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  هم سنديكاهاي مستقل باز باره دستمزد و در

 زاده حسينيآ

توانند از سطح حداقل معيشت خود در برابر هجوم صاحب دانند در صورت داشتن سنديكاهاي مستقل ميعموم كارگران مي
اصلي بنگاهمديران  صاحبان و هاي دولتي وشبه دولتي ودسته اخير كه شامل مديران بخش منصبان سرمايه در ايران دفاع كنند.

بهترين زمان ممكن براي شليك  پشت سنگر وزارت كار به خوبي در روزهاي پاياني هر سال يعني در هاي خصوصي هستند در
  كنند.اعالم مي بخشنامه دستمزد را صادر و توپخانه به خاكريز جبهه غير همبسته كارگران،

اند خاكريزهاي خود را جابه جا كرده آنان مجبور شده سال بدتر ازسال هاي قبل است و از يك طرف وضعيت معيشتي كارگران هر
 .حوزه هاي بحراني در پيش روي آنان قرار نخواهد گرفت اگر نجنبند سرنوشتي بهتر از وضعيت كنوني ساير عقب بنشينند و و

كالنتري از جمهوري اسالمي در امور محيط زيست همنوا با عيسي معصومه ابتكار معاون رئيس به وضع محيط زيست كشور بنگريد.
 به سطح علمي پائين مدارس، در دهه آينده مي دهد. وزراي پيشين كشاورزي خبر از غيرقابل زيست شدن بخش بزرگي از كشور

بسياري  اند ومراكز آموزشي نگاه كنيد كه در آن چهار ميليون دانش آموز از رفتن به مدرسه باز مانده امكانات حقير و دبيرستان ها
يا اوضاع ترافيك را در  تامين اجتماعي دقت كنيد و درمان دولتي و به وضع مراكزبهداشت و اند.بديل شدهاز آنان به كودكان كار ت

 انبوه عظيم مشكالتي كه به بن بست رسيده و با ادامه وضع كنوني به فاجعه خواهد انجاميد.، شهرهاي بزرگ نيم نگاهي بياندازيد

روزه  امات غيرمسئول حكومت بدون برخورد جدي قضائي با آنان هردزدي اموال عمومي توسط مق از طرف ديگر اخبار چپاول و
هاي به حق خود اين شرائط كه تنها براي خواسته در مقابل با كارگران به جان آمده از گردد كه مايه شرم هر ايراني است واعالم مي

و تشويش اذهان عمومي  كشوركوچك ترين حقي قائل نشده و به اتهام اخالل در امنيت  ،اعتصاب مي زنند دست به اعتراض و
  سخت ترين برخوردهاي قضائي صورت مي گيرد.

يا استراليا  كانادا امريكا، اقامت گزيدن در اروپا، به مهاجرت و آنان قادر كارگران ايران جائي براي زيستن جز مملكت خود ندارند.
 شوند وان درجه سوم كشورمحسوب ميحال زوال است.كارگران ايران شهروند زحمتكشان است كه در اين ميهن كارگران و نيستند.

مبارز خود نايستند  درپشت سر همكاران آگاه و هاي مستقل دست نزنند وتشكل اي جدي براي تشكيل سنديكاها واگر به مبارزه
  عراقي نخواهند داشت. افريقائي و آوارگان سوري و افغاني و توان پيش بيني كرد كه سرنوشتي بهتر از كارگران هندي،مي

براي  سال گذشته براي خانواده كارگران نباشد و سالي بدتر از ،براي اينكه امسال گرفت وجلوي اين هرج ومرج را  بتوان براي اينكه
  كارگران نيازمند سازمان دادن خويش هستند. ،مانع بيكاري بيشتر نيروي كار شد شرمانه افسار زد واينكه بتوان به بهره كشي بي

اتحاديه هاي حرفه  سراسري و منطقه اي و هاي محلي وگام هاي بعدي تشكيل سازمانسپس در در وهله اول سنديكاهاي مستقل و
آنگاه صاحبان قدرت، نمايندگان كارگران را پذيرا خواهند شد  احقاق حق. اين تازه شروعي خواهد بود براي قدرت نمائي و ...  اي و

  و در مقابل خواسته هاي آنان كوتاه خواهند آمد.



صاحبان قدرت فقط قدرت متشكل كارگران را به  گران گوش شنوائي نخواهند يافت.درخواست هاي كار و البه و تا آن زمان عجز
بلكه همبستگي خودشان رقم خواهد زد.  در آن صورت سرنوشت كارگران را نه بخشنامه دستمزد وزارت كار حساب خواهند آورد.

  تواند كابوسي براي كارگران يا دشمنان آنان باشد.         امسال مي

 


