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د مردم به تنگ آمدنیاز فقر و از گران    

 
١٣٨٧مرداد جمعه چهارم                                                                                    كآم یبرا ی هماهنگتهيآم  

                                                               
بويژه کارگران پيش نمی رود و لذا مردم وجامعه متناسب با  تورم موجود در، ی مديدی است که افزايش دستمزد هامدتها

سرعت ، گذشتهچند ماهطول بويژه در، واما طی سال های اخير. می گيرندراقتصادی قراتحت فشارو بيشترروز بيشترهر

 دادهقرار مضيقهسخت در گذاشته وتحت فشارکارگران و اکثريت مردم را شديدا تورم به حدی بوده است که همه ما رشد 

سودهای  شده  و ، سرمايه هايشان چند برابرتورم جمله از طريق رشد افراد جامعه ازدر صد معدودی ازمقابل در.  است

.کالنی به جيب زده اند  

سرمايه هاشان می شود تا زالو صفتان  برر و بضاعت شان محدود و محدود ترو کوچک ت کارگران کوچک  آری سفره 

.دهای کالن و نجومی دست پيدا کنندبيفزايند و به سو  

در چند  ... ، سوخت و، مسکن، از جمله  مواد غذايیو توده های زحمتکش جامعه مردم مورد نياز قيمت انواع کاال های 

با اين .  درآمد را تحت فشار قرار داده استبطور سرسام اوری باال رفته و بيش از پيش کارگران و اقشار کم  ماه گذشته 

مورد استفاده  ، دولت تصميم گرفته است تا سوبسيدها را از کليه ی کاال های ف و درست در چنين اوضاع و احوالیوص

.تها را باز هم باال  ببردی توده های مردم حذف کند  و قيم  

، کمرشان زير بار مردم زحمتکش جامعهکارگران و گين گرانی و تورم را تحمل کرد؟  سنبه راستی تا کجا می توان بار

شدت کار افزوده می شود هر روز بر. ی قيمتها خم شده است استثمار وحشيانه و گرانی سرسام آور و باال رفتن روزانه 

 و تورم  سرمايه داری بدين معناست  که بر اساس قوانين  اين در واقع .  از قدرت خريد ما کارگران کاسته می گردد اما

اينهمه  داد وبايد به چنين وضعيتی تن درتا کی . می شوندترو بی چيزترکار کنند فقيرچه بيشترهرکارگران ، آنموجود در

و نمير تا اين حد استثمار شد ؟ تا کی بايد شورای عالی کار بايد برای لقمه نانی بخور؟ تا کی فشار و سختی را تحمل نمود

 مکانيسم هايی توسل به ابزار ها و بتواند به مثابه ارگانی از حاکميت سرمايه داران و با ) بخوان شورای عالی سرمايه ( 

ران دستمزد تعيين کند و به ما بگويد  که مثًال ما می برای ما کارگ" سه جانبه گرايی"جمله مکانيسم، ازکه در اختيار دارد

؟ هزار تومان زندگی کنيم يا نه٢١٩توانيم با دستمزد   

غيرقابل تحملی را برای کارگران و توده های وسخت شرايط  بسياران و عوامل جيره خوارشان امروزه سرمايه دارآری 

سايی را پيامد های يک چنين وضعيت سخت و طاقت فر.  سياه  نشانده اندآنان را به روزمردم تحت ستم مهيا نموده اند و 

.همه جا مشاهده کرددرهای متعدد نارضايتی امروزه می توان به صورت   

کارگران و اقشار زحمتکش مردم البته  نارضايتی خود را از چنين وضعيت فالکت باری پنهان نمی کنند و از هر طريق 

تا آنجا که  روزی نيست که خبراعتراض مردم و در صدر . کوی و برزنی فرياد می کنند هراين نارضايتی  را درممکن 

آری کارگران نشان داده اند که به هيچ وجه چنين وضعيت فالکت باری را تحمل نخواهند . آنان کارگران به گوش  نرسد 
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.ل آن سر تسليم فرود نخواهند آوردمقابکرد و در  

اعتراضات به شکل اما تجربه ی مبارزات کارگران در ايران و ساير نقاط  جهان نشان داده است که  بيان نارضايتی  و 

 و به  نکنندمتحد  و متشکلی  بروز  به شکل  ، راه به جايی نخواهد برد و تا زمانی  که اين اعتراضات  فردی و پراکنده

 لذا  برای اينکه  بتوانيم  پيگيرانه حقوق و مطالبات خود را  .نخواهند داشت برنتيجه ی مطلوبی دريکديگر پيوند نخورند 

مراکز ما کارگران دراگر. نداريممتحدانه عمل کردن  ومتشکل شدن جزچاره ای ، ل کنيم و به نتيجه ی مطلوب برسيمدنبا

پيگيری حقوق و مطالبات  يم بود که ضمن ، قادر خواهم و تشکل های خويش را ايجاد کنيمتوليدی و صنعتی متشکل شوي

تورم وگرانی موجود در کارگران عليه بهره کشی و استثمار، با  توليد و سازمان دادن اعتراضات ومراکز کارخويش  در

ند همين چ.  مبارزه نماييم -مرحله ی نخست متوجه خود کارگران خواهد شد در که  پيامد های فالکت بار آن -جامعه نيز

سه استان اين کشور دست تراض به تورم و افزايش قيمتها دراعديه های کارگری آفريقای جنوبی دراتحاپيش بود که روز

 استان اين کشور اعتصاب ٩هرنشود و رشد قيمتها ادامه يابد دربه اعتصاب زدند و گفتند چنانچه به مطالباتشان رسيدگی 

.سراسری براه خواهند انداخت  

وضعيت سخت و فالکت بار موجود همانا  ما کارگران  بايد بدانيم که  تنها ابزار تغيير . اين مبارزات درس گرفتبايد از 

.آنان خواهد بود و الغيرسترده تر اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و متشکل شدن هر چه گ  
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