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 !نقد گذشته را به مشعل راه آينده تبديل کنيم
 )به مناسبت اول ماه مه(

گفتيم که آستانه روز جهانی کارگر را به فرصتی برای مرور کارنامه جنبش 
خويش، درس آموزی از گذشته و تدارک نيرومندتر نيرو برای ادامه مبارزه 

ظه بايد انجام اين کاری است که هميشه و هر لح. ضدسرمايه داری تبديل کنيم
دهيم، اما اول ماه مه هر سال می تواند نقش مناسبتی ويژه را در اين گذر 

پيشتر توضيح داديم که به طور عام و در سطح بين المللی در . داشته باشد
طول يک قرن و چند دهه پشت سر، بر ما، طبقه ما و جنبش ما چه رفته 

ارگر ايران را در طول در اينجا به طور خاص کارنامه پيکار طبقه ک. است
ما امروز از نظر کثرت نفوس و از آن مهم تر . چند دهه اخير مرور می کنيم

و بسيار اساسی تر، به لحاظ مکان خاص اجتماعی در کل اقتصاد و کار و 
سال پيش  ۵٠توليد و آنچه نام جامعه بر آن اطالق می گردد، در قياس با 

در آن زمان شمار . نقش تريم بسيار عظيم تر و تعيين کننده تر و صاحب
درصد امروز هم نمی رسيد، محصول  ۵کارخانه ها و مراکز کار حتی به 

. درصد زمان حال بسيار کمتر بود ۵ساالنه کار و توليد ما به طور قطع از 
ميليون تجاوز نمی کرد و  ۴تا  ٣آمار کل نفوس جمعيتی توده های طبقه ما از 

اما . وضع ما چنين بود. قرار داشت% ٨تا  ٧در قياس با وضعيت کنونی زير 
شايد باور نکنيد که در غالب موارد بسيار دخالتگرتر، نيرومندتر، تهاجمی تر 

در اين زمينه به يک مورد معين . و تعرضی تر وارد ميدان کارزار می شديم
سال پيش سرمايه داران صاحب کارخانه  ۵٧. و کامًال ملموس اشاره می کنيم

خبر . کارخانه را تعطيل و همه کارگران را اخراج کردند ريسندگی سمنان
اخراج ها، موجی از نارضايی و انزجار و نفرت نسبت به اقدام صاحبان 

همه دست به اعتراض زدند و از . کارگران دامن زد سرمايه را در ميان
کارفرمايان خواستند که تصميم خويش دائر بر تعطيل کارخانه را منتفی کنند 

سرمايه داران مطابق معمول از توجه . اج کارگران خودداری ورزندو از اخر
کارگران بی . به حرف های کارگران و پذيرش خواست آنان امتناع کردند

درنگ اعالم کردند که در مقابل اين جنايت دست به مقاومت خواهند زد و 
استثمارگران خودکامه سرمايه دار را از تصميم خويش پشيمان خواهند 

نان به طور فعال وارد کارزار شدند، سراغ همزنجيران خويش، آ. ساخت
کارگران بازار و بخش تجارت و فروشگاه ها، کارگران مزارع و بخش 
کشاورزی، معلمان، کارگران ساختمان و همه اليه های ديگر طبقه خود 

فراخوان طلب حمايت کارگران ريسندگی به سرعت با استقبال وسيع و . رفتند
مراکز مختلف کار و توليد در پشتيبانی . رگران شهر مواجه شدپرشور همه کا

توده های کارگر در شکل يک نيروی مؤثر و . از مبارزات آنان تعطيل شد
نيرومند طبقاتی پا به ميدان نهادند و از همه سو سرمايه داران و دولت حامی 

ه همه فرياد زدند که تصميم صاحبان سرماي. آن ها را زير فشار قراردادند
برای تعطيل کارخانه بايد الغا گردد و همه کارگران ريسندگی به سر کار 

سرمايه داران در مقابل موج طغيان و خشم و عصيان توده . خويش بازگردند
های کارگر متوسل به زور شدند و به رسم معمول نيروی قهر و سرکوب 

ولت خويش را که در اين زمان از پليس و ژاندارم و نيروی ارتش شاه و د
. مصدق تشکيل می شد برای درهم کوبيدن مقاومت کارگران به صف کردند

ارتش کارخانه را در محاصره گرفت و کوشيد تا به زور کارگران را از 
کارگران . کشمکش شعله ورتر و شعله ورتر شد. محيط کارگاه ها خارج سازد

ميم با تکيه بر قدرت متحد و مصمم و استوار توده های همزنجير خويش تص

بسيار سريع  آنان عزم جزم و اراده آهنين خود را. به تصرف کارخانه گرفتند
کارخانه را تصرف کردند و در درون آن . و پيروزمندانه لباس عمل پوشاندند

همزمان شمار کثير همزنجيران آن ها همراه همه . دست به اعتصاب غذا زدند
شهر با ستايش اقدام  افراد خانواده خويش از کودک تا پير و جوان در سطح

کارگران ريسندگی و با اعالم حمايت از تصرف کارخانه توسط آنان  شجاعانه
جنگی واقعی ميان سرمايه داران و دولت در يک . شروع به راه پيمايی کردند

سو و کارگران ريسندگی و همزنجيران آن ها در سوی ديگر درگرفت و 
فرماندار شهر و ساير عمال . دلحظه به لحظه بر دامنه اشتعال آن افزوده ش

دولتی سخت به وحشت افتادند و در هراس از موج طغيان کارگران و حمايت 
آنان اعالم کردند . گسترده اهالی شهر از آن ها دست به کار چاره گری شدند

که کارخانه به کار خود ادامه خواهد داد، حکم تعطيل الغا می گردد و همه 
انتشار اطالعيه فرمانداری شهر پايان . ند گشتکارگران به سر کار باز خواه

اما در فردای آن روز سرمايه داران از . تصرف کارخانه را به دنبال آورد
سرسختی و لجاجت صاحبان سرمايه . گشايش مجدد محيط کار سر باززدند

آنان مجددًا . اين بار آتش خشم و قهر کارگران را بيش از پيش شعله ور ساخت
کارگران . د و از توده همزنجير خويش کمک خواستندوارد کارزار شدن

شهر . مراکز مختلف کار بدون درنگ به صف همسرنوشتان خويش پيوستند
ارتش . سمنان مجددًا به ميدان جنگ ميان کارگران و سرمايه داران تبديل شد

کارگر جان  ۵. و دولت مصدق بر روی جمعيت کثير کارگران آتش گشود شاه
کارگر جراحت های سبک يا سنگين  ٢٠ادند و بيش از خويش را از دست د

خبر تهاجم وحشيانه نيروی سرکوب به صفوف معترض کارگران و . برداشتند
کشتار توده های کارگر در يک چشم به هم زدن توسط کارگران شهر به 

کارگران در همه جا برای . کارگران ساير شهرها و مناطق ايران گزارش شد
زنجيران خويش به جوش و خروش افتادند و برای اعالم همبستگی با هم

در شهر تهران شمار قابل . حمايت همه جانبه از آنان اعالم آمادگی کردند
توجهی از کارگران کارخانه چيت سازی پس از شور و مشورت با کارگران 
ساير مراکز کار به نمايندگی از کل کارگران شهر راهی سمنان شدند تا به 

صف آرايی نيرومند و متحد و . عليه سرمايه داران بپيوندندکارزار وسيع آنان 
پرعظمت و سراسری کارگران در تداوم خود سرمايه داران و دولت را غرق 

طولی نکشيد که آنان بسيار زبونانه عقب نشستند، تعطيل . وحشت کرد
  . کارخانه به طور کامل منتفی شد و همه کارگران به سر کار خود بازگشتند

م فقط نمونه ای از شور مبارزه، همبستگی و همپيوندی محکم آنچه گفتي
طبقاتی، آمادگی برای اعمال قدرت، روحيه تعرض، توان مقابله با مشکالت و 

رويداد سمنان در تاريخ . سال پيش بود ۵٧مسائل ديگر مبارزه طبقاتی در 
 ما از اين نوع حوادث خواه در گذشته. جنبش ما به هيچ وجه يک استثنا نيست

دورتر و خواه در سال های بعد آن نسبتًا زياد داشته ايم که در اين جا نيازی به 
بی ترديد، حتی در آن زمان ها نيز مبارزه ما معايب و . شرح آن ها نمی بينيم

اما در اين . نقايص بسياری داشته است که درجای خود بايد بررسی شوند
ن زمان ها دچار عقبگرد و واقعيت نبايد ترديد کرد که مبارزه ما نسبت به آ

سؤال اساسی اين است که چرا امروز مثل سابق عمل نمی . پسرفت شده است
کنيم؟ چرا جنبش ما به رغم جمعيت چند ده برابری و موقعيت صدها برابر 
عظيم تر آن، توانايی چنان کارزارهای پرعظمتی را در خود نمی بيند؟ 
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و پيوند طبقاتی و آمادگی وضعيت روز طبقه ما از لحاظ صف آرايی متحد 
. تعرض و اعمال قدرت در قياس با آن روز بسيار اسفبار و دردآور است

هيچ همزنجير . امروز ما را هزار هزار از کارخانه ها بيرون می ريزند
شاغل ما در کارخانه بغل دستی عليه اين جنايت فرياد نمی زند، برای دفاع از 

تد و اخراج ما را تيشه ای بر پيکر ما به فکر تدارک کارزار جمعی نمی اف
از اين بدتر، ما خيل . زندگی و مبارزه و کل هستی طبقه خويش نمی بيند

جسارت رجوع به توده عظيم همسرنوشت خويش و طلب  عظيم اخراج شدگان
انگار که اصًال با هم هيچ پيوندی . حمايت از آن ها را به خود نمی دهيم

ت های پيوسته همخون و همپوست و هم استخوان انگار نه انگار که باف. نداريم
انگار نه انگار که ما يک طبقه . و هم شريان يک بدن واحد طبقاتی هستيم

اجتماعی واحد هستيم و هر تعرض سرمايه به هر فرد و هر بخش از ما 
تعرضی به کل ما و معيشت و زندگی اجتماعی و آينده و سرنوشت همه ما 

چند ميليون از افراد شاغل ما را . نگاه کنيم به همين چند سال اخير. است
کارگر نفت و آب و برق و حمل و نقل و ساختمان و معلم . بيرون انداختند

. مدرسه و پرستار بيمارستان در منتهای بی تفاوتی به کار خويش ادامه دادند
در هيچ کجا هيچ گفتگويی برای سازماندهی يک اعتصاب عليه جنايت اخراج 

کارخانه  ۵٠٠از اين وحشتناک تر، ما کارگران اخراجی . فتادما به راه ني
تعطيل شده به سراغ هم نشتافتيم تا دردهای مشترک خويش را با هم فرياد 

زنان طبقه ما زير شالق تشديد . زنيم و به طور متحد در صدد چاره برآييم
استثمار و سبيعت بی عنان سرمايه برای يافتن لقمه ای نان مجبور به تن 

وشی می شوند، اما جمعيت عظيم توده های شاغل طبقه ما دست به کار فر
هيچ کارزار سازمان يافته جمعی و طبقاتی عليه اين ستم سرمايه داری نمی 

کودکان خانواده های طبقه ما به رقت بارترين شکلی مجبور به کارتن  .شوند
يد سود خوابی در حاشيه خيابان ها می شوند يا در سياهچال های نمور تول

سرمايه از هستی ساقط می گردند، اما اعتراض عليه اين فاجعه انسانی به 
پيداست که در اين . موضوع پيکار متحد و سراسری طبقه ما تبديل نمی شود

اما سؤال مهم و سرنوشت ساز يا جدی . زمينه نيز می توان دنيايی بحث کرد
دچار اين وضعيت ترين و سرنوشت سازترين سؤال برای ما اين است که چرا 

سال پيش در آن سطح نازل نقش طبقه مان در روند کار  ۵٧شده ايم؟ چرا در 
و توليد اجتماعی روز جامعه، کارزارهايی چنان عظيم راه می انداختيم، 
گسترده ترين شورش ها و خيزش ها را سازمان می داديم، بسيار نيرومند و 

شديم، کارخانه تصرف می  اميدوار و جسور و چاره گر وارد ميدان ستيز می
کرديم، بخش های پراکنده طبقه مان همچون تنی واحد در حمايت از همديگر 
به صف می شد، سرمايه داران را از کارخانه بيرون می رانديم، خيابان های 
شهر را سنگر جنگی واحد عليه سرمايه داران می کرديم، ارتش، پليس و 

های دور با تدارک الزم به ياری نيروی سرکوب را عقب می رانديم، از شهر
همزنجيران خويش می شتافتيم، همه اين کارها را می کرديم ولی امروز هيچ 
کدام از اين کارها را نمی کنيم و بدبختانه تا به آن حد نمی کنيم که انگار اساسًا 
اين نوع کارها، اين شکل مبارزه کردن ها، اين سطح هبستگی ها و همدلی 

در بحث قبلی بر اهميت يافتن رمز و راز پسگردها !! نيستها، کار طبقه ما 
و شکست ها و قهقرا رفتن ها بسيار تأکيد کرديم و در اين جا بازهم تأکيد می 

خيلی ها بسيار ساده از کنار اين مهم رد می شوند، افراد يا محافل و . کنيم
شتن گروه های زيادی در به اصطالح تحليل اين پسرفت ها و تغييرات به گذا

. انگشت بر نقش ديکتاتوری و قهر و سرکوب عريان سرمايه بسنده می کنند
جماعتی فوری بحث حاضر و آماده دوره های اعتال و رکود و مانند اين ها را 

اما واقعيت زمخت و عريان اين است که هيچ کدام از اين . پيش می کشند
در همان . دهند عوامل به تنهايی يا حتی در مجموع پاسخ واقعی سؤال را نمی

پنج . سال پيش کارگران ريسندگی سمنان نيز سرکوب شديم ۵٧اعتصاب 
در اعتصاب همزنجيران نفتگر خود در . کشته و ده ها زخمی بر جای نهاديم

در هيچ کجا از تهاجمات . کشته و صدها زخمی داشتيم ۴٠خوزستان بيش از 
ی انقالبی نيز دوره های اعتال. وحشيانه نيروی سرکوب در امان نبوديم

فصول جبری سير نجومی منظومه خورشيدی نيستند، بلکه از بطن حدت يابی 

. مبارزه طبقاتی و موقعيت تقابل ميان طبقات متخاصم اجتماعی بيرون می آيند
بار ناشی  سال است که سرمايه داران و طبقه سرمايه دار و دولت آن ها ٣٠

حيات ما سنگين ساخته است، يک بحران کوه پيکر اقتصادی را بر بند بند 
توده های طبقه ما کل توان تحمل شرايط موجود را از دست داده اند و 

 اگر بناست بااليی ها زير فشار موج نارضايی. خواستار تغيير آن هستند
با همه اين ها، . سال دير شده است ٣٠پائينی ها به جان هم افتند برای اين کار 

از سال قبل به دخمه تاريک دفاع و اجبار  در طول اين سه دهه هر سال بيش
سينه خيز تدافعی فروغلطيده ايم و در هيچ کجا هيچ نشانی از طلوع اختر 

به نظر . اعتالی انقالبی کذائی برای منتظران ظهور آن به چشم نخورده است
ما صرف وجود خفقان و سرکوب يا بحث اعتال و رکود و اين قبيل حرف ها 

بايد به ريشه يابی دقيق . سيار اساسی باال نمی دهدهيچ پاسخی به سوال ب
بايد عوامل واقعی شکست ها و سير قهقرايی و . طبقاتی موضوع پرداخت

عقب نشينی و پسرفت جنبش خود را جستجو کنيم و درس های حاصل آن را 
  . برای تغيير موقعيت روز جبهه پيکار ضدسرمايه داری خود به کار گيريم

که راز واقعی آنچه در سطح جهانی در طول اين يک قرن در بحث قبلی گفتيم 
و چند دهه بر جنبش طبقه ما رفته است، در جدايی بيش از پيش ما از روند 
کارزار واقعی و آگاهانه و افق دار و سازمان يافته و متحد ضدسرمايه داری 

اين حکم کلی در مورد مبارزه طبقه کارگر ايران نيز صادق . نهفته است
بايد به کالبدشکافی . نظر ما کليد درک درست مسئله در همين جاست به. است

پرسش اين است که چرا ما کارگران . هر چه ژرف تر همين نکته بپردازيم
ايران بيش از پيش از مبارزه سازمان يافته و آگاهانه عليه سرمايه داری 
فاصله گرفته ايم؟ چرا حتی به صورت سابق با سرمايه داری مبارزه نمی 
کنيم؟ چرا سرمايه و دولت آن روز به روز قوی تر و ما روز به روز ضعيف 
تر شده ايم؟ در يک بررسی کلی، پاسخ اين پرسش ها را بايد در خود نظام 

به عبارت ديگر، بی هيچ ترديدی آن عاملی که ما را . سرمايه داری پيدا کنيم
ته و حتی نسبت از مبارزه متشکل و افق دار عليه نظام سرمايه داری بازداش

درست است که رابطه . به گذشته پس رانده است خود همين نظام است
اجتماعی سرمايه گورکن خود يعنی طبقه کارگر را نيز به وجود می آورد، اما 
اين رابطه درعين حال به شيوه های مختلف مانع آن می شود که کارگران 

رت خودشان بيگانه سرمايه، کارگران را با قد. گور سرمايه داری را بکنند
تمام هست و نيست جامعه را کارگران توليد می کنند، اما سرمايه . می کند

چنان باليی به سر کارگران می آورد که آنان اين قدرت خود را نه تنها نمی 
سرمايه، کارگران را با کارشان . بينند بلکه آن را دشمن خود تصور می کنند

کارکردن گريزانند و فقط و فقط برای  بيگانه می سازد، به طوری که آنان از
سرمايه، کارگران را به رقيب . اجبار امرار معاش تن به کار می دهند

يکديگر، به افرادی جدا ازهم و پراکنده و حتی دشمن همديگر تبديل می کند و 
سرمايه از طريق . بدين سان آنان را ضعيف و ناتوان و بی قدرت می کند

خود کارگران را تحميق می کند و دنيايی خرافه و انبوه وسايل ارتباط جمعی 
سرمايه از طريق ماشين سرکوب . وارونه پردازی را در ذهن آنان می کارد

سرمايه . يعنی دولت خود کارگران را سرکوب می کند و به خون می کشد
همچنين با ايجاد تشکل های کارگری سرمايه مدار و احزاب اصالح طلب 

ان را به سازش می کشاند و بدين سان مانع راست و چپ مبارزه کارگر
. مبارزه سازمان يافته و آگاهانه کارگران عليه سرمايه داری می شود

بنابراين، دريک کالم، عاملی که کارگران ايران را از مبارزه متشکل و افق 
دار عليه سرمايه بازداشته و آنان را حتی نسبت به گذشته عقب رانده خود 

  . ع آن استسرمايه و دولت مداف

سرمايه ای که تمام اين کارها را با قدرت بی چون و چرا انجام می دهد  اما
يک واقعيت را اصال نمی تواند تغيير دهد و آن اين است که تمام هست و 
نيست و قدرت بی چون و چرای خود را مديون دشمن خويش يعنی طبقه 

سرمايه است که و اين همان پاشنه آشيل يا نقطه ضعف اساسی . کارگر است
و متاسفانه نگرفته ايم و به همين دليل  ما کارگران بايد آن را نشانه می گرفتيم
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نديدن اين نقطه ضعف اساسی سرمايه و عدم هدف . به اين روز افتاده ايم
گيری ما برای يورش سازمان يافته به آن است که همين نقطه را به نقطه قوت 

به سخن ديگر، آنچه که می . استسرمايه و نقطه ضعف ما تبديل کرده 
توانست و می تواند نقطه ضعف سرمايه باشد نقطه قوت آن شده و، برعکس، 
. آنچه که می توانست و می تواند نقطه قوت ما باشد نقطه ضعف ما شده است

ما بايد عميقا اين را درک کنيم که مبارزه ما در هر حال و در هر شرايط و 
يی قدرت ما عليه استثمار سرمايه داری، هر سطحی بايد بيانگر صف آرا

هجوم به شيرازه هستی سرمايه و روند توليد ارزش اضافی، تدارک حداکثر 
برای تنزل هر چه فاحش تر نرخ اضافه ارزش ها به نفع ارتقای هر چه عالی 

در همان حال ما . تر سطح معيشت و رفاه اجتماعی توده های طبقه مان باشد
بايد سرمايه داری را هر چه عميق تر بشناسيم و ابعاد آحاد توده های کارگر 

استثمار و بی حقوقی و فروماندگی و ذلت و رقيت و سلب آزادی و سقوط همه 
. حق و حقوق انسانی در اين نظام را خوب درک کنيم جانبه خود از هر نوع

بايد پيوند ميان تمامی مصائب و بدبختی و ادبار و نکبت روز خود با 
جنبش ما بايد در همان . رمايه داری را به درستی تشخيص دهيمموجوديت س

حال که عليه سرمايه تعرض می کند، در همان حال که برای کاهش هر چه 
ممکن نرخ اضافه ارزش ها و دستيابی به باالترين سطح زندگی و رفاه 
اجتماعی طبقه مان می جنگد، آری درست در دل همين مبارزه و متصل به 

وقفه و تسامح، آگاهی کل آحاد طبقه مان را به تمامی چند و  آن، بدون هيچ
تمامی  چون استثمار ما توسط سرمايه، کل بربريت سرمايه عليه ما و رابطه

را به  بايد شناخت درست همه اين موضوعات. اين ها با هم باال و باالتر ببرد
ی ما هستی آگاه ما، به ذهنيت بيدار و نوع فکر و دريافت و تشخص طبقات

تنها در چنين مسيری است که می توانيم در هر گام آگاه تر و . مبدل سازد
در همان حال بايد يک دورنمای  جنبش ما. نيرومندتر به سرمايه تعرض کنيم

ما بايد بسيار عميق . شفاف اجتماعی و طبقاتی را در پيش روی خود ببيند
نزلگاه انس و الفتی درک کنيم که ميان طبقه مان و نظام سرمايه داری هيچ م

ما در يک جنگ هميشگی و سراسری هستيم و آتش بس ها برای . وجود ندارد
هر دو طرف صرفًا و صرفًا جنبه اجبار و اضطرار دارد و نياز تدارک قوای 

همه اين ها به عالوه افق . مؤثرتر برای پيکار نيرومندتر و کارسازتر است
ه صورت شريان حيات جنبش ما شفاف آينده اين جنگ بايد به طور مستمر ب

در تار و پود فکر و ذهن و احساس و درک آحاد توده های جنبش مان به 
در همين راستا بايد قدم به قدم سنگرهای توفنده تری عليه نظام . جريان افتد

بايد قدرت بيشتری برای پيکار عليه سرمايه . سرمايه داری بر پا سازيم
ر جنگ روزمره اعمال کنيم و برای اين کار بايد اين قدرت را د. متمرکز کنيم

. بايد راهکارهای الزم اعمال قدرت را کشف و بررسی کنيم و به کارگيريم
نکته بسيار مهم و تعيين کننده اين است که کل اين کارها را ما بايد به صورت 

دنبال کنيم و تمامی آحاد جنبش ما بايد در آن شريک و سهيم و  جنبشيک 
جنبش ما بايد ميدان حضور مؤثر حداکثر آحاد طبقه، . ر باشندذينقش و دخالتگ

دانشگاه پربار و بسيار پرآموزش همه آحاد، محل دخالت و اثرگذاری خالق 
همه آحاد و محيط رشد و شکوفايی وبالندگی طبقاتی بيشترين آحاد توده های 

ن مبارزه طبقاتی ضدسرمايه داری مبارزه ای است که همه اي. طبقه مان باشد
بدون پرداختن به همه . جوانب و وجوه را در خود به خوبی تضمين می کند

اين مسائل نمی توان يک جنبش واقعی زنده، بالنده، آگاه، افق دار و 
ضدسرمايه داری داشت و هنگامی که از سازمانيابی شورايی و سراسری 
ضدسرمايه داری خود صحبت می کنيم کل اين موارد و همه شرايط و 

ديگر پيوسته به آن، همه و همه در کنار هم ملحوظ می شوند و هر  ملزومات
ضدسرمايه داری و . کدام از حداکثر اهميت و نقش برخوردار می گردند

شورايی متشکل شدن يا مبارزه کردن به طور واقعی جامع همه اين جهات 
است و به تمامی اين شرط و شروط و شاخص ها و اسرار و رموز به طور 

  .ظر داردريشه ای ن

يک عامل مهم که می توانسته جنبش خودانگيخته ضدسرمايه داری ما را به  
سطح جنبش خودآگاهانه ضدسرمايه داری ارتقا دهد اما نه تنها اين کار را 
نکرده بلکه تاثيری منفی نيز داشته است نقش پيشروان و فعاالن اين جنبش 

آن کارزار عظيم را سال پيش نيز، درست در شرايطی که  ۵٧در همان . است
به راه می انداختيم به لحاظ تالش نقشه مند برای احراز مبارزه سازمان يافته 

جنبش ما پيشروان . و خوداگاهانه عليه سرمايه داری دچار فقر و ضعف بوديم
و فعاالنی داشته که تصميم می گرفته اند و طبيعتًا هر کدام نقش مهمی را ايفا 

خش های مختلف جنبش مان را به هم پيوند می اين فعاالن ب. می کرده اند
تا اينجا . زدند، نقشه مبارزه را می کشيدند و بسياری کارها انجام می دادند

وجود چنين مناسبات، شيوه های . هيچ جای بحث و محل هيچ ايرادی نيست
کار و مفصلبندی هايی امور کامًال متعارف و طبيعی و الزامی جنبش ها از 

معضل اساسی از اينجا شروع می . ايه داری طبقه ماستجمله جنبش ضدسرم
شود که به طور معمول خود اين فعاالن در عين حال که افراد فعال و نافذ و 
. آگاه جنبش ما بوده اند عناصر واقعی انداموار و اندرونی اين جنبش نبوده اند

برعکس، آن ها به صورت عناصر سازمان يافته درون يک حزب، يک گروه 
راست و چپ يا مذهبی و  اعم از( سازمان سياسی ماوراء ما و يک 

اين فعاالن بسيار بيش از آن که به فکر . ايفای نقش می کرده اند) غيرمذهبی
سازماندهی جنبش ما عليه سرمايه باشند به فکر گروه و سازمان و حزب 

هويت طبقاتی آنان تحت الشعاع هويت گروهی و حزبی . متبوع خود بوده اند
قرار داشته است، به طوری که توده کارگران به جای آن که آنان را به  شان

و نماينده خود بشناسند به عنوان عضو يا هوادار فالن کارگری عنوان فعال 
رابطه اين پيشروان و فعاالن با توده . حزب يا بهمان سازمان می شناخته اند

وانا نبوده بلکه رابطه کارگران عمًال رابطه سلول های زنده يک اندام بالنده و ت
تصميم گيرنده و مجری، سياست گذار و سياست پذير، مريد و مراد و نوع اين 

آنان نه از نيازها و الزامات مبارزه جاری و بالفعل کارگران . ها بوده است
اين اصل . بلکه از نيازهای حزب و سازمان متبوعشان عزيمت می کرده اند

اند که کارگران پيش از هرچيز برای امرار بسيار بديهی را ناديده می گرفته 
معاش خود مبارزه می کنند و همين مبارزه برای دستيابی به مطالبات پايه ای 
خود است که بايد ضد سرمايه داری به پيش تازد و در سطوح باالتر 

بی شک، جنبش . ضرورت کسب قدرت سياسی را پيش روی خود قرار دهد
ف مبارزه با سرمايه داری و کسب قدرت کارگری بايد با رهبری و حول هد

داشته » سر« اين جنبش بايد » بدنه« به عبارت ديگر، . سياسی سازمان يابد
چگونه بايد ايجاد شود؟ با » سر« اما تمام مسئله اين است که اين . باشد

مبارزه آن به سطوح و ارتقای  »بدنه« عزيمت پيشروان وفعاالن از نيازهای 
باالتر درجريان مبارزه برای برآوردن اين نيازها يا با جذب اين يا آن کارگر 

و سپس » بدنه«جدا از » سر« همعقيده و همنظر برای درست کردن يک 
کاری که  حزبی؟» سر«درخواست از توده کارگران برای پيوستن به اين 
و احزاب متبوعشان کرده  پيشروان و فعاالن کارگری به پيروی از گروه ها

  .اند دومی بوده است نه اولی

به داليل باال، ما درهمان واقعه تصرف کارخانه ريسندگی سمنان و به 
طورکلی جنبش عظيم خود عليه سرمايه داری به رغم همه زمينه های 
موجود، دست به کار سازمانيابی شورايی و ضد سرمايه داری جنبش خود 

رخانه به عنوان يک راهکار مبارزه و يک شيوه نبوديم، به امر تصرف کا
ما خواستار ادامه اشتغال . مؤثر اعمال قدرت عليه سرمايه نگاه نمی کرديم

اين يک امر صد درصد واقعی است . خويش و جلوگيری از اخراج خود بوديم
و بايد چنين باشد، اما همين مبارزه برای جلوگيری از تعطيل کارخانه بايد به 

لقه پيوسته و انداموار کل زنجيره مبارزه ضدسرمايه داری عنوان يک ح
جنبش ما، طبقه ما و توده های . جنبش مان مورد توجه جدی قرار می گرفت

طبقه ما بايد با پرچم ضدسرمايه داری حرکت می کرد و به هر جدال و جنگ 
خود با سرمايه داران به صورت يک جزء جدايی ناپذير جنگ سراسری ميان 

تصرف کارخانه توسط ما بايد . م بردگی مزدی نظر می انداختما و نظا
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عالوه بر تضمين امنيت شغلی گامی در اعمال قدرت متحد طبقاتی و 
بايد در جريان تحقق آن آگاهی ما . عليه شالوده حيات سرمايه می شد سراسری

نسبت به ابعاد استثمار خويش توسط سرمايه و اشکال بی کران توحش سرمايه 
تصرف کارخانه يا هر شکل و هر عرصه . ا باالتر و باالتر می رفتعليه م

. ديگر پيکار بايد قدرت دخالتگری فرد فرد توده های طبقه ما را باال می برد
بايد راهی باز می کرد که هر کارگر و هر فرد جنبش ما تمرين دخالتگری و 

يشبرد بهتر کسب توانايی و ميدان داری و چاره پردازی بيشتر و بيشتر برای پ
بايد افق لغو کارمزدی را عيان تر . و مؤثر تر مبارزه ضد سرمايه داری کند

تأکيد می کنيم که بحث اصًال بر سر يک . در مقابل روی ما قرار می داد
گفتگو . رويداد مشخص جنبش ما در سمنان يا يک شهر ديگر ايران نيست

و حلقه های پيوسته آن  پيرامون کل مبارزه طبقاتی ما و تمامی اجزاء و دقايق
واقعيت اين است که ما در گذشته چنين نکرده ايم و اکنون نيز چنين . است

جنبش ما زير فشار اين کاستی ها و کمبودهای اساسی نتوانسته . نمی کنيم
است موقعيت خود را به صورت يک نيروی مقتدر ضدسرمايه و دارای افق 

بقاتی ما به همين دليل همواره مبارزه ط. شفاف الغای کار مزدی محکم سازد
در . به گونه ای بيش از حد ضعيف و معيوب و آسيب پذير باقی مانده است

در همان . همين راستا مدام طعمه چرب و نرم جنبش های ديگر شده ايم
روزهايی که کارزاری به عظمت رويداد سمنان را راه می انداختيم اصًال در 

زمانيابی جنبش ضد کارمزدی خود تدارک تشکيل صف مستقل طبقاتی و سا
نبوديم و از سنگر صف و جنبش و طبقه خود قلب سرمايه را نشانه نمی 

دائمًا وظيفه پيشمرگی جريانات سياسی ماورای خود را بازی می . رفتيم
کرديم، جرياناتی که اصًال از طبقه ما نبودند، بر عکس، به طبقه سرمايه دار 

و مبارزه و تالش آنان در رقابت و جدال با تعلق داشتند و صدر و ذيل سياست 
همتايان طبقاتی خودشان برای احراز نقش مسلط و مسلط تر در قدرت سياسی 
و برنامه ريزی کار و توليد سرمايه داری و اعمال حاکميت و قدرت سرمايه 

ما به اين جريانات می آويختيم، مبارزات روز ما به . بر ما خالصه می شد
تر بالندگی و آگاهی و سازمانيابی و انسجام و شفافيت هر جای اين که بر بس

چه بيشتر طبقاتی خود پيش رود، به جای اين که گام به گام ما را نيرومندتر و 
متحدتر سازد، به جای اين که در هر گام قدرت اثرگذاری آحاد ما در بخشيدن 

دار  قدرت به جنبش طبقه مان را باال برد، آری به جای همه اين کارها به
فعاالن جنبش ما . جريانات سياسی متعلق به طبقه سرمايه دار آويزان می شد

به جای کازار واقعی ضد کار مزدی و ايفای نقش کارساز در انسجام و تشکل 
و رشد و آموزش و بالندگی و آگاهی کل توده های طبقه مان همه جا عامل و 

قه سرمايه دار می سرپل حلق آويزی طبقه ما به دار همان احزاب سياسی طب
جنبش ما در مجادالت درونی ميان بخش های مختلف سرمايه داران . شدند

ما هيچ استخوانبندی محکم و استوار ضد کارمزدی پيدا نمی . منحل می شد
گام به گام و مرحله به . ضعيف و آسيب پذير و فرتوت باقی می مانديم. کرديم

 ١٣۵٠در نيمه نخست دهه . ممرحله اين وضع را تکرار کرديم و ادامه دادي
دنيايی مبارزه کرديم و همين مبارزات ما تمامی مالط و مصالح و رگ و پی 

اما تمامی . شروع جنبش عظيم نيمه دوم اين دهه و وقوع انقالب را تشکيل داد
همان کاستی ها و ضعف ها و فروماندگی باال را به صورتی حادتر و وخيم 

دليل يکباره کل جنبش خود، کل دنيای  تر در خود حفظ کرديم و به همين
پيکار و اثرگذاری و کل انقالب را به دردناک ترين شکلی باختيم و از دست 

کارنامه جنبش ما بدبختانه ماالمال از اين کمبودها و کاستی ها و ضعف . داديم
ما در هيچ دوره ای از شرايط آن دوره استفاده مؤثر و آگاه و سنجيده . ها است

ريزی شده برای استحکام و انسجام و سازمانيابی و رشد آگاهی و برنامه 
طبقاتی جنبش خود نکرده ايم و به ناچار همه جا به محض شروع دوره های 
حادتر سرکوب يکراست به صورت بسيار کوبنده ای تار و مار شده ايم و 
. برای مدت ها حتی از همان خيزش های ساده روز خود نيز بازمانده ايم

بياييد طلوع آفتاب اول ماه مه امسال را به زمينه ای برای ! نهمزنجيرا
کندوکاو هرچه عميق تر در کاستی های اساسی جنبش خويش و سرآغاز 

  . تالشی نو برای ترميم و جبران اين کاستی ها تبديل کنيم

به مناسبت روز جهانی کارگردر  ١٣٨٨در هشتم اردبيهشت اين مقاله قبًال (
  )است شده ته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری درجسايت و خبرنامه کمي

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

 

  )به مناسبت اول ماه مه ( منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران 

اد وسيع     ه روز ابع هجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز ب
ی ي ری م ی   ت ده م تی ران اق مرگ و نيس ه اعم يش ب يش از پ ارگران ب د و ک اب

وند وی    . ش يم و، درس ی بين روت را م يم ث ه، انباشت عظ وی جامع در يک س
تيم      ابقه هس وقی در مقياسی بی س . ديگر، شاهد گسترش فقر و فالکت و بی حق

رای     ه ب شکاف طبقاتی اکنون به چنان ورطه هولناک و مرگباری تبديل شده ک
ده است      کارگران  اقی نمان ا سرمايه داری ب دگی ب . راهی جز جنگ مرگ و زن

رده است و خودکرده را     اين جنگ راخوِد سرمايه داری بر کارگران تحميل ک
دين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه        . تدبير نيست ه شاهد چن روزی نيست ک

ا و قطع شريان     . پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم اده ه بستن ج
ارگر       های ه ک ارزه طبق حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مب

  .ايران عليه سرمايه تبديل شود

ات يکسانی را مطرح          ا مطالب ه ج ارگران درهم ه ک با اين همه و به رغم آن ک
ده           رد نيام رچم سراسری واحد گ ر يک پ ه زي وز ب می کنند، مبارزات آنان هن

ری  . است ه      و يکی از علت های عدم شکل گي درت متشکل و سراسری طبق ق
ا   کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين همه مبارزه کارگری را در همين ج

پيداست که اگر مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به . بايد جست
ه رغم        ارگران ب د ک ا نياب مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتق

دا  رد      تمام جان فشانی ها و ف د ب ه جايی نخواهن ام اول  . کاری های خود راه ب گ

ارگران     ت ک طح معيش ه س رمايه ب ان س ی ام وم ب اندن هج ب نش رای عق ب
ه          ه ای طبق ات پاي ا منشورسراسری واحد حاوی مطالب رچم ي برافراشتن يک پ

ه دو معناست     .کارگر است : پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور ب
وق     نخست به معنای سطح پا ه حق ران نسبت ب يين و نازل مطالبات کارگران اي

ان و دوم    ارگران در بخشی از جه ات عمومی کل       متعارف ک ای مطالب ه معن ب
ه سطح       ونی شان ب ده کن ارزات پراکن ارزه ای   کارگران ايران که ارتقای مب مب

کل آن   رين ش يع ت ری در وس ت   -سراس رط الزم مقاوم ود ش ه خ ل  ک در مقاب
ونی است  هجوم سرمايه در شر  رچم واحد و        -ايط کن ه پ ا ب ديل آن ه درگرو تب

  .سراسری طبقه کارگر است

ات خود را از      ارگران مطالب ه ک اما مهم تر از اين ها توضيح اين نکته است ک
مطالبه کارگران از سرمايه داران و   نفس طرح. چه زاويه ای مطرح می کنند

ه سرمايه سرمايه دارا    د    دولت آن ها به معنای آن است ک ار و تولي ن حاصل ک
ارگران است ز نيست . ک يچ چي ارگران از سرمايه داران از بابت ه ه ک مطالب

برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای  که مگر از بابت کاراضافی ای
ه      .آن هيچ چيز نگرفته اند ع ب ات خود درواق بنابراين، کارگران با طرح مطالب

ات را از محل        سرمايه داران و دولت آن ها  ن مطالب د اي ان باي ه آن د ک می گوين
د   رآورده کنن ارزه      . همين کار پرداخت نشده ب ان مب ارگران درهم دين سان، ک ب

کارگر در . خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند و بايد بکشند
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ن مضمون ضدسرمايه داری      لحظه لحظه زندگی خود به گونه های مختلف اي
ام      را بيان می کند د تم  که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟ چرا باي

ان       ن هم ره باشم؟ اي ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی به
زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر منشور  رويکرد و

   .حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم

  :کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از مطالبات پايه ای طبقه 

حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه  - ١
و اختصاص سهم هرچه بيشتری از ) »توليد ناخالص داخلی«(توليد کرده اند 

  . اين ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود
ايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد سال ب ١٨تمام افراد زير  - ٢

  . کرده اندحقوق ثابت ماهانه دريافت کنند
کارخانگی بايدازميان برود، اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار  - ٣

  . دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد
ی و تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگ - ۴

  .ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند
بيمه بيکاری نبايد . تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند - ۵

  .ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد
  .هر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود - ۶
سال بايد  ١٨زير  حقوق تمام شاغالن، بيکاران، زنان خانه دار و افراد - ٧

  . حداکثر تا بيست و پنجم هر ماه پرداخت شود
شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت های کاری بايد ازغذا و  - ٨

  .سرويس اياب و ذهاب رايگان برخوردار باشند
مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی حق  - ٩

  :قق اين امر درگرو آن است کهتح. مسلم هرشهروندی است
از ساختمان های تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نهادهای دولتی  -  

    .قرار دارند برای تأمين مسکن شهروندان استفاده شود
دولت هر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی  -  

   .جديد برای شهروندان اختصاص دهد

   .ت و دارو و درمان انواع بيماری ها بايد رايگان باشدبهداش -١٠
   .آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود -١١
  . حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود -١٢
  . تمام مردم بايد از مهد کودک رايگان استفاده کنند -١٣
ان تحت مراقبت قرار همه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگ -١۴

   .گيرند
  .سال بايد به طور کامل ملغی شود ١٨کار کودکان و جوانان زير  -١۵
برای تحقق اين . هرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود -١۶

    :خواست بايد 
کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين  تمام قوانين ازجمله قانون زنان در -  

      .با مردان حقوق برابرداشته باشندکيفری 
هر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی، روابط زن و مرد يا دختر و  -  

  .پسر و پوشاک زنان ممنوع شود
ازدواج يا جدايی همسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل  -  

  . ميان آنان صورت گيرد
  .سالگی ممنوع شود ١٨اج قبل از سن هرگونه ازدو -  
با ايجاد فرصت های شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون  -  

شيرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت 
گسترده و فراگير در محل های کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن 

            .کارخانگی فراهم شود
تمام افراد جامعه بايد بدون هيچ قيد و شرطی از آزادی های سياسی از  -١٧

قبيل آزادی عقيده و بيان، آزادی نشريات و مطبوعات، آزادی اعتصاب، 
  .آزادی تجمع و تحصن و راه پيمايی و تظاهرات برخوردار باشند

ی طبقه ايجاد هرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسر -١٨

   .کارگر بايد آزاد باشد

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
 

دو خرب از گيالن

  در شرکت سبز زيور کارگر راننده ٥مقاومت وبازگشت 

کارگر راننده در شرکت خدماتی  ٧های قبلی گفتيم  طور که در گزارش همان
ها در  نظافتی سبز زيور دست به اعتراض زدند که منجر به اخراج آن

پرداخت نشدن  لت اعتراض اين رانندگانع. شد ٨٨ماههای بهمن و اسفند سال 
شرکت سبز زيور از طريق . اضافه کاری آنها توسط شرکت سبز زيور بود

زد و بند با اعضای شورای شهر ضدکارگر رشت توانست کارگران رفتگر 
منطقه يک گلسار راپس از تسويه با شرکت ياقوت سرخ گيل در سه ماه آخر 

 بز زيور متعلق به فردی ضد کارگرشرکت س. وارد شرکت خود کند ٨٨سال 
که کارگران با توجه به حجم  جمشيدی درحالی. به نام جمشيدی اهل کرج است

 هزار تومان اضافه کار طلبکار بودند، ٢٠٠اضافه کاری، هر ماه 

راننده را از  ٧از پرداخت مبلغ فوق سرباز زد و کارگران اعتراضی يعنی 
مايت مسئول شهرداری منطقه يک اين اخراج مورد ح. شرکت اخراج کرد 

کارگر قرار گرفت که با الفاظ رکيک به تهديد ديگر  گلسار صفر نژاد ضد
نفر از کارگران راننده  ۵از اوايل سال جاری . کارگران اعتراضی پرداخت 

با دادن تعهد بر سر کار بازگشتند و دوباره در شرکت سبز زيور مشغول به 
کارگران پس از . ده ديگر مشخص نيستکار شدند و هنوز تکليف دو رانن

خواندن اخبار داخل شرکت که از طريق فعاالن ضدسرمايه داری در سايت 
که  کميته هماهنگی درج شده بود و انعکاس آن در ماهواره ها عليرغم اين

هزار تومان  ۶٠٠" هنوز مطالباتشان يعنی سه ماه اضافه کاری خود جمعا
اخبار خوشحال بودند و بارقه های اميد و نگرفته اند اما از انعکاسی اين 

ماهيانه  کارگران می گويند قرارداد ما. مقاومت در چهره شان مشخص بود
است ما از محتوای قرارداد چيزی نمی دانيم زيرا به ما اجازه نمی دهند 

. امضا کنيم قرارداد را بخوانيم، فقط محل امضا را به ما نشان می دهند که ما
 . لت سرمايه داری اسالمیاين هم از عدا

  مطالبات معوقه کارگران در شرکت نقش گستر و آبرود شمال

شرکت آبرود شمال وابسته به بخش خصوصی است و مالک و کارفرمای آن 
محل کارگاه استيجاری اين شرکت . علی رهبر است  فردی ضدکارگر به نام

های  ه ماشينکيلومتری جاده رشت تهران در کنار پايان ١۵پروژه ای حدود 
 . سنگين رشت قراردارد 

ها فعاليت می  اين شرکت در زمينه عمران ، راهسازی ، پل سازی و مانند آن
 . کند 

اين شرکت و شرکت نقش گستر که کارفرمای آن فردی ضدکارگر به نام 
 کريمی است ، 
 ٣١٠در اين شرکت " کار می کنند و جمعا) کارهای عمرانی ( در يک زمينه 

 . پرسنل اداری فعاليت می کنند کارگر و 
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ید ی   بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک ی   بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما یداز سا ک ی   بازدید  ل کار جاد  ای ا ی  ه ھما   :::از سا ک
WWW WWW WWW ... HHH AAA MMM AAA AAA HHH AAA NNN GGG III ... OOO RRR GGG   

ماس با ما س  ماس با ماآ س  ماس با ماآ س     :::آ
kkkhhhbbbiii tttkkkzzzsss@@@gggmmmaaa iii lll ... cccooommm   

گاهی ناهار کارگران از . شرکت آبرود دارای سرويس اياب و ذهاب است
 . بيرون آورده و گاهی در آشپز خانه کارگاه تهيه می شود 

دستمزد کارگران طبق مصوبه اداره کار پرداخت می شود و همگی قرار داد 
 . موقت هستند 

را طلبکار  ٨٨سنوات و پاداش سال قابل ذکر است که کارگران عيدی و 
ن اهزار توم ۶٠٠طور متوسط حدود ه هستند ، يعنی هريک از کارگران ب

 . طلبکارند 

تمام  از کارگران امضاء گرفته اند که ٨٨در حالی که در پايان سال 
 .مطالباتشان پرداخت شده است

  فعاالن ضدسرمايه داری گيالن

  ١٣٨٩ارديبهشت 

  

 ت کارگراناعرتاضات و مبارزا

. ماه است که دستمزد نگرفته اند ٧کارگر کارخانه  ١۵٠ :سبالن پارچه
. کارگران در مقابل استانداری اردبيل تجمع کردند و دست به اعتراض زدند

آنان در تظاهرات اين روز، فقر، گرسنگی، کوه بدهکاری ها، سرگردانی و 
رگر می گفتند که کا ١۵٠همه اين . دنيای بدبختی های خود را فرياد کردند

صاحبان سرمايه و دولت آن ها آخرين روزنه های زندگی را بر روی آن ها و 
کارگران خواستار پرداخت فوری دستمزدها . انواده های آن ها بسته استخ

  .بودند

نند و هيچ ريالی دريافت ماه است که کار می ک ۶کارگران  :صنايع اراک
 آنان و به ويژه با هدف اعتراضات سرمايه داران برای خالصی از. نکرده اند
به  برای بازنشستگی کارگر را ١۵٠ ی کارگراندستمزدهانکردن پرداخت 

سازمان تأمين اجتماعی و صاحبان . ان تأمين اجتماعی معرفی کرده اند سازم
سرمايه دست به دست هم داده و با تبانی و زد و بند و ترفند و توطئه نه فقط 

ال آنان را نيز وضعيت اشتغ داخت نکرده اند بلکهارگر را پرک ١۵٠دستمزد 
کارگران قرار است در مقابل کاخ رئيس جمهوری . قرار داده انددر بالتکليفی 

   .سرمايه اجتماع کنند و دست به اعتراض بزنند

نهاد موسوم به سازمان تأمين اجتماعی يکی از  :سازمان تأمين اجتماعی
اين . نم سرمايه داری ايران استتراست های بزرگ مالی و صنعتی در جه

تراست صدها هزار کارگر را در واحدهای مختلف صنعتی تحت مالکيت 
ماه پرداخت  ٨ماه  ٨آن ها را  دستمزدهای ناچيز. می کندمستقيم خود استثمار 

سرکوب برای خفه کردن  و ساير نيروهاینمی کند، از ارتش و بسيج و سپاه 
. دست به همه جنايات ديگر می زند صدای اعتراض آنان سود می جويد و

پولی را هم که کارگران به عنوان حق اعظم بخش  سازمان تأمين اجتماعی
کارگران مراکز کار . بيمه پرداخت می کنند به سرمايه های خود تبديل می کند

مدام در  نترل اين تراست قرار دارندو توليدی که تحت مالکيت مستقيم يا ک
هم اينک نيز جمعيت وسيعی از آنان دست به کار تحصن  و هستند مبارزه الح

  .هستندو اعتراض عليه تعويق دستمزدها و حق بهره وری خود 

کارگر بارانداز در شرکت های  ٤٠٠بيش از : شرکت های تخليه در آبادان
در  مختلف بارگيری و تخليه در شهر آبادان و منطقه شلمچه مدت هاست که

کارگران خواستار پرداخت دستمزدها و . تصابندحال اعتراض و مبارزه و اع
 . بهبود وضعيت بسيار رقت بار اشتغال خود هستند

در مقابل  جمعيت زيادی از کارگران اين واحد صنعتی :ها نساجى بافته
کارگران خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه  .استاندارى کرمان تجمع کردند

  . خود بودند

نوش  به دنبال اعتراضات کارگران خرم :ازاتوبوس رانی و لوله سازی اهو
و حوزه های بارگيری و تخليه خوزستان، رانندگان شرکت اتوبوس رانی 
. اهواز و کارگران لوله سازی نيز به خيل همزنجيران معترض خود پيوستند

ليه تعويق تظاهرات و تحصن ع مدام در حال اعتصاب و همه اين کارگران
 . دستمزدهای خود هستند

ازه سرمايه داران درو. کارخانه فوالد ابرکوه تعطيل شده است :ابرکوه فوالد
 . و همه کارگران را اخراج کرده اند ورودی شرکت را پلمب

ماه است که دستمزدهای خود را  ٤کارگران راننده : اتوبوس رانی لنجان
اين کارگران ماه هاست که در حال اعتراض و شکايت و رجوع . نگرفته اند
کارگر شرکت تا امروز در بالتکليفی کامل قرار  ١٥. ای دولتی هستندبه نهاده

 . دارند و موفق به گرفتن هيچ ريالی دستمزد نشده اند

معی دسته ج کارگر آن ١٥٠٠و  ارخانه چرم مشهد تعطيلک: چرم مشهد
  . اخراج شده اند

  ٨٩ارديبهشت  ٣

  


