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 !اه باشيدآگ

  يکی از فعالين سنديکا بازداشت شد

  
   م آذرماه هشتاد و ششنه                                                                                              یاماريصالح ک

 
       

کسب آگاهی از آنچه که در آشکار و پنهان . بدترين درد و آفت برای يک جامعه، نا آگاهی و به تبع آن بی تفاوتی است

حساس جامعه می گذرد، وظيفه هر انسان مسئول و صاحب فکر است که نسبت به سرنوشت خود و جامعه اش ا

  . مسئوليت می کند

. کارگران نقاش ساختمان همچون ديگر کارگران در صنوف مختلف، تحت ستم و محدوديت های فراوانی قرار دارند

اما تالش تعدادی از پيشروترين کارگران که نسبت به حقوق طبقاتی خود آگاهی پيدا کرده بودند، باعث شد تا برای 

  مله همه جانبه رهايی از اين وضعيت اسف بار که با ح

  از طرف کارفرماها و انبوه سازان با کارشکنی در پرداخت دستمزدها،  

  از طرف انجمن صنفی با مزدوری و کالهبرداری های مالی و فريب کارگران،

و از طرف دولت و حاکمان سياسی و اقتصادی با عدم تامين نيازهای اجتماعی کارگران اعم از بيمه و مسکن و عدم 

  کل مستقل کارگران توسط وزارت کار،قبول حق تش

سنديکايی . اين روزنه جز اقدام برای تاسيس سنديکای کارگری نبود. بوجود آمده بود، روزنه ای از اميد پديدار شود

 سازمان بين الملی کار، کامال به ٩٨ و ٨٧ قانون کار و تعهد نامه های ١٧٨ قانون اساسی، ماده ٢۶که طبق اصل 

و نه با باندبازی ها و انتخابات فرمايشی که در (سنديکايی که با اری آگاهانه کارگران . ی استحق، مشروع و قانون

مسئوليت می يافت تا برای تامين بيمه و مسکن کارگران ) همه انجمن های صنفی و شوراهای اسالمی کار رواج دارد

اما گويا سرمايه . مايان سازماندهی کندبا دولت چانه زنی کند و يا برای افزايش دستمزد، خود را در برابر کارفر

هيات بازگشايی سنديکا که خود را برای برگزاری . داران چشم ديدن تحقق اين کمترين خواسته های ما را نداشتند

. اولين مجمع عمومی کارگران آماده می کرد، به يکباره مورد خشم سرمايه داری و عوامل مزدورش قرار گرفت

لترين عضو سنديکا و تهديد ساير اعضا به دوری سنديکا، از طرف عوامل امنيتی نيروی دستگيری رضا دهقان، فعا

  .انتظامی، از نمونه های اين خشم ناشی از ترس شان بود

آيا داشتن يک تشکل مستقل که بتواند حقوق قانونی : حال وظيفه همه ما کارگران است که اين سوال را از خود بپرسيم

بايد ! آيا همه اينها اقدام عليه امنيت است؟! آيا خواست بيمه و مسکن خالف قانون است؟! ست؟ما را مطالبه کند، جرم ا

  اين سوال در ذهن ما بوجود بيايد که چرا سرمايه داری از اتحاد و تشکل يابی ما ميترسد؟ 

 آنها را به ضرر آنها کارگران را دشمن خود می پندارند و هرگونه تالش برای اتحاد، از سوی: جواب اما واضح است

پس باز بايد دقت کنيم تا آنهايی را که با ما دشمنی کردند بشناسيم، يعنی آنهايی که منافعشان بر . منافع خود می بينند
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  انجمن صنفی، سازمان کار و پليس امنيت،: ضد منافع کارگران است

. مبارزاتی ما را فرسايش دهدانجمن صنفی به عنوان تشکيالتی که به دست سرمايه داری ساخته شده تا نيروی 

سازمان کار به عنوان نماينده دولت سرمايه داری که به تمامی حامی همان انجمن صنفی است و به نقش ضد کارگری 

  .و در آخر پليس امنيت که به عنوان بازوی نظامی دو نهاد قبلی نقش ايفا می کند. آن مهر تاييد قانونی می زند

اشتراک منافع اين سه ضلع مثلث سرمايه داری است که اکنون از همه سو به سنديکای در نتيجه همکاری تنگاتنگ و 

  . ما کارگران حمله می شود

اين روزها کارگران نقاش ساختمان بايد تصميم سرنوشت سازی بگيرند؛ يا در مقابل فشار های سرمايه داران، از 

آوريم و به گوشه خانه های خود بخزيم و با دم غنيمتی تهديدات ساده تا بازداشت و اتهام های سنگين، سر تسليم فرو 

و يا به خود آييم و با پيوستن به سنديکا و برگزاری مجمع عمومی به همه نا اميديها و . يک زندگی شرم آور بسازيم

 .فشارها، به فقر و بی خانمانی و حاشيه نشينی و به تنهايی و ضعف و انفعال، پشت کنيم

 

 

 صالح کياماری  

 ١٣٨۶ هشتم آذر پنجشنبه

ن ساختماناتيتزئ کارگران نقاش و یکايسند  


