نقش كارگران پیشرو و فعاالن كارگری در جنبش كارگری ایران
كارگران آگاه ،پیشرو و فعالین كارگری در راه احقاق حقوق به حق كارگران در
شرایط كنونی جامعه باید در بین كارگران خدماتی ،شركتی ،صنایع و كارگران
میدانی و فصلی حضور پیدا كنند و آنها را نسبت به شرایط به وجود آمده مثل
گرانی ،بیكاری ،نبود امنیت شغلی و علت بوجود آمدن این بحران ها آگاه كنند و
با تهیه نشریات و بولتن های كارگری راه و روش مبارزه صنفی و رسیدن به
مطالبات قانونی به كارگران را آموزش دهند و كارگران آگاه و پیشرو باید از
طریق آموزش و آگاه دادن به كارگران تمامی صنوف ،تشكل های كارگری را در كشور
رواج دهند تا مطالبات صنفی و سیاسی خودشان را پیگیری كنند .همكاران ،دو نوع
تبلیغ به طور تفكیك ناپذیری همانند دو روی سكه به یكدیگر مربوطند؛ خواه
تبلیغات اقتصادی و خواه تبلیغات سیاسی ،هر دو به طور یكسان برای مبارزه
طبقاتی كارگری ضروری می باشند .زیرا هر مبارزه طبقاتی ،مبارزه ای سیاسی
است .تبلیغ در بین كارگران ارتباط جدا نشدنی با ترویج شكل گیری تشكل ها
ً در شرایط فعلی جامعه با سطح آگاهی فعلی كارگران در درجه اول
دارد و طبیعتا
اهمیت قرار می گیرد .كارگران باید نسبت به آینده خودشان تصمیم بگیرند.
اعتراض كارگران نسبت به وضعیت موجود جامعه از قبیل كاهش قدرت خرید خانواده
های كارگری و مردم ،گرانی ،بیكاری ،پائین بودن دستمزدها ،نبود امنیت شغلی،
باال بودن هزینه های درمانی و  ...حق مسلم كارگران است.
كارگران آگاه و پیشرو و فعالین كارگری باید نوع برخورد تبعیض آمیز
كارفرمایان و مدیران با كارگران و كاركنان مانند بستن قراردادهای سفید
امضاء با ضمانت (چك و سفته) لغو قراردادها به صورت یك طرفه ،استفاده مدیران
از امكانات رفاهی و مسافرت های خارجی با هزینه های بیت المال ،دریافت حقوق
و پاداش های نجومی ،استفاده مدیران از اموال بیت المال برای كارهای شخصی،
گرفتن وام های سنگین برای نوسازی صنایع (كه عمالً در جاهایی مانند آپارتمان
سازی ،خرید سهام در بورس و غییره سرمایه گذاری می كنند) و رفتارهای دوگانه
و تظاهر و تزویر كارفرمایان و سرمایه داران را در بین عموم كارگران و مردم
افشا كنند .كارگران آگاه و پیشرو و فعالین كارگری و جنبش های اجتماعی باید
با هم متحد شوند و در تمام تظاهرات و اعتراضات برای كسب حقوق كارگران و
صنوف دیگر از جمله دستمزد ،شرایط كار ،مسكن ،نبود امنیت شغلی ،كاهش قدرت
خرید كارگران و غیره شركت كنند و با آمیختن فعالیت خود با مسائل عملی و
روزمره زندگی كارگران در متوجه كردن كارگران به عمده ترین سوءاستفاده ها به
آنها یاری رسانند تا مطالبات خودشان را از كارفرمایان دقیق تر و عملی تر
طلب كنند .باال بردن فهم كارگران در زمینه همبستگی و مصالح عمومی كلیه
كارگران به مثابه طبقه واحد كارگری كه قسمتی از كارگران جهان را تشكیل می
دهند یك امر ضروری است .برگزاری نشست ها برای گفتگو و سؤال و جواب در بین
كارگران ،برقراری ارتباط صمیمانه بین كارگران و پیشكسوت های جنبش كارگری
برای كسب آگاهی و تجربه ،چاپ نشریات ،بولتن كارگری ،مكاتبه با تمام تشكل
های موجود جنبش كارگری ،چاپ بیانیه های تبلیغی و انتشار آنها ،شكل های
مختلف فعالیت كارگران پیشرو و فعالین كارگری می باشد .ایجاد یك جنبش كاگری
برای داشتن یك زندگی شایسته و شرافتمند در بین كارگران صنعتی و غیر صنعتی و
خدماتی اولین و حیاتی ترین وظیفه كارگران است .كارگران آگاه و فعالین
كارگری در شرایط حاضر جامعه باید نیروهای خود را متوجه كارگران بیكار و
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اخراجی ،كارگران و كشاورزان در روستاها و كارگران صنایع و شركتی و خدماتی و
طبقه فرودست نمایند و كوشش كنند ذهن كارگران پیش قدم را نسبت به مسایل
معیشتی آنها روشن نمایند ،تا این كارگران با كارگرانی كه آگاهی ندارند تماس
حاصل كنند .همكاران ضمن اینكه بین كارگران در زمینه خواست های فوری و
اقتصادی تبلیغ كنند در عین حال بر احتیاجات سیاسی فوری ،مشكالت و خواست های
طبقه كارگر ،تجاوزات نیروی انتظامی كه در هر اعتصاب و در هر یك از تظاهرات
و اعتراضات كارگری جانب سرمایه داری را می گیرد ،تمركز كنند و علیه محدودیت
حقوق كارگران با هم متحد شوند.
همكاران! فقط كارگران می توانند تا آخرین لحظه پیگیر و دشمن قطعی سرمایه
داری لجام گسیخته باشند و بنا بر موقعیت طبقاتی خود نمی توانند هم نباشند و
قادر به هیچ گونه گذشت و صلح و مصالحه ای نیستند .فقط كارگران می توانند در
راه آزادی اقتصادی ،سیاسی و دموكراتیك مبارز و پیش قدم باشند ،زیرا ظلم و
ستم سیاسی و تبعیض در كارگران شدیدتر است و نمی گذارد در وضعیت این طبقه -
كه نه دسترسی به مقامات بلند پایه و مدیریتی دارد و نه نفوذی در افكار
اجتماعی -كوچك ترین تعدیلی حاصل گردد .فقط كارگران قادرند بنیان
استثماركنندگان و ستمگران را از ریشه برکنند .در حال حاضر افول نظام سرمایه
داری و بحران های ملی را به وضوح با چشم می بینیم ،صنایع به دلیل تحریم ها
با بحران مالی و مواد اولیه روبرو شده اند ،كارخانه ها و صنایع قدیمی و
كارخانه های جدید ،بنگاه های جدید ،شركت های خصوصی (خودمانی سازی و شبهه
دولتی و به عبارتی خصوصی) و بانك های خصوصی و غیره و غیره كه مانند قارچ
رشده كرده اند یكی پس از دیگری تعطیل یا ورشكسته می شوند .نیاز نیست انسان
علم غیب داشته باشد تا ورشكستگی اجتناب ناپذیر را كه از پس شکفتن صنایع فرا
می رسد پیشگویی كند! این ورشكستگی صاحبان بنگاه های كوچك و قدیمی و جدید كه
در زمان دولت های گذشته بخصوص دولت آقای احمدی نژاد در دور اول با وزارت
آقای جهرمی با وام اشتغال  01میلیونی ایجاد شده بود ،كارگران را خانه خراب
كرد و كارگران و صاحب بنگاه های كوچك را در صف لشگر بیكاران قرار داد و
اكنون مدت هاست هر كارگر آگاه و با فكر به این امر و سیاست های غلط دولت
نهم و دهم و حتی دولت های گذشته در رابطه با وضعیت كارگران پی برده اند .در
شرایط فعلی كارگران باید آگاه تر و متحدتر شوند تا كارفرمایان ،كه تالش می
كنند همیشه بار خسارت و عیش و نوش و خوش گذرانی و ولخرجی های خود و
فرزندانشان را به دوش كارگران بیاندازند ،با تشكیل سندیكا و یا هر تشكل
مستقل دیگر ضربه ای كمرشكن متحمل شوند تا كارگران قادر باشند به مبارزه
قطعی علیه سرمایه داری پلیسی كه دست و پای كارگران و مردم را به بند كشیده
اند اقدام نمایند .همكاران ،زحمتكشان ،كارگران و مردم شریف و آزادیخواه،
برخی از آمارهای نگران كننده از طرف نخبگان اجتماعی و شماری از مسئوالن و
پژوهشگران ارشد آسیب های اجتماعی فاش شده است ،عزیزان آیا می دانید هم
اكنون  5/5میلیون نفر در كشور درگیر مسئله اعتیاد هستند .آیا می دانید
ازدواج در سال گذشته نزدیك به  01درصد كاهش داشته ،آیا می دانید طالق بیش از
 6درصد رشد كرده .آیا می دانید ساالنه  611هزار نفر ورودی به زندان های كشور
وجود دارد .آیا می دانید سن كشیدن سیگار به  01سال و سن بیوه گی به  01سال
و سن روسپی گری به  01سالگی رسیده است ،عزیزان آینده فرزندانمان در خطر
است .فرزندانمان تحصیالت ،امنیت ،خانه ،كاشانه ،كار ،تغذیه استاندارد و
زندگی شرافتمندانه و انسانی به دور از هیاهو و جنگ و خونریزی می خواهند ،از
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خواب بیدار شوید و دست بكار شوید ،تشكل های مستقل كارگری برآمده از بطن
كارگران را تشكیل دهید .كارگران آگاه و پیشرو ،فعاالن كارگری و روشنفكران
كارگری برای برآوردن احتیاجات كارگران كه یكی پس از دیگری به دلیل فشارهای
گرانی ،بیكاری ،اجاره مسكن كمرشكن ،ظلم و ستم و نابرابری و ناعدالتی و فساد
و فحشا و اعتیاد و كاهش قدرت خرید كمرشان خم شده ،متحد شوید .راه درازی در
پیش داریم؛ برای متشكل كردن جنبش كارگری و ارتباط متقابل با آنها ،برای
تامین نیازهای كارگران از لحاظ آموزش حقوقی ،بولتن ،نشریات و جزوات ترویجی
و تبلیغاتی و برای جمع كردن محافل و حوزه های كارگری و جنبش های اجتماعی
متحد با آن در یك صف واحد ،برای رسیدن به آزادی و دموكراسی واقعی كه حق
مسلم همه هست باید بدون وقفه تالش و كوشش كرد.
خون ما ،می شكفد بر برف اسفندی
خون ما ،می شكفد بر الله
خون ما ،پیراهن كارگران
خون ما ،پیراهن دهقانان
خون ما ،پیراهن سربازان
خون ما ،پیراهن خاك ماست
نم نم باران ،با خون ما ،شهر آزادی را می سازد...
نم نم باران ،با خون ما شهر فرداها را می سازد ...
خون ما ،پیراهن كارگران ،خون ما ،پیراهن دهقانان ،خون ما ،پیراهن سربازان
شعر از زنده یاد خسرو گلسرخی یادش گرامی

راهش پر رهرو

زنده باد كارگر
زنده باد آزادی و برابری
زنده باد تشكل مستقل كارگری
پاینده باد جنبش كارگری
كارگران جهان متحد شوید
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