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ن کارگرای خالۀسال نو و سفر  

 
١٣٨٨ روردينف ١شنبه                                                                                 ک کمی برای هماهنگۀتيکم  

 
         
تی ، جانب برخی ارگان های دول هم زمان با خط فقر اعالم شده ازشرايطی به استقبال سال نو ميروند کهکارگران در

  . تومان اعالم می شود٢۶٣۵٠٠، مبلغ  ٨٨آنان برای سال حداقل حقوق ) ايلناگزاری خبر( تومان، ٨۵٠٠٠٠به مبلغ 

های مردم تحت ستم و استثمار جامعه در شرايطی به استقبال سال نو می روند که سفره شان از  کارگران و توده

فاسد سرمايه هميشه خالی تر است و اوضاع سخت و فالکت بار اقتصادی و بحران های ناشی از نظام  نابرابر و 

  .داری، بيش از هر وقت ديگر، اين طبقۀ تحت ستم و استثمار را از هستی ساقط می کند و به روز سياه می نشاند

. در چنين شرايطی فرا رسيدن سال نو برای خانواده های زحمتکش بيش از آنکه شادی بخش باشد نگران کننده است

ا ممکن نباشد انجام ديد و بازديد، خريد لباس و مايحتاج زندگی و طبيعی است که وقتی تامين حداقل معاش برای آنه

  روزمره و سوروسات نوروز چگونه امکان پذير خواهد بود؟

کارگران را گروه گروه و دسته دسته اخراج می کنند، از کار بيکار می سازند، تهديد می کنند، به زندان می افکنند و 

. ند و در يک کالم اوضاع و احوال ناامنی را برای آنان رقم می زنندبه شالق جهل و نفرت سرمايه محکوم می نماي

  طراب برای کارگران در بر دارد؟  ض چه معنا و مفهومی جز نگرانی و ادر يک چنين شرايطی، سال نو

 کارگران در شرايطی به استقبال سال نو ميروند که همراه با تحويل سال نو، بسياری از هم طبقه ای های آنان دربند

  .و زنجير عوامل سرمايه اند

آری سرمايه داری که در مواقع رونق هيچ حرفی از کارگران به ميان نميآورد و همه ی سود و منافع حاصل از 

نيروی کار کارگران را انباشت می کند و از آن ها مطابق ميلش استفاده می نمايد اکنون که با بحران مواجه شده 

  . ا نيز متوجه کارگران می کنداست همه مشکالت و مصائب بحران ر

 فشارها ۀعلی رغم همطبقۀ کارگر. يران راه نيافته استجنبش کارگری ابه هيچوجه بر نوميدیاين همه، استيصال وبا

پيروزی ها، شکست از  مطالبات خويش دفاع می کنند وحقوق و، همه جا از تضييقات صاحبان و حاکمان سرمايهو

خيزهای مبارزات خويش تجارب گرانبهايی به دست می آورند که آنان را بيش از پيش آبديده می کند و به ها و افت و

  . هر زمان ديگر به نقش دوران ساز خود به مثابۀ يک طبقه آگاه شوندازبب می شود که کارگران  بيش ترنوبۀ خود س

د تا در بسياری از مراکز کار و توليد، به امر خطير آنان در مبارزه برای احقاق مسئلۀ  تشکل يابی کارگران، می رو

حقوق اين طبقه تبديل شود و جنبش اين طبقه را حتی المقدور آگاهانه تر و متشکل تر از پيش  به سوی موفقيت و 

د را از تشتت و پراکندگی در واقع کارگران به تدريج می روند تا يکديگر را پيدا کنند و خو. کاميابی رهنمون شود

 گام برمی با گذشت زمان، مبارزات کارگران نيز به تدريج به سطوح باالتری از خواست ها و مطالبات آنان. برهانند

  .  هر گام صفوف خود را منظم تر و منسجم تر می کننددارد و کارگران نيز در



  و صاحبان . ی بر سر راه مبارزات آنان تبديل شودمشکالت مالی و معيشتی کارگران در عين حال، می تواند به مانع

سرمايه نيز همه ی تالش خود را به کار می گيرند تا با سوء استفاده از اين مشکالت و همچنين استفاده از حربۀ 

اما کارگران در کوران مبارزات . تهديد و سرکوب و زندان هربار به شکلی، در صفوف کارگران تفرقه ايجاد کنند

  .می گيرند که به نيروی خود متکی  باشند و از تفرقه و تشتت بپرهيزندخويش ياد 

اما . در آستانۀ سال نو، سفره ی کارگران خالی بی رونق تر از هميشه است و فرزندان شان لباسی نو برتن نکرده اند

تخم همدلی و به کوری چشم سرمايه داران، بذر اميد و يکدلی به تدريج در خانوادۀ بزرگ شان شکل می گيرد و 

کارگران در آستانۀ سال نو اگر کمتر قادرند عيدی به فرزندان هم . دوستی در ميان آحاد اين طبقه کاشته می شود

کارگران  به فردايی نو و دنيايی نو تعلق . طبقه ای های خود بدهند، اما غمها وشاديهايشان را با هم قسمت می کنند

و را به همه ی کارگران و زحمتکشان تبريک گفته و با آرزوی فردايی بهتر کميته هماهنگی فرا رسيدن سال ن. دارند

 . به استقبال سال جديد می رود

  

   هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگریۀکميت
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