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١٣٨٨ ل در ساراني طبقه کارگراتيوضع  

  ١٣٨٨ فروردين ٣شنبه دو                                                                                                 یمي ندنيافش
 

   
کار سازی های از بي سالیو فالکت، سر آغازالی است از فقرسآغازتازه نيز همانند سالهای گذشته سرسال آمدن 

بی حرمتی به سالی ازآغازفعالين کارگری و سر سالی از سرکوب و دستگيری کارگران وآغازگسترده کارگران، سر

  . شوداعمال میحاميانش به طبقه کارگرورژوازی وته بجانب نظام لجام گسيخازآنها که همگی نيزاستثمارکارگران و

 هجری ١٣٨٨سال  توجه به بحرانی که امروزه گريبان نظام سرمايه داری جهانی را گرفته است امسال يعنیبا 

تر از سالهای و فالکت بارسالی سياه تر آغازسطح جهان سر ميالدی برای طبقه کارگر در٢٠٠٩ با سالشمسی برابر

های با تو جه به بحرانهای گذشته خصوصًا تجاربی که طبقه کارگر در  گذشته خواهد بود چرا که در اينچنين بحران

داری   ميالدی بدست آورده، به اين نتيجه رسيد که در بحرانهای اقتصادی نظام سرمايه٧٠و  ٣٠بحران های دههای 

گيرد و می خواهد به هر نحوی که  د را بر عليه طبقه کارگر با تمام وجود نمايان کرده و بکار میضديت بنيادين خو

ساعات کار آنها و کاهش دستمزدهايشان تاوان اين ورشکستگی  شده با اخراج گسترده کارگران از سر کار و افزايش

   .ای جز نيروی کار خود را ندارد بگيردطبقه ای که در جوامع سرمايه داری هيچ سرمايه  را از طبقه کارگر، يعنی

خود در سطح ايران  کارگران ايران نيز با توجه به اين که هر روزه شاهد اخراج چند صد نفری هم طبقه ايهایما 

می کند و همچنين هر روزه شاهد تعطيلی  هستيم و اين که اين خطر به طور يقين خود ما را نيز هر روزه تهديد

بزرگ در سطح ايران و جهان هستيم و شاهد کاهش دستمزد ها و  توليدی و صنعتی کوچک وها و مراکز  کارخانه

شدن حقوق خود برای چندين ماه متمادی هستيم که همه اينها و دهها و صدها دليل ديگر  همچنين به تعويق انداخته

و ما طبقه کارگر . باشند انتوانند داليل وفاکتورهای محکمی برای اثبات بحران زده گی نظام سرمايه داری اير می

استثمار شده و مورد تعرض صاحبان زر و زور قرار  ايران نيز اين را می دانيم که از اين به بعد بيشتر از گذشته

  .بکنيم هر چه بيشتر ارزش اضافی بايد جبران ورشکستگی آنها را نيز بايد می گيريم چرا که بايد عالوه بر توليد

مقابل گزند بحرانهای جهانی  ايران بگويد که درآن دارد که به طبقه کارگر حاکم سعی درحالی که نظام بورزوازیدر

نگذاشته است تا جايی که تاثيری روی اقتصاد کشور محفوظ مانده است و اين بحران ها و تحريم های اقتصادی هيچ

 دالرهم برسد باز ۵زارهای اپک به بشکه نفت خام در باقيمت هراعالم کرد که اگر کانال های تلويزيونی حکومتیدر

ادعا اثبات شد تا جايی که  حال که چيزی خالف اين. خيالی نيست و ما از گزند اين بحران ها محفوظ خواهيم ماند هم

 . ميليارد دالر کم آورده است۴۴نصف آن را يعنی  ١٣٨٨دولت اعالم کرد از ميزان بودجه مشخص شده برای سال 

    مبود بودجه را از چه راههايی جبران می کند؟نظر شما دولت اين کبه 

يه داری منفعت و که در نظام های سرمايه داری به محض اين که سرما کلی اين نيز مشخص و واضح استبه طور

و  آنهاافزايش ساعات کارکارگران و زند کاهش دستمزد بيند اولين کاری که به آن دست میبخطرتداوم خود را در

   مبارزه طی يک دوره طوالنی پس گرفتن امتيازاتی است که کارگرانشانه های توده مردم و ماليات سنگين روگذاشتن



  . بدست آورده اند

يک وجه مشخص و  رفقا در تمامی بحران های اقتصادی که تا امروز گريبان نظام سرمايه داری را گرفته استبله 

بحران های سعی در آن دارد که تاوان اين  رژوازی در اينچنينمشترک ديده می شود و آن هم اين است که نظام بو

امروزه شاهد اين بيکار سازی ها وکاهش کلی ما کارگران ايران نيز ورشکستگی را ازطبقه کارگر بگيرد و به طور

   .افزايش ساعات کارهستيم که با غيره انسانی ترين شيوه های ممکن به ما اعمال می شود دستمزدها و همچنين

کارگری مطرح است بحث  فعالينسال جديد در ميان کارگران وساله در چند ماه مانده به آغازبحث ديگری که هرما ا

نظام سرمايه داری ايران نمی توانيم ما کارگران در دانيم اين است کهش دستمزدهاست اما آنچه همه ما ميافزايسربر

سانی که حداقل ميزان دستمزد ما کارگران را تعين می کند نه داشته باشيم و ک ن ميزان دستمزد خود دخالتيدرتع

است که ميزان حداقل  بلکه اين شورای عالی کار. کارگران هستيم و نه نماينده گان واقعی ما کارگران هستند خود ما

به قول  اعالم کرد که  تومان٢٧۴۵٠٠ کارگران را تا جايی که ميزان دستمزد امسال ما .دستمزد ما را تعين می کند

آنها نيز ميزان دستمزد ما کارگران  اعالم شده %٢۵ توجه به ميزان افزايش نرخ تورم که از سوی دولتخود آنها با 

 ٨٧را که ميزان دستمزد سال   تومانی٢١٩۶٠٠ افزايش داده اند يعنی %٢۵ را نسبت به سال گذشته به همان اندازه

 و ) تومان۵۴٩٠٠( افزايش داده اند يعنی %٢۵ وگرانی  نرخ تورمما کارگران بود امسال با توجه به ميزان افزايش

  . در ماه رسانده اند تومان٢٧۴۵٠٠آن را به 

واقعی و  ارقام غيرهوغيره به ما اعالم شد يک آماروشورای عالی کارسوی دولت واين مصوبه که ازدررفقا 

  . شودصوری ديده می شود که بايد به آنها اشاره

  .خيلی بيشتر از اين ميزان است  اعالم کرده است در حقيقت %٢۵تورم و گرانی که دولت آن رانرخ  ميزان :١

عی است که بايد به کارگر در  دستمزد واقاست آيا اين ميزان تومان٩١۵٠ دستمزد روزانه هر کارگر را ميزان :٢

ت که در مقابل فروش نيروی جواب نه است چون اين ميزان مزدی اس مقابل کاری که کرده است داده شود؟ مسلمًا

  . شده است نه در مقابل کار انجام شدهکار کارگر به او داده

  ؟يا نه خود ما کارگران و يا نمايندگان واقعی ما در تعين اين ميزان دستمزد دخالت داشته اند آيا :٣

حضور داشته اند نماينده  رهم جواب نه است زيرا افرادی که به نماينده گی از از طبقه کارگر در شورای عالی کاباز

  .کانون عالی شورای اسالمی کار آنها را انتخاب کرده است گان واقعی ما نبوده اند و نيستند بلکه افرادی هستند که

هيچ نقشی نداشته و نداريم و تعين حداقل ميزان دستمزد خود نيزنظام بورژوازی ايران دراين وجود ما کارگران دربا 

و تنها . رزش استبی ازان دستمزدهايمان چيز بی فايده ومي برای افزايشجمع کردن امضا نيزورنوشتن نامه و طوما

و بدبختی که توسط نظام بورژوازی به ما اعمال می شود متشکل شدن و اتحاد طبقاتيمان  اين فالکتراه رهايی ما از

سرمايه داری می باشد و  ارکان اصلی نظامزاين تضاد و نابرابری ايروی واقعی خود ما کارگران است واتکا به ن و

      . استتنها راه رهايی محو نظام سرمايه داری و برقراری سوسياليزم

  مافراشته باد پرچم سرخ سوسياليزبر             باد اتحاد وهمبستگی طبقه کارگرزنده 

  ٨٨ فروردين -ینديم افشين

  


