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ما توليد کنندگان و آفرﯾنندگان ثروت ھای اجتماعی با کار و تالش خود از کارخانجات بزرگ و کوچک تا توليد
کنندگان خدمات و درمان در بيمارستان ھا ،و در مدارس و دانشگاه ھا در کسوت معلم ،تا توليد در بزرگ
ترﯾن مؤسسات نفت و گاز و تلفن و آب و برق ،پتروشيمی و فوالد و ماشين سازی و غيره نه تنھا فاقد
کمترﯾن کنترل در توزﯾع کاال و خدمات توليدی ،فاقد حق مشارکت در مدﯾرﯾت و اداره مؤسسات می باشيم و
از داشتن تشکل مستقل و شوراھای کارگری و کارمندی و خدماتی محروم ھستيم ؛ بلکه فاقد تملک بر
ثروت توليدی خود بوده و از حداقل دستمزد  ،حقوق و مزاﯾا و داشتن ﯾک معيشت مکفی و شرافتمندانه در
زندگی خود محروم بوده و دستمزدھاﯾمان زﯾر خط فقر مطلق قرار دارد .با سی سال کارکردن نمی توانيم
سرپناه و مسکن مناسب و درخور زندگی بھره مند شده و ﯾا ھزﯾنه ھای کمرشکن تحصيل در مراکز
مناسب برای فرزندان خود ،استفاده از درمان ،تفرﯾح و استراحت مناسب را تأمين کنيم  .بدتر و سياه تر از
ھمه اﯾن ھا ،با قراردادھای موقت و کوتاه مدت و سپردن کارھا به دست پيمانکاران طماع و استثمارگر،
کارفرماﯾان رابطه خود با ما را قطع کرده و پاسخگو نيستند ؛ و ھمواره باﯾد دلواپس و نگران تمدﯾد قرادادھای
موقت و با حقوق ناچيز آن باشيم و واقعا حدود اختيارات و آزادی و سطح زندگی ما در سطح بردگان ما قبل
تمدن بشری قرار گرفته است .حتی می توان گفت آن حقوق را ھم فاقد ھستيم زﯾرا غذای برده تأمين بود
اما در صورت عدم نياز به کار ما ،آن ھم تأمين نيست  .و لذا ما باﯾد ھمواره با خودسانسوری و خود
فروخوردن و سر بزﯾر بودن و ھر حرف زوری را شنيدن و دم نزدن عمل کنيم ؛ تا اسير بيکاری در خيابان ھا
نشوﯾم .ھمه ما به خوبی اﯾن تجربه را که برای ﯾک امتياز اندک ،که جزو حقوق طبيعی ما ست ،می
باﯾست در مقابل کارفرما و مدﯾر سرخم کرده و به خواھش متوسل شوﯾم در خاطره خود دارﯾم و در
بسياری از موارد از دادن آن درﯾغ می کنند و در صورت دادن آن ،ھزار منت گذاشته وتوقع دارند و به اﯾن
توھم دچار شده اند که امتياز نه حاصل کار خود ما بلکه ماﯾملک پدرﯾشان است  .در حالی که حاکميت،
دولت و مدﯾران از صدقه سر ما مقام ھا را اشغال کرده اند در جرﯾان انقالب سال  57تا ھنگامی که کارگران
و کارمندان به جرﯾان اعتصاب نپيوسته بودند در ساختار رژﯾم شاه خللی اﯾجاد نشده بود .و از آبان ماه به
بعد و با اعتصاب سراسری کارگران و کارمندان مؤسسات کوچک و بزرگ و شرکت نفت ،نيرو ،تلفن،
معلمان و پرستاران وحمل و نقل بود که رژﯾم شاه تسليم و درھم شکسته شد  .اما متأسفانه به علت
عدم آگاھی طبقاتی و دنباله روی بخش ھاﯾی از ما از آخوند و تجار بازار و ھمدستانشان ھمه قدرت را به
آنان واگذار کرده و به اﯾن روز سياه در غلتيدﯾم ؛ توليد ارزش ھا به ما تعلق دارد .اما بھره اش مال مفت
خورھا ،استثمارگران ھرزه ،بھره کشان ،رانت خواران ،آقازاده ھا ،حجره دارھا و لشکر ولگردھای مسلط بر
ما و مدﯾران ناالﯾق ،بی سواد و سرکوبگر می باشد  .و گاه به طمع ارزش افزوده باالی زمين در بازار داللی و
رانت خواری اقدام به تعطيل کردن کارخانجات ؛ برای تقسيم و فروش زمين ھا نموده و ما را ھم راھی
کوچه و بازار بی کاری می کنند  .کدام خانواده حقوق بگيری است که امروزه می تواند ھزﯾنه تحصيل
فرزندش را در مدارس راھنماﯾی و دبيرستان سطح باال ،که ساالنه باالتر از پنج ميليون تومان می گيرند ،و
ﯾا ھزﯾنه ھای اساسی درمانش را تأمين کند؟ و اﯾن به اﯾن مفھوم است که وضعيت آﯾنده فرزندان ما
بمراتب اسفبار تر از ما خواھد بود ؛ زﯾرا آموزش ھم طبقاتی شده و فقط فرزندان آخوندھا و تجار بازار ؛ و
مدﯾران سطح باالو به ﯾغمابرندگان ثروت مردم توان تأمين ھزﯾنه ھا را دارند  .چرا باﯾد مملکت ملک طلق عده
معدودی باشد ؟ چرا  %80ثروت اجتماعی می باﯾست تنھا در دست حدود  %20باشد و اکثرﯾت مطلق از
آن محروم باشند ؟ چرا  %100قدرت سياسی تنھا باﯾد به دست ﯾک جماعت حدود دوﯾست ھزار روحانی و
تاجر بازار و مدﯾران که فرزند و ﯾا منتسب به روحانيون ھستند قرار داشته باشند و حدود  50ميليون انسان
دﯾگر در اﯾن مملکت از ھر گونه حقوق و قدرت سياسی محروم باشند ؟ و عاقبت مجبور به انتخاب بين بد و
بدتر باشند؟ اﯾن ھا با کدام قوانين طبيعی ،انسانی ،عدالت طلبانه و خداﯾی و غيره منطبق است؟ جز
قانون بی پاﯾه من درآوردی والﯾت مطلفه فقيه و توجيھاتی که به کمک آن بر دست و پای ھمه مردم زنجير
زده اند ؟ و با کوچک ترﯾن حق خواھی ،نيروھای انتظامی را که می باﯾست در راستای منافع مردم و برای
ارائه خدمات امنيت برای مردم باشند و با پول و ثروت ھمين جامعه و مردم پرورش ﯾافته اند ،در جھت منافع
و امنيت سياه خود و برعليه مردم به کار می گيرند.
ھم زنجيران !! ؛ کارگران ؛ کارمندان ؛ معلمان ؛ پرستاران ؛ زنان ؛ جوانان ؛ دانشجوﯾان و بيکاران
؛ پس از ﯾک اسارت و خواب سی ساله صدای شکستن زنجيرھا در حضور ميليونی مردم به خوبی شنيده
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شد .دﯾگر توھم و ترس مردم ﯾکجا فرو رﯾخت و حاکميت نيز به طور عرﯾان بار دﯾگر مشروعيت دروغين خود را
به توفان جنبش مردم سپرد .لذا برای تحقق خواست ھای انسانی خود می باﯾست از اﯾن فرصت استفاده
کنيم .حاکميت قدرت پخش نيروھای خود را در سراسر مؤسسات توليدی ؛ خدماتی و مراکز صنعتی و
آموزشی و غيره ندارد .در ھر بخشی که ھستيم نماﯾندگان بخش خود اعم از فنی ،توليدی ،خدماتی و
غيره را انتخاب تا جمع آنان شورای مستقل کارکنان ،کارخانه  ،بيمارستان ،نفت گران ،کارکنان وزارتخانه
ھای نيرو ،آب وبرق و تلفن ،مدارس و آموزشگاه ھا را تشکيل بدھند و با اتحاد نماﯾندگان ھر صنف ،شورای
سراسری صنف خود و نھاﯾتا شوراھای سراسری کارگران ،کارمندان ،زنان ،دانشجوﯾان و  ..در سراسر
کشور را تشکيل داده تا بتوانيم ثروت اجتماعی و نيز قدرت سياسی سھم خود را در تقسيم ثروت و قدرت
به دست آورﯾم..
در مقطع کنونی ،حکومت که در اوج بحران ھای اقتصادی و سياسی و فقدان مشروعيت خود است قادر به
سرکوب مستقيم در مؤسسات ،کارخانجات ،وزارتخانه ھا ،مدرسه و دانشگاه و غيره نيست .با اتالف وقت
تداوم بردگی خود را رقم نزنيم.
تشکيل شوراھای محل کار و سراسر صنف و نھاﯾتا شوراھای متحده سراسری کارکنان و کارگران نه تنھا
می باﯾست به ھدف امروزی ھر کارگر و کارمند تبدﯾل گردد بلکه اﯾن شوراھا می باﯾست در درجه اول منافع
طبقاتی اﯾن طبقات و سھم خود در اقتصاد و سياست مملکتی را ھدف قرار دھد و خود را فقط به امتيازات
جزئی در محيط کار خود سرگرم ننماﯾد .گرفتن ﯾک امتياز کوچک ھر چند مھم است اما اگر به منافع طبقاتی
کل کارگران ؛ کارمندان و حقوق بگيران پيوند نخورد ؛ در مراحل بعدی از کف آنان ربوده می شود  .خيلی
ساده است .ميزان حقوق ،مزاﯾا ،استخدام رسمی و با ثبات ،بيمه ،حق مشارکت کارکنان در سی ﯾا
بيست سال قبل را با امروز مقاﯾسه کنيد؛ شراﯾط امروزی بسيار اسفبارتر از دھه ھای قبل است .زﯾرا
کارکنان تنھا به امتياز جزئی دلخوش کردند و در ﯾک شوک قيمتی و تورم و ﯾا با تغيير قوانين و مقرارات در
ﯾک نشست و برخاست ھيأت وزﯾران و مجلس و مدﯾران تمامی دستاوردھا ﯾکباره برباد رفت .و اﯾن تنھا به
اﯾن علت است که کارگران و حقوق بگيران نتوانستند خواست ھای مقطعی خود را با منافع
طبقاتی دراز مدت خود پيوند بزنند.
پس تا فرصت ھست و حاکميت با غرق شدن در بحران ھای اقتصادی و سياسی و اجتماعی نتوانسته
ابتکار عمل را به دست گيرد به بر پاﯾی شوراھای خود اقدام کنيم .و اﯾن امر به سادگی امکانپذﯾر است .در
ﯾک کارخانه و ﯾا مؤسسه از بخش ھای مختلف نماﯾندگان معرفی و جمع نماﯾندگان شورای کارخانه و ﯾا آن
مؤسسه را تشکيل می دھند .در جرﯾان کار به اصالح و بھبود راھکارھا و برنامه ھا می توان اقدام نمود و
نياز نيست در لحظه اول ھمه چيز درست و روبه راه باشد .مھم تشکيل شورای نماﯾندگان مستقل است و
نماﯾندگان با ھم صنفان و ھم رشته ھا در دﯾگر کارخانجات مثال" کارخانجات فوالد ﯾا لوله سازی و ﯾا ماشين
سازی و غيرو مرتبط و از طرف دﯾگر برای شوراھای منطقه ای در شھرک صنعتی و شھر و استان و نھاﯾتا
شوراھای سراسری کارگران ؛ کارکنان و معلمان و پرستاران تشکيل شوند .ھمان طور که روحانيت ائمه
جمعه و جماعت و ﯾا مدﯾران و فرمانداران و استانداران تشکيالت منطقه ای و سراسری دارند ما ھم می
باﯾست داشته باشيم  .تنھا پس از تشکيل سازمان ھای مستقل و سراسری است که کارگران،
کارمندان ،معلمين و پرستاران و دانشجوﯾان و ......می توانند به طور سازمان ﯾافته به طرح مطالبات بحق
خود در عرصه اقتصاد ،مدﯾرﯾت ،مشارکت و سياست بپردازند و در صورت عدم پذﯾرش آن از طرف حاکميت
اعتصاب سراسری وزن ،جاﯾگاه و استيصال حاکمان را نشان داده و آن ھا را سر جاﯾشان خواھد نشاند و
ﯾک زندگی انسانی ،شرافتمندانه و بھره مندی ھر کس به اندازه کار وتالشش و سھم در مدﯾرﯾت و
مشارکت و سھم در قدرت سياسی را محقق خواھد ساخت  .و آنگاه است که انسان ھای آزاد ،مختار،
مصمم ،خالق و ميھنی در صلح و آزادی و مشارکت ھمگانی تحقق خواھد ﯾافت .
با بر پاﯾی شوارھای مستقل خود در محيط کار و تشکيالت سراسری کارکنان سھم خود از
ثروت اجتماعی ،اداره ومشارکت و قدرت سياسی را به دست آورﯾم.
جمعی از فعالين کارگری و اجتماعی
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