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  تنھا ارادۀ سياسی طبقۀ کارگر
 !جامعه را حل کندمی تواند بحران موجود 

  

نه به اين دليل که تھيدستان شرم و شأن خود . صورتشان را سرخ کنندتوده ھای مردم امروزه حتی با سيلی نمی توانند 

را کنار گذاشته اند و با پليدی ھای جامعۀ سرمايه داری می سازند و به گفتۀ ديگر به آن تن می دھند، بلکه به اين دليل 

 صورتشان به طور ده و سرخیئيکه چھره ھای تکيده و پژمردۀ جمعيت فقير جامعه از فرط سوء تغذيه به زردی گرا

  .  سبد مواد مصرفی  آنان نيستندگی خانوارھای کارگری، پاسخگوی ھزينۀ ز! کامل به تحليل رفته است

طبق آمارھای دولتی خط فقر مطلق، يعنی درآمدی که کمتر از آن حتی زندگی بخور و نمير ممکن نيست بيش از دو 

حتی . رگران شاغل برابر مزد حداقل يا کمتر از آن است درصد کا٧٠مزد بيش از . برابر مزد حداقل کارگران است

اين يعنی محروميت از بسياری .  نصف خط فقر نسبی استًمزد متوسط کارگران از خط فقر مطلق کمتر و تقريبا

در يک کالم ھشت دھک يا ھشتاد درصد . مواھب زندگی مانند بھداشت و درمان، آموزش، فرھنگ، تفريح و غيره

فقر در شھرھا در حال «: حتی معاون رفاه اجتماعی، ميدری، می گويد. ر مطلق يا نسبی قرار دارندجمعيت زير خط فق

  »   .گسترش است

  . گسترش فقر يعنی گسترش بيکاری و نا امنی و بی حقوقی.  و اعتيادءگسترش فقر يعنی گسترش فساد و فحشا

ر نيست راه حلی برای گشايش گره ھای کور زندگی نظام سرمايه داری، جامعه را به انحطاط کشانده است و ھرگز قاد

 افزايش مزدھا از خواست  ر مقابل د.  آنھا سرکوب، زندان و استبداد استراه حل . ن و زحمتکشان ارائه دھدکارگرا

 سنديکاھای مستقل با تشکيل . مايه داران کاسته شود سرزيرا که نمی خواھند از سود سوی کارگران، مقاومت می کنند، 

قاتی کارگران مخالفت می کنند، زيرا که نمی خواھند کارگران متحد و متشکل شوند و معادالت جامعه به نفع طبقۀ طب

 جنبش کارگری و ھمچنين کارگران  پيشرو و آگاه و فعاالن آزادی و دموکراسی را سرکوب می کنند، . ر يابدييکارگر تغ

زدن معلمان و ساير جنبش ھای اجتماعی را به زندان می اندازند و آنان را به اتھام برھم معلمان پيشرو و فعال جنبش 

 عمومی، از محيط کار و زندگی جدا می کنند، زيرا که مبارزه برای آزادی و حقوق انسانی، جھالت و خودکامگی نظم 

 ديده را که مبتنی بر اتحاد و ھمبستگی و استبداد را از صحنۀ جامعه برمی چيند و مشارکت جمعی و ارادۀ توده ھای ستم

  . آنان است بر جامعه حاکم می کند
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، ھرگز قادر نيست حکومت » کمربندھان بست« مقاومتی و نه دان، نه رياضت اقتصادی و اقتصاد نه سرکوب و زن

 به کارگران و اين بحران تا آنجا که.  کنونی خارج کندان را از بحران اقتصادی و سياسی سرمايه داران و زميندار

 مطالبات اقتصادی و سياسی خود آمدن طبقۀ کارگر و با برپا داشتن  پرچم زحمتکشان مربوط می شود، تنھا با به ميدان 

برای .  کارگران و زحمتکشان منجر گرددی تواند به راه حلی مطابق منافع ر بنيادی در جامعۀ سرمايه داری مييو تغ

ی و تبديل جامعۀ طبقاتی به جامعه ای فاقد ستم و استبداد و سلطۀ طبقاتی، الزم است که  سرمايه دارير  بنيادی  نظام يتغ

يد با طبقۀ کارگر با. ت يک طبقۀ دارای انسجام و آگاھی از مبارزۀ طبقاتی، حضور داشته باشدأطبقۀ کارگر در ھي

تا ھنگامی که اين . ودزۀ سياسی ش ميدان  مبارسياست مستقل و سازمان ھای  مستقل  خود وارد  عمل، به ويژه وارد 

اين طبقه بايد بتواند .  بنيادی جامعه نمی توان داشتير ي مبارزۀ سياسی مستقل خود نشود، اميدی به تغطبقه وارد  ميدان 

ين طبقه بايد آگاھی و ا.  آنھاست متحد کندئی که بيانگر منافع مشترک  خواست ھاترين توده ھای مردم را به گرد وسيع 

 دست يابی بدان را به توده  و اين آگاھی و چشم انداز و راه  روشنی از مطالبات و اھداف آينده داشته باشدنداز چشم ا

  .                                                                                         مردم نشان دھدسيع ھای و

  کارگران پروژه ھای پارس جنوبی     

  از کارگران پتروشيمی ھای منطقۀ ماھشھر و بندر امامجمعی 

  فعاالن کارگری جنوب

   کرج –جمعی از کارگران محور تھران 

  فعاالن کارگری شوش و انديمشک

    ١٣٩٥ ]ثور[ارديبھشت

   

  

 

 

 
 


