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  و بيكاری آارگران اخراجیره اتحاديه سراسرهيئت مدي اعضا و

       بازداشت شده اند؟ی به چه جرم
 

      و ششماه هشتادبهشت يارددهم هج                                                                       ی               محمد فرج
 
 

ت را تعطيل می آنند، به صورمی ايستد، آنان آارآارآارگران ازهان چرخ توليد به امرجسراسرروز اول ماه مه در 

 و بوجود  ما آارگران خالقان ثروت. دارنداتی خود را رو به جامعه اعالم ميمطالبات طبقآيند ومتحدانه به خيابانها مي

چه نيروی  ار خودمان هستيم، ما می دانيم ازما متوجه عظمت و قدرت آ ،آورندگان همه نعمات جامعه انسانی هستيم

قدرتی را يارای   وهيچ  برای همين است که در روز اول ماه مه به خيابانها می آييم. اجتماعی عظيمی بر خورداريم

.حميل آرده استتسرمايه روز اول ماه مه را با قدرت برگرطبقه آار. مقابله با صف به هم فشرده ما آارگران نيست  

 تحمل هيچ گونه تشكل خواهی ما را ايران تاب سرمايه در هستيم دشواريهای زيادی روبرو ارگران با ايران ما آ در

 و سرآوب جواب می دهند، فعالين آارگری و را با باتوم ما  و طبقاتی   صنفی  و خواستهای هرگونه مطالبه . ندارد

شرمانه ترين و سرمايه در ايران با بی . وبرويندندان و بازداشت رآارگران معترض به وضعيت موجود، هنوز با ز

تا حاال هيچ ارگانی و هيچ نهاد حكومتی سابقه نداشته . ما آارگران می آوردسرخواهد برباليی ميوقيحترين شيوه، هر

. خواست قرار بدهداست آارفرمايی را به دليل بی حقوقی های آه بر طبقه آارگر روا ميدارند مورد مواخذه  و باز 

اخراج سازی ها . هميشه حق با آار فرماست، سرمايه بنا به وضعيت موجود حق دارد هر باليی برسر آارگر بياورد

  از مراآز آار ادامه دارد، دستمزدهای زير خط  در ابعاد سراسری ادامه دارد، پرداخت نكردن دستمزد ها  در خيلی

 و قرار آارگران تعليقی و بيكار نيازهای آارگران اخراجی ودر پاسخ به ه سراسری آارگران اخراجی و بيكاراتحادي

 پيدا آرده وهيچ   و گسترده سراسری آه ابعاد   اخراجهايی  داد موقت، توسط آارگران بوجود آمده است، بنابر دليل

فرمايی هم زير سوال نرفته است، ما آارگران را آدم هم به  هيچ آار.  را پاسخ گو نمی داندنهادی  در اين زمينه خود

آرده و اينروزها با پديده بيكاری روبرو سال آار ٢٠سال يا ١۵سال يا ١٠سال يا  ۵آارگرانی آه . حساب نمی آورند

اضر فرمايی حاين سن هيچ آاره و درمی شوند چه بايد بكنند؟ واقعيت اين است آارگرانی آه شيره جانشان آشيده شد

ليقی است و پرچم اتحاديه خواهان بازگشت به آار همه آارگران اخراجی وتع. نيست نيروی آار اينها را بكار بگيرد

ما خواهان آار برای همه بيكاران هستيم   اگر . درآوردخيابان مفتح تهران به اهتزاز دراول ماه مهاين خواست را در

آيا اين خواسته ها جرم است؟ ما روز اول . ان بيمه بيكاری به همه هستيمی اين امكان وجود ندارد ما خواهبه هر دليل

يم و يك زندگی اول ماه مه به خيابان آمدن را رو به جامعه بيان آرديم، درماه مه جمع شديم، مطالبات و خواسته هايما

آارگران  تحمل ما  قابل   غير گران، اعتراض به اين وضعيتقطعنامه های اول ماه مه آار. شديمانسانی را خواستار

 مديره و هيئت  اعضای  و گرفت قرار  مورد هجوم  سنندجدر  اين روز مراسم به اين خواستها   بجای رسيدگی. بود

مطالبات آارگران مخل نظم عمومیآقايان خواست ونظراز. روانه بازداشتگاه شدندوآارگران عضو اتحاديه، دستگير  

 



 

ه را به هم می ريزيم يا سرمايه با اخراج سازيها و تعليق آردن ها  و ايجاد آيا ما آارگران نظم عمومی جامع .است 

 ميز محاآمه می قرارداد موقت، زندگی آارگران و خانواده های آنها را به خاك سياه می نشاند؟ ما آارگران را پای

و گنده می چرخند و با  و مر آنوقت مصببان اين وضعيت سرو يك اتهام واهی محكوممان ميكنند و به هزارآشانند و

ما آارگران مخل نظم . ما آارگران خلق می شود  به دلخواه خودشان زندگی می آنند  توسط  ثروتهای ميلياردی آه

سنندج به چه جرمی زندان هستند؟ درتحاديه سراسری اخراجی و بيكاراجتماعی هستيم يا سرمايه؟ آارگران عضو ا

آارگران راهی بجز متشكل . اران خانواده بيكار شده ی آارگران است زندگی هز  مملكت چه کسی جوابگویدراين

 از  و باتوم و ضرب و شتم ما را زندان.  شدن ندارند و ما برای بدست آوردن حقوق پايمال شده مان متشكل شده ايم

همچنان آه آارگران . آوردرد را آدم هم به حساب نميمنفتنها وسرمايه، آارگر. داردنميراهی آه انتخاب آرده ايم باز

انها می اول ماه مه را بعنوان روز همبستگی جهانی طبقه آارگر به خياب عليرغم ميل سرمايه، روز جهانسراسردر

ايران به اين طبقه جهانی تعلق داريم وعليرغم ميل سرمايه  دست می آشند، ما آارگران درآيند واين روز را از آار

  تعرض حاميان سرمايه ه با سرآوب وچاگر. آرديم را اعالم  و انسانيمان  ه حق ب خواسته های   و به خيابان آمديم

سراسر ايران را فرا خوان همه آارگران اخراجی وبيكار دريه سراسری آارگران اخراجی وبيكاراتحاد.روبرو شديم

.می دهد آه به اين اتحاديه بپيوندند  

 

یمحمد فرج  

١۵/٢/١٣٨۶  
سايت اتحاد: بعنم  


