
 
 سايت کارگری افق روشن

                                                            www.ofros.com  
 

 صحبتی کوتاه با اصالن  فاطمی
  

 ماه هشتاد و پنجدوم دی                                                                                      مسئول سايت افق روشن
  

 
 

 ترجمه ايميل التين اصالن فاطمی به سايت افق روشن
 با سالم

 چهار سايت آنرا منعکس  يو به يازده سايت فرستاده شد که فقطقبال ترجمه سخنرانی يکی از رؤسای  ای سی اف تی

.سايت خود منعکس کنيداميدوارم اين را در. دراين نوشته کوتاه آقای گای رايدرو کن جرجتی معرفی ميشود. کردند  

.توجه داشته باشيدطبقاتی دارد اگر به امر  *طبقاتیاين مسئله اهميت   
)افق روشن (.تصحيح می شود بدين وسيله  با پوزشاشتباها به جای طبقاتی تبليغاتی نوشته شده بود که*   

 

 اصالن فاطمی

٢٠٠ -١٢-٢٢۶  

روشن به اصالن فاطمیافق   
!سالم  

و می توانيد آنرا روی سايت در  می کند   و دريافت  اين اولين بار است که سايت افق روشن مطلبی ازشما را مشاهده

.قسمت مقاالت مشاهده کنيد  

د و می شواداره )  ساعت کار روزانه٩بعد از(   و  و امکانات فردی آغازبه کارکرده سايت افق روشن با دانش، توان

 فعالين کارگری و بازتاب  مبارزات کارگران، تالش درحد دانش، توان  و امکانات فردی تالش داردتا منعکس کننده 

 تصويری واقعی از طبقه   به سهم خود طريق بتوانداين  تا شايد از ،نظرات و گرايشات مختلف جنبش کارگری  باشد

 و فعالين  اختيار کارگرانو در  هايش ارائه داده  و حرمانرنجهاشکست ها و  پيروزی هايش ، کارگر، مبارزاتش، 

.کارگری قراردهد  

 وجود دارد که نوشته ها و مطالبی به دليل وقت کم و حجم کار و محدود بودن   با شرايط ياد شده بدون شک اين امکان

. و يا بيفتدامکانات  و توانائی های فردی ازقلم افتاده   

که بدون هيچ "  : اينطوری قضاوت می کنيد  در سايت  مندرج در مورد مطالب که شما افق روشن واقعا متاسف است 

ينکه با اين از ا، و متعجب  " سايت خود می گنجانددردغدغه ای بی ارزش ترين و پيش پا افتاده ترين کاالهای بنجل را

. قرار گيرد" کاالها " ن ار همي که مطلب شما هم در کنعالقمند هستيد قضاوتی که نسبت به سايت  افق روشن داريد  

 

 



سايت افق روشن تالش ميکند تا انعکاس . باشد" کاالهای بنجل" قصد وهدف سايت افق روشن اصال اين نيست که مبلغ   

مبارزات کارگران برای دستمزدهای عقب افتاده، جلوگيری از اخراج ، امنيت شغلی  و ايجاد تشکلهای کارگری  برای 

ميکند که  افق روشن همچنين تالش  . باشد آنها   حامی  طبقه سرمايه دار و دولت های هانه عليه متشکل  و آگا مبارزه

هماهنگی، اتحاد کميته  از هئيت  مؤسس سنديکاها، کميته  کارگری   انعکاس  نظرات  و گرايشات  مختلف  در جنبش   

يا بد، اينها  خوب  .باشد...  و فعالين منفرد  مزدیکار لغو جنبش   فعالين  تا گرفته ...  و  های کارگری، کميته پيگيری

در صورتی  که  شما  از جنبش ديگری . افق روشن جنبش ديگری را سراغ ندارد. واقعيت جنبش کارگری ايران است

. خبر داريد، لطفا به سايت افق روشن معرفی کنيد  

 بلکه همان. رمورد آنها توهم  پراکنی نمی کندموجود ندارد و د  نسبت اتحاديه های   توهمی سايت افق روشن هيچگونه

 ايجاد تشکل کارگری و تحميل آن به هئيت حاکمه در ايران به مقاوله های   در ايران برای  کارگری طوری  که فعالين

ز نيرو و   و استفاده ا اين اتحاديه ها  و ازآن استفاده می کنند، انعکاس اعتراضات  سازمان جهانی کار استناد٩٨ و ٨٧

زندان، به وجود آوردن شرايط  آزادی منصوراسالو ازسقز، درعيت آنها برای لغو احکام دستگير شدگان اول ماه مهموق

. و بديهی است واضح امری شده اخراج فعالين کارگریو بازگشت به کار درايران  فعالين کارگری فعاليتبهتری برای  

نبش کارگری و فعالين پيش روی طبقه کارگر، ج مشخص  گرفتن پاسخ  ديگر برایيکبار  می توان اين سئوال را   اما 

آيا استفاده از نيرو وامکانات  وموقعيت اتحاديه های موجود با در نظر گرفتن توازون قوای طبقه  : اشت کهکارگری گذ

  يانه؟کارگر در ايران در اين برهه از زمان درست است

 

 مسئول سايت افق روشن
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   به افق روشن مجدد اصالن فاطمیايميل التين ترجمه 

 
 سالم دوست عزيز

.همانطور که شما توضيحاتی داديد منهم توضيحات کوتاهی می نويسم. می کنمتشکر کشيديد زحماتی کهقبال از   

. اشاره کنم  آن نيستند کشفترسند يا به دنبالد ايجاد جنجال ندارم اما الزم ميدانم که کسانی که يا ازحقيقت ميمن قص

.اما مشکل فراتر از اين است. توضيحات شما در همين حد برای من قانع کننده است  

ارسال آن به   مرا موقع   خط نوشته و همين چند عجله کرديدهاسم سايت شما آمده است  به اينکه   هضمن با توج رد

  دو کلمه  می بينيد که اين.يد تبليغاتی خواند و شما آنرامن آنجا به اهميت طبقاتی اشاره کردم. سايت دقيق نخوانده ايد

.زمين تا آسمان فرق دارند  

 
زوی تندرستیبا آر  

ناصال  
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