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!هيسرکوب و هراس سرما  

 
١٣٨٧اسفند  ٢٧شنبه سه                                                                                                یبهزاد سهراب  

 
 

 ختهي لجام گسی فشارهازي موجود، و نی های حقوقی در مقابل بیستادگي با شروع  و تداوم مبارزات کارگران و ا

ان   از طرف کارگری، ما شاهد اعتراضات گسترده ا  کارگرانشتي و معیو هجوم به زندگاستثمار دری دارهيسرما

  .ميبوده و هست

 ی سازماندهیراستابا کارگران درهمسو جنبش، همگام ونيراي ناپذیبه مثابه بخش جدائ طبقه کارگرشروانيپ ونيفعال

  . خود را در حد توان و با توجه به حضور کارگران به اجرا گذاشته اندی و طبقاتیخي اعتراضات، نقش تارنيا

 تشکل جادي و خواست ا،ی مناسبات کنونیاب به مناسبات ظالمانه و تمامدر جو...   تجمع، اعتراض و اعتصاب،

  .بوده استکاري عرصه از پني در ای کارگرشرواني پیشگي و همني روتی امر،ی کارگری طبقاتیها

 تشکل جادي ایکارگران آن مرکز در راستا یبانيت و پشتي و حماروي شرکت واحد به نیکاي تشکل کارگران سندجاديا

 در ی جنبش کارگریشرويدر پ گام موثرنياول" تشکل حق مسلم ماست"  که تي حقانني به ای و پافشارمربوطه

  . ساختی را عملی طبقاتیروي با اتکا به ن،ی کارگری تشکل هاجادي ایراستا

مقابل  درسي پلانهي سرکوب گرایهاخوردبر و مطالبات خوددفاع ازهفت تپه، درشکري کارگران ناعتراضات

 یابيدست در ندهيآ دریشرويهفت تپه را مصمم نمود که تنها راه پشکري نی کارگرنيفعال وشروانيعتراضات آنان، پا

  . ريالغ باشد ويمري کارگران امکان پذی طبقاتیهمبستگ وماستحکا وی تشکل کارگرجاديابه مطالبات به حق خود، با 

کارگران پر شور گرفته شده وقراردستور کار دری جنبش کارگریتاکنون یهار با استفاده از تجارب و دستاورد امنيا

  . مهم را به انجام برسانندنيهفت تپه توانستند با توجه به موانع موجود، اشکرين

 جان ران،ي ای جنبش  کارگرگريد بارکي"  هفت تپهشکري کارگران نیکايسند "با اعالم  وافتي تحقق ريخط امرنيا

  .دي بخشگري دیاتي را، حی طبقاتیرويبه ن و باور گرفتیتازه ا

 طي و با توجه به شرای تواند، بدون موانع جدی تشکل منيا بوده و نه ادامه روند یساده ا تشکل، نه امرني اجاديا

  یريهفت تپه، دستگشکري اعتراضات کارگران ننيچرا که، با شروع اول. روند کار خود ادامه دهدموجود به 

  . داشته استادامه آنان تا به امروز همچنان ني و فعالشرواني و پانندگينما

 تنها ،ی دفاع از خواست و منافع طبقاتلي و محاکمه آنان  به دلی هفت تپه، دادگاهشکري کارگران نندگاني نمابازداشت

 ی طبقاتیهمبستگ از اتحاد و ،ی دارهي اعوان و انصار سود پرست سر مایو تنها مهر و نشان از آن دارد که تمام

 نندي بی را خواب می کارگران، شبحی طبقاتی از آگاهآن، سطوح مختلف ی جنبش در تمامني ایشرويکارگران، از پ

  .  آنان را به لرزه در خواهد آوردیها هي پای شبح تمامنيکه ا

   هيما سراني حام است کهی  اشکال مختلفی کارگرني فعالبي اخراج و تعقد،ي زندان، شالق، ارعاب، تهد،یريدستگ



شک تا آن هنگام که کارگران يب و به آن دامن زده ،یروزه در ابعاد گستر ده ااع از منافع سود پرستانه خود، هردفدر

 ی در صور گوناگون آن رویسي پلیها گونه فشارني باشند، انداشته خود باوری و توان واقعروي به ن،یعيدر ابعاد وس

  .خواهد داد

 ی کارگرکالي خود ساخته و رادی تشکل هاجادي ای همه جانبه کارگران در راستای هاتي و حمایبستگ با اتحاد وهم

 شي را پیمبارزات طبقات ازیني بتواند فاز نویجنبش کارگررا پشت سر نهاده تا  ارذ دوره گني امي توانیاست که م

  .رو داشته باشد

 تا یها  از مبارزه و دست آوردقي دقیابي با ارزديات خود با به  خواست و مطالبیابي دست ی طبقه کارگر براامروز

 ی الزم گام های هازمي با مکانطي مد نظر داشته باشد تا در هر شرا،ی را با دقت و پختگی بعدی نقشه عمل ها،یکنون

  . را بر داردیبعد

 شرواني پني ایري دفاع و به دستگ با تمام توانی کارگرندگاني و نمانيفعال ازدي حق تشکل، باتي و تثبجادي ای براپس

 . آنان را خواستار شدی فوری اعتراض و آزادیکارگر

 

  !ی طبقاتی باد اتحاد و همبستگزنده

 ٨٧اسفند . ی سهراببهزاد
 

 

  


