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رفرميست های  تا ناله سازشکارانه» اسپايز«از فرياد سرخ 
 )به مناسبت اول ماه مه( راست و چپ

شيکاگو  اين بانگ رسای قدرت و پيکار کارگران »!کارگران مسلح شويد«
آگوست «عليه صاحبان سرمايه و دولت روز سرمايه داران بود که از حنجره 

ترين و فداکارترين رهبران جنبش آن يکی از پرشورترين، رزمنده » اسپايز
سلسله حوادثی که در چند روز و چند . ها در سراسر گيتی طنين می انداخت

مک « با شعله های خشم کارگران کارخانه چوب بری و کارخانه  جا
و در غريو موج فرياد سرخ آگوست اسپايز به پيش می تاخت،  »کورميک

يی برای نمايش ساالنه جنگ بعدها توسط جنبش کارگری بين المللی مبنا
از . را به خود گرفت» اول ماه مه«کارگران جهان عليه سرمايه شد و نام 

کل تاريخ . زمان وقوع آن رويدادها تا امروز يک قرن و چند دهه می گذرد
زندگی انسان تاکنون تاريخ مبارزه طبقاتی بوده است، اما آنچه در اين ساليان 

و جنبش ضدسرمايه داری او رفته بی گمان  دراز بر سر طبقه کارگر جهانی
يکی از حساس ترين مراحل اين تاريخ است، مرحله پرافت و خيزی که قرار 
بود لحظه لحظه اش روز جدال قطعی، روز نبرد آخر، روز انترناسيونال، 

اما برای . قرار بر اين بود. روز رستاخيز فرجامين برای نجات انسان ها باشد
اسپايز را  دردناک اين قرار فقط کافی است فرياد سرخپی بردن به سرنوشت 

با ناله های شوم و سازشکارانه رفرميست های راست و چپ امروزی که هر 
اين . ساز می گردد قياس کنيم سال از تريبون اول ماه مه در چهار گوشه دنيا

  . قياس نه فقط رقت انگيز بلکه تا مغز استخوان دردآور است

ه جای آن همه جنگ و ستيزهای روشن پر اميد، به جای چرا چنين شد؟ چرا ب
به جای اهتزاز پرچم دنيايی نو، به  دنيای خروش های رعدگون عليه سرمايه،

جای انترناسيونال و کمون پاريس و اکتبر، آری به جای همه آن ها به وضع 
چه کرده ايم و نظام  دردناک کنونی سقوط کرده ايم؟ برما چه رفته است؟

اری بر سر ما چه آورده است؟ کيفرخواست های ضدسرمايه داری سرمايه د
اکنون در دست  جنبش ما چه شد و باالخره پرچم ها و تريبون های اول ماه

کدام نيروها، کدام احزاب، کدام دولت ها و کدام جريانات است؟ در اين 
تريبون ها چه گفته می شود و چه مطالباتی طرح می گردد؟ جنبش طبقه ما، 

 زه طبقاتی ما عليه سرمايه، فراخوان جنگ ما عليه استثمار و بی حقوقیمبار
و توحش سرمايه داری، مطالبات روز جنبش ضدسرمايه داری ما، افق و 
آرمان طبقه ما برای برپايی جهان انسان های آزاد و برابر در کجای مراسم 

ياتی اين روز خود را نشان می دهد؟ اين ها پرسش های اساسی يا در واقع ح
ترين پرسش هايی است که همواره و به طور خاص در آستان مراسم اول ماه 
 .مه هر سال برای پيشروان و فعاالن کارگری در سراسر دنيا مطرح می شود

برای يافتن رمز و راز واقعی وضعيت رقت باری که ميلياردها کارگر در 
د نگاه سراسر جهان در منجالب آن فرورفته اند مجبوريم به پشت سر خو

رمز و راز همه چيز در . به کارنامه جنبش خود نظر اندازيم مجبوريم. کنيم
اگر يک ميليارد کارگر بيکارند، اگر کل درآمد ساالنه . همين جا قرار دارد

ميليون کارگر همزنجير ما در سراسر دنيا حتی به اندازه درآمد ساالنه  ۶٠٠
کارگرهمسرنوشت ما در ميليارد توده  ٣سرمايه دار بزرگ نيست، اگر  ٣

حالت گرسنگی و نيمه گرسنگی به سر می برند، اگر تن فروشی برای امرار 
معاش تا اين حد گسترده و رايج شده است، اگر سال تا سال دستمزدهای ما را 
نمی پردازند، اگر سرمايه داران در يک چشم به هم زدن ميليون ها همزنجير 

رون می ريزند، اگر هر سال ميليون ها ما را با فراغ بال از کارخانه ها بي

کارگر در جستجوی يافتن جايی برای فروش نيروی کار از خانه و کاشانه 
خود رخت می بندند و مهاجرت می کنند و بسياری از آنان در اين مسير 
طعمه ماهيان دريا می شوند، اگر وضع ما تا اين حد دردناک و رقت بار 

. ط يک راه و فقط همين يک راه وجود دارداست، برای پيدا کردن دليل آن فق
بايد ببينيم که کجای اين . بايد کارنامه جنبش و مبارزه طبقاتی خود را بکاويم

کارنامه تاريک است، نقاط ضعف تراز تاريخی اين جنبش کدام بوده اند؟ و 
چه شده است که به چنين ورطه ای از فروماندگی و بی قدرتی و ذلت سقوط 

ار ديگر تأکيد می کنيم که کليد واقعی درک ماجرا درست کرده ايم؟ يک ب
مگر نه اين است که همه اشکال فقر، بدبختی و سيه روزی . درهمين جا ست

و ذلت ما از دل نظام سرمايه داری بيرون می آيد؟ پس درست به همين دليل 
هر نوع کسر و کاستی و ضعف و فتور در کارزار طبقاتی ما عليه اين نظام 

  .ه ای در تشديد فقر و گرسنگی و تحکيم پايه های بردگی ما استنيز حلق

واقعيت اين است که ما در طول اين يک قرن و چند دهه سخت به بيراهه رفته 
پيداست که شب و روز مبارزه کرده ايم، جنگيده ايم، دولت های زيادی را . ايم

م ترين سرنگون کرده ايم، دولت های فراوانی را روی کار آورده ايم، عظي
جنبش ها را به راه انداخته ايم، توفان و غوغا به پا کرده ايم، شعارهای 
آسمانکوب قوی در سراسر آفاق سر داده ايم، ازپا افتاده ايم، بازبرخاسته ايم، 
همه اين کارها را کرده ايم اما يک کار يا همان کار اساسی و حياتی را انجام 

واقعی و خودسازمانيافته توده های ما در هيچ کجای دنيا قدرت . نداده ايم
طبقه خويش را با آگاهی و بيداری و افق شفاف طبقاتی و با گزينش 
راهکارهای موفق و کارساز عليه سرمايه و شيرازه حيات آن به ميدان 

شايد بسياری از ما با شنيدن اين سخن دچار حيرت شوند، حيرتی . نياورده ايم
شايد . شايد بسياری از ما چنين نينديشيم. که چه بسا ناشی از ناآگاهی باشد

واقعًا از ياد برده ايم يا هيچ گاه نياموخته ايم و فکر نکرده ايم که حد و حدود 
معاش ما، رفاه ما، حقوق اجتماعی ما، آزادی های سياسی ما، عزت و حرمت 
و آزادگی و اعتبار انسانی ما و همه چيز ما صرفًا و صرفًا تابعی از آرايش 

شايد . نبش ما و بازتابی از توان پيکار طبقاتی ما عليه سرمايه استقوای ج
اما مستقل از اين که چگونه . اين موضوع را با درايت الزم بررسی نکرده ايم

اين يک . فکر کنيم، در واقعيت و صحت يک اصل هيچ ترديدی وجود ندارد
يشتر اصل بديهی يا بديهی ترين اصل تاريخ کنونی زندگی ماست که هرچه ب

تعرض کنيم، هرچه متحدتر بجنگيم، هرچه استوارتر به شيرازه حيات سرمايه 
هجوم بريم، هرچه سرسخت تر و آشتی ناپديرتر به جنگ صاحبان سرمايه و 
نظام سرمايه رويم، هرچه نيرومندتر مجاری توليد سود سرمايه را به نفع 

های اقتدار دولت بهبود زندگی خويش آماج حمله قرار دهيم، هرچه بيشتر پايه 
سرمايه را در هم کوبيم، آری هرچه بيشتر اين کارها را انجام دهيم، به همان 
ميزان و فقط به همان ميزان هم از زندگی بهتر، رفاه بيشتر، آزادی های 
افزون تر، کرامت انسانی رفيع تر، آسايش و امنيت عالی تر، عزت و شرف 

برای تعيين سرنوشت زندگی  و اعتبار اجتماعی شايسته تر، قدرت بيشتر
هر . خويش و تدارک نيرومندتر برای ساختن دنيايی نو برخوردار می شويم

ميليمتر بهبود معيشت و رفاه و حقوق انسانی ما صرفًا در پرتو ميليمتری 
يورش به موجوديت نظام بردگی مزدی تضمين می شود و به محض اين که 
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ها و شايد مترها و کيلومترها از از همين ميليمتر تعرض باز مانيم ميليمتر
  . هست و نيست خود ساقط می شويم

در اروپای غربی در تمامی دوره مورد بحث به . به پشت سر خود نگاه کنيم
در اين . باتالق رفرميسم راست و سازش با نظام سرمايه داری سقوط کرديم

قبال کشورها همه جا خود را به دار جنبش اتحاديه ای حلق آويز کرديم، در 
تأمين حداقل معيشت و سطح نازلی از رفاه سرنوشت جنبش خود را از ياد 
برديم، پيکار عليه سرمايه را در گورستان سنديکاليسم اتحاديه ای دفن کرديم، 
به ديوان ساالری منحط اتحاديه ای و سرمايه داران کارگرنمای صدرنشين آن 

ناچيزی به سرمايه وکالت داديم که جنبش ضدکارمزدی ما را به هر بهای 
داران و نظام سرمايه داری بفروشند، به طور کامل فراموش کرديم که يک 
طبقه عظيم بين المللی هستيم، گرسنگی و فقر و ذلت و سيه روزی چند ميليارد 
همزنجيران خويش در آسيا، آفريقا، آمريکای التين و ساير مناطق جهان را 

ابل تمامی درنده خويی ها و سفاکی در مق. معضل زندگی و مبارزه خود نديديم
با ندای کريه  هايی که سرمايه عليه آنان روا داشت فرياد اعتراض سر نداديم،

سرمايه که از حلقوم سوسيال دموکراسی و سران اتحاديه ها خارج می شد 
حتی در پشت سر دژخيم ترين دولت ها عليه توده عظيم همزنجير خويش در 

کارنامه بسيار بدی از خود به يادگار گذاشتيم،  جاهای ديگر وارد جنگ شديم،
سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای همه اين بليه ها را برما نازل کرد و 
ما تا همين امروز نيز هست و نيست جدال خويش با نظام کارمزدی را در 
گمراهه های مخوف نقشه ريزی شده همين امامزاده های حافظ قداست سرمايه 

به  از اروپای غربی به بخش شرقی اين قاره و از آنجا. يممحصور کرده ا
در اين جا عظيم ترين خيزش . سرزمين وقوع انقالب کارگری اکتبر برويم

های تاريخی دنيا را راه انداختيم، دستگاه افسانه ای قدرت تزار را به زير 
کشيديم، شوراها ساختيم، جنبشی سراسری و نيرومند از نقطه تالقی قطب 

و اقيانوس آرام تا قلب اروپا سازمان داديم، شعار برپايی دنيايی نو، شمال 
کل . دنيای انسان های آزاد و برابر را بر سقف آسمان زندگی بشر حک کرديم

جهان را در مقابل عظمت و اقتدار جنبش خويش به حيرت انداختيم، تاريخ را 
ه اين ها، با تمام اما، با هم. به جلو رانديم، همه اين کارها را انجام داديم

توفانی که برپا کرديم، با تمامی ضربات کاری که بر پيکر نظام کهنه فرود 
آورديم، با تمامی تکانی که به دنيای مرده زمان خويش داديم، بازهم راه 

جنبش . واقعی و موفق و آگاهانه پيکار عليه کارمزدی را در پيش نگرفتيم
سازمان نداديم، به قدرت عظيم  راستين ضدکارمزدی توده های طبقه مان را

اليزال آحاد طبقه خويش اتکا نکرديم، به شيرازه حيات سرمايه يورش نبرديم، 
مسير پيکار را با آگاهی و بصيرت ضد بردگی مزدی تعيين نکرديم، چشم به 

سازمان انقالبيون حرفه «حزب و نسخه پيچی های حزبی و دستورات صادره 
شديم که ميدان های واقعی جدال ضدسرمايه دوختيم، وارد عرصه هايی » ای

سرباز فداکار جنبش دموکراسی خواهی و رشد نوع اروپايی . داری ما نبودند
آينده مبارزات ما بدون اين که بدانيم و آگاه باشيم و بدون . سرمايه داری شديم

اين که با افق لغو کارمزدی مبارزه کرده باشيم به جايگزينی نوعی از سرمايه 
يک دنيا مبارزه کرديم، حماسه ها آفريديم، . ا نوع ديگر آن پيوند خوردداری ب

تاريخ را تکان داديم و سرانجام انقالب کرديم، اما انقالب ما نه راهگشای 
پيکار بعدی برای لغو کارمزدی و نابودی نظام سرمايه داری بلکه با کمال 

شکل قبلی  تاسف فقط سرآغاز استقرار شکل ديگری از بردگی مزدی به جای
در يک چشم به هم زدن ما را از شوراها بيرون انداختند، به ما گفتند . آن شد

سازمان سراسری ! شوراها هيچ چيز و حزب ماوراء کارگران همه چيز
و ! و نه! شورايی آحاد توده های کارگر برای برنامه ريزی کار و توليد، نه

قدرت چند نفری  اما دولت حزبی متکی به نقش برتر و! هزاران بار نه
به ما گفتند که شوراها و ميليون ها کارگر ! نخبگان آری و هزاران بار آری

عضو شوراها اصًال لياقت برنامه ريزی توليد و صالحيت رتق و فتق امور 
اجتماعی خويش را ندارند و حزب و ماشين دولتی حزبی تنها قدرت 

لکيت دولتی را به جای ما! ذيصالحی است که بايد اين کارها را به عهده گيرد

ما را همگی و در سراسر کشور به تداوم . مالکيت اجتماعی به ما قالب کردند
فروش نيروی کار محکوم کردند و همزمان گفتند که مالکيت دولت باالی سر 

!! و سوسياليسم و کعبه آمال طبقه ماست!! بردگان مزدی عين لغو کار مزدی
گفتند که سيستم زنجيره ای ! مايه توليد کنيدگفتند که کار کنيد و کار کنيد و سر

کار برای افزايش هر چه بيشتر اضافه ارزش ها بهترين مسير تحقق الغای 
در يک کالم ما انقالب را در همان روزهای نخست به طور !! کارمزدی است

کامل باختيم، زيرا انقالب محصول واقعی جنبش آگاه و سازمان يافته و افق 
مثل روز روشن . مايه داری توده های طبقه مان نبوددار و شفاف ضد سر

در غياب دخالت خالق و آگاه و بيدار . است که ماجرا به همين جا ختم نمی شد
شورايی و سراسری ما به نام طبقه مان دولت ساختند، سرمايه داری دولتی را 
ارض موعود ما جار زدند، همزنجيران ما در سراسر دنيا را به برپايی همين 

. ع نظام و دولت و همين شکل برنامه ريزی مناسبات کارمزدی فراخواندندنو
انقالب های توده های ما در بخش های ديگر دنيا را به همين بيراهه ها و 

به نام ما و در زير بيرق سرخ رهايی ما بر نيمی از توده . گمراهه ها کشاندند
ين جا نيز با در ا! آری همزنجيران. های طبقه ما در جهان حکومت کردند

! جنبش ما چنين شد و بر سرنوشت ما و جنبش ضدکارمزدی ما چنين رفت
در آسيا و آفريقا و آمريکای التين وضع طبقه ما . اين رشته اما سر دراز دارد

در اين سه . و سير رويدادهای مبارزه طبقاتی ما از اين دو بخش هم بدتر شد
يم شيپور جنگ عليه استثمار قاره بزرگ دنيا تا چشم بازکرديم و تا خواست

سرمايه داری و مظالم و بی حقوقی ها و جنايات سرمايه را به صدا در آوريم 
بخشی از طبقه سرمايه دار، همان دوستان و شرکا و متحدان سرمايه داری 

دادند که اکنون نه وقت مبارزه با سرمايه » رهنمود«دولتی، از همه سو به ما 
و ! وقت اتحاد با سرمايه داران ملی!! است» اليسمامپري« بلکه زمان ستيز با 

آن !! وقت مبارزه برای انقالب دموکراتيک است!! مالکان آزادی خواه است
ها به نام ما و زير پرچم رهايی ما شروع به نسخه پيچی برای رشد سرمايه 

آن ها . داری ملی و دموکراتيک و سپس استقرار سرمايه داری دولتی کردند
ه ما و جنبش ما خواستند که ارتش بی مزد و بهای فراخوان آن ها از ما و طبق

ما را برای ساليان دراز به پيشمرگ جنبش های . برای تحقق اهدافشان باشيم
به ما گفتند که برای بهبود معيشت . ناسيوناليستی و دموکراتيک تبديل کردند

با نوعی خود سنديکا درست کنيم و برای جايگزينی نوع کنونی سرمايه داری 
ديگر و با نام و نشانی ديگر و در زير پرچمی ديگر، پياده نظام بی جيره و 

مجادالت درونی  ما را در مسلخ. مواجب سازمان و گروه و حزب آنان باشيم
ميان خودشان و همتايان ديگر طبقاتی شان سر بريرند و در يک کالم در اينجا 

ر پيچ و خم اين اسارت مرگ نيز اين گونه به اسارت در آمديم و تا امروز د
  . آور تاريخی سرگردانيم

يک قرن و چند دهه سرنوشت جنبش ما اين شد و بر ما ! آری همزنجيران
ما از کارزار سراسری و شورايی خود عليه سرمايه بازمانديم، . چنين رفت

مبارزه طبقاتی ما برای رهايی از يوغ بردگی مزدی در گورستان جنبش 
ت سران سوسيال دموکراسی، درگورستان سوسياليسم اتحاديه ای و با دس

نسخه پيچی شده بخشی از طبقه سرمايه دار جهانی و باالخره درگورستان 
ما از مبارزه متحد و . و دموکراسی خواهی دفن شد» ضدامپرياليستی«مبارزه 

متشکل و سراسری و شورايی و ضدسرمايه داری توده های طبقه خود 
ه سرمايه دار دنيا هر اعتراض ما عليه استثمار و بخشی از طبق. فرومانديم

ستم و بی حقوقی ناشی از وجود سرمايه داری را گلوله باران کرد و بخش 
ديگر اين طبقه کل جنبش و تمامی قدرت پيکار ما را به نفع خويش و در 

آری بدين سان بود که ما از . راستای تحقق انتظارات خود به گروگان گرفت
جنبش ما در بهترين . و با افق ضدسرمايه داری بازمانديم مبارزه آگاهانه

حالت در منجالب اصالح سرمايه داری و جايگزينی شکلی از برنامه ريزی 
. مناسبات کارمزدی توسط شکل ديگر آن چرخ خورد و فرسود و مضمحل شد

نظام سرمايه داری مجال يافت تا در غياب تعرض نيرومند آگاه و سراسری 
گام به گام جنبش ما را . های طبقه ما به استيالی خود ادامه دهد وشورايی توده
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به عقب راند، پايه های قدرت خود را محکم تر و محکم تر ساخت و در همين 
ورطه کنونی فرو راند، ورطه ای که کل توده های طبقه ما  گذر ما را به

لحظه به لحظه آن را لمس می کنند و تمامی خواری و ذلت و گرسنگی و 
  .دبختی های آن را تحمل می کنندب

همه چيز ما مصادره شد، افق . کارنامه جنبش ما چنين رقم خورد !همزنجيران
رهايی ما، راهکارهای تعرض روزمره ما به سرمايه، ظرف سازمانيابی و 
اعمال قدرت شورايی توده های طبقه مان برای پيکار عليه بردگی مزدی، 

ان و همه ساز و کارهای ديگر سنگر مطالبات ضدسرمايه داری روزم
پيکارمان از ما ربوده شد، و در همين راستا اول ماه مه هر سال ما نيز به 

اين تريبون نيز همه جا و در تمامی کشورها، به دست سنديکاليست . يغما رفت
ها، به دست رؤسای اتحاديه ها، سران سوسيال دموکراسی، به دست حاکمان 

دموکرات و خلقی، به » ضدامپرياليست های« سرمايه داری دولتی، به دست 
دست رفرميست ها و ناسيوناليست های چپ و خالصه کالم به دست نيروهای 

در . خواستار اصالح سرمايه داری يا تعويض شکلی از آن با شکل ديگر افتاد
طول تمامی اين صد سال و چند دهه اينان بودند که به نام ما سخن راندند، 

پور جنگ ضدسرمايه داری ما را با ناله های سازش و اينان بودند که شي
اينان بودند که اول ماه مه را به جای . تمکين در مقابل سرمايه جايگزين کردند

. روز جنگ عليه سرمايه ميعاد تمکين و انقياد ما به نظام سرمايه داری ساختند
ری از طلوع سپيده دمان ديگ چنين شد و ما اينک در آستانه با اول ماه مه ما

   .اين روز از چنين مصيبتی رنج می کشيم

بر سر جنبش ما و اول ماه مه ما چنين رفت و ما اينک در تداوم ! همزنجيران
يک راه، . اين وضع خفت بار بر سر يک دو راهی سرنوشت ساز قرارداريم

راه سنديکاليسم و . استمرار همان مسيری است که تا امروز پيموده ايم
و فرقه بازی و انصراف از پيکار واقعی عليه  رفرميسم راست و چپ

سرمايه، راهی که بر اساس تمامی تجارب تاريخی و به حکم همه شواهد زنده 
مبارزه طبقاتی به سوی گورستان است، همان گورستانی که اکنون ميلياردها 

راه ديگر راه مبارزه ضد سرمايه . کارگر در قعر آن زنده به گور شده اند
مانيابی شورايی عليه سرمايه، راه اتحاد و تشکل شورايی حول داری، راه ساز

منشور مطالبات پايه ای طبقه مان، راه يورش به شيرازه حيات سرمايه، راه 
اتخاذ راهکارهای زنده اعمال قدرت عليه سرمايه داران و دولت سرمايه، راه 
تدارک و تجهيز و آمادگی سراسری و شورايی برای اعمال قدرت متحد و 

ستمر عليه سرمايه داری، راه تعميق آگاهی و بيداری همه آحاد توده های م
طبقه مان در قعر کارزار طبقاتی عليه کارمزدی و و راه ادامه اين پيکار تا 

اين راه را بايد پيمود  ما برآنيم که فقط. نابودی نهايی نظام سرمايه داری است
مه همه کارگران را  و در همين راستا در آستانه طلوع مجدد خورشيد ماه

فرامی خوانيم که حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر به صورت 
قدرت سازمان يافته شورايی . شورايی و سراسری عليه سرمايه متشکل شويم

خود را سالح تحميل مطالبات خود بر سرمايه داران و دولت آن ها سازيم، از 
اعتصاب و خواباندن  طريق تصرف کارخانه های درمعرض تعطيل، به کمک

چرخ توليد سود در همه مراکز کار و توليد، از راه سازماندهی جنبش تصرف 
اول ماه مه . کارخانه ها، آری از همه اين راه ها به جنگ سرمايه برويم

امسال را به سرآغازی برای گشودن جبهه اين پيکار عظيم انترناسيوناليستی 
   .در سراسر جهان موجود تبديل کنيم

و  سايتبه مناسبت اول ماه مه در  ١٣٨٨ارديبهشت سال در ن مطلب اي(
  )ه استشددرج  خبرنامه کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 

  بيکارسازی های حلظه به حلظه

روند گسترش بحران و  :تراکتورسازی تبريز
وج گيری بيکارسازی ها هر لحظه فاجعه ا

کارگر بزرگ ترين  ٣٢٠٠. بارتر می شود
چراغ عمر  کارخانه تراکتورسازی کشور

آنان تيغ . اشتغال خويش را در گذر باد می بينند
بيکاری را بر گردن خود لمس می کنند و 
. خواستار تضمين اشتغال خود هستند

ميليارد تومان  ۵٠ تراکتورسازی تبريز حدود
سرمايه . از دولت سرمايه داری طلب دارد

داران دولتی کارخانه می گويند که بدون 
پرداخت اين مبلغ از سوی دولت قادر به ادامه 

دولت احمدی نژاد تا کنون هيچ . کار نيستند
اقدامی برای پرداخت اين وجوه سنگين 
بدهکاری نکرده است و کارگران به فردای 

  . هيچ اميدی ندارند اشتغال خويش

گزارش ها حاکی است که شماری از  :موتوژن
کارگران موتوژن در تبريز نيز اخراج شده اند 
و بقيه همزنجيران آنان در معرض بيکارسازی 

سرمايه داران صاحب و مدير . قرار گرفته اند
کارخانه دليل اخراج ها را وضعيت بسيار بد 

  . دمالی و بحران زده شرکت اعالم کرده ان

تمامی کارخانه های آب ميوه سازی و  :اروميه
شير پاستوريزه در شهر اروميه در طول دو 
ماه اخير دست به اخراج وسيع کارگران خود 

سرمايه داران همه اين واحدها شمار . زده اند
کل . کاهش داده اند% ۵٠کارگران را تا سطح 

کار کارگران اخراجی را بر دوش همزنجيران 
ها تلنبار کرده اند و همزمان  باقی مانده آن

. دستمزد کارگران را هم پائين آورده اند

سرمايه داران با گستاخی و قدرت اعالم کرده 
اند که همه مجبورند با همين شرايط کار کنند و 
هر که نمی خواهد هر چه زودتر کار را ترک 

  .گويد

شرکت پيمانکاری  :سد مخزنی ژاوه سنندج
ر طول روزهای ژيان در سد مخزنی ژاوه د

سرمايه . کارگر را اخراج کرده است ١٥اخير 
داران می گويند بيکارسازی ها ادامه دارد و در 
روزهای آينده عده بيشتری کارگر اخراج 

کارگران اخراجی هيچ ريالی . خواهند شد
دستمزد دريافت نکرده اند و هر کدام چند ماه 
است که بدون دريافت مزد کار می کرده و 

  . می شده انداستثمار 

 ٨٩فروردين  ٢٩

 

  طغيان موج بيکارسازی ها

تا  ١٣٨٣در فاصله ميان سال های  :عسلويه
کارگر منطقه نفت و گاز  ٣۶٠٠٠بيش از  ٨٩

عسلويه اخراج شده اند و تعداد کارگران از 
روند . نفر کاهش يافته است ۴٠٠٠به  ۴٠٠٠٠

اخراج ها در طول سال اخير و به دنبال بحران 
ی دنيای سرمايه داری حالت طغيان به اقتصاد

در طول اين مدت چند ده . خود گرفته است

هزار کارگر به ورطه بيکاری و گرسنگی و 
  .مرگ ناشی از گرسنگی پرتاب شده اند
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سرمايه داران دولتی  :کارخانه های دولتی اراک
مدير و مشاور و مستشار واحدهای صنعتی 

سازی اراک در طول ماه های اخير شتاب بيکار
فوج فوج . ها را باز هم شدت بخشيده اند

هيچ کارگری در . کارگران را اخراج می کنند
. هيچ کجا به فردای اشتغال خود اطمينان ندارد

سرمايه داران می گويند که زير فشار بحران 
قادر به پرداخت دستمزدها نيستند و تعطيل کار 
و اخراج کارگران تنها سياستی است که می 

  . مه دهندخواهند ادا

کارخانه پارس الکتريک تا  :پارس الکتريک
کارگر را استثمار می  ۴٠٠٠چندی قبل حدود 

 ١۵٠از اين تعداد در حال حاضر فقط . کرد
برده  ٣۵٠٠. کارگر به کار ادامه می دهند

مزدی از شروع سال قبل تا امروز کار خويش 
  . را به طور کامل از دست داده اند

اين دو شرکت  :وايران ترمه و تهران پت
 ٣٠٠٠معروف نساجی در سال های پيش 

شمار کارگران . کارگر را استثمار می کردند

روند . نفر کاهش يافته است ٢٠٠اينک به 
بيکارسازی ها همچنان با شتاب به پيش می 

کارگرانی که هنوز کار می کنند در قبال . تازد
ماه ها کار کردن و استثمار و تشديد مداوم 

  . مزدی دريافت نمی کننداستثمار دست

  ٨٩فروردين  ٢٨

  

اعتصاب کارگران ساختمانی نروژ را به شکست احتاديه، سران
  کشاندند

عضو اتحاديه سراسری فلس ، نوزده هزار کارگر ساختمانی آوريل ١٣روز 
)Fellesforbundet (در سراسر نروژ اعتصاب نامحدودی را آغاز کردند .

دستمزد کارگران  حداقل افزايش صاب،اعتهای  ترين خواست يکی از مهم
که دستمزد پايه ای کارگران غيرماهر  اعالم کردندکارگران . غيرماهر بود

اين نسبت در حال حاضر  .باشد کمترماهر  انکارگر مزد درصد ٨۵نبايد از 
خواست ديگر اعتصابيون افزايش دستمزد کارگران خارجی و . است% ٧۵

وژی و همزنجيران غيرنروژی آن ها رفع تبعيض مزدی ميان کارگران نر
هر دو مطالبه توده های کارگر از سطح قابل توجه آگاهی، همدلی و . بود

هزار کارگر  ١٩ همرزمی روز آنان حکايت داشت و آمادگی وسيع و مشتاقانه
ساختمان برای دستيابی به اين اهداف و به ويژه عزم راسخ همه آن ها برای 

احبان سرمايه پديده ای از همه لحاظ ارزنده و اعتصاب و اعمال فشار عليه ص
اميدبخش بود، پديده ای که سطح بااليی از همرزمی، اتحاد و همدلی توده های 

کارگر با اراده ای  ١٩٠٠٠. کارگر در مقابل صاحبان سرمايه را نشان می داد
موفق شدند که  اعتصاب پای فشردند و در پرتو اتحاد خود آهنين بر شروع

سران اتحاديه با کارگران ابراز . ا به قبول اعتصاب مجبور کننداتحاديه ر
همراهی کردند تا مطابق معمول گامی آن سوتر همه ترفندهای الزم را برای 

روز  ۴اعتصاب . به شکست کشاندن مبارزات توده های کارگر به کار گيرند
ای روز سرمايه داران سکاندار اتحاديه دقيقه  ۴ادامه يافت و در طول اين 

آنان با تمامی توان و ظرفيت خود برای خدمت به سرمايه . آرام ننشستند
آوريل  ١٧شنبه  روز. داران، عليه کارگران و شکست اعتصاب تالش کردند

کارگر به تداوم اعتصاب تا پيروزی فکر می کردند،  ١٩٠٠٠زمانی که 
ر د. ناگهان يک خبر هولناک و غيرمنتظره همه آنان را مات و مبهوت کرد

در  مسئول اتحاديه کارفرمايان ومعاون مسئول اتحاديه سراسری اين روز 
منتهای همدلی و همکوشی با هم به شور نشستند و دقايقی بعد اعالم کردند که 

تلويزيون  ۴کانال !! با صلح و صفا و صميميت همه چيز را حل کرده اند
هيجان  نروژ حاصل مذاکرات را تشريح کرد و در شروع اخبار با شور و

تأکيد نمود که مشاجره ميان کارگران و سرمايه داران با پيروزی درخشان 
اتحاديه کارگری به تمامی شروط کارفرمايان . صاحبان سرمايه پايان يافت

کارگران بايد به سر کار . پاسخ مثبت داده است، ختم اعتصاب اعالم شده است
عتی يک کرون به بازگردند و سرمايه داران توافق کرده اند که فقط سا

کارفرمايان همچنين وعده داده اند که يک سال !! دستمزد کارگران اضافه کنند
کرون افزايش دستمزد فقط و فقط  ۴، ساعتی  ٢٠١١ بعد، در ماه آوريل سال

معاون رئيس اتحاديه فلس در مصاحبه !! برای کارگران ماهر در نظر گيرند
 ١٠زيرا !! بوده استنامناسب  او شرايط برایکه گفت  نروژراديو  ۴کانال  با

اتحاديه سراسری کارگران  شده است کهشروع اعتصاب باخبر  پس ازدقيقه 
اعالم شده و اعتصابی که  استبخش صنعت با کارفرمايان به توافق رسيده 

کارگر لهستانی  شمار بسيار زيادیکارفرمايان همزمان . گرديده استلغو  بود
اسلو و ستاوانگر  هایشهردر  فلساز اعضای  با دستمزد کمتر راو ليتوانی 

سران اتحاديه با وقاحت کامل تمامی . به صورت موقت به کار گمارده اند
خزعبالت مزدورمنشانه و سرمايه پرستانه خود را به عنوان ادله توجيه 

معاون اتحاديه فلس می . شکست اعتصاب در گوش کارگران الاليی می کنند
را به شکست کشانده است زيرا اتحاديه  گويد اعتصاب کارگران فلس

سراسری متبوعش نيز در خدمت به آستان سرمايه اعتصاب کارگران بخش 
او می گويد مجبور به !! صنعت را در نطفه خفه ساخته و درهم کوبيده است

ختم اعتصاب شده است زيرا کارفرمايان جمعيت کثير کارگران خارجی را با 
او در نهايت بی شرمی هيچ اشاره ای به !! اند دستمزد نازل تر به کار گرفته

اين موضوع نمی کند که چرا در زير پرچم پرنکبت و مذلت اتحاديه سراسری 
درصد توده های کارگر نروژ را در عضويت خود  ٩٠کارگران که بيش از 

دارد صاحبان سرمايه،گستاخ و جسور و بی پروا به استثمار هر چه ددمنشانه 
می پردازند؟ چرا اين کارگران آواره و مفلوک را به کارگران غيرنروژی 

صورت نيروی کار ارزان آماج استثمار توحش بار قرار می دهند و چرا 
استثمار بربرمنشانه اين نفرين شدگان جهنم سرمايه را وسيله سالخی معيشت 

  و دستمزد کارگران نروژی می کنند؟ 

 »ماتس«  به ای باراديوی نروژ درهمين راستا مصاح ۴ کانالخبرنگار 
حاضر شما چرا  خبرنگار می پرسد. انجام داده استمهاجر لهستانی  کارگر

و به اين ترتيب در صف  شديد به جای يک کارگر اعتصابی کار کنی
من يک  :اعتصاب شکنان قرار گيری؟ کارگر لهستانی در پاسخ می گويد

. می گيرم کرون دستمزد ۶٠ساعت تنها هر کارگر ساختمانی ماهر هستم که 
سال است  ۵. استکرون در ساعت  ١۵۴دستمزد يک کارگر ماهر نروژی 

. بار از کار اخراج شده ام ١١سال  ۵در طول اين  .در اين کشور کار می کنم
بارها اين . من و همزنجيرانم مدام به اين جنايت سرمايه اعتراض کرده ايم

اما هيچ عضو ديوان . ايمجنايت سرمايه داران را با اتحاديه ها در ميان نهاده 
ساالری اتحاديه ای هيچ نوع حمايتی از ما نکرده است و هيچ همراهی يا حتی 

من هم دلم می خواست االن ميان کارگران . همدردی با ما ابراز نداشته است
اما وقتی که . من هم آرزو دارم همراه همزنجيرانم باشم. ماعتصابی بود

حاديه ای با ما اين رفتار را می کنند چه ديوان ساالری ات سرمايه و صاحبان
هيچ تضمينی برای ادامه نه دارم،  اگر کار نکنم نه بيمه بيکاری بايد بکنيم؟ من
   چه کسی خواهد داد؟فرزندم را  ٢زندگی  اگر کار نکنم خرج .اشتغال دارم

اين کارگر مهاجر تا جايی که به اتحاديه ها مربوط است به طور قطع درست 
اما او و کل کارگران همانندش بايد بدانند که راه مبارزه با سرمايه . می گويد

داران و اعتراض عليه رفرميسم منحط اتحاديه ای مطلقًا پيوستن به صف 
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اقدام او و . سرمايه عليه کارگران و ورود به جرگه اعتصاب شکنان نيست
د او باي. تمامی اعتصاب شکنان ديگر اقدامی بسيار زشت و ضدکارگری است

برای مبارزه عليه وضعيت موجود دست در دست همزنجيران نروژی خود 
بايد بسيار مصمم و استوار از کارگران نروژی بخواهد که تمامی . بگذارد

بايد تالش . مصائب و مشکالت کارگر مهاجر را مشکل و مصيبت خود بدانند
صف کنند تا همه عليه سرمايه و عليه رفرميسم سرمايه ساالر اتحاديه ای 

تن از کارگران اعتصابی  ٣٠٠روز پنج شنبه بيش از . واحدی را تشکيل دهند

ن اتحاديه آنان از مسئوال. دست به تظاهرات زدنددر ميدان کارگر شهر اسلو 
ساختمان راه و که اعتصاب را گسترش دهند و تمامی کارگران بخش  خواستند

در انجام وظايف مطابق معمول و  سران اتحاديه. اعتصاب فراخوانندرا به 
بلکه به  از انجام اين کار سر باز زدندسنديکاليستی ضدکارگری خود نه فقط 

منبع سايت  .سرعت کل اعتصاب را نيز به بدترين شکلی به شکست کشاندند
  ٢٠١٠آوريل نروژی جنبش آزاد اتحاديه ای 

 

 اخبار اخراج ها و اعرتاض های کارگران

ازی ها در آمارها می گويند که ميزان بيکارس
طول ماه جاری، حتی در قياس با سال پيش، 

آنچه در زير . افزايش داشته است% ٥٠بازهم 
می آيد فقط موارد معدودی از اين اخراج هاست 
که به کمک کارگران به رسانه ها راه يافته 

  .است

کارگر را  ٤٠٠ کارخانه نوشابه ساسان .١
اين کارگران ماه هاست که . اخراج کرده است

  . ريالی دستمزد نگرفته اندهيچ 

کارگر را به  ٥٠ کبريت سازی توکلی تبريز .٢
. خيل بيکارشدگان پيشين خود اضافه کرده است

 ١٣٠کارگر سابق کارخانه اينک فقط  ٤٠٠از 
  .کارگر به کار ادامه می دهند

به طور  کارخانه نوشابه سازی خرم نوش .٣
کامل تعطيل شد و تمامی کارگران آن تسليم تيغ 

خرم نوش در . تيز بيکاری و گرسنگی گرديدند
زمره بزرگ ترين واحدهای توليد نوشابه در 
خاورميانه بود و جمعيت زيادی کارگر در آن 

  .کار می کردند

کارگر را بيکار  ٧٠شرکت روغن نباتی قو . ٤
کارگران دست به اعتراض زده اند . کرده است

  . اما به هيچ نتيجه ای نرسيده اند

: کارگران شهرداری آباداناعتصاب . ٥
ماه است که  ٣کارگران شهرداری آبادان 

آنان برای چندمين بار در . دستمزد نگرفته اند
اعتراض به اين جنايت کارفرمايان دست از کار 
کشيدند و خواستار پرداخت فوری دستمزدهای 

سرمايه داران دولتی مسئول . خود شدند
ز شهرداری تالش کردند تا به روال معمول ا

طريق دادن وعده های دروغين اعتصاب 
کارگران . کنندگان را به سر کار بازگردانند

تأکيد کردند که در صورت تمرد کارفرما از 
پرداخت دستمزدها، در هفته آينده حتمًا اعتصاب 

  . را از سر خواهند گرفت

حرف های يک کارگر آب و فاضل آب . ٦
ما از ماه آذر تا امروز هيچ ريالی  :اهواز

در اين مدت دو بار . ستمزد نگرفته ايمد
اعتصاب کرده ايم اما هر بار دستور اخراج همه 

ما زير فشار گرسنگی و از . ما را صادر کردند
ترس مردن فرزندان مان مجبور به پايان 

کارگريم که نمی دانيم چه  ٣٥ما . اعتصاب شديم
چرا که مجبوريم کار کنيم و هيچ مزدی . کنيم

اگر . راض کنيم اخراج می شويماگر اعت. نگيريم
اين کار را ترک کنيم هيچ روزنه ای به هيچ 
نوع اشتغال و يافتن کار در پيش روی خود نمی 

همه راه های زندگی بر روی ما بسته شده . بينيم
  . است

ضرب و شتم کارگران توسط نيروی . ٧
بيشتر کارخانه های شهرک  ):بسيج( سرکوب 

و هزاران صنعتی قزوين تعطيل شده است 
. کارگر آن ها بيکار و گرسنه و سرگردانند

کارگران بيکار و گرسنه هر چند روز يک بار 
در نقطه ای از شهر تجمع می کنند و دست به 

پاسخ سرمايه . اعتراض و تظاهرات می زنند
داران و دولت سرمايه به همه اين اعتراضات 

آن ها فوری نيروی . فقط يک چيز است
مول نيروهای بسيج را سرکوب و به طور مع

اين نيروها نيز با . راهی محل تظاهرات می کنند
درندگی تمام به جان کارگران می افتند و پس از 

  .ضرب و شتم آنان را متفرق می کنند

   ٨٩فروردين  ٢٥

  

 یمنصور اسالو با دست بند و پا بند در پزشکی قانون

زندانبانان دولت سرمايه داری ايران منصور  
ئيس هيئت مديره سنديکای شرکت اسالو، ر

اتوبوس رانی تهران، را با پابند و دست بند 
روانه کميسيون پزشکی قانونی در يکی از 

به  اين کميسيون. بيمارستان های کرج کرده اند
درخواست پزشکان بهداری زندان گوهردشت 

آنان بارها اعالم کرده اند که . تشکيل شده است

د قادر به تحمل اسالو به دليل چند بيماری حا
دولت سرمايه . زندان نيست و بايد آزاد شود

داری در قبال اصرار پزشکان هر بار بر شدت 
شکنجه و فشار و آزار و اذيت اسالو افزوده 

ما ضمن مخالفت با سنديکاليسم و فعاليت . است
که مبارزه کارگران را در  -سنديکايی 

 - چهارچوب نظام سرمايه داری مهار می کند 

فعاالن کارگری از جمله سنديکاليست  سرکوب
ها را توسط دولت سرمايه داری محکوم می 

قيد و شرط منصور  کنيم و خواستار آزادی بی
 . اسالو هستيم

  ٨٩فروردين  ٢۵

 

  سه گزارش از کارخانه ها

  شرکت ايرانيت
اين شرکت در . شرکت ايرانيت در شهر معروف به ايرانيت تهران است

در . ليد شرکت سقف پوش ايرانيت و لوله های آب استتو. شهرری واقع است
از اين . کارگر و کارمند در کارخانه مشغول به کار هستند ٣٠٠حال حاضر 

به  کارخانه متعلق. نفر قراردادی هستند ٢٥٠نفر استخدامی دائم و  ٥٠نفرات 

گنجی ضدکارگر . است" گنجی"بخش خصوصی و مالک آن فردی به نام 
کارخانه ديگر و جمعا  ١٤سس مهرام و  –چسب رازی  مالک کارخانه های

. کارخانه سالن غذاخوری دارد. کارخانه و شرکت کوچک و بزرگ است ١٦
اين کارخانه دارای حدود . تن ايرانيت و لوله است ٢٠٠توليد روزانه کارخانه 

اين کاخانه قبل از . سال سابقه است و توسط فرانسوی ها ساخته شده است ٤٥
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بخش خصوصی وابسته بود و پس از انقالب ابتدا به مالکيت صنايع  انقالب به
و معادن سپس به مالکيت بنياد مستضعفان درآمد و درنهايت به گنجی 

علت تعطيل دو . روز تعطيل است ٢کارخانه درهفته  .ضدکارگر فروخته شد
ايرانيت ترکيبی از پودر . روزه ميزان آلودگی گرد و غبار در محيط کار است

اکثر کارگران به علت تنفس غبار . ان و نخ نسوز و ماده آزبست استسيم
کارگران هرگاه نسبت به شرايط . آزبست دچار بيماری های شديد ريوی هستند

غيرانسانی محيط کار اعتراض کرده اند، در جواب گنجی ضدکارگر بدون 
واهمه ای به آن ها می گويد به هر جا می خواهيد شکايت کنيد و پوزخند 

الزم به ذکر است در طول اين مدت چندين نفر از . حويل کارگران می دهدت
کارگران کارخانه در اثر آلودگی محيط کار به ماده و غبار آزبست دچار 

کارگرانی هم که به مرز بازنشستگی می رسند . سرطان شده و فوت کرده اند
عد از سال ب ٢پس از بازنشسته شدن زياد دوام نياورده و در عرض يک الی 

گنجی ضدکارگر هر آن تصميم گرفته دست به . بازنشستگی فوت می کنند
اداره حافظ منافع "تو بخوان ( اخراج کارگران معترض زده و اداره کار 

جانب کارفرما را گرفته و کارگران را وادار به ترک محل کار ") سرمايه
يماری کرده، آن هم با پول ناچيزی که پس از مدتی همکاران کارگر خبر ب
البته در . شديد و سپس مرگ کارگر اخراجی ناشی از سرطان را می شنوند

محيط کار، کارگران از ماسک استفاده می کنند ولی اين ماسک ها کارايی و 
به قول کارگران گفتنی است شرکت . قدرت جذب غبار آزبست را ندارد 

علت  فرنسوی مادر که بنيانگذار اين صنعت در ايران شده سال هاست به
آلودگی محيط زيست کارخانه توليد کننده اش تعطيل شده است و به جای 

اما در ايران، اين . استفاده از ايرانيت در فرانسه از سفال استفاده می کنند
جهنم سرمايه داری ، سرمايه داران بی توجه به رعايت حداقل استانداردهای 

قابل ذکر است .  جهانی به کشتار کارگران در محيط کار ادامه می دهند
کارخانه، محيط زيست کوچک ترين  عليرغم شکايت ساکنان مجاور و محدوده

غبار آزبست عامل سرطان است و سالمت ساکنان مجاور . اقدامی نکرده است
 . کيلومتری کارخانه به شدت تهديد می کند٢کارخانه را تا شعاع 

 

 

  شيمی درمانی سبحان

  !سرطان ؟توليد داورهای ضد  –واقعيت يا دروغ 

به عنوان  ١٣٨٨در بهمن سال . اين شرکت در شهر صنعتی رشت قراردارد 
مالک . شرکت توليدی داروهای سرطانی توسط احمدی نژاد افتتاح گرديد

نهاد " بنياد پانزده خرداد و در حال حاضر " شيمی درمانی سبحان قبال
 ٢۵اد پرسنل و کارگر است از اين تعد ٣۵کارخانه دارای . است" رهبری 

آغاز و در  ٨٢احداث کارخانه از سال . نفر کارمند هستند ١٠نفر کارگر و 
 ۵صبح الی  ٣٠/٧شيفت کاری از . شروع به فعاليت کرد  ٨٨تاريخ اسفند 

هدف از ايجاد اين شرکت توليد داروهای ضد سرطان بود . بعد از ظهر است
دن فضا و محيط داليل عدم توليد آلوده ش. البته هنوز توليدی در کار نيست

زيست کارخانه و اطراف آن و همچنين نبود راهکاری برای پساب صنعتی 
آلوده کننده محيط زيست است فعاليت شرکت در حد بسته بندی داروهای 

کارگران و پرسنل اکثرا !! ضدسرطان وارداتی است و نه توليد اين داروها 
 . قراردادی و دستمزدشان طبق مصوبه اداره کار است 

  خانه سبحان داروکار

نهاد " اين کارخانه نيز در شهر صنعتی رشت و در حال حاضر تحت مالکيت 
پرسنل ، شامل کارگران و  ۴٠٠در اين کارخانه بيش از . است" رهبری 

در اين کارخانه داروهای پزشکی مانند . کارکنان اداری مشغول به کار هستند
توليد می ... و  عصابا ،عروق ،قلب  داروهايی برای درمان بيماری های

زمان  .کارخانه دارای سرويس اياب و ذهاب و سالن غذا خوری است. شود 
که اين زمان کاری اغلب تا است  هرظبعد از  ۴صبح تا  ٧کار تک شيفت از 

بيشتر کارگران و پرسنل اداری . دشودقيقه بعد از ظهر اضافه می  ٣٠/٧
 . قراردادی هستند

  . کار استدستمزدها طبق مصوبه اداره 

  فعاالن ضدسرمايه داری گيالن

  ١٣٨٩فروردين 

  


