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                 www.ofros.com 

ن کوتاه با کارگران کردستایسخن  
 

   ششو اد ماه هشتدی  نهم                                                                                              یرخضريملک پ
 

       
 بود ی فرصتني مناسبترري در طول سه دهه اخ،ی دارهي ضد سرمای تشکل سراسرجادي ای برای هماهنگهتي کمليتشک

 خود، همدوش همرزمان و ی طبقاتیروي کردستان، تا بتوانند مستقال و با اتکا به نی جنبش کارگرني فعالیبرا

 هي نظام سرماهي علی طبقاتکاري وارد پک ظرف مشترکيدر ......... بلوچ زبان، فارس، ترک، عرب ورانيهمزنج

 چپ یستي رفرمی راه حلهاري مقطع، به شدت تحت تأثني سه دهه و تا اني کردستان در طول ایجنبش کارگر. شوند

جنبش .  خود را به توده کارگران کردستان القاء کندی کارگرري غی چپ توانسته بود هژموننيا.  بودی کارگرريغ

 الي آن، به پشت جبهه چپ سوسی و چالش دولت بورژوازی دارهيبارزه با سرما می به جای طوالناني  سالیکارگر

 ی مدت، صرف خدمت به تحقق اهدافني و قدرت مبارزه کارگران کردستان در تمام اروين.  شده بودلي تبدیستيرفرم

 کردستان و یگر کارنيفعال.  چپ شده بودني ایستي رفرمیهاي سرنوشت خلق کرد و حزب بازنييهمچون حق تع

 راه حلها شبردي در خدمت پهاي خارج شده بودند و تمام تالشها و انرژی مبارزه طبقاتی واقعلي آن از ریجنبش کارگر

 که حاصل آن همه ديدانيشما کارگران زحمتکش کردستان خوب م.  چپ قرارگرفته بودني ایستي رفرمیو نقشه عملها

هرکدام  خود وگرنديکدام دشمن همد االن وجود دهها فرقه است که هرا،تنهخود گذش از  صادقانه ویهايرنجها، فداکار  

  .   فرقه خود بنشاندنيتري را در وی کارگرني که فعالکندي و هر کدام هم تالش مدانندي شما کارگران میرا ناج

 و ی سردشت،ی سقز،یواني مر،ی وضع عوض شود تا کارگر سنندجني که ارفتي انتظار می هماهنگتهي کملي تشکبا

 دي اماريآغاز راه بس.  مبارزه کنندی دارهي سرماهي دست در دست هم علاي و دنراني اگري دیبا کارگران جاها......... 

 را نداشتند و بازهم ی اتحاد و همدلني ادني چشم دستيار سکتیوار کننده بود، اما همچون گذشته احزاب و فرقه ها

 مدافع طبقه ی مدعاناتي جرنيا.  شما کارگران کردستان را منحرف کردند ی دارهي ضد سرمای مبارزه طبقاتريمس

 را از هم ی هماهنگتهي کمني فعالی وحدت و همدلرازهي تا شدندي کوشیکارگر آگاهانه تر و نقشه مند تر از هر زمان

 ی هماهنگتهي کمتي نخست اعالم موجودی صادق و مورد اعتماد شما کارگران کردستان، در سحرگاههانيفعال. پاشندب

 گذشته را نقد یهاي گذاشته اند، تمام تشکل سازی از مبارزه طبقاتیني رسا اعالم کردند که پا به عرصه نویبا صدا

 به خي تارني کارگران نبوده اند و از ای دارهي ضد سرمابارزه تشکلها تا حاال در خدمت منيکردند و اعالم نمودند که ا

 نيا.  خواهند کردراني طبقه کارگر ای دارهي ضد سرمای تشکل سراسرجادي صرف ابعد هر آنچه در توان دارند را

 ني آنان و فعالاني بود که ميی بلکه حاصل نشستها و تبادل نظرهاامد،ي بوجود نکشبهي ی به مبارزه طبقاتکالينگاه راد

 ما ی و براران،ي ای  توده کارگران کردستان و همه جایبرا.  صورت گرفته بودراني ای جاهاگري دکاليراد

  هيما ی پالتالکینارهايسم درني فعالني نخست ایروزها سخنان  م،يکني می زندگرانيا خارج از که به ناچار یکارگران

. و درد آور بودندي ناخوشااري فرقه ها بسن چپ و سراسمي رفرمیاما برا.  بخش بوددي و امیشاد  
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 کالش،ي رادري در مسی هماهنگتهي کمیشروي که هر قدم پدانستندي مکي نسمي چپ رفرمی ، فرقه های چپ سنتاحزاب

 کالي که راه حل  رادی  به هر اندازه ادانستندي خوب منانيا.  به پروسه انقراضشان خواهد بوددني شدت بخشیبه معنا

 در کردستان منتقل شود، به همان اندازه ی به بدنه کارگری هماهنگتهي کمی لغو کار مزدی و برای دارهيضد سرما

 قطع ی چپ بکلسمي کردستان با رفرمی بند ناف جنبش کارگرتي و در نهاشودي مدهي آنان از هم پاشیالتي تشکرازهيش

 تهي کمني فعالاني تفرقه انداختن در می بود که آنان ساکت ننشستند و تمام روشهای واقعلي دالنيبنا به هم. خواهد شد

 ی تفرقه اندازاورم،ي بلي مورد دالني در استيي که الزم نیبطور.  کردندشي مدت کوتاه آزمانيرا در ا یهماهنگ

 و چهره ني از فعالیکي یري و چندش آور است که امروز با گذشت دو هفته از دستگاني عری چپ به اندازه ااناتيجر

 نه فقط  ته،ي کمني ايی اجرائتي و عضو هی هماهنگتهي کمانگزاراني از بنیکي و راني ای سرشناس جنبش کارگریها

 از درج اخبار مربوط به ی بلکه حتستند،ي  نمي شدن او از طرف رژی و زندانريحاضر به محکوم کردن دستگ

 ني خود بدتریادي اقي شرائط از طرني هم بدتر درست در همنياز ا. ورزندي امتناع می فعال کارگرني ایريدستگ

  حرکت نيشما کارگران کردستان ا ورانيا ندارم که طبقه کارگریديتردسازمان داده اند کرده و او آغازهيحمالت را عل

.دي بخشدينخواه کرد ودي را فراموش نخواهی چپ فرقه ایکارگرريغ  

 

 کارگران مبارز و زحمتکش کردستان
 مبارزه ضد ري سه دهه گذشته مس که در طولی کارگرري غی چپ نمای احزاب و فرقه هاني باز هم هممتاسفانه

 طي را به شراتهي کمني را درمنگنه قرار داده اند و ای هماهنگتهي ما را منحرف کردند، امروز کمی دارهيسرما

  و به جنبشمي حساب نکنهي  تسویستي سکتار اناتي جرني ا  امروز با کردستان اگر ما کارگران .  انداخته اند یاسفبار

. خواهد کردادي  یبه بدما  طبقه به طور قطع ازني اندهي نسل آم،ي طبقه کارگر قدرت نبخشی دارهيضد سرما وکاليراد  

 

 
یرخضري پملک  

٢٠٠٧ دسامبر  
 

  


