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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  رحمانیبھرام 

١۴/٠٢/١١  

  

 !؟»بعيد است حقوق و دست مزد کارگران در سال آينده باال برود«
   

   

 ١٣٨٩بھمن ]دلو[ ٢١ ظھر پنج شنبه نژاد،دولت احمدی وزير کار و امور اجتماعی ، عبدالرضا شيخ االسالمی

مازندران، در جمع خبرنگاران » ئیتشکل ھای کارگری و کارفرما «جلسه، در حاشيه ٢٠١١ بروری ف١٠برابر با 

ال خبرنگار مھر، مبنی بر اين که آيا افزايش حقوق کارگران در سال آينده در دستور کار شورای ؤدر پاسخ به س

اين موضوع اکنون با حضور نمايندگان جامعه کارگری، کارفرما و دولت در شورای «: عالی کار قرار دارد، گفت

  ».عالی کار در حال بررسی است

وزير کار و امور اجتماعی حکومت اسالمی ايران، بی شرمانه و وقيحانه ادعا کرد که با اجرای قانون ھدف مندی 

به واسطه «:  گفترا از اجرای اين قانون می گيرند، ھا کارگران از اقشاری ھستند که بيش ترين مزايا  يارانه

   ».جلوگيری از افزايش تورم و قيمت ھا بعيد است حقوق و دست مزد کارگران در سال آينده باال برود

در صورت افزايش : شيخ االسالمی، ھم چنين مدعی شد تورم در کشور مھار شده و افزايش قيمت نداشتيم، افزود

فوذ تورمی کاال در بازار دور از انتظار نيست و سبب ايجاد مشکالتی برای جامعه کارگری حقوق کارگران احتمال ن

  . می شود

 غيرواقعی و دروغين را پيش می کشد که درست ده روز قبل خبرگزاری ئیوزير کار در حالی چنين ادعاھا

زان دست ي م  حال بررسین روزھا دريته مزد استان تھران كه ايكم « : نوشت،١٣٨٩ بھمن ١٠، »سنايا«حکومتی 

ك يد يد كه حداقل مزد ھر كارگر در استان تھران باي بندى رس ن جمعيتا به اينده است، نھايمزد كارگران در سال آ

  » . تومان باشد٤٣٥ ھزار و ٣٥٩ون و يليم

ا بررسی ب«: نه اظھار كردين زمي، در ا»سنايا«ته مزد استان تھران، در گفتگو با يس كمئيوضى، رياكبر ع علی 

م كه با در نظر گرفتن پنج قلم كاالى اساسى بھداشت و درمان، خوراك، يديجه رسين نتيم به اي كه انجام دادئیھا 

ر خط فقر ي تومان در تھران ز٤٣٥ ھزار و ٣٥٩ون و يليك ميو نقل و انرژى دست مزد كم تر از  مسكن، حمل 

  ».شود محسوب می 
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که در مازندران به دليل زير ساخت ھای ايجاد شده و توجھات خوبی که از از سوی ديگر، وزير کار با بيان اين 

سوی دولت طی سال ھای اخير برای توسعه زير ساخت ھای اين منطقه صورت گرفته سرمايه گذاری ھای خوبی 

عملکرد مازندران در ايجاد فرصت ھای شغلی طی سال جاری نسبت به سال گذشته «: صورت گرفت، افزود

  ».ز بوده و در سال آينده اين روند ادامه خواھد يافتموفقيت آمي

 از اظھارات ئیبرای اين که به طور مستند دروغ بزرگ وزير کار و امور اجتماعی را نشان دھيم به نمونه ھا 

ولين خانه کارگر حکومت شان درباره بحران در صنايع و ورشکستگی آن ھا ؤنمايندگان مجلس شان و ھم چنين مس

ی ھای وسيع و گرانی و تورم بی سابقه ای که به ويژه به دنبال حذف سوبسيدھای دولتی در سراسر و بی کارساز

  .کشور در جريان است، اشاره می کنيم

جبار کوچکی نژاد، عضو مجمع نمايندگان گيالن در مجلس شورای اسالمی، ضمن اشاره به اين که گيالن با بحران 

اين نماينده مجلس، با ابراز . يد ھرچه سريع تر به اين بحران رسيدگی کندشديد کارگری مواجه است گفت که دولت با

نگرانی شديد از وضعيت کارخانه ھای صنعتی گيالن خبر تلخی را داد و آن اين ست که کارخانه ھای مھم صنعتی 

 نگرانی اين استان اعم از خاور، دخانيات، ايران پوپلين و ايران کنف در معرض ورشکستگی قرار دارند و اين

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، با اعالم نارضايتی شديد از . وجود دارد که ھزاران کارگر بی کار شوند

 ماھه حقوق کارگران برخی از کارخانه ھای گيالن خبر داد که وقتی وزير صنايع به گيالن آمد ٦عدم دريافت حدود 

 داد که انگار ھمه جا گل و بلبل است و صنعت و کارگران استاندار واقعيت ھا را بيان نکرد و طوری گزارش

  . خبر داد» ايران پوپلين رشت«اين نماينده مجلس از تعطيلی کارخانه ! وضعيت خوبی دارند

ھا بايد در  سازی يارانه  اميد علی ناظری، عضو شورای اسالمی کار مازندران خبر داد که با اجرای قانون ھدف مند

به گفته او به دليل کمبود نقدينگی و مشکل .  ھا و تعديل کارگران شاغل باشيم ز تعطيلی کارخانهانتظار موج جديدی ا

از او . خير در پرداخت حقوق و از دست دادن شغل مواجه ھستندأفروش، کارگران شاغل گرفتار مسائلی چون ت

  . افزايش بی کاری و شدت يافتن مشکالت طاقت فرسای معيشتی کارگران خبر داد

يز اکبريان، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، با اشاره به تعطيل شدن برخی کارخانجات نساجی، خبر داد عز

، ئیحسن ونا. که واردات اقالم نامرغوب، از جمله پنبه بی کيفيت، کارخانجات نساجی را به تعطيلی کشانده است

ش حامل انرژی يگی کارخانه ھا در پی افزار با اشاره به اجرای طرح يارانه ھا نسبت به ورشکستينده مالينما

  .ھشدار داد

ره کانون عالی شوراھای اسالمی کار استان تھران يت مدأي، نوشت، عضو ھ١٣٨٩دی ] جدی[ ٥خبرگزاری موج، 

 ٤٠٠دی بحران زا از مرز يتعداد واحدھای تول: دی بحرانی در کشور خبر داد و گفتيش تعداد واحدھای تولياز افزا

  . گذشتدیيواحد تول

 کرد اما ھمين چند نمونه نيز به سادگی نشان می دھند که وزير کار چون ئیاين نمونه ھا را می توان ليست بلندباال

  .س و رھبرش دروغ می گويدئير

با تصميم دولت سھميه بنزين .  دولتی تورم و گرانی به طور بی سابقه ای افزايش يافته استیدر پی حذف سوبسيدھا

ر يي تومانی خودروھای شخصی و عمومی در بھمن ماه سال جاری بدون تغ٧٠٠ تومانی و آزاد ۴٠٠ يارانه ای نيمه 

  . بنابراين، قيمت کاالھای ضروری مردم ھم چنان افزايش خواھد يافت. می ماند

 ند،ھای نقدی در جيب مردم باقی می ما يارانه  در حالی كه پيش از اين برخی مقامات دولتی وعده داده بودند دوسوم

  .استفاده از اين پول اضافی سرگردان شود اعالم قيمت ھای جديد موجب شده است افكار عمومی بر سر چگونگی
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 ٢٥٠به طور متوسط  ؛ براساس قيمت ھای اعالم شده، بھای بنزين كه قبال»آينده«به گزارش سرويس اقتصادی 

 ١٥ تومان يعنی ٢٥٠تومان به متوسط  ١۶ زر كرده است، بھای گازوئيل ايي تومانی تغ٥٥٠تومان بود، به متوسط 

برابر و بھای برق، گاز خانگی و آب بين سه تا ده برابر افزايش  ١٠ر كرده است، بھای گاز سی ان جی ييبرابر تغ

  .يافته است

در اين شرايط با توجه به آن كه متوسط مصرف گازوئيل بيش از يك ليتر در روز می باشد، قيمت گازوئيل كه در 

 تومانی در ھر ليتر ٢٣٠يابد كه به معنای افزايش   تومان افزايش می٢٥٠ تومان است، به ١٦فعلی حدود شرايط 

  .است

بنزين نيز در ھر ليتر   ھر ايرانی كم تر از يك ليتر در روز است و قيمت ھم چنين مجموع مصرف سرانه بنزين

 تومان بابت افزايش قيمت ٥٣٠سط بايد حدودا متو بنابراين، ھر ايرانی در روز به طور.  تومان افزايش دارد٣٠٠

  . ھزار تومانی مصرف می شود٤٤ھزار تومان از يارانه ١٦حدود  بنزين و گازوئيل بپردازد و ماھيانه

تومان است، اين قبض به   ھزار١٤ نفره ای ھم اكنون ٤در افزايش قيمت برق و گاز نيز اگر قبض گاز خانواده 

 ھر فرد حدود  سرانه مصرف برق و گاز يعنی به طور متوسط افزايش. ی يابد ھزار تومان افزايش م٧٠حدود 

دو ھزار تومان است و مجموعا برای افزايش قيمت آب،   ھزار تومان و افزايش قيمت آب مصرفی حدود٥ماھی 

  . ھزار تومانی مصرف می شود٤٤از يارانه   ھزار تومان١٢برق و گاز بيش از 

برابرشدن قيمت آرد و  ٤٠وجه به مصرف باالی نان در سبد خانوارھای ايرانی و در حذف يارانه نان نيز با ت

نان مصرفی روزانه ھر فرد در سه وعده دست   ھا قيمتئیافزايش بھای مصرف گاز گازوئيل مورد نياز تنور نانوا

ن جی و مايع اگر سرانه افزايش قيمت مصرف گاز سی ا. ماه است  ھزار تومان در٩ تومان در روز معادل ٣٠٠كم 

 ھزار تومان درماه در نظر بگيريم، مجموع ٤كه عمدتا در توليد مصرف می شود را  و ھم چنين نفت كوره را نيز

  .باقی می ماند  ھزار تومان می رسد و تنھا سه ھزار تومان از يارانه نقدی٤١نقدی مصرف شده به بيش از  يارانه

ح يارانه ھا گردد، به طور مثال، افزايش قيمت كرايه مسافربری اكنون اين مبلغ بايد صرف جبران آثار تورمی طر

افزايش قيمت سوخت در ھزينه تمام شده يك سوم  در حالی كه سھم.  درصد اعالم شده است١٢٥عادی بين شھری 

شديد حامل ھای انرژی بر قيمت كاالھا و خدمات و ايجاد تورم موضوعی  مبلغ فوق نيز نمی باشد، يا تاثير افزايش

  .فوق ديده نشده است ست كه در محاسباتا

که سطح   جھانی باالتر رفت، در حالی یھای انرژی و بسياری از کاالھا از قيمت ھا ھا قيمت حامل با حذف يارانه 

  .درآمدھا و حقوق مردم کم تر از يک چھام درآمدھای جھانی است

 برابر افزايش يافت و به ٣٣نسبت قيمت دولتی آن  ھا، قيمت ھر کيلو آرد به  با اجرای قانون ھدف مند کردن يارانه

  . ھا بيش از دو برابر گران شد ئی ھای لواش و بربری در نانوا دنبال آن نرخ نان

 ھا از اين پس بايد ھر کيلو آرد را  ئی ريالی تمام شد و نانوا٧۵ ئیبا تصميم کارگروه کنترل بازار عرضه آرد کيلو

نرخی و چند برابر قيمت قبل عرضه   ھای بربری، لواش و سنگک را تک  و نانبيش از سه برابر اين نرخ بخرند 

  .کنند

   ھا و پس از آزادسازی ھفت حامل  کردن يارانه افزايش نرخ آرد، در دومين روز از آغاز اجرای قانون ھدف مند

  .عالم شد، ا)بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت کوره، گاز مايع، گاز طبيعی و برق(انرژی در ايران 

 تومان و ٢٩٠ تومان، قيمت آرد نان لواش ٢٧٠، قيمت ھر کيلوگرم آرد نان سنگک گزارش خبرگزاری مھربه 

  .ن شده استيي تومان تع٣٠٠قيمت ھر کيلوگرم آرد برای پخت نان بربری 
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 ١٥٠ تومان در ھر متر مکعب افزايش يافته در حالی که قيمت ھای جھانی حدود ٣٥٠ تا ٣٠مت گاز خانگی، به قي

  .تومان است

 تومان ١٠٠ تا ٤٠ھای جھانی حدود   تومان افزايش يافته اما قيمت ٢١٠ تا ٢٧قيمت ھر کيلووات ساعت برق به 

  .است

 درصد ١٣٠ درصد و در خودروھای سواری حداقل ٥٠ل ھای تجاری حداقوقيمت خودرو در داخل کشور در خودر

 تر و مصرف انرژی و قطعات يدکی شان چند  نئيشان بسيار پا که کيفيت   است در حالی  ھای جھانی باالتر از قيمت

  . برابر بيش تر است

بنابراين، . ويندن حکومتی نيز ھم چنان به مردم دروغ می گوالؤم چنان ادامه دارد و مقامات و مسافزايش قيمت ھا ھ

در دوره اخير به ويژه با به اجرا گذاشتن قانون حذف يارانه ھا و افزايش کمرشکن فقر و مشکالت معيشتی، دامنه 

ران، عالوه بر نگرانی از ياکنون اکثريت کارگران ا. اعتراضات کارگران بيش از پيش رو به گسترش گذاشته است

ز مواجه يای خود نيمشکل بزرگی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزابی کار شدن و گرانی و تورم روزافزون، با 

مين نيازھای روزمره خود با گرانی و أ آن ھا به دليل عدم ت ھایدر حالی که بسياری از کارگران و خانواده. ھستند

  .افت نمی کنندي ھزار تومان در ماه، به موقع در٣٠٣عنی ي،  راتورم پريشان شده اند، حتی حقوق ناچيزشان

د يدو کارشناس در تھران، به نام ھای دكتر روحانی و دكتر مج. بی کاری نيز در ايران، به اوج خود رسيده است

اگر . ن جوانی به سر ببرنديت كشور در سنيون نفر از جمعيلي م٤٢زی حدود يد چياكنون با ابھری، گفته اند، كه ھم 

د يف شود باي سال تعر٦٤ تا ١٤ن يت فعال بين جمعيف شود و سنير سال تع٤٠ سال تا ١٨ان يف سن جوان ميتعر

 ١٢زی حدود يعنی چيت جوان ي درصد جمع٣٠ب ين ترتيان سن فعال قرار داشته و به ايگفت كه سن جوانی در م

د گفت ين اساس اگر درآمد صفر معرف بی كاری باشد، بايبر ھم. عنی بی كاری مواجھنديون نفر با درآمد صفر يليم

ژه ای يدات وين باره تمھيد در ايم كه باي درصدی بی كاری مواجه ھست٣٠ت جوان كشور، با نرخ يان جمعي مدر

  .ده شوديشياند

در سی و دو سال حاکميت جمھوری اسالمی، ھيچ موقع دست مزد کارگران ايران متناسب با گرانی و تورم واقعی  

ن حداقل دست مزدھا را راه می ييجار و جنجال بحث تعن نشده است در نتيجه ھر سال شورای عالی کار با ييتع

ن بازار گرمی می کنند نھايت اعالم می کنند سطح دست مزدھا افزايش يافته آاندازد و سران خانه کارگر نيز برای 

ن می شود در واقع افزايشی در کار يياست در حالی که ھر سال سطح حداقل دست مزدھا زير گرانی و تورم تع

عکس، حکومت اسالمی ايران به اندازه سه دھه حاکميت خود به کارگران و کليه مزدبگيران بدھکار نيست و بر 

به ويژه در سال ھای اخير بانگ مرکزی نيز به طور غيرمستقيم وارد اين عرصه شده و عامدانه گرانی و . است

  . ودن اعالم می کند تا دست مزدھا براساس اعالم بانک مرکزی انتخاب شئيتورم را پا

روز نيز عميق تر و گسترده تر می گردد در ه بحران اقتصادی و سياسی تمام جامعه ايران را فراگرفته و روزب

 تزوير و تھديد و خرافات در تالشند افکار عمومی را از واقعيت ھای  حالی که سران حکومت اسالمی، با دروغ و

  .جامعه منحرف سازند

کشور حاکم شده که تحريم ھای جھانی به تدريج تاثيرات خود را در جامعه بحران اقتصادی، آن ھم در شرايطی بر 

، برای اکثريت مردم مشکل آفرين و کمرشکن شده اند و ئینشان می دھند و حذف يارانه ھای بنزين و مواد غذا

د آن قدر ب و تاب ان را تبليغ می کنآکمک ھای دريافتی مردم که دولت با . مشکالت مالی مردم رو به افزايش است

  .ناچيز است که با آن حتا پول برق ماھانه را ھم نمی توان پرداخت کرد
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گوی تلويزيونی  و ، در گفت١٣٨٩ آذر ٢٧س جمھوری اسالمی، شنبه شب ئيبا اين وجود محمود احمدی نژاد، ر

 ای است، كشور  ژهين پول، پول ويا«: موضوع ھدف مندی يارانه ھا، با وقاحت تمام گفت کيد برأای با ت  دقيقه ٩٠

  ».ت المال متعلق به امام زمان است و بركت دارديز از بين پول نياست و ا) عج(زمان  متعلق به امام

:  دی به سمنان گفت١۵، احمدی نژاد در سفر روز چھارشنبه »ايرنا«به گزارش خبرگزاری جمھوری اسالمی 

  ».می کننديقينا حضرت ولی عصر اجرای ھدف مندکردن يارانه ھا را ھدايت «

 ھا امر مھم و سال ھا است كه جزو  ارانهيھدف مندكردن «: خامنه ای نيز درباره ھدف مندسازی يارانه ھا گفته است

 رفتند،  ن نمىيام، منتھا دنبال ا آرزوھا است، بنده در دولت ھاى قبل، دو سه مرتبه كتبا و شفاھا به دولت ھا گفته 

عنى ھمت برتر و يم، يعرض كرد» سال ھمت مضاعف و كار مضاعف«ال را ما امس...  دادند كه بماند ح مىيترج

  ».ش تريكار ب

حکومت اسالمی در سی و دو سال حکومت خونين و وحشيانه و غارتگر خود، ھرگز سطح دست مزدھا را متناسب 

ان به اندازه سی و از اين رو، کارگر. ن نکرده اندييبا گرانی و تورم واقعی در بازار و براساس نيازھای کارگران تع

دو سال از سرمايه داران و حکومت اسالمی ايران به عنوان بزرگ ترين سرمايه دار و کارفرمای کشور، طلب کار 

  . ھستند

ن يياز سوی ديگر، افزايش ساالنه و ناچيز دست مزدھا که ھر سال نه بر مبنای اعالم تورم توسط بانک مرکزی تع

 تورم سال گذشته در نظر گرفته می شود نه تورم  ن اعالم می کند و دومئييار پامی شود اوال بانک مرکزی آن را بس

 ٣٢بنابراين، حکومت اسالمی ايران و کارفرمايان به اندازه . ن می شوندييسال آينده که دست مزدھا برای آن سال تع

  .سال و براساس تورم واقعی ان به کارگران بدھکار ھستند

، »شورای عالی کار«به صورت يک جانبه و توسط ارگان دولتی گران ايران نيز  کار١٣٩٠ن دست مزد سال ييتع

  . صورت می گيرد

شورای عالی كار ھمه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط :  قانون کار٤١مطابق ماده 

  :ن نمايدييمختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارھای ذيل تع

زد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمھوری اسالمی ايران اعالم می  حداقل م-١ 

  .شود

 حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ويژگی ھای كار محول شده را مورد توجه قرار -٢ 

مين أشود را ت اجع رسمی اعالم میدھد بايد به اندازه ای باشد تا زندگی يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مر

  ».نمايد

. ن حداقل دست مزد سال آتی، نمايندگان دولت، کارفرمايان و کارگران شرکت می کننديي سه جانبه برای تعجلسۀدر 

اما نمايندگانی که تحت عنوان نمايندگان کارگران در جلسات آن حضور پيدا می کنند، از سوی کانون عالی 

ليسی حکومت در درون وه ضدکارگری ترين جناح ھای سرمايه داری ايران و ارگان پشوراھای اسالمی است ک

بنابراين، حداقل دست مزد ساالنه کارگران بدون حضور نمايندگان واقعی کارگران . کارگران به حساب می آيد

باشد در حتی اگر فرض کنيم در اين نشست سه جانبه نماينده واقعی کارگر نيز حضور داشته . صورت می گيرد

ی نماينده کارفرمايان، أی دولت که به عنوان بزرگ ترين کارفرمای کشور محسوب می شود و ھم چنين رأمقابل ر

بنابراين، يکی از خواسته ھای کارگران، لغو مذاکرات سه . ی دولت و کارفرما بازنده استأدر واقع در مقابل دو ر
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 دولت احمد نژاد برای اً اما اخير. ران و نماينده کارفرمايان استجانبه و مذاکرات دو جانبه بين نماينده واقعی کارگ

  : متن مصوبه از اين قرار است. ، مصوبه تازه ای صادر کرده است٩٠ن حداقل مزد کارگران برای سال ييتع

وزرای کار، صنايع، دادگستری، کشور و (ن نامه ھای قانون کار ئيوزيران عضو کار گروه وضع و اصالح آ«

براين .  دستورالعمل چگونگی تشکيل و نحوه اداره شورای عالی کار را اصالح کردند٥ماده ) ورزیجھاد کشا

کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته  عبارت مشروط بر اين که در ھر جلسه دو نفر از گروه «اساس، 

ضای شورای عالی کار مرکب از اع«:  اين دستورالعمل حذف و اين ماده بدين ترتيب اصالح شد٥از ماده » باشند

مصوبات شورا با اکثريت » . رسميت خواھد داشتء نفر از اعضا٧ نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل ١١

  ».آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواھد بود

ه جانبه ن حداقل دست مزدھا در چارچوب سيير اين دستورالعمل، بی معنی و نمايشی بودن مذاکره بر سر تعييتغ

به خصوص ھنگامی که دولت و . گرائی را نشان می دھد و سياستی برای توھم پراکنی در ميان توده کارگران است

تری به جيب در استثمار شديد کارگران سود بيشسپاه پاسداران مخوف آن، بزرگ ترين کارفرمای کشور ھستند و 

ه درستی عبدالرضا شيخ السالمی وزير کار و امور در چنين موقعيتی ب! می زنند، ديگر مذاکره چه معنی دارد؟

ن کند و ھم چنين رسما اعالم کرده است که دست يياجتماعی رسما اعالم کرده که دولت خود راسا دست مزدھا را تع

ن کارگری در اين باره چه  عکس العملل توده کارگران و فعاالبايد ديد که. ، افزايش پيدا نکند٩٠مزدھا برای سال 

   بود؟ خواھد 

 سال گذشته، ٣٢طی . ن است که به تحليل زيادی نياز داردئيباين ترتيب، سطح استاندارد زندگی کارگران به حدی پا

ليون ھا کارگر زير خط فقر زندگی می م.  دائما سير نزولی طی کرده استح زندگی کارگران و خانواده ھايشانسط

گان ھا و برخی مقامات و تی يک سوم خط فقری بود که ار کارگران، ح٨٩ ھزار تومانی سال ٣٠٣دست مزد . کنند

  .ولين حکومتی از جمله مرکز آمار اعالم کرده اندؤمس

ن دست مزدھايش ندارد و به ييدر يک کالم به طور قطعی می توان گفت که طبقه کارگر ايران، ھيچ نقشی در تع

اسالمی کار و خانه کارگر، يعنی اين ارگان  تشکل ھای مستقل خود محروم است، شوراھای ئیدليل اين که از برپا

 امنتی حکومت در درون طبقه کارگر، به عنوان نماينده کارگر، منافع و مصالح کارفرمايان و دولت -ليسی وھای پ

ن اين طبقه، ھنگامی که از حقوق خود و ھم طبقه ای ھايشان دفاع می کنند و يا فعاال.  بر کارگران تحميل می کنندرا

  .  تشکل خود می کنند بالفاصله تھديد و دستگير و زندانی می شوندئیبرپااقدام به 

ن آن با وجود سانسور و سرکوب شديد دست روی دست نگذاشته و از ھر فرصتی با اين حال طبقه کارگر و فعاال

 روزی نيست که در گوشه ای از کشور دست به. برای بيان خواست ھا و مطالبات طبقاتی خود بھره می گيرند

از اين رو، طبقه کارگر ايران با تمام کمبودھا و ضعف ھايش، به عنوان طبقه با سرمايه . اعتراض و اعتصاب نزنند

در حال حاضر در بسياری از صنايع کشور، برای جلوگيری از بی . داران و دولت جانی آن ھا درگير است

ن و رم فعاالبا اين حال اين وظيفه مب. است اعتراضات و اعتصاباتی در جريان  کارسازی ھا و دريافت حقوق معوق

تشکل ھای موجود آن ھاست که فورا دست به کار شوند و طبقه کارگر را حول خواست افزايش دست مزد مطابق 

ھزينه سبد مورد نياز خانواده خود و تورم و گرانی واقعی در بازار، برای دست زدن به يک مبارزه سراسری بسيج 

جزء توسل به مبارزه ای متحد و متشکل و آگاھانه در ھر کارخانه و کارگاه و محل زيست و بنابراين، راھی . کنند

ن کارگری  طريق پيوند تشکل ھای موجود فعاالزندگی کارگران و بی کاران و سراسری کردن اين مبارزات از

ی و ديگر مطالبات در حال حاضر تنھا راه مبارزه برای افزايش دست مزدھا متناسب با تورم واقع. وجود ندارد
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مزدبگيران سازمان دھی و بسيج اعتصاب توده کارگران در سطح سراسری کشور است؛ ھم چنين اين مبارزه برای 

عالوه تالش برای اتحاد و ھمبستگی ھمه جنبش ه باز کردن فضای سياسی کشور نيز می تواند مثمر ثمر باشد، ب

 ئین تکليف نھايياند گام ھای موثر و ماندگاری را در جھت تعھای اجتماعی و مردم تحت ستم با طبقه کارگر می تو

 جامعه مان ٥٧ بھمن ٢٢به ويژه امروز که در سی و دومين سالگرد انقالب . با اين حکومت جانی و تبه کار بردارد

نقاط  مردم ايران و با نقد ١٣٥٧قرار داريم با ياد و خاطره گرامی داشت مبارزات آزادی خواھانه و انقالبی سال 

 واقعی کارگران، ئیانقالبی که به معنای واقعی به رھا. ضعف آن دوره، خود را برای انقالب ديگری آماده کنيم

زنان، دانش جويان، روشنفکران و ھمه مردم تحت ستم و عدالت جو از يوغ و ستم سرمايه داری و حکومت جانی 

  !سرمايه داری اسالمی منجر شود
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