
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
 !!کارگری نمی شود  ترور مانع پيشروی جنبش

 
              بيست نهم مهرماه هشتاد و شش                                                                                       بهزاد سهرابی  

 
                                                                                                                                                        

 

  !!ترور مانع پيشروی جنبش کارگری نمی شود

راستای احقاق مطالبات خود هر روزه  جنبش کارگری در ايران در فضای رعب و وحشت و ارعاب همچنان در

و بی حقوقی های موجود ناچار است که از حقانيت طبقاتی   استثمارطبقه کارگر با توجه به. دست به اعتراض ميزند

 هر چند در ابتدايی ترين مناسبات وجنبش کارگری   .خواسته های خود پافشاری کند خود دفاع کرده و بر سر

 .سرآغاز و نقطه عطف يک جنبش سراسری در آينده خواهد بود  سازماندهی می کند اما اينمطالبات، خود را  

سازيها و لغو قراردادهای سفيد امضاء و موقت دست به  امروز اگر کارگران تنها بر اساس حقوقهای معوقه و اخراج

امنيتی سرکوب و کشتار می شوند بی شک با روند پروسه مبارزاتی و با  پليسی، اعتراض زده و توسط نيروهای

        . ساز خواهد شد ناگزير وارد مرحله سرنوشت منافع طبقاتی و کشمکش و تخاصم طبقاتی، توجه به

سارت و تمام توان و جبا  طبقه کارگر در ايران در جهت تسريع نه تعيين،  امروز اگر فعالين کارگری و پيشروان

ماديت  اين خود ناشی و برآمدی از وضعيت و شرايط واقعًا ،آگاهی خود به عنوان پرچمدار اين طبقه حضور دارند

سازماندهی و اشاعه آگاهی طبقاتی گامهايی را برمی دارند و حضور اين   در جهت يافته طبقه کارگر است که

 در نهان خود رزار طبقاتی وپيشرونده راو نشان از يک کااز دل مبارزات تاکنونی طبقه کارگر بوده  برآمدی فعالين،

نتوانسته عامل سد  دستگيری فعالين کارگری همچون محمود صالحی، منصور اسانلو و ديگر فعالين نه تنها.  دارد

راه رسيدن به خواسته های طبقاتی منجمله  کننده ای برای مبارزات کارگران باشد بلکه پيشروان کارگری را در

 فعالين اگر مطالبه ايجاد تشکل کارگری در سطح شعار. است  تشکالت مستقل کارگری مصمم تر کردهايجاد

فشارند و به يکی از اساسی  کارگری بوده، امروز ما شاهد آنيم که کارگران نيشکر هفت تپه بر اين خواست پای می

  .رگری ايران است جديد در جنبش کا ترين خواسته های آنان تبديل شده که اين خود نقطه عطفی

مطالبات و راديکاليسم موجود در جنبش، برآنند  امروز حاميان سرمايه با توجه به پيشروی جنبش کارگری و طرح
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فعالين کارگری سد و مانعی درمقابل کارگران قراردهند، چون نيک می دانند  به خيال خود با تروروحذف فيزيکی

قبيحی  ه و امروز مذبوحانه و ددمنشانه دست به اعمال زشت وکردن و کتک کاری ره به جايی نبرد با زندانی

آنکه اعتراضات و مطالبات  همچون ترور مجيد حميدی يکی از فعالين کارگری در شهر سنندج ميزند، فارغ از

که به طبع آن با حذف فيزيکی اين فعالين به هيچ  کارگری نتيجه کشمکش دائمی و واقعی بين کار و سرمايه است

  !!و سرمايه است ناگزير کارو شد چرا که اين تضاد آشتی ناپذيرطبقاتی نخواهد زدارنده اين تخاصم و جنگوجه، با

 
  کارگران؛

حاميان سرمايه نبوده و نخواهد بود، بارها کارگران  بی شک اين اولين و آخرين تحرکات مذ بوحانه و سرکوبگرانه

 تعقيب، زندان و اعدام قرار گرفته اند، امروز اين وظيفه کارگری مورد هجوم، و در راس آن فعالين و پيشروان

طبقاتی خود در مقابل اين گونه   طبقاتی است که با ايجاد تشکالت مستقل کارگری و با اتحاد و همبستگی عاجل

  .ترور مجيد حميدی شويم  ايستادگی کرده و خواستار شناسايی آمرين و عاملين  تعرضات
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