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 از کارزار مبارزاتی کارگران هفت تپه حمايت کنيم 

 
 
 
  
  

سال   روزهای  آخرين  در  گذشته  های  سال  همانند  است،  حکومت  به  وابسته  نهادی  که  کار  عالی  افزايش    ١۴٠١شورای    ٢١با 
ايران   کرد. تصميم ضد کارگری "شورای عالی  درصدی حداقل مزد کارگران، بار ديگر دست در جيب کارگران و زحمتکشان 

  ۵٠های رسمی نرخ تورم را باالی  حالی صورت گرفته است که رسانهدر  ١۴٠٢درصدی دستمزد سال  ٢١کار" در مورد افزايش 
گرانی اقالم مورد بينند که  اند. و اين در شرايطی است که کارگران در زندگی واقعی و روزمره خود به عينه می درصد اعالم نموده

درصدی حداقل مزد کارگران    ٢١حال، تعيين  درعينيافته است.  درصد افزايش  ١٠٠درصد و در مواردی بيش از    ١٠٠نياز آنان تا  
درصد تخمين   ۵٠کم تا  را دست  ١۴٠٢در وضعيتی صورت گرفته است که برخی از مقامات اقتصادی حکومتی نرخ تورم سال  

  زده اند.
 

ايران است، دستمزد اسمی کنونی که کمتر از نصف نرخ تورم رسمی اعالم شده توسط دولت سرمايه داری حاکم بر    زافزايش ناچي
نيز دستمزد واقعی کارگران به طور فاحشی کاهش يافته و سفره آنان نسبت به سال های   ١۴٠٢معنايی جز اين ندارد که در سال  

  گذشته باز هم تهی تر خواهد شد. 
  

به   اکنون با روشن شدن تعيين حداقل دستمزد در سال جاری، کارگران مبارز شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در اعتراض
توسط "شورای عالی کار" اعتراض کرده و با سازماندهی يک کارزار مبارزاتی از کليه   ١۴٠٢تعيين ميزان حداقل دستمزد سال  

  کارگران دعوت نموده اند که در اين کارزار اعتراضی شرکت و از آن حمايت کنند. 
  

آشکارا دست در جيب کارگران کرده اند، کارگران  دار و دولت حامی آنان که  روشن است در مقابل اين تعرض آشکار طبقه سرمايه
نيز برای رهايی از فقر و فالکت تحميل شده بر آنان و برای رسيدن به يک زندگی بهتر بايد متحد و يکپارچه در قامت يک طبقه 

  عليه سرکوب و ستم و استثمار سرمايه داران به مبارزه برخيزند.
  

فدائيان (اقليت) تعيين   داقل مزد کارگران را يک جنايت آشکار عليه آنان می داند و عموم کارگران را به  درصدی ح  ٢١سازمان 
  مبارزه عليه اين اقدام جنايتکارانه جمهوری اسالمی فرا می خواند.

  
در راه اندازی يک کارزار   اقدام هوشيارانه و مسئوالنه کارگران مبارز هفت تپه  از  فدائيان (اقليت) ضمن حمايت قاطع  سازمان 

تی در اعتراض به اين تعرض آشکار رژيم، اتحاد، سازماندهی و همبستگی طبقاتی کارگران را رمز موفقيت آنان در هر مبارزا
  اقدام مبارزاتی می داند. 

  
  
  

  برقرار باد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  نابود باد نظام سرمايه داری 

  زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی 
  يان (اقليت) سازمان فدائ

  ١۴٠٢فروردين  ۵
 

  ی حکومت شوراي -کار، نان، آزادی
 


