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 !مبارزه برای افزايش واقعی دستمزد را گسترش دھيم

 
 

  

  !کارگران
اين ارگان . ھزار تومان تعيين کرد ٩٣٠درصد افزايش،  ١۴/ ۵شورای عالی کار در نشست خود حداقل دستمزد کارگران را با 

بدين ترتيب . درصد تعيين نمود ١٢کنند  چنين افزايش دستمزد ساير کارگران را که بيش از حداقل دستمزد دريافت می دولتی ھم
  .ھزار تومان افزايش يافت ١١٨حداقل دستمزد کارگران برای سال آينده 

  
  !کارگران قھرمان و مبارز ايران

ھا  آن. ھزار تومانی بار ديگر پيوند آشکار دولت و سرمايه داران عليه کارگران را در برابر چشمان ما قرار داد ٩٣٠تعيين دستمزد 
چنين  ھا ھم آن. شوند، به فقر و گرسنگی محکوم کردند ميليون خانواده کارگری را که مشمول قانون کار می ١٣ار ديگر با اين کار ب

ھای قانونی در  کارگرانی که حتا از حداقل. راه را برای تداوم استثمار شديد کارگرانی که مشمول قانون کار نيستند، باز گذاشتند
  .برند ای نمی جمھوری اسEمی بھره

  
  !کارگران مبارز ايران
ھای يک خانواده  ست که ھزينه ھزار تومانی دستمزد در حالی ١١٨شود و افزايش  ميليون تومان برآورد می ۴خط فقر ھم اکنون 

حتا ھمين مقاماتی که امسال در شورای عالی . ھزار تومان افزايش يافته است ۵٠٠کارگری نسبت به سال گذشته به طور متوسط 
 ٢ميليون و پانصد ھزار تومان محاسبه کردند، سال گذشته ھزينه يک خانواده کارگری را  ٢يک خانواده کارگری را  کار ھزينه
ھا نيز افزايش دستمزد کارگران نسبت به  با اين ترتيب با حساب خود آن. ھزار تومان محاسبه کرده بودند ٢٠٠ميليون و 

اين را ھم نبايد فراموش کرد که حتا اقتصاددانان حامی . ران فقيرتر خواھند شدھزار تومان کمتر بوده و کارگ ١٨٨شان  ھای ھزينه
ھا باز ھم  ھای آن گويند و اين برای کارگران بدين معنا است که سفره ی روحانی از افزايش تورم در سال آينده سخن می کابينه

  .تر خواھد شد کوچک
درصدشان زير خط  ٩٠، "خانه کارگر"ندگان مجلس اسEمی و دبير کل عليرضا محجوب يکی از نماي اعترافبه  حتا کارگرانی که

  .بخش نيست درصد ديگر نيز رضايت ١٠فقر بوده و وضعيت 
اين است حکومتی که ميلياردھا دUر حاصل کار و رنج شما را در سوريه و لبنان و کشورھای ديگر ! اين است جمھوری اسEمی

  !شوند داران ثروتمندتر و کارگران مدام فقيرتر می ه در آن سرمايهاين است جمھوری اسEمی ک! ريزد دور می
داران، شما را در گرسنگی و فقر نگاه  کند تا بتواند دست در دست سرمايه اين است حکومتی که شما را از داشتن تشکل منع می

  !تان باز بگذارد داران را برای ھر گونه تعدی به حقوق داشته و دست سرمايه
  

  !زحمتکشان ايرانکارگران و 
در (ھر انسانی بايد از حق کار برخوردار بوده و با کار خود . ست که از يک زندگی شرافتمندانه برخوردار باشد حق ھر انسانی

اما مقامات جمھوری . اش را برطرف سازد بتواند تمامی نيازھای انسانی خود و خانواده) يک شيفت کاری و نه با اضافه کار
گيری از  چنين با تصويب قوانين و با بھره ھا ھم آن. گيرند ھايی اين خواست و حق کارگران را ناديده می بھانه اسEمی ھر سال به

  .کنند اعتراضات کارگران به اين شرايط را سرکوب کنند نيروھای نظامی از جمله نيروی انتظامی، قضات و زندان سعی می
اچيز دستمزدھای اسمی کارگران، و دفاع از حق يک زندگی انسانی و ضمن محکوم کردن افزايش ن) اقليت(سازمان فدائيان 

شرافتمندانه برای تمامی کارگران و بيکاران، کارگران ايران را به گسترش اعتراض و اعتصاب تا رسيدن به خواست خود، 
کار و کشاندن آن به پايان  جمھوری اسEمی با طوUنی کردن جلسات شورای عالی. خواند افزايش دستمزد تا باUی خط فقر فرا می

  . ترتيب مانع مبارزه کارگران برای افزايش دستمزدھا شود کند تا بدين سال سعی می
اين خواست کل طبقه . شود، اين مبارزه را بايد تداوم و گسترش داد اما مبارزه برای افزايش دستمزد به امروز و فردا خEصه نمی

ای و نمايش سراسری قدرت خود از جمله در اول  ھای مستقل و فراکارخانه رو کارگران تنھا با اتحاد در تشکل کارگر است و از اين
 .ھای موثری بردارند ستای رسيدن به خواست خود گامتوانند در را ماه مه می

  
  

  زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران ايران
  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس0می 

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

 ١٣٩۵اسفند  ٢۵
 حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 

 


