خطاب به کارگران ساختمان
اﯾجاد سندﯾکا و اتحادﯾه از نان شب ھم واجب تر است .
برادران و دوستان کارگر سالمھای گرم و صميمانه ما فعالين کارگری
تشکلھای صنفی کارگری را از زندانھای جھنمی جمھوری اسالمی بپذﯾرﯾد
رزﯾم ضد کارگری والﯾت فقيه به عنوان حافظ و نگھبان ميلياردرھای نظامی _
روحانی ما را صرفا" به جرم دفاع از حقوق ابتداﯾی کارگران و داشتن تشکل و
حق اعتراض که در تمامی دنيا از جمله افغانستان  ،عراق و کشورھای عربی
به رسميت شناخته شده ،به زندان افکنده است ،تا با خيال راحت به بھره
کشی از طبقات زحمتکش و غارت ثروتھای ملی به بھای فقر و فالکت و بی
مسکنی ما  ،گرسنگی کودکان ما  ،بيکاری ميليونی و نداشتن تحصيل و
درمان ...،ادامه داده تا ثروتھای ميلياردی در بانکھای خارجی برای روز مبادا
تلمبار کند .چرا که می داند طبقه کارگر  ۵٠ميليونی اﯾران که مولد تمام
ثروتھای جامعه می باشد اگر تشکل صنفی و سياسی داشته و نيروی
پراکنده و نامنظم خود را در مقابل ھجوم اﯾن زالوھای خون آشام سازمان
ﯾافته و ﯾکپارچه کند ،اﯾن دشمنان قسم خورده طبقه کارگرنمی توانند ،در
خوش خدمتی به اربابان سرماﯾه دار دستمزدھای ﯾک چھارم خط فقر برای ما
تعيين کنند ،اگر ما کارگران تشکل داشته باشيم ،نمی توانند با نابودی قانون
کار و قوانين حماﯾتی مثل بيمه ھای درمانی  ،بازنشستگی  ،بيکاری و از کار
افتادگی ،با جان و حيثيت کارگران بازی کنند ،اگر کارگران حق تشکل و حق
اعتصاب داشتند حکومت نمی توانست با پولی و خصوصی کردن توليد،
خدمات ،بھداشت و درمان و تحصيل ،اﯾن رگه ھای حياتی مردم را به کيسه
پول روحانيون و نظاميان حکومتی تبدﯾل کند ،اگر کارگران حزب سياسی و
اتحادﯾه سراسری ) کنفدراسيون ( داشته باشند ،حکومت قرون وسطاﯾی
جمھوری اسالمی سرماﯾه داری نمی تواند اﯾران را که ﯾکی از ثروتمندترﯾن
کشورھای جھان است ،رتبه چھارم نفت و گاز و دھم معدن دنيا را دارد ،از
طرﯾق غارت ثروت عمومی و واردات کاالھای بنجل با پولھا و رانتھای دولتی در
جھت نابود کردن کليه عرصه ھای توليد به فقر و فالکت کشانده ،مردم را
گرفتار باالترﯾن آمار طالق  ،فحشا  ،اعتياد  ,بيکاری  ،فساد  ،افسردگی و
خودکشی در جھان تبدﯾل کند .اگر کارگران متشکل بودند و در مقابل رژﯾم به
صورت سراسری مقاومت می کردند حکومت نمی توانست امنيت شغلی را
از طرﯾق قراردادھای سفيد امضا و موقت از بين ببرد ،و باالخره اگر کارگران
ھمبسته و متحد بودند حکومت نمی توانست تشکل ھای موجود  ،پيشروان
و فعالين کارگری را اخراج  ،زندانی و سرکوب نماﯾد.
لب کالم اﯾنکه اﯾجاد تشکل مستقل سراسری کارگران از نان شب ھم واجب
تر است  .ھم زنجيران ،ما کارگران ساختمانی که در گرمای تابستان و
سرمای طاقت فرسای زمستان در محيطھای آلوده و گرد و خاک با کمترﯾن

سطح اﯾمنی مولد جاده ھا  ،آسمان خراشھا  ،پلھا و غيره ھستيم،
کوچکترﯾن بھره ای از دسترنج خود نبرده و به عنوان برده سرماﯾه داران بر
ثروتھای ميلياردی شرکتھا و افراد پيمانکار عموما" حاکم مستقيم ﯾا غير
مستقيم حکومتی می افزاﯾيم ،اﯾن در شراﯾطی است که نصف سال بيکار
بوده و به دنبال کار جدا از خانواده آواره ی سراسر اﯾران می شوﯾم ،از
کوچکترﯾن حقوق قانونی مثل حق تشکل  ،حق اعتصاب  ،بيمه بيکاری ،
درمانی  ،بازنشستگی و از کار افتادگی محروم ھستيم.
برادران :
ما کارگران ساختمانی به عنوان بخشی از خانواده جمعيت  ۵٠ميليونی طبقه
کارگر اﯾران در مقابل بھره کشی طبقه سرماﯾه دار و دولت آن ھدف و آرمان
مشترکی دارﯾم ،که بدون متشکل و متحد شدن در سندﯾکاھا  ،اتحادﯾه ھا
ھمراه با صنوف و کارخانجات و اتحاد ھمه ی اﯾن تشکلھا در کنفدراسيون
ھای سراسری طبقه کارگر از سراسر کشور ،ھيچ شانسی برای پيروزی بر
دولت و طبقه سرماﯾه دار ندارﯾم ،فقط با تشکيالت سراسری سياسی -
صنفی کارگران در کليه عرصه ھای توليد و خدمات از جمله نفت و پتروشيمی
و ماشين سازی  ،خدمات  ،صنعت و معدن و ساختمان می توام در مبارزات
طبقاتی و کسب مطالبات اساسی خود موفق شوﯾم .برای چنين منظوری
تشکيل اتحادﯾه ھا و سندﯾکاھا در محل کار و زندگی مان ضرورتی حياتی
دارد ،فقط در ساﯾه چنين تشکيالتی کارگران و افراد بيکار می توانند به حقوق
خود از جمله حق تشکل و اعتصاب  ،تأمينات اجتماعی مانند امنيت شغلی ،
بيمه و دستمزدھا  ،بازنشستگی  ،بازگشت به کار بيکاران  ،تدوﯾن قانون کار
مترقی توسط نماﯾندگان کارگران  ،بيرون راندن نھادھای سرماﯾه داری ضد
کارگری مثل حراست و بسيج از محيط کار  ،انتخاب نماﯾندگان واقعی کارگری
از جمله شوراھای کنترل و توليد و دﯾگر خواسته ھا را به دولت و طبقه
سرماﯾه دار تحميل کرد .لب مطلب اﯾنکه چاره کارگران وحدت و تشکيالت
است .
پيش به سوی تشکيل اتحادﯾه ھا و سندﯾکاھا در صنوف و کارخانجات
پيش به سوی اﯾجاد فدراسيون سراسری طبقه کارگر
پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر
شاھرخ زمانی – زندان گوھر دشت
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