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ککارگران شرکت کننده در فستيوال جهانی خشم شرافتمندانه در مکزي پيام به  
 

١٣٨٧ ی دازدهم دو شنبهپنج                                                                                           ی هماهنگتهيکم  
  

  !کارگران
حديث تلخ گرسنگی، اسارت، ذلت، شکنجه، حمام خون، فحشاء وحقارت ما  جهان موجود جريان داردآنچه در 

نيروی  دهه های متمادی از تسلط سراسری و جامع االطراف رابطه خريد و فروش. برده مزدی است ميلياردها انسان

اشباع بی کران سرمايه دم  بند بند هستی انسان ها در وجب به وجب کره زمين می گذرد، دنيای حاضر ازکار بر 

و گرسنگی و خفقان و وحشت اين جهنم خون در  کرده است و امکان ناپذيری ادامه حيات بشريت کارگر و فرودست

ساالنه ای که کارگران سراسر جهان توليد می کنند سر به کهکشان ها  محصول اجتماعی. رسيده استبه نقطه انفجار 

است و  امريکا را پشت سر نهادهدالر  هزار ٢٣دنيا مرز سال برای نيمی از سرانه اين محصول در  متوسط. می سايد

هم  دالر ۴٠٠سال به کارگری در  و نفوس ميليارد کارگر ٢ار معيشتی سرانه  و نداين در حالی است که متوسط دار

ه است و رفتدهها برابر سابق فراتر چهارگوشه جهان از  سرمايه در دهه اخير حجم پيش ريز ۴در طول . نمی رسد

دن مدارس و يک ميليارد نفر فوران کرده است، ديری است که دوران برچي تا مرزهمزمان شمار جمعيت بيکار 

به پيش  با بيشترين شتابشده است و ره های گذشته پيکار کارگران آغاز محو تمامی دستاوردهای دو بيمارستان ها و

ست انسان سرمايه به هست و ني بی امان روند نزول می پيمايد و موج تهاجمسطح مزدهای واقعی به طور . ی تازدم

کجا عالج معضل را چگونه و در است که چه بايد کرد و  سی اينؤال اساس .طغيان استهای کارگر از همه سو در 

   بايد جستجو نمود؟

جنبش کارگری جهانی برای اين سؤال پاسخ های بسيار متفاوت و گاه متضادی  رويکردهای مختلف درون و بيرون

کار که کامًال   چارههائی که از منظر ما فعالين جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر، در غالب موارد نه پاسخ. دارند

برای تحکيم پايه های قدرت نظام  بالعکس نسخه پيچی های بسيار هولناک برای ماندگارسازی وضعيت موجود و

   .کارگرکش و بشرستيز بردگی مزدی است

و انباشت !! جهان سخن می رانندکافی سرمايه گذاری ها در بخشی از رشد نا کمبود توسعه صنعتی وعده ای از 

و  جوامع هر چه بيشتری از دنيا را راهی برای کاهش بيکاری و فقر و گرسنگیعظيم تر در و  ن ترصنعتی کال

 راه فريب به استدالل،نياز  اين راه به طور قطع و بدون!! فحشاء و بهبود وضعيت معيشتی انسان ها اعالم می دارند

چه سهمگين تر بيکاری ها، گرسنگی عه هر کارگر، راه توس استثمار توده هایچه موحش تر کارگران، راه تشديد هر 

معضل . و فرودست در گورستان توحش سرمايه داری استکفن و دفن بشريت کارگر  ها، فقر و فالکت و فحشاء، راه

ما . است نه کمبود پيش ريز سرمايه و توسعه انباشت صنعتی بلکه نفس موجوديت نظام سرمايه داری بشريت موجود

گرسنگی، تعميق فقر، افزايش  گسترشسرمايه گامی در انباشت عظيم تر دينار که هر در عصری زندگی می کنيم 

برای درک صحت اين . کره زمين استانسان های کارگر  همه ابعاد سيه روزیو بيکاران، تشديد فشار استثمار شمار 
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گسترش لحظه ريکا و ام ميليون انسان گرسنه در ٣۶وجود . تئوری بافی نيست حرف نيازی به هيچ نظريه پردازی و

اقتصادی بيش از  رشدهای با گرسنگی در قطب پا، انفجار بيکاری و مرگ ناشی از در اروبيکاری و فقر  لحظهبه 

   .سال بهترين گواه اين مدعا استدر هر % ١٠

اتحاديه ای از مبارزه برای بهبود شرائط کار و معيشت توده های کارگر در  سنديکاليست ها و متوليان جنبش

عظيمی  اتحاديه های کارگری ساليان متمادی است که بخش بسيار. نظام سرمايه داری حرف می زنند هارچوب بقایچ

مبارزات ضد راه هر گونه     واز کارگران جهان را به دار رفرميسم راست سنديکاليستی خود حلق آويز کرده اند

حيات خود همان راه حل ها، افق ها و   تاريخاتحاديه ها در تمامی. سرمايه داری طبقه کارگر را سد ساخته اند

اند که نظام سرمايه داری و بانيان و حاکمان و متفکران و  راهکارهائی را در پيش روی طبقه کارگر قرار داده

 کثيف بردگی مزدی به مثابه ملزومات ماندگارسازی اين نظام در اذهان کارگران القاء می نمايندگان و متوليان دوزخ

ميدان تهاجم بی عنان و  عی که مرکز تاخت و تاز و نفوذ عظيم ترين اتحاديه های کارگری است امروز بهجوام. کنند

است و اتحاديه ها همه جا دست در دست صاحبان  توحش بار سرمايه عليه دار و ندار زندگی کارگران تبديل شده

 و ادبار ناشی از اين نظام بر گرده تحميل تمامی سيه روزی ها و نکبت سرمايه و دولت های سرمايه داری برای

پيکار ضد  ما جنبش سنديکاليستی و اتحاديه ای را جنبشی در راستای دفن. همکاری و تالش می کنند معيشت کارگران

رفرميستی و اتحاديه ای را بسيار  سرمايه داری طبقه کارگر تلقی می کنيم و حلق آويزی کارگران به راه حل های

  .هولناک می بينيم

امروز در تالش بوده اند تا جنبش کارگری را نيروی پيشمرگ رژيم ستيزی های  وههای زيادی از ديرباز تاگر

بخش وسيعی  .و نظائر اين ها سازند» رهائی بخش« و » حق تعيين سرنوشت ملی« دموکراسی طلبانه و  فراطبقاتی و

کارگری و آرمان رهائی توده های  پ و جنبشاز اين نيروها و گروهها تاريخًا به صورت دروغين و ناحق زير نام چ

گذشته های دور نوعی ضد امپرياليسم ناسيوناليستی و بورژوائی  در. اعالم موجوديت و ابراز حيات کرده اند! کارگر

 روز و برنامه ريزی کاپيتاليستی شکل دولتی کار و توليد را به صورت دورنمای پيکار بر را به عنوان بستر پيکار

محافل و احزاب چپ نما با  بقايای اين نيروها امروز در چهارگوشه دنيا به صورت. ی تحميل کرده اندجنبش کارگر

دروغين گسست از گذشته، عين همان سياست ها و  اسم و رسم های مختلف و در بسياری موارد با علم و کتل

و کتل ضد جهانی سازی، مبارزات رژيم و آن رژيم، دموکراسی طلبی، علم  رويکردها را دنبال می کنند، تعويض اين

اين ها را  محيط زيست يا عليه کار کودکان و نوع! صلح!! جنبش های دموکراتيک استيفای حقوق زنان سنديکاليستی،

خريد و فروش نيروی کار در پيش  بدون هيچ نوع بار طبقاتی ضد کار مزدی و بدون نشانه روی مستقيم عليه رابطه

استثناء مبارزه عليه شدت استثمار نيروی کار، مبارزه عليه فقر و  همه اين ها بدون. نندروی کارگران دنيا پهن می ک

 کار کودکان و بی حقوقی زنان، مبارزه عليه جنگ و سيه روزی های و خفقان، مبارزه عليه  گرسنگی و ديکتاتوری

جريانات از ضديت با سرمايه  ينبسياری از ا. موجود انسان ها را از مبارزه عليه اساس سرمايه داری جدا می کنند

واقعيت جنب و جوش سياسی آن ها نه در راستای  داری حرف می زنند اما کل هست و نيست پراتيک و دورنما و

   .مبارزات کارگران از اين رويکرد است ستيز با سرمايه داری که در جهت انحراف
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  !کارگران
 ما هر.  و نسخه پيچی ها عالج درد توده های کارگر دنيا نيستاين راهبردها، راه حل ها ما معتقديم که هيچ کدام از 

بشريت کارگر و  ريشه تمامی مصائب موجود. چه می کشيم از موجوديت نظام بردگی مزدی است که می کشيم

يک ميليارد سکنه کره زمين تبخاله  بيکاری. وجود رابطه خريد و فروش نيروی کار قرار دارد فرودست جهان در

هست شمار بيکاران اضافه خواهد شد، گرسنگی چند صد  رابطه کار مزدی است و تا سرمايه داریقهری وجود 

کارگر و افراد خانواده های کارگری دنيا ارمغان بی چون وچرای موجوديت نظام   ميليارد٣ميليون و در عالم واقع 

می تازد بر خيل  ول آساتر به پيشمزدی است و ما با چشمان بسيار باز شاهديم که هر چه انباشت سرمايه غ بردگی

محصول توسعه و تشديد توحش بار  گرسنگان جهان اضافه و باز هم اضافه می گردد، ميليون ها کودک خيابانی

ريشه کليه اشکال بی حقوقی زنان در جهان معاصر در ژرفنای  استثمار نيروی کار کارگران دنيا توسط سرمايه است،

سرمايه است که سالمت محيط زيست انسان ها را در آستانه سوداندوزی . قرار داردکار  رابطه خريد و فروش نيروی

و دولت های سرمايه  کليه جنگ های بشرسوز دنيا را سرمايه داران. انبوه و انبوه تر خود قربانی می گرداند های

ند، ديکتاتوری و خفقان و آن ها خاکستر می ساز داری به راه می اندازند و زندگی مردم کارگر را در ميان شعله های

کاست ملزومات محتوم بقای رابطه خريد و فروش نيروی کار است و اجزاء  بربريت موجود در دنيا بدون هيچ کم و

و عروج اين  منحنی فشار و تشديد. اندامواره نظم توليدی و سياسی رابطه توليد اضافه ارزش می باشند پيوسته و

سرمايه به تشديد استثمار نيروی کار کارگران و  با داده های رياضی و اجتماعی نيازديکتاتوری و تاتاريسم نيز دقيقًا 

در يک کالم هر چه استثمار، ستم، جنايت، . استثمار آنان باال و پائين می گردد افزايش نرخ اضافه ارزش ناشی از

. نشأت می گيرد  کار مزدیبی حقوقی و شرارت در دنيا است همه بدون هيچ اگر و اما از قعر حيات رابطه تبعيض،

انترناسيوناليستی عليه بنياد موجوديت رابطه خريد و فروش  بدون مبارزه آگاه و سازمان يافته و منسجم و سراسری و

اندامواره و اندرونی مبارزات روز کارگران با اين رويکرد استراتژيک، نمی توان بر  نيروی کار و بدون پيوند زدن

  .مشکلی فائق آمد هيچ

    !گرانکار
سخت بر آنيم که با ناسيوناليسم پوسيده ملبس به ردای سرخ امپرياليسم ستيزی، با  ما فعالين جنبش ضد سرمايه داری

و از همه  راه بر روی فرش سرخ رژيم ستيزی دموکراتيک، با ابراز ضديت بورژوائی عليه جهانی سازی رفتن

گرهی را در هيچ کجا از کوه  يستی و اتحاديه ای هيجمهمتر با حلق آويز شدن به دار رفرميسم منحط سنديکال

و از درون اين جمعبست آگاهانه است که ما راه  درست بر همين اساس. معضالت هيچ کارگری نمی توان باز کرد

پيکار کارگران عليه سرمايه و عليه اساس کار مزدوری را در پيش گرفته  سازمانيابی سراسری و انترناسيوناليستی

کارگر حرکت  ما از مبارزات روز توده های. سرمايه داری برای ما هم استراتژی و هم تاکتيک است  ضدجنبش. ايم

. قوا حضور فعال و مؤثر و آگاه داشته باشيم به اين مبارزات تعلق داريم، می کوشيم تا در متن آن با تمامی. می کنيم

ساله بی امان سرمايه داری تا آنجا عقب نشسته اند که  ٣٠دنبال تهاجمات  توده های عظيم طبقه کارگر ايران امروز به

. است دستمزدهای معوقه چندين ماهه و جلوگيری از اخراج به محور کارزار روز آنان بدل شده مبارزه برای
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فشار ديکتاتوری هار و  وضعيت زنان کارگر و کودکان خيابانی در ايران بسيار رعب آور و هراس انگيز است،

ما فعالين جنبش ضد سرمايه داری در متن . است  توده های کارگر و فعالين کارگری به اوج رسيدهعريان سرمايه بر

وضعيت و اين سيه روزی ها، برای رويکرد هر چه آگاه تر، هر چه  مبارزه جاری و روزمره کارگران عليه اين

 ما از کارگران می خواهيم. يم متحدتر و هر چه نيرومندتر جنبش طبقه خويش تالش می کن سازمان يافته تر، هر چه

توده های کارگر حول اين  می کوشيم تا. که حول منشور مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری خود متحد و متشکل شويم

تعويق دستمزدها جزء الينفکی از مبارزه استراتژيک  برای ما مبارزه عليه. منشور به صورت شورائی سازمان يابند

 کارگران را دعوت نمی کنيم که فقط به گرفتن حقوق معوقه اکتفاء کنند، بلکه از آن ها  ما.عليه اساس کار مزدی است

حقوق و نظم سرمايه سخت  می خواهيم که برای گرفتن اين حقوق از هر نوع آويختن خود به دار قانون و قانونيت و

ش اتکاء نمايند، ما در جريان سرمايه داری خوي اجتناب کنند و در عوض به قدرت اليزال و کارساز طبقاتی و ضد

استثمار کارگران، چگونه سرمايه شدن حاصل کار آنان و همه مسائل مربوط  اين مبارزات سرنوشت محصول کار و

به آگاهی  نيروی کار توسط سرمايه را با رجوع به شرائط مشخص روز تشريح می کنيم و اين تشريح را به استثمار

همزنجيران و همسرنوشتان طبقاتی خويش  جتماعی آنان بسط می دهيم، ما در جنبشطبقاتی کارگران و به هستی آگاه ا

کنيم و مطالبات روز توده های طبقه مان را نه فقط با رجوع به  به عنوان آحاد پيوسته ای از اين جنبش مشارکت می

 يه شيرازه حياتبرای بازتوليد نيروی کار بلکه همزمان با رجوع به ملزومات تعرض عل صرف نيازهای معيشتی

توليد سرمايه تنظيم و اعالم می  سرمايه، اختالل نظم توليدی و اجتماعی سرمايه و اختالل روند توليد اضافه ارزش و

. مطالبات را سنگر و پرچم مبارزات روز توده های طبقه مان سازيم ما با تمامی قوا می کوشيم تا منشور اين. کنيم

 ی آحاد توده های کارگر و دخالت مؤثر و نافذ و آگاه همه آحاد کارگران درسرمايه دار سازمانيابی شورائی ضد

کارخانه های در حال  ماهها است که طبقه کارگر ايران را به تصرف. پيشبرد همه امور پيکار را دنبال می کنيم

 ضد سرمايه داری قدرت متحد طبقاتی شان شوراهای از کارگران می خواهيم که با اتکاء به. تعطيل فراخوان می دهيم

شوراها قدرت طبقاتی سراسری خود را يکی کنند و با اتکاء به اين قدرت،  از درون اين. خويش را بر پای دارند

حيات  تصرف و پروسه کار و توليد را، خود و با اراده خود و بر اساس رويکرد تعرض به شيرازه کارخانه ها را

  .سرمايه برنامه ريزی نمايند

همه اشکال مبارزه عليه همه نوع بی حقوقی های ناشی از وجود سرمايه داری را به  ان می کوشيم کهما با تمامی تو

برای ما پديده  .سنگرهای متحد يک جبهه گسترده و سراسری مبارزه عليه سرمايه داری به هم پيوند زنيم صورت

ه کار کودکان در خارج از مدار علي هائی به نام جنبش دموکراتيک زنان، جنبش دموکراتيک صلح و محيط زيست و

همه اصرار . پديده های سترون و در خدمت بقای سرمايه اند متحد جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی

گرفتن حقوق کامل . اين ها سنگرهای پيوسته پيکار سراسری ضد سرمايه داری باشند کار ما بر اين است که تمامی

استيفای يک جزء اندک از  ميليون زن خانه دار ايرانی را مبارزه ای در راستای ١۵کارگر شاغل برای بيش از  يک

به زنان کارگر نمی گوئيم که همراه با زنان سرمايه  حقوق زنان و در همان حال مبارزه ای عليه سرمايه می بينيم،

نظم توليدی سرمايه بر توده در برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد و اعمال  دار برای منصب و مقام باالتر زنان

کارگر برای خدمت به  اين کار را نه مبارزه برای حقوق زن بلکه پيشمرگ کردن زنان!!! طبقه خود مبارزه کنند های
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مزدی می بينيم، در مبارزه عليه آلودگی محيط  بخش يا بخش هائی از طبقه سرمايه دار و جاودانه سازی نظام بردگی

سرمايه داری را آماج حمله قرار می دهيم، منشور مطالبات پايه ای کارگران را  ار و توليدزيست بنياد برنامه ريزی ک

  .می گيريمنظردر و زندگی کارگرانبهبود شرائط کار  ش و بالطبع  ارزمختل سازی پروسه توليد اضافهبستر به عنوان

اهی و حقوق اجتماعی و آزادی سياسی مبارزه برای ما، بهبود وضعيت معيشتی و رف زيرنهاد تعيين راهکارهای روز

گام قدرت تعرض طبقه کارگر  از طريق مختل نمودن پروسه بازتوليد سرمايه، استحکام گام به اما کارگر توده های

کارگران، شفاف تر و شفاف تر شدن افق لغو کار  عليه سرمايه، سازمان يافتگی بيشتر و بيشتر ضد سرمايه داری

برای ما فعالين جنبش ضد سرمايه داری، همه . عليه بردگی مزدی است نگر به سنگرمزدی مبارزات و پيشروی س

 فعاليت های روز در درون جنبش جاری کارگران می باشد و همين ها است که ما و راهکارهای اين ها اجزاء پيوسته

گاه شوروی سابق به اردو روز مبارزه ما را از رفرميسم راست سنديکاليستی و رفرميسم چپ فرقه گرای ميراث دار

سوسياليسم رهائی انسان از قيد وجود سرمايه، از  سوسياليسم ما سوسياليسم لغو کار مزدی،. طور کامل جدا می سازد

ميان اين سوسياليسم و خط مشی روز پيکار خويش رابطه ای بسيار اندرونی،  هر نوع قيد، حتی قيد کار است و ما

شرارت سرمايه داری   ما بر آنيم که رهائی انسان از شر اختاپوس پر از توحش و.غيرقابل تجزيه می بينيم انداموار و

   .منتهی نخواهد گرديد تنها از اين طريق امکان دارد و هيچ يک از راههای ديگر به اين هدف

  ! کارگران
 ار کرده اند وآنان با همه وجود در اين راستا پيک. فعالين سرشناس اين جنبش هستند محسن حکيمی و بيژن اميری از

پرداخت کرده و در آينده نيز  تاوان اين پيکار را با دستگيرشدن ها، شکنجه شدن ها، اسارت ها و همه مصائب ديگر

تنها جرم آنان کارگر . سرمايه داری به سر می برند حکيمی و اميری االن در زندان دولت. پرداخت خواهند کرد

ت کارگران و برای سازمانيابی شورائی و سراسری و مبارزا بودن، مشارکت فعال و در حد توان در

حکيمی و اميری در جريان اين پيکار نه فقط آماج . سرمايه داری توده های کارگر است انترناسيوناليستی جنبش ضد

بازان چپ ميراث دار  و قهر دژخيمان سرمايه اند بلکه همواره خشم و تنفر جريانات راست سنديکاليستی و فرقه خشم

کرده و می کنند تا در بطن مبارزات روز کارگران  آنان تالش. اه سرمايه داری دولتی را هم به جان خريده انداردوگ

داری کارگران در همه جا، در اتوموبيل سازی های ديترويت، در دوچرخه  حاضر باشند، با مبارزات ضد سرمايه

  در همسو و همراهی نشان دهندر شوراهای کارگری آرژانتين و در هر کجای ديگ سازی بيک آلمان،

فعالين جنبش ضد سرمايه داری از همه شما در هر .  در زندان دولت سرمايه اند جرم حکيمی و اميری اينک به همين

بلکه برای جنبش ضد  آنان اين حمايت طبقاتی را نه برای شخص اميری و حکيمی. که هستيد انتظار حمايت دارند کجا

   .ان و کل کارگران جهان می خواهندسرمايه داری طبقه کارگر اير

بيائيد تا سراسر  :به همه شما اين است جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در ايرانو  حکيمی و اميری فشرده پيام

مزدوری تبديل کنيم، بيائيد تا در هر کجا که  جهان موجود را به ميدان وسيع پيکار عليه سرمايه و عليه اساس کار

بيائيد تا . داری و برای لغو کار مزدی طبقه بين المللی خويش باشيم هستيم گردان های متحد جنبش ضد سرمايه

المللی به  بنياد بردگی مزدی را در وسعت تمامی مراکز کار و توليد جهان و کل جنبش کارگری بين پرچم پيکارعليه
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سرمايه داری در سطح سراسری و  بيائيد تا همين االن حول يک منشور مطالبات پايه ای ضد. ريماهتزاز در آو

   .انترناسيوناليستی دست در دست هم گذاريم و متحد گرديم
  

 معليه سرمايه متحد شويکارگران 

  
  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته

  ٢٠٠٨ دسامبر ٢۶، ١٣٨٧ ديماه ٧

http://www.hamaahangi.com  

khbitkzs@gmail.com  

 


