرعظ  

                          
 و سي پرر،ی شاهو، نساجیکارخانه ها  کارگران ی هاندهي نمای دهنده مجمع عمومليکارگران تشک

مجمع دموردر**  منطقه تهرانی هماهنگتهي کمهي به اطالعی، پاسخ*ی اهياني بیفرش غرب بافت ط

 الم و اعدهي مجمع نامنيرا سانسور ا  منطقه تهران ی هماهنگتهي کمهي آن، اطالعیخود داده اند و ط

  . متوسل شده استيی به دروغ گوتهي کمنيکرده اند ا

 یهو و جنجال و تهمت زن"  را تحت عنوان ی اهي منطقه تهران مجددا اطالعی هماهنگتهي کمه،ياني بني پس از ابالفاصله

. خود متهم نمودهي و خصمانه علکيستري کارگران را به برخورد هنيمنتشر کرد و ا*** "چرا   

اسم کارخانه شاهو  مزبورتهي کمنکهي الي به دلهياني کارگران امضا کننده بد،يگوي منطقه تهران می هماهنگتهي دوم کمهيانيب

نموده است منظور  نکته تالش نيحول امانور با و) ننقل به مضمو(متهم کرده اند را به سانسورتهي است، آن کماوردهيرا ن

. جا بزندتهي کمني ایسو اسم کارخانه شاهو ازاوردني منطقه تهران، نی هماهنگتهي خواندن  کمیسانسورچکارگران را از   

:سدينوي می حق به جانبيی با مظلوم نماتهي کمنيا    

 اي ثانم؟يمتوسل شو  چون سانسوریعيشن  حذف آن به کاریما برا ما داشته است که ی برایچه مشکلنام کارخانه شاهو" 

 ري اسم به سانسور تعبکي یکارگران فراموش کردن سهوفرهنگ کدام بخش ازدر جهان وی واقعا کارگراتي ادبیکجادر

را  رخانه شاهوکا که چرا نام   ديديما نپرس کلمه از دو ناروا  کسرهي تهمت ني ایباالخره ثالثا چرا شما به جا شود؟ و یم

 یگري دزيمسئله چ  وستين ما سانسوریسو ند که مشکل شما با خبر منتشره از دهی پرسش ها همه نشان مني ام؟ينبرده ا

".است   

 تهيخواندن کم مبصر  ویسانسورچ  کارگران درنيمسئله ا کارخانه شاهو اسم   اوردنين  اي آست؟يچ  تيواقع  ميني بباما

   و مبصر خوانده شده است؟ی توسط کارگران سانسورچتهي کمني ایگري دلي به دالايست و  منطقه تهران بوده ایهماهنگ

 اسم کارخانه شاهو حرف زده اوردني جا از نکي که به سانسور اشاره دارند فقط در يی خود آنجاهاهيانيب کارگران درنيا

:دي کارگران شاهو ندارد، توجه کن به اسمیربطآن اطالق کلمه سانسور آنان چنان واضح است که درانياند و ب  

منطقه  (ی هماهنگتهي سنندج، کمیکارخانه ها ازی کارگران تعدادی هاندهي نمای مجمع عمومنيگزارش دومانتشارپس از"

 از ی کارگران تعدادی هاندهي نمایبا توسل به سانسور، مجمع عموم کرده ونهي زمنيا دری اهيانياقدام به صدور ب) تهران

 ینساج  س،يپرر  یکارخانه ها کارگران   ازیاجتماع عده ا شاهو،  انهکارخ ضمن حذف نام  را  سنندج   ینه هاکارخا

". استدهيکردستان و فرش غرب بافت نام   

 ی هاندهي نمای مجمع عمومی از کارگران  به جایاجتماع عده ا "نهي گزیريفوق کلمه سانسور ناظر بر بکار گ  جمله در

.است و نه حذف نام کارخانه شاهو"  سنندجیخانه ها از کاریکارگران تعداد     
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  ازی تعداد جتماعا عنوان ريز کارخانه  کارگران چهار  ی هاندهينما  یمجمع عموم نهيخواندن گز جمله با سانسور  نيا

" ضمن حذف نام کارخانه شاهو"شاهو تحت عنوان  کارخانه   آن به حذف نام ی در البالزي نی خبری اشاره ا،کارگران

کارخانه چهار کارگران   ی هاندهينما  ی مجمع عمومیجا کارگران به  از  یتعداد جتماع ا  نشاندن  لي به دلیعني. دارد

در جمله فوق " ضمن"کلمه .  حذف شده استزيشاهو ن  سانسور، اسم کارخانه ني صورت گرفته و عالوه بر ایسانسور

. جمله استکي دونکته متفاوت در انيب   

کارگران   نبردن از  اسمليرا به دل منطقه تهران   ی هماهنگتهيکمخود،   هيانيباست کارگران در ضح وا پربي ترتني ابه

 شان به صراحت و اظهر من الشمس به آنها هيانيداشته اند که در ب  یگري دليو  آنان دال  نخوانده اند ی، سانسورچشاهو

.پرداخته اند   

 دهي نامیو دروغ پرداز که صراحتا توسط کارگران سانسوریود به نکات دوم خهيانيب منطقه تهران دری هماهنگتهياما کم 

 حال و نيبا ا. نشانده است  آنها یبه جا  اش، مسئله کارگران شاهو را جيرا  یشده است، نپرداخته و با سنت سفسطه گر

. داده استآب بند را گريد  دست و پا زدنها بارني ارغميعل   

سنندج   یکارخانه نساجچند   از کارگران ی بود که عده انيما اتصور ": سدينوي دوم خود مهيانيب درتهي کمنيا

  البرزکيجمله کارگران الست از گري دیمبارزات کارگران کارخانه ها  ازتياجتماع کرده و درمورد حما 

 نوع نيگزارش ها از ا  یبرخ در «که   ميکرد ما اضافه : کنديم اضافه  و سپس " گرفته اند  یماتيتصم

».شودينام برده م" یمجمع عموم"تجمعات به عنوان    

 نکهيبا گفتن اگري دیسو بود و ازنيما ا تصورندي گوی طرف مکياز.  دم خروس رااي ميکنقسم حضرت عباس را باور  

.خوانده اندرا  خبرني عکننديم نام برده شده است  اقراری نوع تجمعات به عنوان مجمع عمومني گزارش ها از ایبرخدر   

 بکار بردن عنوان ی نشاند و به جایکه خوانده است م یشفافاريبس خبرني عی خود را به جایدلبخواه تصوری نهادیوقت

اجتماع : سدي نویم )   اصال سه کارخانهاي(  کارخانه کارگران چهار  ی منتخب مجامع عمومی هاندهي نمای مجمع عموم-

 نکاريا اسم   ايآ. کنديمانکار آن را  شرکت کنندگان درتيهم ماه و حرکت نينام ا  هم داردکارگران،   ازیمشترک تعداد

ست؟يسانسور ن   

نشست ها کارگران درشتريچه بهرشمارحضوربر که ناظريی اصطالح تا جانيا": اول خود نوشته استهيانيب درتهي کمنيا

 محافل به طور معمول ی برخاتياما در ادب. بجا استاريس اجتماعات باشد بني ايی شوراتيو اجتماعات و باال بردن ظرف

 و در ی فرقه اانبار،يز یريطبعًا تعب  کند، که ی را القا میرکارگري محافل غه اتصال بازمندي نیستيکالي تشکل سندینوع

سه کارگران  که    داستيپ. است کارگریتوده ها  ی دارهيضد سرما  ويی شورا،یسراسر  یابيتعارض با اساس سازمان

" هستندزاري دوم سخت بتي نخست را مد نظر دارند و از رواري سنندج تعبیکارخانه نساج    

 یکارگران کارخانه ها  یمجامع عموم  ی دارند ما به پشتوانه منتخب بودن خود از سوی بلند اعالم می با صداکارگران

کارگران آنرا منتشر   آزاد هي و اتحاد ميدکر برگزار کارخانه را   کارگران چهاری هاندهي نمایمحل کارمان، مجمع عموم

 کارخانه ها نيکارگران ا کنديو بالفاصله اعالم م!! بوده است ...محافل ی برخري تعبني ادي گوی متهي کمني آنوقت ا،کنديم

ان کارگر ازیاجتماع مشترک عده ا: شوديمزيکه ما حصل آن آن ن!!  منطقه تهران مد نظرشان استی هماهنگتهيکمريتعب
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ست؟ي نی دروغ پردازني اايآ!! ارزنده اري و بسینساجچهار   

آوردن  شده است، بای خود مدعهيانيبکه در توانست همانطوری نمتهي کمني ااي آ؟یدروغ پردازو چرا توسل به سانسوراما

 مجمع دير کارخانه نبا کارگران چهای هاندهي  نماشي ارائه دهد و ثابت کند همای خود را از مجمع عمومري خبر، تعبنيع

   شود؟ی تلقی کارگری هاندهي نمایعموم

 هي و ضد سرمایستيرفرم "ري دو تعبی لواري با توسل به سانسور و زتهي کمني انکهي است؟يچ...  توسل به سانسور و ليدل

  ويیمحفل گراسراز اي وی لپی کند اشتباهی تعرض می کارگری هاندهينما متشکل ازیبه مجمع، "یمجمع عموم ازیدار

.است  کارگرانانيم پس زدن آن دریتالش برا ویبلکه تعرض به سنت مجمع عموم. ستين نانيبودن ا دستگاه سانسوراي   

 دستگاه ريتطه کارگران ویافتگي با تحزب ی خود را بر دشمنیکي و پراتی فکرتيکه هو) منطقه تهران(ی هماهنگتهيکم 

 توسل به سانسور  قي بار از طرني اش،  ایتي هوري  و اجتناب ناپذیعي طبري است، در روند سسرکوب و اختناق بنا نهاده

 و شعور یبر  آگاه  غيواسطه ت  یو ب مي، مستق"ی از مجمع عمومیدار هي و ضد سرمایستي رفرمريدو تعب "ی لواريو ز

 ی لغو کار مزدیادعاها ود در پس  موجیني منافع زمی سمت و سوی و تحت فشار جنبش کارگردهي کارگران کشیطبقات

.خود را،  لخت و عور در برابر کارگران قرار داده  است   

 ی هاندهي نمای منطقه تهران در رابطه با مجمع عمومی هماهنگتهي کمري  اخی های پراکنهي آن نکات نهفته در اطالعنهايا

.به آنها پرداخته شود ی بطور مفصل تردي  سنندج است  که بای از کارخانه هایکارگران تعداد   

 مجمع  یدينقش کل به   نمود با پرداختن  ميخواه تالش  و شکافت ميخواهشتريب مسئله را   جنبه ازني ایگريمقاله دما در 

 ما حصل ی آن کرده اند، منافع طبقاتیبه برگزار  سنندج اقدام ی که تا کنون کارگران کارخانه های به همان شکلیعموم

.ميتعرض به آنرا نشان ده   
 

 

هجعفر عظيم زاد  

٣/٧/١٣٨٧  
   
 

، پرريس، شاهو و فرش غرب بافت کردستانده های کارگران کارخانه های  نساجینماين*  
مما مبصر و سانسور چی نميخواهيم، ما کارگريم و با برگزاری مجمع عمومی خود را متحد می کني  

ج سنندی هایاجتماع  مشترک کارگران نساج  ** 
؟چرا  یهو و جنجال و تهمت زن       *** 


