
 
 

 در دفاع از مبارزان کارگری
 

کمکانيوصنف فلزکارکارگری از  
 

ن جنبش مدتی است عده يی که در خارج از کشور ساکن هستند با مقاالت خود عزم به تخريب يکی از مبارزا

تشکل های کارگری، از طريق تهمت و توهين به فعالين کارگری  وکارگران صفوف درگيری در  و ايجاد  کارگری  

.جهندبند و از دامی که ارتجاع برای آنها گسترده است اميدوارم اين دوستان کمی بيانديش) ١. (کرده اند   

آن داشت تا اين پاسخ کوتاه را تهيه کنم افاضات تئوريک حضرات بربود که سکوت کنم اما آنچه مرامن اين قصد

ن عنواکه بايد به  اما گمان کردم . ی است نظر فاقد مبانی  و افترا چيزی نيست  و فحاشی ها جزمرقومات آن. نبود

 آقای دفاع از يکی از مبارزان جنبش کارگری و ياوران طبقه ی کارگر ايران،يک فعال کارگری اين مطلب را در

 کارگری و موسسان سنديکاهای هيات  اجرايی انستم تا به ايشان به عنوان دبير خود ده یوظيف. حسين اکبری بنويسم

کارنامه ی بر اين باورم که زندگی و .نباشيد بگويمو زحمتکشان ايران خسته يکی از ياران صديق طبقه ی کارگر

سنديکاهای کارگری هيات موسسانبرای ايشان و.  گردد شته يی مخدوشکه با نو آن است  روشن تر از آقای اکبری  

.حال شکل گيری استدرسنديکاها نيزسايربلند کرد و آنان سنديکای شرکت واحد سر درون  بس که از همين   

نيروهای ارتجاعی بوده تا بر چنين بستری به چپاول قه و نظرات انحرافی همواره ابزارتفرتوهين، افترا، 

 و هم زبان به سوی آينده يی هم قدمورزان آگاه طبقه ی کارگر استوارمبا. توليدکنندگان واقعی ثروت ادامه دهند

 با مقاالت،  آقای حسين اکبری. ن دارندگام برمی دارند و در اين مسير نياز به نقد دوستان و ياران و خردمندابهتر

 و مصاحبه های خود که هر تار آن به رنج از روان جدا شده است و هيات موسسان سنديکاهای کارگری با  نظرات

و راه منافع طبقه ی کارگره اند درعملکرد چند ساله ی خود ثابت نمودعيه ها، قطع نامه ها و مکاتبات واطال

جاده ی مبارزات اين در.سربلندی اين سرزمين گام برمی دارندت و صلح و آزادی وجهت عدالدر زحمتکشان و

  مبارزات و شگرف  باشکوه  در متن نقش های  دارم  است ناچيز که آرزو  نيز خاربوته يی سرزمين، اين تالش ها

  فريادمان
  در چکاچک دشنه های کين و خودخواهی

  گم می شد
  ولی جوينده را حق است که بانگ کند

  بگذار آن را ديوارهای گنگ
ت های چوبينهو ب   

  نشنوند
دعصب ها و قلب ها می شنون  
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