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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  و وظائف مای جنبش کارگرني فعالیريموج تازه دستگ
     

١٣٨٧شنبه پنجم دی           پنج                                                                                         فرهاد شعبانی  
  

  
  پارس بيژن اميری کارگر ساعت گذشته محسن حکيمی عضو کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری،  ۴٨طی 

سنندج  شهر کمک به ايجاد تشکل کارگری درعضو کميته هماهنگی برای  )نه به ز( خودرو و پدرام نصرالهی 

اين در حالی است که منصور اسانلو، افشين شمس و دهها فعال ديگر جنبش کارگری . بازداشت و روانه زندان شده اند

  . و ديگر جنبش های اجتماعی با وجود اعتراضات گسترده جهانی عليه آن همچنان در زندان اند

  ن بازداشتهائی می زند؟ اين شرايط دست به چني رژيم ضد کارگری حاکم بر ايران درپرسش اينجاست چرا 

اخبار و شواهد نشان می دهد که مبارزات کارگران ايران علی رغم تمام دستگيريها، سرکوبها و هزينه های باالی 

 همچنان رو به گسترش بود و در ماههای آخر اين سال حرکت جمعی شماری ٨٧مبارزه و نقاط ضعف اش طی سال 

  .  بدون ترديد آن را وارد مراحل تازه تری خواهد کرداز تشکلهای کارگری برای افزايش دستمزدها

 مبارزه برای تعيين حداقل دستمزد آنهم با خواست حضور نمايندگان منتخب مجامع عمومی کارگری در تعيين آن يکی 

  . از آن خواستهائی است که می تواند مبارزه طبقه کارگرايران عليه سرمايه داران و دولت را سراسری کند

مبارزات کارگران و جنگی نگاه داشتن  ردردست زدن به تاکتيک دستگيری فعالين موثای رعب و وحشت، باايجاد فض

  .فضای جامعه پاتک رژيم در مقابل مبارزات طبقه کارگر و  اين اقدام جسورانه و به موقع تشکلهای کارگری است

 حول خواست افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورم البته تنها و تنها با حضور نمايندگان منتخب به باور من مبارزه

  . کارگران يکی از محورهای اصلی مبارزات اين دوره خواهد بود که می تواند تاکتيکی بسيج کننده و همه گير شود

شت به همين منظور است و نبايد ما ايجاد فضای ترس و وح. رژيم نگران گسترش اين مبارزات به اعماق جامعه است

  . فعالين جنبش کارگری را در جهت درستی که در پيش گرفته ايم منحرف سازد

و کانونها، انجمن ها و کميته های همبستگی با کارگران در ارگری درخارج ازکشور اين شرايط فعالين جنبش کدر

ی متحد نگاه داشتن صفوف خود و راه اندازی کمپين تالش برا. دوش خواهند داشت وظائفی دوگانه و مهم برايران نيز

 . داخلخير درهای گسترده تر و سراسری ترعليه موج دستگيريهای ا

، بی اساس و ری ايران هرچه باشد، غير قانونیبايد گفت که دليل بازداشت و زندانی کردن فعالين جنبش کارگ

ی ايران فعالين جنبش کارگری ايران را بالدرنگ از سران رژيم اسالماگر. برخالف کنوانسوينهای بين المللی است

دست به آکسيونهای افشاگرانه عليه اين رژيم ضد  ازکشورخارجان درزندان آزاد نکنند، ما فعالين جنبش کارگری اير

  . کارگری خواهيم زد، و بايد بزودی تدارک چنين آکسيونهائی را در دستور بگذاريم
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