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 رانیا یدر جنبش كارگر ین كارگرشرو و فعاالینقش كارگران پ

در راه احقاق حقوق به حق كارگران در  ین كارگریشرو و فعالیپ ،كارگران آگاه

ع و كارگران ی، صنای، شركتین كارگران خدماتید در بیجامعه با یط كنونیشرا

مثل   آمدهط به وجود یدا كنند و آنها را نسبت به شرایحضور پ یو فصل یدانیم

ن بحران ها آگاه كنند و یو علت بوجود آمدن ا یت شغلی، نبود امنیكاری، بیگران

دن به یو رس یراه و روش مبارزه صنف یكارگر یات و بولتن هایه نشریبا ته

د از یشرو بایبه كارگران را آموزش دهند و كارگران آگاه و پ یمطالبات قانون

را در كشور  یكارگر یصنوف، تشكل ها یمامق آموزش و آگاه دادن به كارگران تیطر

دو نوع  ،همكاران. كنند یریگیخودشان را پ یاسیو س یرواج دهند تا مطالبات صنف

خواه  ؛گر مربوطندیكدیسكه به  یهمانند دو رو یریك ناپذیغ به طور تفكیتبل

مبارزه  یكسان برای، هر دو به طور یاسیغات سیو خواه تبل یغات اقتصادیتبل

  یاسیس ی، مبارزه ایرا هر مبارزه طبقاتیز. باشند یم یضرور یكارگر یطبقات

تشكل ها  یریج شكل گیبا ترو یرتباط جدا نشدنن كارگران ایغ در بیتبل. است

كارگران در درجه اول  یفعل یجامعه با سطح آگاه یط فعلیعتًا در شرایدارد و طب

 .رندیم بگیان تصمنده خودشید نسبت به آیكارگران با. ردیگ یت قرار میاهم

د خانواده یكاهش قدرت خر ت موجود جامعه از قبیلیاعتراض كارگران نسبت به وضع

، یت شغلین بودن دستمزدها، نبود امنی، پائیكاری، بیو مردم، گران یكارگر یها

 .استحق مسلم كارگران ... و  یدرمان ینه هایباال بودن هز

ز یض آمینوع برخورد تبع دیبا ین كارگریشرو و فعالیكارگران آگاه و پ

د یسف یران با كارگران و كاركنان مانند بستن قراردادهایان و مدیكارفرما

ران یك طرفه، استفاده مدیلغو قراردادها به صورت ( چك و سفته)امضاء با ضمانت 

افت حقوق یت المال، دریب ینه هایبا هز یخارج یو مسافرت ها یاز امكانات رفاه

، یشخص یكارها یت المال برایران از اموال بیستفاده مد، اینجوم یو پاداش ها

مانند آپارتمان  ییكه عماًل در جاها)ع یصنا ینوساز ین برایسنگ یگرفتن وام ها

دوگانه  یو رفتارها( كنند یم یه گذاریره سرمایید سهام در بورس و غی، خریساز

گران و مردم ن عموم كاریدر به داران را یان و سرمایر كارفرمایو تظاهر و تزو

د یبا یاجتماع یو جنبش ها ین كارگریشرو و فعالیكارگران آگاه و پ. كنند افشا

كسب حقوق كارگران و  یبا هم متحد شوند و در تمام تظاهرات و اعتراضات برا

، كاهش قدرت یت شغلیط كار، مسكن، نبود امنیگر از جمله دستمزد، شرایصنوف د

و  یت خود با مسائل عملیختن فعالیا آمره شركت كنند و بید كارگران و غیخر

ن سوءاستفاده ها به یمتوجه كردن كارگران به عمده تر در كارگران یروزمره زندگ

تر  یق تر و عملیان دقیتا مطالبات خودشان را از كارفرما یاری رسانند آنها

ه یكل یو مصالح عموم ینه همبستگیباال بردن فهم كارگران در زم. طلب كنند

 یل میاز كارگران جهان را تشك یكه قسمت یه مثابه طبقه واحد كارگركارگران ب

ن یگفتگو و سؤال و جواب در ب ینشست ها برا یبرگزار .است یك امر ضروریدهند 

 یجنبش كارگر یشكسوت هاین كارگران و پیمانه بیارتباط صم یكارگران، برقرار

تبه با تمام تشكل ، مكایات، بولتن كارگریو تجربه، چاپ نشر یكسب آگاه یبرا

 یو انتشار آنها، شكل ها یغیتبل یه هایانی، چاپ بیموجود جنبش كارگر یها

 یك جنبش كاگریجاد یا. باشد یم ین كارگریشرو و فعالیت كارگران پیمختلف فعال

و  یر صنعتیو غ ین كارگران صنعتیسته و شرافتمند در بیشا یك زندگیداشتن  یبرا

ن یكارگران آگاه و فعال. فه كارگران استیوظن یتر یاتین و حیاول یخدمات

و كار یخود را متوجه كارگران ب یروهاید نیط حاضر جامعه بایدر شرا یكارگر
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و  یو خدمات یع و شركتی، كارگران و كشاورزان در روستاها و كارگران صنایاخراج

ل یش قدم را نسبت به مسایند و كوشش كنند ذهن كارگران پیطبقه فرودست نما

ندارند تماس  یكه آگاه ین كارگران با كارگرانیند، تا ایآنها روشن نما یشتیمع

 و یفور ینه خواست هاین كارگران در زمینكه بیهمكاران ضمن ا. حاصل كنند

 ی، مشكالت و خواست هایفور یاسیاجات سین حال بر احتیغ كنند در عیتبل یاقتصاد

ك از تظاهرات یب و در هر كه در هر اعتصا یانتظام یرویطبقه كارگر، تجاوزات ن

ت یه محدودیرد، تمركز كنند و علیگ یرا م یه داریجانب سرما یو اعتراضات كارگر

 . حقوق كارگران با هم متحد شوند

ه یسرما یر و دشمن قطعیگین لحظه پیتوانند تا آخر یرگران مفقط كا! همكاران

ند هم نباشند و توان یخود نم یت طبقاتیخته باشند و بنا بر موقعیلجام گس یدار

توانند در  یفقط كارگران م. ستندین یچ گونه گذشت و صلح و مصالحه ایقادر به ه

را ظلم و یش قدم باشند، زیپ و ك مبارزیو دموكرات یاسیس ،یاقتصاد یراه آزاد

- ن طبقه یت ایگذارد در وضع ینم است ودتر یض در كارگران شدیو تبع یاسیسستم 

در افكار  ییتی دارد و نه نفوذریه و مدیبه مقامات بلند پا یكه نه دسترس

ند بنیان فقط كارگران قادر. حاصل گردد یلین تعدیكوچك تر -یاجتماع

ه یدر حال حاضر افول نظام سرما. را از ریشه برکنند استثماركنندگان و ستمگران

م ها یل تحریع به دلیم، صناینیب یبا چشم م حرا به وضو یمل یو بحران ها یدار

و  یمیع قدیه روبرو شده اند، كارخانه ها و صنایو مواد اول یبا بحران مال

و شبهه  یساز یخودمان) یخصوص ید، شركت هایجد ید، بنگاه هایجد یكارخانه ها

ره كه مانند قارچ یره و غیو غ یخصوص یو بانك ها( یخصوص یو به عبارت یدولت

ست انسان یاز نین. شوند یرشكسته ما وی لیتعط یگریپس از د یكیكرده اند  رشده

ع فرا یفتن صنار را كه از پس شکیاجتناب ناپذ یتگب داشته باشد تا ورشكسیعلم غ

د كه یو جد یمیكوچك و قد یصاحبان بنگاه ها ین ورشكستگیا !كند ییشگویرسد پ یم

ارت نژاد در دور اول با وز یاحمد یگذشته بخصوص دولت آقا یدر زمان دولت ها

جاد شده بود، كارگران را خانه خراب یا یونیلیم 01با وام اشتغال  یجهرم یآقا

كاران قرار داد و یكوچك را در صف لشگر ب یكرد و كارگران و صاحب بنگاه ها

غلط دولت  یاست هاین امر و سیاكنون مدت هاست هر كارگر آگاه و با فكر به ا

در . برده اند یت كارگران پیا وضعگذشته در رابطه ب یدولت ها ینهم و دهم و حت

 یكه تالش م، انید آگاه تر و متحدتر شوند تا كارفرمایكارگران با یط فعلیشرا

خود و  یها یو ولخرج یش و نوش و خوش گذرانیشه بار خسارت و عیكنند هم

ا هر تشكل یكا و یل سندیاندازند، با تشكیفرزندانشان را به دوش كارگران ب

كمرشكن متحمل شوند تا كارگران قادر باشند به مبارزه  یگر ضربه ایمستقل د

ده یكارگران و مردم را به بند كش یكه دست و پا یسیپل یه داریه سرمایعل یقطع

خواه، یف و آزادیهمكاران، زحمتكشان، كارگران و مردم شر. ندیاند اقدام نما

ئوالن و از مس یو شمار ینگران كننده از طرف نخبگان اجتماع یاز آمارها یبرخ

د هم یدان یا میزان آیفاش شده است، عز یاجتماع یب هایپژوهشگران ارشد آس

د یدان یا میآ. اد هستندیر مسئله اعتیون نفر در كشور درگیلیم 5/5اكنون 

ش از ید طالق بیدان یا میدرصد كاهش داشته، آ 01ك به یازدواج در سال گذشته نزد

كشور  یبه زندان ها یهزار نفر ورود 611د ساالنه یدان یا میآ. درصد رشد كرده 6

سال  01به  یوه گیسال و سن ب 01گار به یدن سید سن كشیدان یا میآ. وجود دارد

نده فرزندانمان در خطر یآزان یده است، عزیرس یسالگ 01به  یگر یو سن روسپ

ه استاندارد و یت، خانه، كاشانه، كار، تغذیالت، امنیفرزندانمان تحص. است

خواهند، از  یم یزیاهو و جنگ و خونریبه دور از ه یتمندانه و انسانشراف یزندگ
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برآمده از بطن  یمستقل كارگر ید، تشكل هاید و دست بكار شویدار شویخواب ب

روشنفكران  و ین كارگرشرو، فعاالیكارگران آگاه و پ. دیل دهیكارگران را تشك

 یل فشارهایبه دل یرگیپس از د یكیاجات كارگران كه یبرآوردن احت یبرا یكارگر

و فساد  یو ناعدالت ی، اجاره مسكن كمرشكن، ظلم و ستم و نابرابریكاری، بیگران

در  یراه دراز .دید كمرشان خم شده، متحد شویاد و كاهش قدرت خریو فحشا و اعت

 یو ارتباط متقابل با آنها، برا یمتشكل كردن جنبش كارگر یبرا ؛میش داریپ

 یجیات و جزوات تروی، بولتن، نشریز لحاظ آموزش حقوقكارگران ا یازهاین نیتام

اجتماعی  یو جنبش ها یكارگر یجمع كردن محافل و حوزه ها یو برا یغاتیو تبل

كه حق  یواقع یو دموكراس یدن به آزادیرس یك صف واحد، برایدر  متحد با آن

 .د بدون وقفه تالش و كوشش كردیمسلم همه هست با

 یاسفندشكفد بر برف  یخون ما، م

 شكفد بر الله یخون ما، م

 راهن كارگرانیخون ما، پ

 راهن دهقانانیخون ما، پ

 راهن سربازانیخون ما، پ

 راهن خاك ماستیخون ما، پ

 ...سازد یرا م ینم نم باران، با خون ما، شهر آزاد

 ...سازد  ینم نم باران، با خون ما شهر فرداها را م

 راهن سربازانیاهن دهقانان، خون ما، پریراهن كارگران، خون ما، پیخون ما، پ

 راهش پر رهرو  یادش گرامی یاد خسرو گلسرخیشعر از زنده 

 زنده باد كارگر

 یو برابر یزنده باد آزاد

 یزنده باد تشكل مستقل كارگر

 ینده باد جنبش كارگریپا
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