صدايی که طنين انداز است وخاموشی نمی گيرد.
روزجھانی کارگر برای طبقه کارگرمعنای خاصی دارد.دراﯾن روزھمه ی مزدبگيران
در سراسر گيتی ھمبستگی خود را با راھپيماﯾی ھای گسترده فرﯾاد زده ،تا
تاکيدی باشد براتحاد ھر روزه کارگران.
از سال  ١٨٨٦که کارگران شيکاگوﯾی برای ٨ساعت کار ودستمزدی عادالنه به
رگباربسته شدند و رھبران شان پس از محاکمه ای نماﯾشی در بيدادگاه محکوم
به مرگ شدند،تا به امروز ھنوز ھم کارگران برای دستمزدی عادالنه در ازای
٨ساعت کار مبارزه می کنند.آنچه اسپاﯾز،کارگرقھرمان شيکاگوﯾی به سرماﯾه
داران گفت،امروز به حقيقت پيوسته است.در ١١نوامبر) ٢١آبان( ١٨٨٦اسپاﯾز
درحالی که به طرف سکوی اعدام می رفت باصدای بلندی گفت»:صداﯾی که امروز
می
خواھيد به سکوت وادار کنيد ،روزی درجھان طنين انداز خواھد شد«امروز بعداز
گذشت  ١٢٧سال اﯾن صدا ُپر شورتر ازھميشه در سراسر جھان طنين انداز شده
است.ھرچند اﯾن صدا پس از بيست سال آن ھم درسال ١٢٨٥با تولد اولين سندﯾکا
به ھمت کارگران چاپخانه ھا و راد مرد اﯾن عرصه محمد پروانه در اﯾران
انعکاس ﯾافت.ولی اولين گراميداشت اول ماه مه ،بعداز  ٣٦سال ميسر
شد.خواسته ھاﯾی که درسال  ١٣٠١در اولين گراميداشت اول ماه مه عنوان شده
است،بازھم خواست ما بعداز٩٠سال است:
آزادی داشتن سندﯾکا  -آزادی بيان ومطبوعات -آزادی اعتصاب وراھپيماﯾی-
داشتن قانون کار وتامين اجتماعيی مترقی -شرکت درتصميم گيری ھا ازجمله
تغيير قانون کار ورفع بيکاری  -جلوگيری ازاخراج کارگران -شرکت فعال در
امورکارخانه ھا درجھت بھبود وضعيت کاری کارگران و واحدھای توليدی
وخدماتی -شرکت درتصميم گيری ھای کالن برای داشتن قوانين مترقی وانسانی
برای طبقه کارگر وھمه مزد بگيران ومردم اﯾران -داشتن نماﯾندگان واقعی
کارگری درمجلس -بودن نماﯾندگان واقعی زحمتکشان درھيات مدﯾره سازمان تامين
اجتماعی،شورای عالی کار،وزارت کار....
اما دوستان! ھمگی اﯾن خواسته ھا قابل دستيابی است،اگرکارگران وھمه
مزدبگيران درسندﯾکاھای کارگری متشکل شده باشند.
پدران ومادرانمان برای دستاوردھاﯾی که امروز براﯾمان بسيار عادی است راه
ُپر فراز ونشيبی را از سر گذرانده اند .ھنوز ھستند پدرانی که فراموش
نکرده اند زمانی که که درسال١٣٢٥کارگران وزحمتکشان خواستار  ٨ساعت کار
وتعطيلی روزجمعه باحقوق ،تعطيلی ساليانه باحقوق،بازنشستگی و ...تالش می
کردند،.بودند بسياری ازعقب مانده ھای فکری که عنوان می کردندکه»:مگر می
شود روز جمعه کارنکرد ومزد گرفت .درخانه بخوابی حقوق بگيری به عنوان
تعطيلی ساليانه.کار کرده ای وحقوقت را گرفته ای حاال می خواھی کار نکنی
پول حرام بگيری به عنوان بازنشستگی.می خواھندتنبلی را رواج بدھند،اﯾنھا

کافرند،اﯾن ازخدابی خبرھا پول مفت وباج خواھی را به بچه ھای ما ﯾاد می
دھند«.
اما دوستان زمستان رفت و روسياھی به آنانی ماند که چنين به درﯾوزگی به
دامان سرماﯾه آوﯾخته بودند .اما ھنوزکارھای بسياری مانده.ھنوز ھم
بيکاری،اخراج،دستمزدھای ناچيز،قانون کار وتامين اجتماعی مورد حمله سرماﯾه
داری در سراسرجھان قراردارد.نھادھای سرماﯾه داری که قصد دارند کارگران
را به بردگی بگيرند مانندصندوق بين المللی پول،سازمان تجارت جھانی،با
ھماھنگی سرماﯾه داری داخلی کشورھا برای دزدﯾدن نان خانواده ھای کارگری
متحد شده اند.پاسخ طبقه کارگر وھمه مزدبگيران جھان به اﯾن حمله ھا
ھمبستگی،اعتصاب،ھمدردی،سازماندھی برای تصاحب نھادھای قدرت است.در
کوبا،
وﯾتنام،قبرس،حکومت ھا در دست طبقه کارگراست.دراکثرکشورھای اروپاﯾی مانند
فرانسه،آلمان ،انگليس،سوﯾس،سوئد،فنالند،روسيه وکشورھای آمرﯾکای جنوبی
مانند نيکاراگوئه،پرو،برزﯾل ،ونزوئال ،و آفرﯾقای جنوبی...کارگران درمجلس
ودرحکومت دارای وکيل و وزﯾرھستند.در ٢سال اخير فدراسيون سندﯾکاھای کارگری
ث -ژ -ت فرانسه توانسته است اکثرنھادھای مردمی ازجمله شوراھا وشھرداری
را تصاحب کند و در برابرخواسته ھای سرماﯾه داری کشورش نه تنھا اﯾستادگی
،بلکه آنھا را درجھت اعمال سياست ھای ضدکارگری به عقب نشينی وادارکند.
دوستان کارگر! ازاﯾن تجربيات وتجربيات پيشکسوتان کارگری کشورمان درس
گرفته دست ھاﯾمان را به ھم پيوند زنيم.
اعضای ھيات ھای مدﯾره سندﯾکاھای کارگری اﯾران!
سالھاازبازگشاﯾی وفعاليت سندﯾکاھای کارگری شرکت واحد – ھفت تپه –
فلزکارمکانيک – نقاش – اتحادﯾه پروژه ای می گذرد.متاسفانه ما جز در
مواردی کوتاه تالشھاﯾمان پراکنده بوده است واز حماﯾت ﯾکدﯾگر بصورت قاطع
ومتحد برخوردار نبوده اﯾم .در سال جاری کوشش ھاﯾمان را افزون کرده و
اميدوارﯾم در سال جدﯾد مبارزاتمان راپيرامون دستمزد ھای حقيرانه،گرانی
،بيکاری،حقوق ھای عقب افتاده ،قانون کاری مترقی وبه سود زحمتکشان وقانون
تامين اجتماعيی در حدشخصيت کارگران اﯾران ،آزادی زندانيان کارگری وازھمه
مھمتر آزادی برپاﯾی وفعاليت آزادنه سندﯾکاھای کارگری متحد شوﯾم.
بياﯾيدامسال را به ھم اندﯾشی و ھمپوشانی وھمبستگی کارگری درعرصه اعالم
خواسته ھای مشترک درعرصه مبارزه با دستمزدھاﯾی حقيرانه،پيش نوﯾس
ارتجاعی
قانون کار و تامين اجتماعی تبدﯾل کنيم .متحد شوﯾم وسرمشقی قدرت مندانه
ازتالش ھای کارگری وسندﯾکاﯾمان در پھنه جامعه به نماﯾش بگذارﯾم.
١٣٩٢/٢/١٠

سندﯾکای کارگران نيشکرھفت تپه
سندﯾکای کارگران فلزکارمکانيک تھران وحومه
ھيات بازگشاﯾی سندﯾکای کارگران نقاش وتزﯾينات تھران وحومه

