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ن ملک منميصاحب ا  
( ٨٨ت در خرداد يه حاکميها تظاهرکننده علونيليمشعار  ) 

 
  ١٣٨٨تير   ٨شنبه دو                                                                                                ی و اجتماعی کارگرني از فعالیجمع

   احقاق حقوق خودین گام براي در کشور اولی سراسریشوراها ط کار وي مستقل در محیل شوراهايتشک

 د کنندگان خدمات وي با کار و تالش خود از کارخانجات بزرگ و کوچک تا تولیاجتماع ینندگان ثروت هايد کنندگان و آفريما تول

نفت و گاز و تلفن و آب و برق   ن مؤسساتيبزرگتر د دري؛ و در مدارس و دانشگاه ها در کسوت معلم ؛ تا تول  مارستان هايدرمان در ب

ت يريمد  ؛ فاقد حق مشارکت دریديع کاال و خدمات توليکنترل در توزن يرو نه تنها فاقد کمتريغ  وین سازي و فوالد و ماشیمي؛ پتروش

م ؛ بلکه فاقد تملک بر ي محروم هستیو خدمات ی و کارمندی کارگریم و از داشتن تشکل مستقل و شوراهايو اداره مؤسسات می باش

  خود محروم بوده ویافتمندانه در زندگ و شریشت مکفيک معيا و داشتن ي؛ حقوق و مزا  خود بوده و از حداقل دستمزدیديثروت تول

ا ي بهره مند شده و یمناسب و درخور زندگ و مسکن  م سرپناهي توانی سال کارکردن نمیر خط فقر مطلق قرار دارد ؛ با سيدستمزدها ز

بدتر . م ين کنيتأمح و استراحت مناسب را يفرزندان خود ؛ استفاده از درمان ؛ تفر یل در مراکز مناسب براي کمرشکن تحصینه هايهز

ان رابطه يمانکاران طماع و استثمارگر ؛ کارفرمايپ  موقت و کوتاه مدت و سپردن کارها بدستینها با قراردادهاياه تر از همه ايس و

اقعا م و ويباش ز آني موقت و با حقوق ناچید قرادادهايد دلواپس و نگران تمديستند ؛ و همواره باين خود با ما را قطع کرده و پاسخگو

 توان گفت آن حقوق را هم فاقد ی می قرار گرفته حتیبشر  ما در سطح بردگان ما قبل تمدنی و سطح زندگیارات و آزاديحدود اخت

و   یخودسانسور د همواره بايو لذا ما با. ست ين نيتأم  از به کار ما ؛ آن هميبود اما در صورت عدم ن ني برده تأمیرا غذايم زيهست

همه ما .م يابان ها نشوي در خیکارير بيم ؛ تا اسيعمل کن دن و دم نزدن ؛ي را شنیر بودن و هر حرف زوري سر بزو  خود فروخوردن

کرده و به  ر سرخميست در مقابل کارفرما و مدي بای ما ست ؛ میعياز اندک که جزو حقوق طبيک امتي ین تجربه را که براي ایبخوب

 کنند و در صورت دادن آن ؛ هزار منت یغ ميدر  از موارد از دادن آنیاريو در بسم يم ؛ در خاطره خود داريخواهش متوسل شو

ت ؛ يحاکم کهيدر حال. شان است يملک پدرياز نه حاصل کار خود ما ؛ بلکه مايدچار شده اند که امت توهم  نيو به ا  گذاشته وتوقع دارند

ان ي ؛ تا هنگامی که کارگران و کارمندان به جر٥٧سال  ان انقالبيران از صدقه سرما مقام ها را اشغال کرده اند در جريدولت و مد

کارمندان   کارگران ویجاد نشده بود و از آبان ماه ببعد و با اعتصاب سراسري ایم شاه خلليرژ وسته بودند در ساختارياعتصاب نپ

. م و درهم شکسته شد يم شاه تسليود که رژو نقل ب ؛ معلمان و پرستاران وحمل  رو ؛ تلفنين  مؤسسات کوچک و بزرگ و شرکت نفت ؛

آنان واگذار   از ما از آخوند و تجار بازار و همدستانشان همه قدرت را بهیي بخش هایو دنباله رو ی طبقاتیاما متأسفانه بعلت عدم آگاه

؛ استثمارگران هرزه ؛ بهره کشان اما بهره اش مال مفت خورها  د ارزش ها به ما تعلق دارديم ؛ توليدياه در غلطين روز سيکرده و به ا

و گاه به .  باشد یم  سواد و سرکوبگریق ؛ بيران نااليمسلط بر ما و مد  یها ؛ حجره دارها و لشکر ولگردها ؛ رانت خواران ؛ آقازاده

ن ها نموده يوش زمم و فري تقسیل کردن کارخانجات ؛ برايبه تعط  اقدامی و رانت خوارین در بازار داللي زمیطمع ارزش افزوده باال

ل فرزندش را در يتحص نهي تواند هزی است که امروزه میريکدام خانواده حقوق بگ.  کنند ی می کاریبازار ب  کوچه ویو ما را هم راه

ند و ن کيتأم   درمانش رای اساسینه هايا هزيرند و ي گیون تومان ميليم رستان سطح باال که ساالنه باالتر از پنجي و دبیيمدارس راهنما

 شده و فقط فرزندان یآموزش هم طبقات راينده فرزندان ما بمراتب اسفبار تر از ما خواهد بود ؛ زيت آيمفهوم است که وضع نين به ايا

د مملکت ملک طلق يچرا با. نه ها را دارند ين هزيغمابرندگان ثروت مردم توان تأمي ران سطح باالو بهيآخوندها و تجار بازار ؛ و مد

مطلق از آن محروم باشند ؟ چرا  تيباشد و اکثر% ٢٠ست تنها در دست حدود ي بای میثروت اجتماع% ٨٠ باشد ؟ چرا یمعدود عده

ا منتصب به يران که فرزند و ي و تاجر بازار و مدیست هزار روحانيدو ک جماعت حدوديد به دست ي تنها بایاسيقدرت س% ١٠٠



 محروم باشند ؟ و یاسيس ن مملکت از هر گونه حقوق و قدرتيگر در ايون انسان ديلي م٥٠قرار داشته باشند و حدود  ون هستنديروحان

رو منطبق است؟ جز ي و غیي ؛ عدالت طلبانه و خدای ؛ انسانیعين طبيقوان ن ها با کدامين بد و بدتر باشند؟ ايعاقبت مجبور به انتخاب ب

ن يزده اند ؟ و با کوچکتر ري همه مردم زنجیبه کمک آن بر دست و پا که یهاتيه و توجيت مطلفه فقي والیمن درآورد  هي پایقانون ب

 مردم باشند و با پول و ثروت یت براي ارائه خدمات امنیمردم و برا  منافعیست در راستاي بای که می انتظامیروهاي نیحق خواه

 .رندي گیمردم بکار مه ياه خود و برعليت سيرا در جهت منافع و امن  افته اند ؛يپرورش  ن جامعه و مردميهم

 و  ک اسارتي پس از ؛کارانيان و بي؛ دانشجو؛ جوانان؛ زنان؛ پرستارانمعلمان ؛؛ کارمندان؛ کارگران!!رانيهم زنج

خت و يکجا فرو ريترس مردم  گر توهم ويده شد دي شنی مردم بخوبیونيليرها در حضور مي شکستن زنجی ساله صدایخواب س

 خود ی انسانی تحقق خواست هایطوفان جنبش مردم سپرد ؛ لذا برا ن خود را بهيت دروغيگر مشروعيان بار دي عرز بطوريت نيحاکم

 و یمراکز صنعت  وی ؛ خدماتیدي خود را در سراسر مؤسسات تولیروهايت قدرت پخش نيم حاکمياستفاده کن ن فرصتيست از اي بایم

رو را انتخاب تا جمع آنان ي و غی ؛ خدماتیدي؛ تولیفن ندگان بخش خود اعم ازيم نماي که هستیرو ندارد در هر بخشي و غیآموزش

  آموزشگاهها رو ؛ آب وبرق و تلفن ؛ مدارس وي نیمارستان ؛ نفت گران ؛ کارکنان وزارتخانه هاي؛ ب  مستقل کارکنان ؛ کارخانهیشورا

؛   کارمندان   کارگران ؛ی سراسریتا شوراهايو نها  خود صنفی سراسریندگان هر صنف ؛ شورايل بدهند ؛ و با اتحاد نمايرا تشک

ثروت و  مي سهم خود را در تقسیاسيز قدرت سي و نیم ثروت اجتماعيل داده تا بتوانيکشور را تشک در سراسر.. ان و يزنان ؛ دانشجو

 . ميقدرت بدست آور

م در مؤسسات يت خود است قادر به سرکوب مستقيع و فقدان مشرویاسي و سیاقتصاد ی حکومت که در اوج بحران هایدر مقطع کنون

 . مينزن خود را رقم   یبردگ   تداوم اتالف وقت ؛ باست يرو نيکارخانجات وزارتخانه ها ؛ مدرسه و دانشگاه و غ ؛

 یست به هدف امروزي بای کارکنان و کارگران نه تنها می متحده سراسریتا شوراهاينها  محل کار و سراسر صنف ویل شوراهايتشک

است يو سهم خود در اقتصاد و س  طبقات ني ایست در درجه اول منافع طبقاتي باین شوراها ميل گردد ؛ ايکارگر و کارمند تبد هر

از کوچک هر چند مهم يک امتيد ؛ گرفتن يط کار خود سرگرم ننماي در محیازات جزئيامت  را هدف قرار دهد و فقط خود را بهیمملکت

.    شودی از کف آنان ربوده میمراحل بعد وند نخورد ؛ دريران پي کل کارگران ؛ کارمندان و حقوق بگیاتاگر به منافع طبق اما است

را  ست سال قبل و امروزيا بي یمه ؛ حق مشارکت کارکنان در سي و با ثبات ؛ بیاستخدام رسم ا ؛يزان حقوق ؛ مزاي ساده است ؛ میليخ

ک شوک ي دلخوش کردند و در یاز جزئيتنها به امت را کارکناني قبل است زی از دهه هاار اسفبارتري بسیط امروزيشرا  د؛يسه کنيمقا

 کبارهي دستاوردها یران تماميران و مجلس و مديأت وزيک نشست و برخواست هيمقرارات در  ن وير قوانييا با تغيو تورم و   یمتيق

 خود را با منافع ی مقطعیخواست ها ستند نتوانرانين علت است که کارگران و حقوق بگيتنها به ا نيبرباد رفت ؛ و ا

 . وند بزنندي دراز مدت خود پیطبقات
رد به بر ي نتوانسته ابتکار عمل را بدست گی و اجتماعیاسي و سی اقتصادیبحران ها ت با غرق شدن دريپس تا فرصت هست و حاکم

 یندگان معرفي مختلف نمایاز بخش ها ا مؤسسهيک کارخانه و ير است در ي امکانپذین امر به سادگيم و اي خود اقدام کنیشوراها یيپا

 یان کار به اصالح و بهبود راهکارها و برنامه ها مي دهند ؛ در جریل ميتشک ا آن مؤسسه راي کارخانه و یندگان شورايو جمع نما

ندگان با هم يندگان مستقل است و نمايمان یل شورايباشد مهم تشک  ز درست و روبراهيست در لحظه اول همه چياز نينمود و ن توان اقدام

 گريرو مرتبط و از طرف دي و غین سازيا ماشي و یا لوله سازيکارخانجات فوالد " مثال  گر کارخانجاتيصنفان و هم رشته ها در د

پرستاران کارگران ؛ کارکنان و معلمان و  ی سراسریتا شوراهاي و شهر و استان و نهای در شهرک صنعتی منطقه ای شوراهایبرا

 ی و سراسریالت منطقه ايران و فرمانداران و استانداران تشکيا مديو جماعت و  ت ائمه جمعهيل شوند ؛ همانطور که روحانيتشک

ن و يکارگران ؛ کارمندان ؛ معلم  است کهی مستقل و سراسریل سازمان هايتنها پس از تشک  م ؛يست داشته باشي بایهم م دارند ما

  ت ؛ مشارکت ويريدر عرصه اقتصاد ؛ مد افته به طرح مطالبات بحق خودي  توانند بطور سازمانیم.... ان و يپرستاران و دانشجو

را نشان داده و  صال حاکمانيگاه و استي وزن ؛ جایت اعتصاب سراسريرش آن از طرف حاکميو در صورت عدم پذ است بپردازنديس

ت و يريو سهم در مد   هر کس به اندازه کار وتالششیبهره مند  ؛ شرافتمندانه وین انسایک زندگي   شان خواهد نشاند ويآنها را سر جا



 در یهنيخالق و م  آزاد ؛ مختار ؛ مصمم ؛یانسان ها    و آنگاه است که.  را محقق خواهد ساخت یاسيس مشارکت و سهم در قدرت

  . تفاي تحقق خواهد یو مشارکت همگان  یصلح و آزاد

  یالت سراسريتشکو  ط کاريمستقل خود در مح ی شوارهایيپابا بر

 ميرا بدست آور یاسي؛ اداره ومشارکت و قدرت سی کارکنان ؛ سهم خود از ثروت اجتماع

 ی و اجتماعین کارگري از فعالیجمع

 


