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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 نرايا  دری مبارزه کارگرخي نو ازتاریبرگ
  

  ١٣٨٧هم آبان دچهار هشنبسه                                                                                                         بهنام
 

  
 و دهايرغم تهد ی، آنها موفق شدند علطرف کارگران هفت تپهازري ناپذی و خستگرانهيمدتها مقاومت دل بعد ازعاقبت

 مستقل  یرا به عنوان تشکل خودیکاي، سند وابسته به دولتیروهايطرف ن کردنها ازفي تکلنييتعزيدولت و نارعابات 

  .ندي خود را انتخاب نمای واقعندگانينمانموده وخود برگزارشورپرحضوربا  خود رایمجمع عموم دادند وليآزاد تشکو

 ی محسوب مراني ای جنبش کارگرخي درخشان در تارینقطه عطف تحرکات و اعتراضات کارگران هفت تپه ی راستبه

از حرکت کارگران شرکت .   هر چه تمام تر ورق بخورد ی با سرافرازخي تارني از اگري دی رود تا برگیشود و م

با  بود آنها توانستند  ري نظی بري چند ساله اخر  دراني از طرف کارگران در ای حرکتني چنی به راستميواحد که بگذر

 ني از جمله مهم ترندي نمالي تحمراني ای دارهي بر حق خود را به سرمای از خواسته هایادي خود بخش زدارياتحاد پا

 .دي متبلور گردکاي آنها در قالب سندی بود که برای تشکل مستقل کارگرجادي اني مطالبات همنيا

 مدت به ی و طوالنري مبارزه نفس گکي به دنبال  دستاوردهاني است که اني است ایري چشمگزي آنچه که نقطه تمااما

مطالبات ما بدون مبارزه  درجه ازچي هنکهي ما کارگران است اول ای مهم براامي دو پی خود حاونيدست آمد و ا

 یب) دولت (هي سرمای رسمستميس، قدرت سرکوب و فشارومد.  متحقق نخواهد شدنهيو بدون دادن هزريگيمتحدانه و پ

 .دي نماري کم تآثاي و ري تآثی خفقان و سرکوب را  بیتواند فضاي میتوازن طبقات دری جزئرييو نامحدود نبوده و تغانتها 

 مانند  ی نمودن فعاالن جنبش کارگری رغم زندانی شود که علی تجربه محسوب مني ما کارگران بزرگتری برانيا

 است یشروي ودائمًا در حال پستادهي خود از حرکت نایروي جنبش با تمام نني اسانلوها  ازي ها ، شمس ها و نیصالح

 بخش کوچک از طبقه کي تنها ی که هر کدام از ما و فعاالن کارگرمي ادهي رسی درک و آگاهني همه ما با ارايز

 چند که  توانند کل جنبش را متوقف سازند هری و با متوقف ساختن چند نفر در زندان نممي شویکارگر محسوب م

 سرکوب ی خود را با پوست و استخوان در طول سالهای از رهبران و فعاالن علنتي محرومجي نتارانيطبقه کارگر ا

 است دهي دست رهبران را به وفور به خود دني جنبش ما از اري دردوره اخی ولندي آن آشناجي و با نتاداحساس کرده ان

 . ما تکرار نشودیهرگز برا٦٠ دوره دهه تي محرومدي شانيبنابر ا

 شي پزي مشکالت و موانع پشت سر گذاشته شده و نی دوره به بررسني بعد از پشت سر گذاشتن ادي جنبش باني افعاالن

 خورد که ی مبارزه به چشم ماني در جری های و کاستصي نقای ، بپردازند قاعدتًا در هر دوره اندهي مبارزه آیرو برا

 کل طبقه ی از آنها جهت ادامه مبارزه برایري درس گی برازات تحوالت و مبارني ایسبرر. در فکر رفع آن بود ديبا

 نموده و امروز کارگران هفت تپه در راه ی را طري مسني کارگران شرکت واحد اروزي سودمند است درانيکارگر ا

 ني از همني، بنابر ا رسد ی و غرب بافت سنندج مسي رود خروشان هستند و فردا نوبت کارگران پردني به اوستنيپ

 که کارگران هفت تپه روشن ی ، با مشعلهاي ما هم طبقه ادي گرانبها بود بای دستاوردهاني به فکر حفظ ادي باامروز
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  .ميبگذار به مطالباتمان دني رسیراه مبارزه برا گذشته گام دری بردستاوردهاهيادامه داده وبا تک آنها رارينموده اند مس

 
 . همه ما کارگران استیه برا آموزندی درسنيا

  ی مستقل کارگری تشکلهاجادي ای به سوشيپ

   متحد ما کارگرانیروي توان باد نپر

  بهنام

١٢/٨/١٣٨٧ 

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 
http://www.komitteyehamahangi.com 

komite.hamahangi@gmail.com    
 
 
 
 

 


