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        جنبش اكرگریجنبش اكرگریجنبش اكرگریجنبش اكرگریويژه ويژه ويژه ويژه 
  ارگانهاي سركوب براي مهار اعتراضات كارگران كارخانه واگن پارس وارد شدند 

در پی آنکه کارگران شرکت واگن سازی پارس در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود دست به اعتصاب زده و با نشستن بر روی زمين 
سپاه، پلس ضد شورش و قوه ی قضائيه ھم به این اعتراض کارگری باز  از ورود مدیران این شرکت به کارخانه جلوگيری کردند پای استانداری،

فشار اقتصادی به کارگران در پی پرداخت نشدن چند ماه حقوق به قدری افزایش یافته است که حتی کارگرانی که به ھيچ وجه خـود را . شد
بسياری از کارگران به . حاضر به کوتاه آمدن از حق خود نيستنددرگير مسائل صنفی نمی کردند و از اعتراضات کارگری فاصله می گرفتند نيز دیگر 

 دليل عقب افتادن کرایه ھای منزل و اقساط وام مسکن در شرف بی خانمان شدن قرار دارند و کارگران برای سير کردن شکم خود چاره ای به جز
که به صورت ) باز شدن مدارس(پيش از ماه رمضان و ماه مھر این فشار اقتصادی در . دست دراز کردن در مقابل آشنایان و دوستان خود ندارند

 سنتی با گرانيھای ھمه جانبه در ایران ھمراه است کار را برای کارگران به جایی رسانده است که حتی شورای اسQمی کار مستقر در کارخانه
یشتر نماینده ی کارفرمایان در ميان کارگران است تا  ی واگن پارس که مانند ھمه ی شوراھای اسQمی کار دیگر یک تشکل کارگری زرد بوده و

  .نماینـــــــــده ی کـــــــــارگران در مقابـــــــــل کارفرمایـــــــــان، از ایـــــــــن اعتـــــــــراض کـــــــــارگری حمایـــــــــت کـــــــــرده اســــــــــت
پس از آنکه کارگران معترض واگن پارس تھدید کردند که درصورت رفع نشدن مشکQتشان از کارخانه خارج شده و به سمت استانداری راھپيمایی 

ند کرد معاون سياسی استانداری استان مرکزی سریعا با مدیران این شرکت جلسه ای تشکيل داده و از آنان خواسته است به ھر طریق خواھ
ممکن این اعتراض کارگری را خاموش کنند و تھدید کرده است در صورت سرایت اعتراضات کارگری واگن پارس به کارخانه ھای با وضعيت مشابه 

ھمزمان با این جلسه تعداد زیادی پليس ضد شورش و واحـدھایی از . مدیران واگن پارس را مواخذه خواھند کرد...) سازی و آذر آب، ماشين (
که در نزدیکی این کارخانه قرار دارد مستقر شد تا در صورت حرکت کارگران معترض به ) سه راه خمين(سپاه پاسداران در یکی ورودیھای شھر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــان را  ــــــــــــــــــــــــــــــــدســــــــــــــــــــــــــــــــمت اســــــــــــــــــــــــــــــــتانداری آن   .ســــــــــــــــــــــــــــــــرکوب کنن
درخواست کمک کرده و با کمک مالی این دو شرکت حقوق کارگران را تا » رجا«و » ایران خودرو«پيرو این جلسه مدیران کارخانه ی واگن پارس از 

ه کاری لغو ھمچنين برای جلوگيری از تنش بيشتر دستور قبلی مدیر عامل این کارخانه مبنی بر حذف اضاف. تسویه می کنند» پایان خرداد ماه«
  .شده و بعد از یک روز مسئله ی اضافه کاری به روند قبلی خود بازگشته است

  كنند مي محكوم را پارس واگن كارگران به يورش خودرو ايران كارگران
  گرامی ھمکاران و عزیز دوستان
 کـارگران به  حمله، خودرو ایران کارگران ما. است گشته آغاز پارس واگن کارگران مقاومت شکستن برای سرکوبگر نيروھای جانبه ھمه یورش
 بـه زودتـر چـه ھـر کـه خـواھيم می ایرانخودرو مدیریت از کارگران حق بر خواستھای از پشتيبانی و حمایت  وضمن کرده محکوم را پارس واگن

  ایرانخودرو کارگران از جمعی!پارس واگن کارگران جنبش باد زنده! ببيند اسيب کارگران این از بيش تا ندھد واجازه بگذرد احترام کارگران خواستھای

  تصرف اموال كارخانه نساجي بوكان تو سط كارگران آن كارخانه
 حضـور کارخانـه در طو`نی غيبت از دبع کارفرما که شدند متوجه بوکان نساجی کارگران گذشته یکشنبه روزر گزارشات رسيده حاکيست که د

 از جمعی. کنند برداری ليست توقيف جھت کارخانه اموال و ھا دستگاه از تا اند آمده ھم ملی بانک کارشناس نفر چند ھمراھش و است یافته
 و برداری ليست برای و آنھاست توقيف رد کارخانه اموال که گفتند کارفرما به و رساندند کارخانه به را خود سریعاً خبر این شنيدن از بعد کارگران
  . بگذرد آنھا اعتراض صف از باید اموال توقيف

 تشكيل شوراي كارگران الستيك سازي دنا و تصرف كارخانه از سوي كارگران

 نماینده 4 اخراج« ،»استعفا استعفا لياقت بی مدیر« پQکاردھای با تھران در دنا سازی `ستيک کارخانه کارگرانمنابع کارگری خبر می دھند که 
 »گردد باید اخراج لياقت بی مدیره ھيات« ،»ھستيم ایتکف بی مدیران ید خلع خواستار دنا سازی `ستيک کارگران ما« ،»پرسنل 2000 به توھين
 مشاھده را خود اخراجی ھمکاران نام از ليستی آنکه از پس که گویند می `ستيک کارخانه این کارگران.کردند اعتراضی تجمع برپایی به اقدام
  . گرفتند برعھده را آن مدیریت کارخانه، مدیران اخراج ضمن شورایی تشکيل با کردند،

   قزوين تجمع اعتراضى كارگران چينى البرز در
كارگران پرداخت نشدن دو ماه حقوق و . تن از كارگران كارخانه چينى البرز در مقابل استاندارى قزوين تجمع اعتراضى برگزار كردند400بيش از 
  .ى خود را علت اعتراض خود بيان كردندمزايا

  چند خبر كارگري ديگر
  . داشتند حضور اعتراض حالت به کارخانه محل در بعدازظھر 14 ساعت تا صبح 6 ساعت روز ھر ریس پر گرانکار*
  .کردند اعتراض خود معوقه حقوق به نسبت و زدند اعتصاب بهدست تپه ھفت صنعت و کشت کارخانه کارگران یکشنبه روز صبح*
  :چند آمار کارگری*
 گذشته نيم و ماه یک طی آزادی ھتل کارگر 230 و دور راه از مخابراتی صنایع کارخانه از کارگر900 ایران چوبی روکش شرکت از کارگر 500 اخراج -
 به ھم باز که بفروشد کا` بورس در بازار زیر تومان 700 حدود را خود محصو`ت است مجبور ایرالکوکارخانه  -   .است شده گزارش ھا رسانه در

 کاھش درصد 50 ایرالکو توليد شده باعث بحران این. کنند نمی استقبال خریداران جھانی ھای بازار به نسبت آلمينيوم قيمت بودن با`تر دليل
 منفی بازدھی ميانگين با بورسی فو`د صنعت بزرگ ھای شرکت -.اند نکرده دریافت حقوق ماه 50 تا 3 از رکارگ ھزار 200 کارخانه 500 در -.یابد
  .کنند می تجربه را رکود دوران 88 ماه تير پایان تا 87 ماه تير طی درصد 44
 توليد نيز ھا کارخانه باقی در و گرفتند قرار زیان مدار در شکر توليدی واحدھای درصد 50 گذشته، سال در شکر تن ميليون یک از بيش واردات با -

Qاست شده متوقف عم.  
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  يا زرد؟سرخ ! كارگرياعتراضات آغاز 
  رحيميرامين 

 که طبقه کارگر نيز عليرغم غافلگير شدنش در تغيير برق آسای شرایط مبارزه طبقاتی، ازشدن جامعه ایران به شرایط انقQبی، طبيعی بود  واردبا 
جھت شدن تأثير پذیرد و تاکتيک ھای مبارزاتی اش به سمتِ رادیکالتر  ،در مبارزات ضد دیکتاتوریپوپوليستی عناصر جوانش  شرکتاین شرایط و 

یاد دارم که ھر بار کارگران کارخانه ای از ریاست جمھوری و یا حتی مدیریت شان قول رسيدگی به خواسته ھایشان را می گرفتند، با به .  یابد
چه کاری از دست ما بر می «دانستند که این قول ھا کاذب و وعده ھا تو خالی است، اما ھنگام بحث در ميان خود، می پرسيدند که اینکه می 

که می یاد دارم وقتی به .  بارھا تکرار شد البرزسازی بخصوص در مورد کارگران مبارز `ستيک اتفاق این  ».؟  مجبوریم بپذیریم و سر کار برویمآید
ی شـورا »یـاری شورا«گفتيم باید تشکيل یک شورا، یا مجمع عمومی مستقل بدھند، از آنجایيکه قرار نبود قدم دیگری برداشته شود و ھمان 

 -راضتـاع« یِ یيد نکرده و به روال تسلسـل دایـرهبود، پيشنھاد ما را تأی حکومتمسئو`ن اسQمی شان پاسخگوی تجمع و تقاضا از مدیریت و 
اکنون می بينيم که کارگران ھم رشته ای ایشان در `ستيک دنـا، تحـت تـأثير اما .  ادامه می دادند »بازگشت به کار -لاقوپذیرش وعده ھا و ا
که ھمانا  ،حکومت ھای حامی ایشان، برای برداشتن قدم بعدیبه ضربه پذیری و شکست پذیری سرمایه داران و نسبی شرایط جدید و وقوف 

ما به جنبش » منشور پيشنھادی«در که ھمانطور  .مستقل رسيده و آن را ایجاد ساختندشورایی دادن به شکل نياز تصرف کارخانه است، به 
ھدف «:که این منشور ادامه می دھد» .طبقه کارگر ایران برای پيشبرد مبارزات صنفی خود نيازی به کمونيست ھا ندارد«: کمونيستی آمده است

از شرکت کمونيست ھا در این اجتماعات آموزش و پرورش کارگران در امر سازماندھی و آماده سازی این طبقه برای سرنگونی نظام سياسی 
در اینجا با انواع گرایشات رفرميستی، رویزیونيستی و اپورتونيستی که کوشش دارند . سرمایه داری و جایگزینی آن با حکومت شوراھا می باشد

ات طبقه کارگر را به خواست ھای صنفی، و مبارزات سياسی آن را در چھارچوب ھای رفرميستی محدود کنند مرزبنـدی داشـته و سطح مبارز
سعی می کنند تا اھداف آن را تا حد " جامعه عدم آمادگی زیربنایی"و یا " عدم آمادگی طبقه کارگر"تئوری ھای سازشکارانه ای که به بھانه ی 

فه خود وظيخط مشی رفرميستی و اکونوميستی  )1(» .املين و عاملين آن را طرد می سازندحژوازی پایين آورند را افشا و ش برای بوریرقابل پذ
را بـه شعار و عدم توفيق خود در این زمينه و عدم استقبال کارگران از این  کارگری محدود کرده لتشکQت مستقو یا کمک به ایجاد را به ایجاد 

، قبل از اینتا  .مبارزه طبقاتی بوداین فقط بخشی از کليّت شرایط اما . دنددامی نسبت ایشان از رویارویی با حکومت ترس دیکتاتوری و تسلط 
باندازه ای نبود اما .  قرار گيردنوشدارویِ تلخی مورد استفاده  بمثابه یِ در خدمت دولت و درون سيستم بانکی  نوز باندازه ای بود کهنفت ھپول 

شکست با .  کنترل درآمدھای نفتی و بودجه ھای جاری و عمرانی سازدترکِ قدرت سياسی و در نتيجه که جناح سپاه را راضی به کناره گيری از 
بحران  تبدیلبرای  کهرا بوجود آورد  در ھيئت حاکمهشکاف عميق آن سپاه در انتخابات دھم و اقدام آن برای اخراج کامل اصQح طلبان از حکومت، 

می بينـيم کـه بـا و . `زم بود، شرایط انقQبی بهمبارزه طبقاتی تحول برای مورد نياز  بحران حکومتیِسياسی و اجتماعی به   - اقتصادی یِھا
به تشکيل ھمانطور که در تشکيل شورای کارگری `ستيک دنا شاھد ھستيم،  ،بوجود آمدن چنين شرایطی، طبقه کارگر در مبارزات روزمره خود

يات نيز نشان عکه واقھمانطور ،می بينيمپس   .دزبه این اقدامات دست  ارگریبدون دخالت فعا`ن کدر غيبت و و  تشکQت مستقل نيازمند گشت
يستی سندیکاليستی و اکونوم -نظرات رفرميستی. تشکQت صنفی و پيشبرد این مبارزات به کمونيست ھا نيازی نداردایجاد طبقه کارگر برای داد،

ه و به دنبال ھدفی فرستادند کـه مـی بایسـت بـا رسـيدن و کارگری را از وظایف واقعی خود به دور نگاه داشت برای سال ھا فعا`ن کمونيست
مورد سياسی جز آماده کردن نھادھا و ارگان ھای ی چيزفعا`ن کارگری و کمونيست  ایفوظ. فتپذیرمی شرایطش، بدست خودِ کارگران صورت 

 عوامل اما،. به فعا`ن کمونيست گوشزد می کردیم ،سه سالبرای  حداقل ،که ما وظایفی.  نبود انقQبی شرایط با مواجھهبرای کارگر  نياز طبقه
تبليغاتی  عملی و  ترفندھایِ ھر ترفندی، از مغلطه و ترور شخصيّت گرفته تا توطئه ھایِ هب و اکونوميست، سندیکاليست  –، رفرميست بورژوازی

 .انجـام ایـن وظـایف بـه دسـت آیـد `زم بـرایاتحاد نظری و نتيجتاً تشـکيQتی  و ھمفکرینزدیکی و تا نگذارند بين ما  ددست زدن ،نه ایرسا و
   . موفق بوده اند، ھنوز ھممتأسفانه در این امر، 

از به قوه تخيّل زیاد و یا تسلطِ کامل بـر شـيوه یِ تحليـلِ دیـالکتيکی ھشدارھای ما نيباور به تا دیروز اگر .  امروز شرایط از نوع دیگری استاما 
به مطبوعات حکومتی و وابسته به جناح ھایِ اگر .  قابل درک استنيز ) پوزیتویستی( حسی و )یامپریست(تجربه  از رویِداشت، امروز حتی 

) 2. (و خطر سرنگونی حکومت سرمایه داری را فھميده و احساس کرده اند» مبارزات یقه آبی ھا«سرمایه داری نيز رجوع کنيد، ایشان ھم عروج 
و یـا از  را مـی طلبنـد »تغيير قـوانين کـار«سندیکاليست بر ھمان طبل می کوبند و در چنين شرایطی  اما می بينيم که باز ھم فعا`ن کارگریِ

ه شان حاضرند تنگ نظرانمنافع امتيازات و برای حفظ  آنھا )3. (می کنندامسال بعنوان نمونه یاد اول ماه مه  تجمعخواسته ھای اکونوميستی 
  .طبقه کارگر و کمونيسم را فدا کنند

اگر انقQبيون کمونيست . د شده استایجا بوجود آوردنِ تحولی اجتماعی دوباره شرایط ، از سی سالپس   !کمونيست،کارگران انقQبیی ارفق
، و طبقه  توأم کنند کارگرانطبقاتی خواسته ھا، اھداف و منافع مستقل با را ھمراه با جنبش کارگری، آگاھی انقQبی  ،نتوانند در چنين شرایطی

تجھيز نمایند، این طبقه صرفاً در محدوده یِ خواسته ھای صنفی اش باقی مانده و از  شسازمان ھای سياسی مورد نيازبرنامه و کارگر را به 
مبارزه علم  و غيرقابل انکاریکی از اصول مثبته یِ این .  دد شخواھدر رقابت با یکدیگر تبدیل یه داری ابزاری برای جناحين سرمابه لحاظ سياسی، 
درست است که مارکسيسم نيز در نھایت یک ایدئولوژی است، اما این .  کنيم رھاسرمایه دارانه  ئولوژی ھایِدایاز تا خود را بيایيد . طبقاتی است

شيوه یِ (اقعياتشده با وھر قدم، با تطبيق تئوری ھای مطرح دودیت ھایِ ذھن بشری و تفکر ایدئولوژیک واقف است و در ایدئولوژی ایکه به مح
، نـه بـا یکـدیگر، بلکـه بـا واقعيـات و دو خط مشی طرح شـده در سـالھای اخيـر رابيایيد . ، از ایدئاليسم دوری می جوید)ماتریاليسم دیالکتيک

آن را که بيان کننده یِ حقيقتی برخاسته از واقعيات و آزمایش شده در پراتيک اجتماعی است برای فعاليت ھای خود  مقایسه کرده و اجتماعی،
استثمار و  غدیگر در زیر یو ییه ھاایرانی و طبقه کارگر را برای دھ که راه دیگر و پافشاری بر روی تعلقات ایدئولوژیک مان، جامعه یِچرا   .برگزینيم

کتاتوری ، حکومت دیدر تلفيق با تئوری ھای انقQبیکارگر است تا بتواند  راه اميد ما به انقQب سرخ طبقهتنھا .  دیکتاتوری نگاه خواھد داشت
  . این موقعيّت از دست ما و طبقه کارگر برودنگذارید .  کرده و دمکراسی شورایی را برقرار سازد منھدمسرمایه داری را 

  !جمھوری اس�میحکومت باد سرنگون 
  !شوراییجمھوری  –مسکن، آزادی نان،
  3ی، صفحه گامھای عمل: چھارم، بخش برای وحدت کمونيست ھای ایرانمنشور پيشنھادی  )1(
کلمه سایت از جناح اصولگرا، و دوم،  »است؟  ھا در راه موج اعتراض يقه آبي «عنوانِ  با سایت الف اول،. شود به دو مقالهرجوع  )2(

 .اصQح طلبان، »اعتراضات آبی غير مخملی در راه است«،نيوز
   بيانيه اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره اصQح قانون کار )3(
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