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 د کار و سرمايهي شدتقابل  ن حداقل دستمزد،ييتع
 
 
بارش، به يکی از  ِستمزد در اين برھه از سال در ايران زير حاکميت مضاعف سرمايه و حکومت فالکتن حداقل دييتع

 دستمزد به بيان ساده، بخش کمتری از ارزش  چيست؟» دستمزد«به راستی . ھای مھم کار وسرمايه درآمده است روياروئی
 .  ارزش آنۀنيروی کار است و نه ھم

ای است که در پی تصاحب رايگان نيروی کار کارگرآفريده  شود ارزش افزوده ار ربوده مید بخش ديگر که به وسيله سرمايه
جان را جان و   بیۀ زنده که سرمايۀبه بيان ديگر، ارزش سرماي. کند  دار از استثمار نيروی کار، تصاحب می است و سرمايه

کند و تنھا بخشی از ارزش  ک جا تصاحب میدار به ي ای است که سرمايه   ارزش مصرف و مبادلهۀبخشد، مجموع ارزش می
  .پردازد به کارگر می» دستمزد«آن را زير نام 

 و جبران نيروی از دست رفته برای بازآفرينی  ست که کارگر تنھا برای زنده ماندن بيان ديگر، دستمزد، آن بخش ناچيزی به
يروی کار پرداخت نشده به انباشت سرمايه و سرمايه دار با استثمار آن بخش از ن گيرد و سرمايه ه در فردای ديگر میيسرما
 به دست ئی، کاال»گر معجزه«دار از اين کاالی  با تصاحب اين نيروی کار به بھای ناچيز، سرمايه. ابديی  دست مئیافزا
ته کم بھا تر  ارزش نيروی کار پيوس بنا به ديالکتيک اين مناسبات،. آورد که پيوسته با توجه به تورم گران تر می فروشد می

تر  کند کوتاه وسته آن بخش از مدت کار روزانه که کارگر در برابر آن مزد دريافت میيشود؛ به اين گونه که پ می و کم بھاتر
  .شود کند طوالنی ترمی و به آن ساعات کاری که بردگی می

خرد که پيوسته   می  ديگر،ی بازتوليدتا» بخور و نمير« برای زيست ئیکارگر با دستمزد دريافتی، از بازار سرمايه کاالھا 
 فالکتبار با تورم مسابقه ۀ به اين گونه دستمزد يا ارزش بخشی پرداختی نيروی کار، پيوسته در يک چرخ شوند و گرانتر می

کند؛ زيرا که باند حاکم به عنوان بزرگترين  صدق نمی» کراسی اوباش«اين تعريف در مورد ايران زير حاکميت . دھد می
نه تنھا مزد کارگران پس از ...) تجاری، صنعتی و ھای مالی،  کمپرادور، تمامی بخش(دار  رما و نيز طبقه سرمايهکارف

کشد در اين ميان اين   بلکه نپرداختن دستمزدھا تا دوسال نيز به درازا می پردازد، مصرف نيروی کار در مدت قراردادی نمی
شود يا ھزاران ھزار کارگر در اين فاصله به مرگ و  آفرين می افتاده و سود مالی به جريان ۀبخش از ارزش نيز يا در چرخ

  .شود  و حکومت اوباشان، ميراث خور اين سرقت می  تباھی کشانيده شده
   
  ن دستمزدھا در نظام جمھوری اسالمی سرمايهييتع
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 نمايندگی سرمايه را به عھده دارند جمعی که-» شورای عالی کار«ن حداقل دستمزد کارگران را به يي قانون کار، تع۴١ماده 
 اين نرخ گذاری ۀ وظيف کند   واگذار می-شودو از نمايندگان کارفرمايان، شوراھای اسالمی کار و وزارت کار تشکيل می

  . را به عھده دارندئیبورژوا
  کاھش دستمزدھا با نامه مدير کل بانک مرکزی 

 مشخص شده، بسيار ٨٨ دستمزدی که رسما ًبرای کارگران در سال حداقل:  بنگريم٨٨ن حداقل دستمزدھای سال ييبه تع
محمد جھرمی وزير کار و امور . کنندھای حکومتی به عنوان حد فقر مطلق اعالم میکمتر از ميزانی است که وزارتخانه

  :ان به توجيه دفاع از سرمايه چنين گفتياجتماعی دوره نخست باند حكومت نظام
دوکس وجود دارد و آن اين است که از يک سو اين حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران به در اين زمينه يک پارا« 

شود ھای اقتصادی کم میدھد و از سوی ديگر با افزايش حقوق کارگران، پايداری بنگاهخصوص در شھرھای بزرگ را نمی
  ]١[» .ابدييو بيکاری افزايش م

 مشخص شده بود، بسيار کمتر از ميزانی بود که ٨٨کارگران در سال ًبا ھمين توجيه، حداقل دستمزدی که رسما برای 
اطالعات، -ھرچند از زمان قدرت يابی اليگارشی سپاه. کرده بودندھای دولت به عنوان حد فقر مطلق اعالم وزارتخانه

. ابديياله کاھش م خالف ادعای چند درصدی افزايش، ھمه س سارقان ازاعالم خط فقر طفره رفته، دستمزدھا» رفاه«وزارت 
 ئیھيچگاه با دستمزد واقعی يعنی مقدارکاال  دستمزد اسمی يا آن مقدار پولی که کارگر می گيرد،. شدت استثمار باال می رود

  .که می تواند بخرد ھماھنگ و ھمسنگ نيست
  تواند بخرد  که کارگر میئیاال دستمزدھا با قدرت خريد ھيچگاه برابر نيستند و پيوسته، توان خريد يا مقدار ک به بيانی ديگر،

  .شود و کفه ترازو ھميشه به ضرر طبقه کارگر است کاسته می
   

  قوانينی برای فريب
ای ولند که برنامه اقتصادی کشور را به گونهؤالمی مدعی است که سران حکومتی مس اساسی جمھوری اس قانون۴٣اصل 

، فرصت و توان کافی برای  ھر فرد عالوه بر تالش شغلی شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که«تنظيم کنند تا 
  ». افزايش مھارت و ابتکار داشته باشدخودسازی معنوی، سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رھبری کشور و

   
Bildunterschrift :Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift :  قانون کار ۵١ماده   

  ». ساعت تجاوز نمايد٨ساعات کار کارگران در شبانه روز نبايد از « كند که یبه پيروی از اين اصل قانون اساسی اعالم م
 ساعت در روز را بيشتر ۶شوند،  میخوانده» سخت و زيان آور و زيرزمينی« که ئی قانون كار، حتا برای کارھا۵٢ماده 

 ٣۶ ساعت و برای کارھای سخت ۴۴ھای معمولی قانون کار حداکثر ساعت کار در ھفته را برای شغل. داندمجاز نمی
بيش از .  سازدقانون جمھوری اسالمی را برمال می ۀ اين ادعای پوچ و فريبکاران واقعيت تلخ اما،. ن کرده استييساعت تع

  . کاذب و شغل ھای سه گانه گواه اين واقعيت غمبار است ميليون شغل٧
دارھا و  تعدادی از کارخانه«: گويد می٨٨ فروردين در نخستين نشست مطبوعاتی خود در سال ٢٣مدير کل بانک مرکزی،  

را اخراج  درصد نيروھای خود ۵٠ھا شود، ما نيز  کارفرمايان نزد ما آمدند و اعالم کردند اگر اقدام به افزايش ھزينه
  ».کنيم می

سال گذشته افزايش حداقل دستمزد کارگران موجی از «حکومت اسالمی منجمد کردن دستمزدھا را بھانه می آورد که 
  ».ھا را در پی داشتاخراج

   
  ن حداقل دستمزدييفاکتورھای تع

  ميزان تورم -١
   

 معادل ١٣٨٧م از بانک مرکزی، نرخ تورم سال  برای نرخ گذاری دستمزد، با استعالم نرخ تور بنا به ادعای اين باند،
 ٨٨ تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۵٠٠ ھزار و ٢٧۴ درصد اعالم شده بود، که مبنای محاسبه ٢۵/۴
   .گرديد

 درصد ٢۵ای به وزير کار مدعی شد که تورم رو به کاھش است و افزايش  در نامهمحمود بھمنی، مدير کل بانک مرکزی،
بينی باعث تجديد نظر در افزايش حداقل دستمزد و کاھش  اين پيش. انجامد ستمزدھا به اخراج تعداد زيادی از کارگران مید

 داری بسياری است   و سرمايه ھای مالی ره شركتيت مدأيس ھيمحمود بھمنی رئ.  تومان در ماه شد۵٢٠ ھزار و ٢۶٣آن به 
  .ھا بود به اين سمت نشانيده شد اطالعاتی–بواب جمعی باند سپاه  از آنجا که از ا که در پی برکناری مظاھری
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   زيست يک خانوادهۀتامين ھزين -٢
   

: گويد  اين قانون می۴١تبصره دوم ماده . ن ميزان حداقل دستمزد ذکر شدهييمين مخارج زندگی، شرط دوم تعأدر قانون کار ت
ھای کار محول شده را مورد توجه قرار دھد، بايد به ويژگیحداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و «

اين تبصره در » .مين نمايدأشود را تای باشد تا زندگی يک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم میاندازه
   .شود قانون اساسی رعايت نمی۴٣عمل مانند اصل 
  .کند  فقر است، از زمان روی کار آمدن دولت نھم از اين کار امتناع میول اعالم خطؤمين اجتماعی که مسأوزارت رفاه و ت

ھر خانواده بايد دستکم شود که در تھران  با توجه به اطالعات مرکز آمار و بانک مرکزی جمھوری اسالمی برآورد می
قع، حتا برابر با دوبرابر به فرض دريافت ماھانه دستمزد به مو.  در ماه داشته باشد تا از خط فقر بگذرد ھزار تومان٨٠٠

سر برده و   ميليون نفری در ايران زير خط فقر مطلق به٧٠بيش از نيمی از جامعه  ،  ميزان مورد تصويب حکومت اسالمی
  .گذرانند روزگار تلخی می

    
   در صد کارگران قرار دادی ھستند٨٠

گيرد و سالخی  داران حاکم قرار می رد سرمايهقانون کار جمھوری اسالمی دو دھه پس از تصويب شدن، ھمچنان مورد دستب
ھای کوچک کمتر  کارگاه« قانون کار ١٩١بنا بر ماده  .اکثريت کارگران ايران به ھيچ روی شامل اين قانون نيستند. می شود

ھای هبسياری از کارگا ». از شمول بعضی از مقررات اين قانون مستثنی نمودًتوان بر حسب مصلحت موقتااز ده نفر را می
 اداره ئیمزايای متعارف مناسبات بورژوا کوچک و نيز بخش کشاورزی بدون ھيچ پوشش قانون کار و بدون برخورداری از

کارگران مھاجر، به ويژه از افغانستان .  حاکم است  استثمار،ۀشوند و به شيوه ارباب رعيتی و ستمگرانه شديدترين درج می
، در برابر بيش ١٣٨۵ آمار مرکز آمار ايران از نتايج سرشماری سال  بنا به. ر دارندترين ستمھای طبقاتی قرا زير ستمگرانه

اند، تعداد کل افرادی که ھای حمل و نقل، عمده فروشی و خرده فروشی شاغل  ھزار نفری که در بخش٧٠٠ ميليون و ۴از 
  . درسن ھزار نفر نمی۵٠٠ ميليون و ٣در بخش صنعت و ساخت مشغول به کار ھستند به 

   
  تخريب توليد و افزايش بيکاری

ای قانونی محروم ي درصد کارگران کشور، قراردادی و از مزا٨٠"»اعضای شورای عالی کار«به اعتراف يکی از 
فقط : "ان آمار فوق به خبرگزاری دولتی مھر گفته استيجمھوری اسالمی با ب عضو شورای عالی کار وزارت کار ." ھستند
ای قانونی خود برخوردار يقانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزا  ٢٧شمول ماده  درصد از کارگران م٢٠
ن يدی در استان قزوي واحد تول١٠٠سال گذشته «: ن گفتيی خانه ضدکارگر قزوئر اجرايم دبيدعلی کري ع ]٢ [ ."شوند
اری يرگران قراردادی ھستند که از بس درصد از کا٨٠ش از يبر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی ب. ل شديتعط
، تا اکنون جاری بوده و به ويرانگری بافت توليدی و  اين روند با شتاب و گستره شتاينده ] ٣" [ای قانونی کار محروم انديمزا

دارند تا پس از   وظيفهئیخواران با تکيه بر درآمد نفت و مواد خام، گو باند دالالن و رانت. کارگری جامعه انجاميده است
  .خود، زمين سوخته باقی بگذارند

   
 Bildunterschrift :Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift : گذاری تخريب و توقف توليد و سرمايه

شود و بر حجم   مالی غيرمولد جريان داده می  ھای صنعتی ھرچند کمپرادو، و کشاورزی به سوی سرمايه تجاری و شدر بخ
بيش از پيش کاالھای بنجل مصرفی از  ھای تخريبی، واردات رويه، تورم و سياستواردات بی. شود ھا افزوده می نقدينگی

 کارگران تنھا ی و خودآگاھیابيسازمان. شبرد آن را به عھده دارديت پيريمدن باند ي است كه ایروند... چين، تايوان، تايلند و
  . ن روندي اند در برابر ایسالح

   
  ھای مستقل کارگریقانون کار مانع تشکل 
 Bildunterschrift :Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift :  فصل ششم از قانون کار جمھوری

  . اختصاص داردئیھای کارگری و کارفرمااسالمی به تشکل
 اين ماده مقرر ۴تبصره . توانند انجمن صنفی تشکيل دھند که شامل قانون کار باشند تنھا کارگرانی می١٣١ ماده ۀبر پاي
توانند يکی از سه مورد شورای اسالمی کار، انجمن صنفی يا نماينده کارگران را داشته ، فقط میکارگران يک واحد«کرده 
تبليغ و گسترش فرھنگ اسالمی و دفاع از دستاوردھای انقالب «ھای اسالمی سيس انجمنأ ھدف از ت١٣٠در ماده » .باشند

ونگی تشکيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه آئين نامه چگ «١٣٠مطابق تبصره دوم ماده . تعريف شده است» اسالمی
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ھای کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبليغات اسالمی  ھای اسالمی موضوع اين ماده بايد توسط وزارت عملکرد انجمن
   ».تھيه و به تصويب ھيات وزيران برسد

وان ايدئولوژيک و نظامی و امنيتی در ن بازي حضور ا،ھای سياه و زرد حکومتیف اين تشکليھا و وظابا توجه به ھدف 
ن ارگان ينفرت آور است كه ا. كنند ی كرده و مءفايھای سرکوبگر کارگران را ا  ارگان د، نقشيھای كار و تول  تمام عرصه

  . شوند ھای مستقل کارگری معرفی می ھای ساالنه سازمان جھانی کار به جای تشکل  ه، در نشستي سرمایھا
   

  تعديل
اين . شود ا ھمان راسيوناليزاسيون ترجمه میيت ي آور در ايران به وسيله کارگزاران سرمايه، عقالنی مفھوم تباھنيل ايتعد

ك كالم، يعنی کاربرد عقالنيت يدر . دين و فرھنگ و اجتماع، بلكه در حوزه اقتصاد است عقالنيت اما نه در حوزه سياست، 
اين عقالنيت که خدای آن سود است، در طرح ھای اقتصادی، .  به چنگ آوردباالترين سود را ه که با کمترين ھزينه، يسرما

يک واحد اقتصادی به   نھادھا، ۀه، ھمي سرمایرا كه برايرود؛ ز  به کار می  و ھر نھادی  مدرسه، دانشگاه، اداره کارخانه،
  .ندي آیشمار م
ه، ھمانند آمريکا نيز اين يايران حكومت اسالمی سرمادر . ه داری استيھزينه ، عقالنيت سرماحد اقل  با ئیسودافزاحد اکثر

کار  مقدس ترين و در عين حال ددمنشانه ترين راه. گنجد ن مقوله میيشود و تعديل نيز در ھم  میءقانون مقدس سرمايه اجرا
   رگر و ورشکستگیھا کا  گلوبال در ايران از زمان رفسنجانی تا کنون به شدت ادامه داشته است و به بيکاری ميليون سرمايه

  .ھزاران کارگاه توليدی خرد و کشاورزی انجاميده است
داری و حکومت اسالمی، عين عدالت و عدل اسالمی است، به سود   مقدس سرمايهۀواژ » تعديل«ۀ در زبان فارسی واژ 

ن ئيی انبوه، پا بيکارسازی يعنی ويرانگری و ھجوم و تيغ کشيدن به جان کارگران، يعنیل حكومت اسالميتعد. سرمايه
    نپرداختن دستمزدھا تا چندين ماه و  باال بردن شدت کار، اخراج، قطع امکانات و حقوق ديگر کارگری، آوردن دستمزدھا،

شه، يش از ھميل است كه بيغ تعدي تیاريبه . دي کردن روند تولئیا عقالي  پرداختن کاال به جای پول، اين است تعديل
خصوصی سازی ھمراه با .  آوردیقدرت خريد نيست و ھيچگاه نيازھای زيستی کارگران را برنمدستمزدھا ھيچگاه برابر با 

  . اند بر سينه کارگران و تھی دستان جامعهیر دولبه ايتعديل، شمش
 یھا نهي كه ھزیه داريت باندھا، تمامی منابع در اختيار و انحصار باندھاست، خالف غرب سرماير حاكميدر ايران ز 

 یئاي مافیھاست، باندھا ربه عھده دولتيناگزه  ب ات ھا،يمه ووو با پرداخت مالي از بیئمان و مدارس، سھم باالبھداشت، در
 به یکنند، با گونی سيب زمينی و پياز و نامه ا گداپروری می  کارگران، یئ ابتدایران، بدون برآوردن نيازھايحاكم در ا

 كنند تا ھمان ی دستان تالش میبرخورد با کارگران، و تھ  توھين آميزترين ترين و  نژاد ، پنجاه ھزار تومان با کثيفیاحمد
 كارگران را خاموش یآورند، صدا ی لشكر فراھم میاھيس و ساندويچ سي كه با ساندیگونه كه در تظاھرات نفرت آور دولت

  .سازند
   ، ھدف آن است که"مزد منعطف" با .رود ی، م"مزد منعطف"ه اخراج ھا و انجماد دستمزد، سخن از ين روزھا به توجيدرا

 از اخراج و با حداقل مزد، با بھره وری باال، فروش و افزايش کمی و کيفی كار، شدت استثمار را باال یريبه بھانه جلوگ
بر اساس ميزان توليد، «ند، ي گوی مین طرح ضد انسانيه اي به توجیمقامات حكومت. ه افزوده شوديبرده و به سود سرما

ره وری و تالش کارگر در کاھش ھزينه ھای توليد، ھزينه ھای عمومی و کاھش ضايعات و در نھايت بھره وری فروش، بھ
 در گفتگو ،ر كاريار وزيابراھيم نظری جاللی، دست» .ن مزد به صالح نيستييمتفاوت است و شاخص جديد تع ارقام دريافتی

با : ن حداقل دستمزد سال آينده کارگران، گفتييتع ی در زمانھای کارگر  مھر درباره امکان افزايش رقم بنی خبرگزار با
توجه به اينکه افزايش ميزان حق بن کارگران در سال آينده قطعی نيست ولی ممکن است در جلسات شورای عالی کار 

  .مطرح و با آن موافقت شود
ه، پيشنھادی مبنی بر يارگزاران سرمان ھمان ھمدستان و كي که نمايندگان کارگران، ع ن بارهيه در اين كارگزار سرمايا

» شورای عالی کار«چون  له قابل طرح استأبله، اين مس :دنبال می کنند، گفتدستمزدھا را  افزايش بن کارگری در جبران
کانون عالی «اين شورا در سطح کشور،  گيرد که يکی از گروھھای عضو به نمايندگی از پرداخت کنندگان تصميم می

  .است» کارگران
   

  زر ھا پر ھستندي راضی اند و فر٨٨کارگران از دستمزد 
به صورت کلی، شورای عالی کار چگونگی پرداخت بن کارگری در سال آينده را به بحث : نظری جاللی ادامه داد

  فعلی ھر چند در حال حاضر نيز دستگاھھا به برخی کارخانجات که درآمد بھتری دارند چندين برابر عدد و رقم. گذارد می
 به فروش می رسانند و می گويند کنند به نحوی که در برخی مواقع کارگران حواله ھای خود را ماه يکبار پرداخت می

  ".فريزر ما پر است"
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ن شده سالجاری يياز حداقل دستمزد تع معاون وزير کار و امور اجتماعی در پاسخ به اين پرسش که ميزان رضايت کارگران
  .است رضايتبخش ميزان رضايتمندی عمومی از دستمزد مطلوب و ر اين زمينهد: چه ميزان بوده است؟ گفت
شد، عنصر  نژاد به وزرات نشانيده ی ھرمزگان و از ھمقطاران احمدی وزير كار كه از استاندارعبدالرضا شيخ االسالمی

  .رده كارگران را به عھده دايت علي جنای بود، ھماھنگ ساز  نژادیس دفتر احمديئٍ ر  ویالعاتطا
 ی سریم به كلي و نه آن بخش عظیان است كه، بودجه و اعتبارات نظامي در جریطين حداقل دستمزد كارگران در شراييتع
 نسبت به كم یت مجلس اسالميون امنيسي مخبر كمیكاظم جالل.  در نظر گرفته شده است ارد دالريلي م٢٠  ،یطرارضو ا

 ۀ در جامعینگيحجم فالكت بار نقد ده،ي رس٣٠٠ارد به يلي م٢٠٠ از ینگيدكه رشد نقيدر حال.  استین مبلغ، ناراضيبودن ا
افته يش يدرصد افزا٥٠ ماه گذشته تا ٨ تا ٤مت ھا نسبت به يھم اكنون ق. نديآفر یون ميا استاگفالسي یران، ركود تورميا

 كشور، ١٨٠ان ي نظر تورم، در مران ازيش داشته، اي در سال افزا ارد دالريلي م٤٧كه، فروش نفت افزون بر يدر حال. است
، یارد دالريلي م٣٠٠ حدود ٨٩بودجه سال . مبابووه قرار گرفته استي مانند برمه و زیئن تورم ھا و كشورھايدر كنار باالتر

ارد دالر را از سفره يلي م٢٠ارانه ھا، افزون بر يارد دالر با طرح به اصطالح ھدفمند كردن يلي م٦٠ تا ٤٠ن ي بیبا كسر
 را یابانيزش خي و خی كارگرینه سركوب جنبش ھاي و ھزید تا با آن سالح ھسته اي ربای كارگران میستان و گلو دیتھ

  .برآورده سازد
ن يران را فاسدتري ایت اقتصاديريت، مدي شفافیسازمان جھان. ننديآفر ی جز فساد نمیران، دستاوردياوباش ساالران در ا
 ٢٧٠ك كارگر كمتر از يانه ي دستمزد ماھ  ھزار تومان و٩٠٠ تا ٧٥٠ن ي نفره ب٤ ك خانوادهيخط فقر . كشورھا اعالم كرد

 ٢٠٠ارد دالر به يلي م١٩ از یعني برابر شده است، ٩نگی ي حجم نقد٨٨ تا ٧٨ ین سال ھايكه، بيھزار تومان ، در حال
  .ز فراتر رفته استين ني و از ا ارد دالريليم

ن يي تعی كار برای عالیان در جلسه شوراينده كارفرماي نماین سالح ورزيارش حسه به گزيندان سرماي اسفند نما١١نشست 
د كه توافق شده است كه ين ھمه اعالم گرديبا ا.  اعالم شدیئ نشست نھای اسنفد برا٢٧جه ماند و ي نتیحداقل دستمردھا ب
ع و معادن در يس سازمان صنايئن استان و ريمأ تی شورایطرارضجلسه ا. جبران تورم، ثابت بمانند یدستمزدھا با كم

 یزش حتمي حاكم، از خیھراس باندھاۀ ، نشانی، در مقابله با بحران و برآمد كارگر٨٨ ماه ی در دیتھران جلسه بحران
  . باشدیكارگران م
 ی اقتصادی در پيش و عالمت ھایص مصلحت نظام اعتراف كرد كه سال سختي مجمع تشخء از اعضا یحسن روحان
 كارد، توفان درو ی كه باد میحكومت. ط، خاموش نخواھند ماندين شرايكارگران در برابر ا. ان استي در جریا  ھشدار دھنده
زش زنان و جوانان، يده، خيكش  ستمی توده ھایابانيزش خيزش كارگران، شورش گرسنگان و خيرزم و خ. خواھد كرد
  .افتيافته و اوج خواھد يران پژواك يسمان ا است كه در آی و قانونمندیكيالكتيواكنش د... كار و يكارگران ب

. آورند دستمزد در مناسبات مزدبری، وابسته به سرمايه و سرمايه وابسته به دستمزد است و اين دو يکديگر را به وجود می
شت کارگر، اگر بخواھد از اين سرنو. َکارگرمزدور تا زمانی که کارگر مزدبگير بماند، سرنوشتی وابسته به سرمايه دارد

 که تشکل ھای طبقاتی کارگران را برای چانه زنی در  کسانی.  يابد، بايد که اين رابطه و مناسبات را به ھم زندئیرھا
 چه آگاھانه،  »حسن نيت«چارچوب صنفی و تنھا برای کم و زياد کردن اين دستمزد و شرايط کار می خواھند ، چه با 

  .کارگران را در زنجير اسارت می خواھند
 


