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 د دااني توان پای وزندان میريتنها با اتحاد و تشکل به دستگ
 

١٣٨٧ یديازدهم شنبه چهار                                                                                              یديرضا رش  

   
 ونهايلي فقر وفالکت روز افزون را بر دوش م، شتري کسب سود بی شان برایحام و دولت راني داران حاکم براهيسرما

 نگه داشتن نيي پا، کار طي محی ناامن، امصا دي موقف و سفیقراردادها.  کرده اند ليمردم کارکن و زحمتکش تحم

 و ین کار ارتجاع قانولي وتحمیدي تحت عنوان بازخریکارسازي اخراج وب،سطح دستمزدها ونپرداختن به موقع آنها 

 در طول ی اسالمی و عملکرد جمهوراستهاي س، کردن کارگران و مردم متعرض ی بازداشت و زندان، یضدکارگر

 . ساله اش بوده است ی ساتيح

 اري دار درابعاد بسهي کارگران و طبقه سرماني در جدال بتي با اهماري بسیدادهاي گذشته اتفاقات و روی روزهایط

 و اقدام ی فلزعي اعتراض کارگران صنا، است وستهي به وقوع پیاعتراض واعتصابات مهم.است  داده ی رویعيوس

 مبارزه واعتراض ، لي کارگران گلدستون اردبب اعتصا، کارخانه ی کارفرمادنيجسورانه آنان در به محاکمه کش

 ی تشکل کارگرنيچندن متشکل درکارگرا . مهم چند روز گذشته بودیدادهايجمله رو البرز ازکي کارگران الستريگيپ

 دستمزدمتناسب شي صادر کردند که در آن خواهان افزای اانهي بی وخدماتیديمراکز تولکارگران شاغل در ازیوتعداد

 دستمزدها را ارائه داده اند من در نوشته شي طومار افزاني انسان شدند و کمپشتهي شای زندگکي تورم وحبا سط

 . اشاره کردمی کردن اعتراضات کارگری در متشکل کردن کارگران وسراسرني کمپنيت ا قبٌال به نقاط قویکوتاه

 نژاد به ی ست که احمدتهاي از طرح حذف سوبسی ساالنه دستمزدها که بخششيافزا طرح حذف گري مهم دمسئله

اتفاق مهم . حقوق کارگران است ٪۵٠ طرح کاهش حداقل ني ای اثر مخرب و ضدکارگرنيمجلس خواهد برد و اول

 و حقنه کردن طرح حذف تمزدها سطح دسشي افزاني  و ارائه کمپی که کامال مرتبط با اعتراضات کارگرگريد

 را به ی طرف طرح ضد انسانکي باشد از ی می کارگرني کارگران متعرض و فعالیري دستگ، دستمزدهاستشيافزا

 را به عقب ی کارگرني دستمزدها جامعه وفعالشيفزا اني در مقابل کمپگري کنند و از طرف دلي خواهند تحمیجامعه م

 تهي عضو کمیمي رحاري و بختی هماهنگتهي کمی اعضایمي محسن حک، یري امژني بیري دستگ، وادار سازندینينش

 ني درهمگري از شرکت واحد وچند نفر دی مددمي ابراهني شده بود وهمچنی بازداشت و زندانزي که قبال نیريگيپ

 هفت تپه به جرم دفاع ا ز حقوق شکري نیکاي سندی پنج تن از اعضازي دوهفته گذشته نیط. ه استراستا صورت گرفت

 . شدندیمسلم کارگران دادگاه

س و شانزده آذرها اقدام به  مار٨ ،سال  قبل از اول ماه مه هریجمله روزهامقاطع مختلف از دری اسالمیجمهور

 ی حرکت اعتراضکيبستربر بارني وادينماي می اعتراضی جنبش هانيالفعري وسای کارگرني فعالیريو دستگاحضار

 شکل گرفته  که با   توجه به نقاط یني کمپ، داشت اني بودن سطح دستمزدها که در جامعه جرنييمداوم نسبت به پا

 هيت سرما را حول خودش متمرکز ومتشکل کند ودر تقابل با حکومی کارگررومندي قطب نکي تواندي که دارد میقوت
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 است ني نقاط قابل اتکا ومتشکل کننده و اعتماد به نفس آفرني وهم، باشدیرومندي گاه نهي طبقه کارگر تکیداران برا

 نيعالف گسترده یريبه دستگ کرده که اقدام مهي آشفته وسراسني چنني شان را ای داران وعوامل انتظامهي سرماهک

 . کرده استیکارگر

 متشکل ی است گاهاني در جری و تعرضعي که مربوط به توده کارگران است در سطح وسیش و آن بخی کارگرجنبش

 ی از جبش کارگری برشمرد  اما بخشتواني مري دوره اخی را در طیاري بسی نمومه ها، متشکل ري غیو متحد و گاه

 سرگرم کردن خود در مسائل  متاسفانه باباشدي می کارگرني فعالی ها و تشکل هاتهي و کمی کارگرنيکه مربوط به فعال

 موجود ی تشکلهانيهر کدام از ا .سازدي دور می هر روز فاصله خود را از منفعت کارگری و فرقه ای اهيحاش

 ی های نساج، ري تااني ک، شرکت واحد ، منفرد در رابطه با مبارزات کارگران هفت تپه ی کارگرني وفعالیکارگر

 باشند اما مي در مبارزه کارگران سهی نمودند به نوعی صادر کرده اند وسعیتي حماهياني و بهيالعکردستان بارها اط

 که امضا کنندگان آن همان یني کمپ، آنها روبرو شدني تشکل ها و فعالني دستمزدها با سکوت انيمتاسفانه طرح کمپ

 جبهه را ني ا،کوتشان   بار سني اومتاسفانه گذاشتند ني کمپشاني ها براتهي کمني هستند که ای خدماتیديمراکز تول

 تعرض به کل حنبش ، ی مطالبه مهم کارگرني شکست ای که در پگذاردي را باز ممي و در مقابل دست رژفيضع

 . دهدشي آن را افزاني و فعالیکارگر

 ی کارگری هاتهي وکمی کارگرني  که مربوط به فعالی از جنبش کارگری در بحشی تشتت و فرقه گرائني که ای زمانتا

 ،شودي می فرقه اري مصلحت حقی امان و هر روزه اش قربانی است وجود دارد و منفعت کارگر ومبارزه بیونکن

 هي سرمای دست دراز، خواهد پرداختنيعال فني کارگران و خود ایري به دستگی با دست بازتری اسالمیجمهور

 . داد اني پاتواني می را فقط با حرکت متشکل و سراسریداران و عواملشان به کل جنبش کارگر

 متشکل کردن تيقابلاما آنجه که امروز ، دارندیادي زی اهي مطالبات پارانياکل طبقه کارگر متعرض وکارگران

 شي دارد مسئله افزای به آن بستگشاني با آن روبرو هستند و بقاراني را دارد و کل مزد بگشانيکارگران وخانواده ها

 از تيحما درشانيحرکت متشکل کارگران هفت تپه وخانواده ها. ن استسطح دستمزدها و پرداخت به موقع آ

 اتحاد و تشکل نيچن بسترردي کردن کارگران را بگی زندانیمقابل دادگاه بود که توانست جلو کارگران درندگانينما

 .مسئله دستمزدها بود 

 ی فرقه گرائمينفعت کارگران را مدنظر قرار ده تنها مدي بامي دهانيزندان پا شکنجه و سرکوب وخي به تارميخواهيماگر

 را خواهد ی کارگرنيصفوف اعتراض و مبارزه کارگران دودش چشم فعال و اغتشاش دری پراکندگجادي و ایو لجباز

 داران هيمقابل سرما در و  متشکل کرد،متحد کرد ، گذاشتمبارزه داني پا به میمطالبه کارگر  هری براديبا. سوزاند

 .ستاديا

  کوتاهی کارگرني فعالیري از تعرض و دستگی اسالمی جمهوردست

  دستمزدهاشي افزاني اتحاد و تشکل حول کمپجادي ای بسوشيپ

  ی باد اتحاد کارگرزنده

 ٨٧ ی د١١  یدي رشرضا


