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 دارانجمهوری سرمايه      
 بار ديگر دست در جيب کارگران کرد  

 
 
  
  

را اعالم کرد. بر اساس تصميم   ١۴٠٢ميزان افزايش دستمزد کارگران برای سال    جاری، تشکل دولتی"شورای عالی کار" در آخرين روز سال 
با  اين تشکل دولت سرمايه  به    ١٧٩ميليون و    ۴درصد افزايش از    ٢٧داران و چپاولگران، حداقل دستمزد کارگران  ميليون و   ۵هزار تومان 

بدون فرزند    ٣٠٧ با اضافه شدن حق اوالد، حق مسکن، بن خواربار و سنوات، حداقل دستمزد کارگر  تومان رسيد.    ٣٠٠ميليون و    ٧هزار 
که در مجموع به مفهوم افزايش بين   هزار تومان خواهد بود ۵٠٠ميليون و  ٨ن و با دو فرزند و بيشتر ميليون توما ٨هزار تومان، با يک فرزند 

. ساير سطوح دستمزدی نيز براساس  ی اين تشکل دولتی استدرصدی نسبت به حداقل دستمزد کارگران براساس مصوبه سال گذشته   ٢٨تا    ٢٧
 تومان افزايش يافت.  ٣٠٠هزار و  ٨درصد بعالوه روزانه  ٢١و غارتگران  استثمارگر  دارانتصميم دولت سرمايه 

  
سال   که  ندارد  اين  جز  ديگری  معنای  تورم،  رسمی  نرخ  نصف  از  کمتر  حتا  اسمی  دستمزد  ناچيز  سال  ١۴٠٢افزايش  مانند  گذشته  نيز  های 

خواهد شد. وقتی  از گذشته شان بيشتر نيازهای از حداقل حتاان شهای تر و محروميتها خالینسفره خالی آ ،دستمزد واقعی کارگران کاهش يافته
تنها    ۵٠تورم رسمی    ٢١درصد و ساير کارگران    ٢٧درصد و تورم واقعی حدود دو برابر تورم رسمی است، اما حداقل دستمزد کارگران 

کاهش يافته نه افزايش بلکه دستمزد واقعی کارگران  به معنای اين است کهيابد، يعنی قدرت خريد کارگران کاهش يافته است، درصد افزايش می 
   است.

  
افزوده می تمامی کاالها  قيمت  بر  که روزانه  حالی  در  کار،  نيروی  ارزاندر سرزمين غارتگران  که هر سال  کااليی  تنها  شود،  تر میشود، 

آن  از  است.  کارگران  کار  سنيروی  دولت  هستند،  خود  سراسری  تشکل  فاقد  کارگران  که  به رمايه جايی  بخواهد  که  را  دستمزدی  هر  داران 
 تبديل شده است.  در سطح جهان ترين نيروی کارگونه است که نيروی کار کارگران ايران به يکی از ارزانکند و اينکارگران تحميل می

  
که هر مضحک و کثيف  ای  . بهانه"تصميم گرفته شد مزد پراختی به کارگران تحريک کننده تورم نباشدگويد: "داران وقيحانه می دولت سرمايه 

چه که در عمل کارگران شاهد آن هستند تعميق بيشتر بحران اقتصادی  اما آن ،شنوندسال کارگران از سوی تشکل دولتی "شورای عالی کار" می 
های کند که سياست می   داران در حالی اين ادعا را مطرحکه دولت سرمايه است. جالب آن در هر سال  تورم    آورنرخ سرسام تورمی و    –رکود  

 .باشدمی اقتصادی اتخاد شده از سوی اين دولت يکی از عوامل مهم بروز تورم افسارگسيخته 
  

فاسدان در حالی کارگران را به گرسنگی و فقر محکوم میدولت سرمايه  قانون خودشان (قانون کار ماده  داران و   ،)۴١کند که حتا براساس 
. براساس اين ماده از قانون کار هيچ "کارفرمايی" اجازه نخواهد های يک خانوار کارگری تعيين شودحداقل دستمزد بايد براساس تورم و هزينه

حداق  از  کمتر  دولداشت  تشکل  اعتراف  براساس  حتا  کند.  پرداخت  کارگر  به يک  خانوار  ل دستمزد  يک  کارگر" هزينه  "خانه  نفره   ٣  /٣تی 
بينی شده توسط  درصدی پيش   ۴٠ميليون تومان بوده است. اگر نرخ تورم حداقل    ١٨کارگری (و نه حتا يک خانواده با دو فرزند)، در ماه بهمن  

رسد.  ميليون تومان می   ٢۵دولتی به باالی  در نظر بگيريم، هزينه يک خانوار در سال آينده باز براساس منابع  نيز  های مجلس را  مرکز پژوهش 
) آينده  سال  دستمزد  حداقل  و    ۵بنابراين  پاسخ  ٣٠٠ميليون  حتا  تومان)  نيازهای  هزار  خانواده  معيشتی  گوی  يک  هفته  براساس  آن   –يک  هم 

 نخواهد بود.  - آمارهای رسمی 
  

 ۴۵شان  هایهستند که با خانوادهو تامين اجتماعی  تحت پوشش قانون کار  شاغل و بازنشسته  هزار کارگر    ۵٠٠ميليون و    ١۴هم اکنون حدود  
های کوچک نيز براساس قانون حاکم بسياری از کارگران شاغل در کارگاه  دهند.نفر يعنی بيش از نيمی از جمعيت کشور را تشکيل میميليون  

حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار نيز کمتر است. از سوی  شان از  اند که در اغلب موارد دستمزدهای از شمول قانون کار خارج شده 
ديگر حتا بخشی از کارگران مشمول قانون کار نيز از دريافت حق مسکن، حق اوالد و بن خواربار محروم هستند و تنها همان حداقل دستمزد 

 کنند. را دريافت می 
  

شان های داران در حالی از کارگران و خانواده نان طبقه کارگر. دولت سرمايه ی حاکميت دشمها نتيجه حاکميت سرمايه است، نتيجهی اينهمه
شان داران و مقامات دزد و فاسد دولتی روز به روز بر ثروت سرمايه   چيزشان را در آب بزنند و بخورند که جمعيت ناخواهد که نان خالیمی

 داران و دزدان حکومتی ثروتمندتر. و سرمايه  شوندشود. کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه فقيرتر می افزوده می 
  

 آن که عامل اصلی    ، بحرانیاندازدتورمی را هر سال بيش از سال قبل بر دوش کارگران می  –جمهوری اسالمی بار بحران اقتصادی رکود  
 ندارد.ها داران است. اما طبقه حاکم گوشی برای شنيدن اين حرف داری حاکم و دولت سرمايه مناسبات سرمايه 

  
داران و خواهند تاوان زندگی مرفه و ثروتمندتر شدن سرمايه معضالت اقتصادی کنونی هيچ ربطی به کارگران ندارد و کارگران نبايد و نمی

  تاراج کشور توسط مقامات دولتی را بدهند. 
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. کارگران برخيزنددار  ا طبقه حاکم سرمايه کارگران برای رهايی از زندگی در رنج و فقر، بايد متحد شوند و در قامت يک طبقه به مبارزه ب 
دريافته به سرمايه خوبی  حاکم  طبقه  چرا  که  از  اند  ادار  و  در  تشکل  و  دارد  وحشت  کارگران  سالتحاد  اين  مانع  تمام  تا  است  کرده  تالش  ها 

هراسناک است و برای غلبه بر ترس خود  ها  آن دار از کارگران و اتحاد و همدلیمستقل کارگری شود. طبقه حاکم سرمايه  هایگيری تشکلشکل 
 کند. تشکالت کارگری و مبارزات کارگران را سرکوب می 

  
برانداخته و حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان را  را  جمهوری اسالمی    ،کارگران برای رهايی از زندگی در رنج و فقر بايد متحد شوند

فقر، ستم و استثمار  .  دارندبرپا   پائين  کارگرانحکومتی که به  تا  باال   ،پايان خواهد داد. حکومتی که در آن همه مقامات و مناصب دولتی از 
بود. قابل عزل خواهند  در حکومت  را برکنار و فرد ديگری را انتخاب کنند.    توانند منتخبيناراده کردند میهر زمانی که  موکلين    انتخابی و 

سرنگونی جمهوری اسالمی و  شوراها هستند از متوسط دستمزد کارگران باالتر نخواهد بود.  مي که منتخب مستق  یحقوق مقامات دولت شورائی،  
فريبان خارج و داخل در پيش پای  های ديگر که عوامبرای طبقه کارگر ايران است و تمامی راهرهايی  تنها راه  حکومت شورائی،    برپائی يک

  نخواهد داشت. حاصلی  ،داری ديگريک دولت سرمايه  سلطهاسارت طبقه کارگر تحت  جز  ،گذارندی ايران میديدهمردم ستم
 
  

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

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی  زنده
 ) سازمان فدائيان (اقليت

 ١۴٠١اسفند  ٢٩
 

 شورايی حکومت  –کار، نان، آزادی 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
  


