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ديکارگران جهان متحد شو  
١٣٨٧هم آبان دنوزشنبه يک                                                                          بينا داراب زند                        

 
  

پيام آندرو فرگوسن دبير اتحاديه "اگر خود را يکی ازفعاالن صنفی و يا سياسی طبقه کارگر می دانيد بايد به پيام 

و سپس .  گوش دهيدبا دقت  "يو ساوث ويلز در ايالت نCFMEUکارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی

" ، " آلمان موج وسيع اعتراضات کارگری در" :آوريد از تحرکات کارگران جهان به خاطرگشته راخبرهای چند روز

رانندگان قطارها در فرانسه "،" پيام اعتصاب کارگران و کارکنان يونان،داران نمی پردازيم  سرمايه هم بهما يک يورو 

اولين برداشت، به اين نتيجه خواهيد در ". کشور چيندر" کارگران" محترمانه و قانونی قتل عام" ،"اعتصاب آردند

رسيد که بر خالف تصورتان که می پنداشتيد فقط سرمايه داران ايرانی و حکومت مذهبی وابسته به ايشان است که 

کوب و شالق و سرنيزه می دهد، نظام سرمايه داری در سراسر دنيا، پاسخی جز پاسخ خواسته های کارگری را با سر

  . برای کارگران جان به لب رسيده نداردزور و سرکوب 

 درآمدهای ميلياردی خود تنزل کوچکی ازحتمًا تا به حال شنيده ايد که چگونه سرمايه داران در سراسر جهان از ترس 

 يورش آورده اند و به تنها چيزی " امن"انتقال سرمايه هايشان به صنايع و مناطق به بازارهای مالی و بانک ها برای 

رشته های توليدی، .  که نمی انديشند، حال و روز کارگرانی است که در اين صنايع و مناطق مشغول کار بوده اند

رگران بيکار نيز که تمام کا.  يکی پس از ديگری سقوط می کنند و همراه خود کارگران زيادی را به بيکاری می کشند

 ی خود، پير و ندگی شان متعلق به بانک هاست، به علت عدم توانايی پرداخت وام هايشان،  همراه با اعضا خانوادهز

اما سرمايه دار خونخوار، .  خيابان ها  آواره می گردندبدون سر پناه درخانه هايشان بيرون شده وجوان و خردسال، از

  . را به کشورها و صنايع امن تر منتقل می کند تا نرخ سودش حتی درصدی هم کاهش نيابدبه سرعت سرمايه خود

و از خود " منافع ملی"برای حفظ " صبر انقالبی"اما با تزوير کارگران را به داشتن .  سرمايه مرز و وطن ندارد

و کارگران نا آگاه نيز درد و رنج توانفرسا را تحمل می کنند و به خيال .  می کنددعوت "  مام وطن"گذشتگی برای 

طبقه  .اما واقعيت جز اين است.  خود و خانواده شان را قربانی کرده اند"  دين و مذهب"و " وطن"خود  در راه حفظ 

ببيند که برای سرمايه دار .  دبرهاند و دنيا را آنطور که هست ببين" مرز و وطن"کارگر هم بايد خود را از توهم 

او در هر کجای دنيا که بتواند .  تفاوتی ندارد... کارگر ايرانی و استراليايی و هندی و مکزيکی و يونانی و آلمانی و 

حکومت .  می شود" وطن اش"از نيروی کار ارزان تر و سود بيشتر بهره ببرد، برای چند صباحی، سکنی گزيده و 

و سرکوب تعرضاتشان  با يکديگر رقابت می کنند تا " وطنی" در يورش به حقوق کارگران های سرمايه داری نيز

جلوه دهند و آنان را به شراکت در بهره کشی و استثمار طبقه کارگر " امن تر"حريم خود را برای سرمايه جهانی 

 به قراردادهای موقت و سفيد از اين زاويه است که ما می بايست تغيير در قانون کار و روی آوری.  بومی جلب کنند

و آنگاه است که .  امضا و سرکوب تعرضات کارگری و اقدامات اتحادی و تشکل يابی کارگران ايرانی را ببينيم

متوجه می شويم اقدامات فاشيستی حکومت مذهبی و دولت احمدی نژاد با همتايان اروپايی و آمريکايی و آسيايی و 
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  .تمامًا تهاجم سرمايه جهانی بر طبقه کارگر جهانی استآفريقايی خود هيچ فرقی ندارد و 

به علت تشويق و ترغيب کارگران ايران به اتحاد و " صالحی"و " نجاتی"و " نيکوفر"و " منصور اسالو"اگر ديروز 

از اتحاديه کارگران " نول واشينگتن"تشکل و مبارزه برای حقوق حقه شان در بند بودند، تا کمتر از يکماه ديگر 

او نيز چون رفقای ما به جرم مبارزه و مقاومت برای  .  اختمانی ايالت ويکتوريای استراليا به زندان خواهد رفتس

حفظ منافع و آزادی طبقه کارگر جهانی سرکوب شده و قهرمانی از ميليون ها قهرمان کارگری در سراسر جهان 

يرانی به کارگران استراليايی به مراتب نزديک تر يک کارگر ا. سرنوشت! ی تفاوت از اين امر گذشتنبايد ب.  است

  !است تا به يک سرمايه دار ايرانی

ما، فعاالن کارگری ايران، می بايست در مدت باقی مانده، حقايق دنيای سرمايه داری را برای کارگران ايران توضيح 

و چه زمانی بهتر اين ! کارگران راثابت کنيم لزوم اتحاد جهانی ! نشان دهيم يگانگی طبقه کارگر جهانی را.  دهيم

 ، که حق تمامی کارگران جهان"نول واشينگتن" حکومت استراليا و دفاع از حق لحظه و اقدام مشترک در اعتراض به

  !است

!کارگران جهان متحد شويد  
 

 بينا داراب زند

 عضو شورای نمايندگان کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری در ايران

٢٠٠٨ نوامبر ٩ برابر با ١٣٨٧ن  آبا١٩  
 


