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   چاره کارگران
 

   م آذرماه هشتاد و ششنه                                                                                              یشاهرخ زمان
 

         
کارگر و سرمايه دار ندار، فقير و غنی، ارباب و رعيت و  تاريخ کل بشريت، تا کنون تاريخ مبارزه طبقاتی بين دارا و

 اردوی آفرينندگانرف ديگر، يعنی درطدرشماری دارای ثروت و قدرت هستند وانگشت  يک طرف عدهدر. بوده است

مبارزه بين اين دو طبقه، . و فقر واحتياج چيز ديگری نيست و زحمتزشهای مادی و معنوی جامعه جز کارواقعی ار

  .پنهان، جريان اصلی تاريخ بوده است گاهی آشکار و گاهی

 دارد که در جريان مبارزه خود ضربات دويست ساله به عنوان بخشی از طبقات ستمديده تاريخ، گذشته ایطبقه کارگر

  .و به دست آوردهای بزرگی نيز نائل آمده است سنگينی به طبقه سرمايه دار وارد کرده

کارگران در . جدا از دولت و سرمايه داران می باشد يکی از مهمترين اين دست آوردها داشتن تشکل مستقل کارگری،

آنان می دانند که کليه نعمات مادی و معنوی . ه يک دست صدا نداردرسيده اند ک جريان مبارزه خود به اين نتيجه

بنابراين بايد در مقابل  .ثمره کار و زحمت و خالقيت کارگران می باشد که توسط سرمايه داران غارت می شود جامعه

طبقه مولد  ی اتحاد طبقاتی کارگران به عنوان يک اين بهره کشی و غارت مقاومت کرد و اين امر فقط فقط در سايه
دولت حافظ  اگر نظام سرمايه داری و. غارتگران اين ثروت، يعنی طبقه سرمايه دار ممکن می باشد در مقابل ثروت

کارگران توليد کننده تمام امکانات  آن در مقابل ما کارگران دارای ثروت و قدرت و امتياز می باشد، در مقابل ما

سرمايه داران و عوامل آنها عين انگل و زالو از . می باشيم....  الت وجامعه از پوشاک و خوراک تا مسکن و ماشين آ

بيکاری، نا  تغذيه می کنند و برای ادامه اين غارت و چپاول با ايجاد رقابت، دو دستگی،گرسنگی، نتيجه کار و فکر ما

   .و با تفرقه در صفوف کارگران به بهره کشی خود ادامه می دهند... اميدی و 

در ) سنديکا(هستيم بايد با ايجاد تشکل های مستقل خود  ا جمعيت چهل ميليونی که اکثريت غالب جامعهما کارگران ب

. خود را متحد و يکپارچه کرده و به يک قدرت تاثير گذار و تعيين کننده تبديل شويم مقابل طبقه سرمايه دار، صفوف

مقابل طبقه ما، برای  ن ياد بگيريم که چطور درکارگران بايد درس اتحاد را از دشمنان خود يعنی سرمايه دارا ما

می بينيد که چطور وقتی يک حرکت .کنند مکيدن خونمان و غارت دست رنجمان، يکدست و يکصدا حرکت می

   .يکپارچه و برای سرکوب کارگران به جلو می آيند کارگری صورت ميگيرد، تمامی آنها به صورت

  و بی گرسنگی، بيکاری  مقابل ما کارگران، در بهره کشی   و  غارتایبر سرمايه داران  مقابل اين قدرت متحد  در

.چاره ما کارگران وحدت و تشکيالت است:  آيندگی مان  
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