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  و باال و در شرايطی که بدليل بيکاری گسترده در جامعهبا سوابق کاری کارگر ان سالهای گذشته هزاردر طول

ی و از اجبارباز خريد ، هيچ امکانی برای اشتغال آنان در جاهای ديگر وجود نداشته است، سن باال داشتن

در جستجوی روزنه ای با دريافت مبلغی پول اکثر اين کارگران . کارهايشان به بهانه های مختلف اخراج شده اند

 اين پولها را خرج هزينه های اندک زمانی، و پس از شدهآواره خيابانها برای تامين معيشت همسر و فرزندانشان، 

بازنشستگی و با داشتن فرزندان سن آستانه در دی از آنان بخش زياکمر شکن زندگی خود کرده اند و بدين ترتيب 

 به جای آسودگی از حاصل ثروتی که خود در جامعه توليد کرده اند، در زير آواری از خروارها ،...ودانشگاهی 

 . ن کرده استدگيشان شروع به از هم پاشيد تار و پود زن،فشار خرد کننده

 کارگر دويست هزار ه اول امسالفقط ظرف شش ماهای مسئول، از طرف ديگر بر اساس اعتراف برخی مقامه

آنان، سيمای زندگی در جامعه ما را به ی در هم شکسته قامت پيوستند که ر به خيل ميليونها کارگر بيکاری ديگ

اين کارگران علی العموم کارگران موقتی هستند که دستشان به هيچ جايی بند نيست، به واقع . تصوير کشيده است

، و  اين کارگران و خانواده هايشان برای زنده ماندن بوده استاميد تنها ،مزد زير خط فقر  آنان در زمان اشتغالدست

امروزه اين کارگران به دليل زياده خواهی سرمايه داران برای کسب سودهای نجومی، بايد با شرمندگی مضاعفی، 

درماندگی به هر ذلت و خواری برای زنده ماندن خود دست نياز به سوی اين و آن دراز کرده و از سر استيصال و 

   . و همسر و فرزندانشان  تن در دهند

نساجی قائم شهر پس از سالها توليد کوهی از ثروت و نعمت، پيرمرد ، آنجا که حکومتگرانواقعيت اينست که 

؟ چشمانشان را می .... را سير آنمتوانم حتي شكمش  ي چه آنم وقتي نم،رود  ی آجا مينم آه دخترم پنهانميب«: گويد  مي

بندند، نه تنها چشمانشان را می بندند بلکه همانگونه که شاهد بوديم طی شش ماهه اول امسال، زمينه را برای بی 

 که برای به تسليم کشاندن فرياد حق طلبی کارگران ماههاست هزار کارگر ديگر نيز مهيا کردند و خانمانی دويست

 خانواده هايشان به گروگان گرفته اند تا  برمطلقرا برای تحميل فقر و گرسنگی آنان  چيز نا دستمزدشرکت واحد، 

 .کارگری جرات دفاع از حقوق و حرمت انسانی اش را نداشته باشد

  

   کارگران 
تحت . کارگرانما  يکايکزندگی امروز کارگر نساجی قائم شهر،  آئينه ی تمام نمايی است از زندگی همين فردای 

، خود و  اشچنين جهنمی به نام زندگی، کدام انسانی است که بخواهد لب فرو بندد و در امروز و فردای زندگی



، و بنا بر حق مسلم ما کارگران برای داشتن يک زندگی  از اينرو . را در چنين وضعيتی ببيندهمسر و فرزندانش

رگران و از طريق متشکل شدن ممکن و ميسر است، بدينوسيله ما خود ما کامتحد بهتر، که تنها با اتکا به نيروی 

با هدف " سراسری کارگران اخراجی و بيکار را اتحاديهکارگران امضا کننده ی اين بيانيه، ايجاد هيئت موسس 

و يا بر قراری بيمه بيکاری بيکار و تامين شغل مناسب برای ميليونها  کارگران اخراجی تحقق بازگشت بکار 

بيکاران و  اعالم ميکنيم و از همه ،" کارگران اخراجی و بيکار بکاراشتغال حداقل دستمزدها تا زمان معادل

سراسری اتحاديه کارگران اخراجی و تعليقی در مراکز توليدی، صنعتی کشور ميخواهيم دست در دست هم در 

با اتکا به نيروی متحد خويش، کارگران اخراجی و بيکار متشکل شوند تا بدينوسيله قادر شويم دوشادوش هم و 

خواسته های بر حق مان  را به کرسی نشانده و سايه شوم فقر و فالکت، و استيصال و درماندگی را از زندگی خود 

مگر با نيروی متحد و متشکل ما نخواهد شد،  ميسر ی امربی ترديد چنينو همسر و فرزندانمان  به کناری افکنيم، 

 .کارگران
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