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کاي سندیچي کارگران هفت تپه  و نسخه پزشيخ  

 
خرداد هشتاد وهفتم  يکبيست ی جنبش لغو کار مزدنيفعال   

                                                                                                                            
 وز درون من نجست اسرار من  هر کسی از ظن خود شد يار من 

 جنگ و گريزهای در روزهائی که کارگران نيشکر هفت تپه، تمامی شهر شوش و جاده های خوزستان را به ميدان

سايت های اينترنتی . پراکنده، عليه اشرار دولتی سرمايه تبديل کرده بودند، ناگهان ليست مطالبات کارگران دستکاری شد

ممهور به چهره های متمايز، اما منشعب از ريشه های طبقاتی واحد، تمامی تالش خود را به کار گرفتند تا شايد طوفان 

توده های وسيع کارگر هفت تپه را، در شيون و شين بازسازی سنديکا غرق کنند و مطابق خشم و قهر ضد سرمايه داری 

  .دلخواه خود تصوير نمايند

آنان حقوق معوقه . کارگران می جنگيدند و بسيار مصمم به استقبال جنگی می رفتند که سرمايه بر آنها تحميل کرده بود

کارگران . حتی حاضر به پرداخت بهای اندک نيروی کارشان نبودخويش را می خواسنتد و عليه نظامی می شوريدند که 

آنان به دنبال . سرمايه را در قيافه دژخيمان آدم نمای آن آماج حمله قرار می دادند و خواستار طرد اين دژخيمان می شدند

د عليه شدت روزها اعتصاب دست در دست کودکان و مادران و پدران خويش به خيابان ها می ريختند تا کارزار خو

. استثمار، زورگوئی و بشرستيزی سرمايه را به کارزار توده کثير اهالی همزنجير خود در سطح  شهر بسط دهند

سرمايه در ترکيب قوای دولتی و نيروهای سرکوبش به صفوف کارگران حمله می برد و کودکان خردسال آنان را در 

  . نهايت شقاوت و بی رحمی به باد ضرب و شتم می گرفت

صف آرائی خشماگين کارگران در مقابل سرمايه چنين وضعی داشت و درست در کنار صحنه های اين کارزار نابرابر 

طبقاتی بود که خواست تشکيل سنديکا و انجمن صنفی، نقل اين اسامی در صدر جدول مطالبات و ضرورت نبش قبر 

اين نکته نيز شنيدنی است که محافل مذکور . تسنديکای قديمی صفحات سايت ها و جرايد پاره ای محافل را پر ساخ

درست در روزهائی برای کارگران درگير در جنگ عليه سرمايه، نسخه انجمن صنفی و سنديکا می پيچيدند که چندين 

هزار کارگر کوره پزخانه های قرچک ورامين از درون پروسه کارزار يک ماهه خود عليه صاحبان سرمايه، با آگاهی 

يا کپی مطابق اصل سنديکا کامًال روشن نموده » انجمن صنفی«  جنبش خود را با پديده موسوم به چشمگيری تکليف

توده وسيع کارگران ورامين دار ودسته سنديکاچی سوار سفينه انجمن صنفی را نيروهای اهريمنی مزدور سرمايه . بودند

کاری که پيش از . خود را انکار می نمودندمعرفی می کردند و هر نوع تعلق اين عمله و اکره زشت سرمايه به جنبش 

  . آن کارگران برخی کارخانه های ديگر نيز انجام داده بودند

نسخه پيچی بازسازی سنديکا در دل اين شرائط، بيش از هر چيز، ريشخند خيزش عظيم کارگران بود اما نه کمتر از آن، 

ظرف همه جا . سنديکا مقوله ناشناخته ای نمی باشد. بوی تعفن حماقت ارتجاع سنديکاليستی را همه جا پخش می کرد

آشنا و معروفی است برای کفن و دفن هر نوع نافرمانی توده های کارگر از نظم سرمايه، مهار مطلق جنگ و ستيز 
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کارگران با نظام سرمايه داری، جايگزينی مبارزه طبقاتی با سازش و همزيستی استراتژيک طبقه کارگر و رابطه خريد 

 نيروی کار و در يک کالم برج ديده بانی و مراقبتی است که رفرميسم منحط درون و بيرون جنبش کارگری در و فروش

تعامل و پيوند بنيادی با طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری بر پای می کند تا از طريق آن هر نوع خطر مبارزه و 

سناريوی سياهی که پرده های .  بردگی مزدی رفع نمايداعتصاب و اعتراص و قيام و انقالب کارگران را از سر نظام

زشت آن ساعت به ساعت در کشورهای اروپای غربی و شمالی و برخی جاهای ديگر در جلو چشم همه کارگران و 

يخی سنديکا چيزی سوای هويت بين المللی و تار. عليه هست و نيست معيشتی، رفاهی و اجتماعی آنها بازی می گردد

نهاد و ظرفی که واجد اين خصوصيات نباشد صرفًا يک نامگذاری دلبخواهی نامتعارف الق اين لفظ برهراين نيست واط

بر همين حساب، توصيه تأسيس سنديکا در گير و دار جنگ مغلوبه کارگران هفت تپه با دولت سرمايه، سوای . است

ما ببينيم که ساز کنندگان اين نغمه به چه ا. ريشخند خيزش وسيع کارگران تعبير واقعی ديگری نمی توانست داشته باشد

دليل و بر چه پايه ای به خود اجازه می دادند که جنبشی به اين درجه از اهميت و عظمت را به ريشخند بگيرند و چرا 

  در اين ميان به ريشخند شدن خود نيز هيچ فکر نمی کردند؟

م خرداد و طيف توده ای همنهاد آنها در دست رهبری ارکستر در نواختن  سمفونی سنديکا را محافل کارگرکش دو

اولی ها نيز که در . دومی ها تاريخًا و از زمان والدت خويش عمله و اکره سنديکابافی سنخ اردوگاه بوده اند. داشتند

گذشته دور سنديکا را نجس و غيرشرعی می دانستند، اکنون ديرزمانی است دل و دين در گرو عشق به سنديکا نهاده 

  : يشينه دلدادگی اين جماعت به معماری امامزاده سنديکا به دورانی بر می گردد کهپ. اند

موج نفرت و خشم و انزجار کارگران به خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار آخرين تخته پاره های حيات ابزاری . اوال

  .  کام خود غرق کرداين نهادهای سرکوب ضد کارگری برای اپوزيسونهای ارتجاعی و ضد بشری سرمايه را در

اياالت متحده، طاقتشان از  تحمل بی حقوقی سنديکاليستی طبقه !! رؤسای جمهور و سناتورهای کارگر دوست. ثانيًا

طريق سازمان جهانی کار و اتحاديه های کارگری مزدور سرمايه جهانی، مدافع  ازوالجرم!! کارگر ايران به طاق رسيد

  .  پسند کارگری در ايران گرديدندسينه چاک تشکيل سنديکاهای سرمايه

سنديکا در شرائط روز و در دل محاسبات کارگر ستيز آنها جای يک نياز بسيار جدی را برای فريب توده های . ثالثًا

  .کارگر و غرق کردن سفينه پيکار جنبش کارگری در پاباب های عفونی اصالحات نئوليبرالی باز می کرد

ده توهمات کارگران و به کارگيری اين توهم ها، در کارزار رقابت با حريفان مسلط در سوء استفاده از بازمان. رابعًا

  .ساختار قدرت سياسی سرمايه، ابراز همسوئی با سنديکاسازی را برايشان ضروری می ساخت

ن نهايتًا می دانستند که سنديکای کارگری درون دوزخ سرمايه داری ايراخامسًا و باالخره، آگاه تر ازهر دارودسته ديگر

  . سوای همان خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار هيچ چيز ديگری نخواهد بود

جنبش کارگری برای هر دو طيف باال جنبشی است که بايد با . به اين ترتيب پاسخ سؤال به اندازه کافی روشن است

از ريل واقعی کارزار . ن ساختتمامی شيادبازی ها، عوامفريبی ها و ترفند پردازی ها، آن را به دار سرمايه آويزا

طبقاتی خارج نمود، بر پلکان قدرت آن پا نهاد و به ماشين دولتی سرمايه صعود کرد و سپس از آنجا با توسل به ماشين 

اين رسم اپوزيسون های . قهر نظامی، سيستم پليسی، نهادهای مسخ ايدئولوژيک و فرهنگی سرمايه، آن را در هم کوبيد

باز کردن دکه فروش نسخه سنديکا در ساحل .  سياسی بورژوازی در رابطه با طبقه کارگر استدرون و بيرون قدرت
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شط پرخروش مبارزات کارگران هفت تپه برای نيروهای ياد شده يک سيره طبيعی طبقاتی بود و هراس از ريشخند 

يست که کراهت و وقاحت اين نوع معيارها و مالک های طبقاتی اينان قرار نبوده و ن. شدن هم نمی توانست در کار باشد

با اين همه دو طيف ياد شده در نواختن سمفونی . کارها را بر روی صفحه هيچ دستگاه سنجشی در هيچ کجا ثبت نمايد

آنچه اينان نجوا می کردند، توسط طيف رفرميسم چپ و سنديکاليست های . سنديکا برای کارگران هفت تپه تنها نبودند

افتخار جماعت اخير ظاهرًا فقط اين بود . ان اثرگذاری هم با شور و شوق تمام دم گرفته می شدمنزوی فاقد هر نوع تو

که ضديت هيستريک خويش با جنبش ضد کار مزدی توده های کارگر را از طريق همراهی با طيف توده ای و دوم 

  . خردادی به منصه ظهور رساند

و کل علم و کتل القاء سنديکا به کارگران هفت تپه، بسيار بيشتر از آن با همه اين ها آنچه که محافل فوق انجام می دادند 

که موضوعی جدی در پروسه فعل و انفعاالت جاری مبارزه طبقاتی باشد، عمق بالهت سنديکاليسم و انحطاط هر نوع 

ند به خودش مسخ شدگی بيش از حدی الزم است تا آدمی بتوا. راه حل بورژوائی را در انظار عموم آفتابی می ساخت

تلقين کند که راستی راستی جنبش کارگری ايران و از جمله خيزش کارگران هفت تپه، سنديکا را به همان گونه خواهند 

کارگری که برای دريافت دستمزد . فهميد و پذيرفت که طيف دوم خردادی ها، توده ای ها و همانندان آنها انتظار دارند

و جاده های خوزستان را ميدان کارزار عليه سرمايه می کند، در کار متشکل معوقه چند ماهه اش، سراسر شهر شوش 

او در هيچ دوره ای از حيات خود، طبقه خود و جنبش خود در . شدن خويش هدف بسيار مشخصی را دنبال می نمايد

سرمايه داران به جامعه ای که زندگی می کند هيچ ريالی از طريق مذاکره و سازش و اجماع با صاحبان سرمايه يا دولت 

سنديکا برای وی يادآور نهادهای ساواک ساخته درون شرکت نفت و جاهای ديگر، سنديکاهای . دست نياورده است

او ظرفی . حزب چاقوکشان بقائی، قوام، سيد ضياء طباطبائی، حزب توده و خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار است

يکا حتی در بهترين حالت و بی زيان ترين وضعيت باز هم نهادی برای برای اعمال قدرت عليه سرمايه می خواهد و سند

درست به همين دليل با فرض اينکه لفظ سنديکا را در پروسه سازمانيابی خود قبول کند . اعمال قدرت سرمايه بر اوست

شخص مبارزه که در بعضی جاها نيز از سر بی توجهی و ناآگاهی و توهم قبول کرده است، در عمل، به حکم شرائط م

همه اينها بيان . طبقاتی هيچ گاه به ورطه سنديکاسازی سقوط نخواهد کرد و جنبش خود را به دار سنديکا نخواهد آويخت

صريح اين واقعيت هستند که نسخه پيچی سنديکا و تالش برای فروش آن در صحنه  کارزار کارگران عليه سرمايه، اگر 

رمايه داری کارگران و انکار سرمايه ستيزی توده های فروشنده نيروی کار به زعم نسخه نويسان ريشخند خيزش ضد س

  . در هفت تپه بود، در دنيای واقعی مبارزه طبقاتی فقط حماقت زايدالوصف سنديکاليست ها را به نمايش می نهاد

وازی به جنب تاريخ جنبش کارگری ايران تاريخ شبيخون های گوناگون اپوزيسون های ارتجاعی و فوق ارتجاعی بورژ

ضربات کوبنده ای که طبقه کارگر ايران و . و جوش ها، رويکردها و ساز وکارهای راديکال طبقاتی اين جنبش است

ه است به جنبش ضد سرمايه داری اين طبقه از دست اپوزيسون های درون و بيرون قدرت سياسی سرمايه تحمل کرد

هيچوجه از فشار ضربات کوبنده و مرگبار حمام خون ها، قلع و قمع ها و سالخی های هار پليسی و نظامی سرمايه 

اين اپوزيسون ها تاريخًا در پوشش های رنگارنگ و زير عناوين مختلف از چپ گرفته تا راست به . کمتر نبوده و نيست

 آن خيز گرفته اند و برای سرشکن نمودن اين موج در چاه محض مشاهده موج سرکش مبارزات کارگران به سوی

فروش نسخه سنديکا در ساحل سيالب . چرخش آسياب منافع منحط طبقاتی و گروهی و سکتی خود بهره جسته اند
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پرخروش مبارزه ضد سرمايه داری کارگران هفت تپه هم دقيقًا حلقه ای در زنجيره همين رصد نشينی ها، تقالها و 

موضوعی را اندکی بيشتر . برای انصراف توده های کارگر از پيکار مستقيم و شفاف عليه سرمايه داری بوددستبردها 

  .کندوکاو کنيم

کا بسيار صريح و جدی اين است که سنديکا بسازند تا چه يدتمامی مطرح کنندگان نسخه سنسؤال کارگران هفت تپه از 

ارفرمايان و دولت آنها به توافق برسند؟ توصيه سنديکاسازی جز اين کار کنند؟ تا بر سر عدم پرداخت دستمزد خود با ک

چه معنی دارد و چه هدفی را دنبال می کند؟  صاحبان سرمايه  سه ماه است دستمزد کارگران را پرداخت نکرده اند و 

طيل و هزاران کارگر نمی خواهند هيچ ريالی به آنها پرداخت نمايند، سرمايه داران عزم جزم کرده اند که کارخانه را تع

توده وسيع فروشنده نيروی کار در اين مجمتع صنعتی بزرگ دست به مبارزه زده اند و دولت . را از کار بيکار سازند

فرض کنيم که اين کارگران سنديکا ساختند و تمامی . سرمايه با قدرت تمام به سرکوب مبارزات آنها پرداخته است

   کارگر عضو سنديکا قرار است چه کنند؟۵٠٠٠بسيار خوب . ا در آمدند نفر آنها به عضويت اين سنديک۵٠٠٠

پاسخ اين سؤال درست همان چيزی است که تمامی سنديکاليست ها، کليه کسانی که سنديکاليست بودن خويش را زير 

يکا به پنهان می سازند و همه فرصت طلبان ضد کارگری که توصيه ساختن سند» سنديکا آری و سنديکاليسم نه« پوشش 

کارگران را وسيله تسويه حساب با رقبای خويش در قدرت سياسی سرمايه می بينند، آری تمامی اين ها، تاريخًا از ارائه 

در هيچ کجای ادبيات اين طيف وسيع . آن فرار کرده اند و امروز بسيار زبونانه تر و ترفندبازتر از هميشه فرار می کنند

دروغين چپ و کمونيسم، هيچ کالمی پيرامون رابطه ارگانيک و واقعی سنديکای متشکل از ماوراء راست تا مدعيان 

مورد توصيه آنان با نيازهای واقعی پيکار حی و حاضر توده های  طبقه کارگر در مقابل نظام بشرستيز سرمايه داری 

زند تا چه کنند؟ سنديکا کارگران هفت تپه از همه اين جماعت متشتت فريبکار می پرسند که سنديکا بسا. ديده نمی شود

در ادبيات تمامی مدافعانش پديده ای صنفی است و الجرم بنياد وجود آن بر نفی مبارزه طبقاتی ميان دو طبقه سرمايه دار 

و کارگر، بسته بندی بخش های مختلف توده فروشنده نيروی کار در قالب اين صنف و آن صنف درون نظام بردگی 

بسيار خوب . بين اين صنف ها با صاحبان سرمايه از طريق ساختن نهادهای صنفی استمزدی و حل و فصل مسائل فيما

ناپذير خود با نظام سرمايه جنگ و گريزهای روزمره اجباری و اجتناب  سؤال اين است که کارگران نيشکر هفت تپه،

آخرين برد !! سازند؟همزيستی ارتجاعی با سرمايه آويزان اين کجاوه پوسيده اجماع و سازش ورا به کجای داری 

اما . مجادالت سنديکائی آن هم زير فشار رعد و برق اعتراض و تهديد و عصيان کارگران صدور حکم اعتصاب است

 بار و هر بار برای مدت طوالنی دست به اعتصاب زده اند و اعتصاب ١١ کارگر هفت تپه در طول يک سال ۵٠٠٠

سنديکا چه نسخه ای برای عالج معضل اين کارگران .  ماه است١۴يک ماهه اخير سيزدهمين اعتصاب آنان در طول 

جنبش کارگری، خه پيچی سنديکا درنوع نسهرستيزی سنديکاليسم يادرک روشن عمق انحطاط وکارگردارد؟ آيا به برای 

  کارگران هفت تپه کفايت نمی دهد؟ مهمل اين جماعت برای مبارزات روزاندکی توجه به چند و چون توصيه های 

 ببينيم که واقعيت پيکار روز کارگران چيست و تار و پود عينی مبارزات حاضر آنان کدام راه چاره را در پيش روی اما

پيداست که نوع سازمانيابی توده های کارگر در بنياد خود و مقدم بر هر چيز بايد جوابگوی اين نياز . آنان باز کرده است

سرمايه داران دستمزد ماهانه توده های کارگر را پرداخت نکرده اند . دو ظرف متناسب و متناظر اين چاره پردازی باش

آنان کارخانه را در معرض تعطيل قرار داده اند و همه کارگران را به صورت . و حاضر به پرداخت آن نمی باشند
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 شده است و خيزش عظيم چندين ماهه کارگران عليه اين وضعيت آغاز. بسيار جدی و واقعی به بيکاری تهديد می کنند

دشمن . هيچ راهی به مذاکره در هيچ کجا باز نيست. دولت سرمايه به طور مستمر اين خيزش را سرکوب می سازد

مصمم به بيکارسازی و پرتاب کارگران و خانواده های آنان به باتالق گرسنگی است و اين کار را فقط در مورد 

فقط . ت که عليه بخش وسيعی از طبقه کارگر به اجراء نهاده استکارگران هفت تپه انجام نداده است، بلکه ديرزمانی اس

  :با صدای بلند فرياد بر می دارد که)  با شرط اينکه نگاه کننده مزدور سرمايه نباشد( يک نگاه بسيار سطحی و اوليه 

، معنا دار و اين اولين حکم واقعی، راديکال. بايد قدرت طبقه سرمايه دار را با قدرت طبقاتی کارگران پاسخ گفت .١

  . با افقی است که هميشه و در همه جا شالوده کار را در پروسه پيکار طبقاتی تعيين می کند

اعتصاب، . اساسی تعيين حوزه کنکرت اين اعمال قدرت طبقاتی از سوی توده های کارگر استنکته بسيار .٢

ح فراتر رفت و محتوای اين بايد از اين سط. اعتراض و حتی جنگ های خيابانی قادر به حل معضل نشده است

بحث بر سر تعطيل کارخانه و بيکار . فراروی بايد با تمامی مختصات و مؤلفه های مبارزه روز متناسب باشد

پس توضيح واضحات است که بايد حوزه اعمال قدرت را نيز در همين جا، در تسخير . ساختن دستجمعی است

 .  و دولت سرمايه داری پيگيری کردکارخانه و خارج ساختن آن از دست صاحبان سرمايه

اعمال قدرت برای اشغال کارخانه و برنامه ريزی کار و توليد توسط کارگران نيازمند متشکل شدن توده های  .٣

در هيچ نقطه دنيا و هيچ کجای تاريخ سرمايه داری، هيچ انسانی نشنيده است که يک نهاد صنفی . کارگر است

چمدار انحالل اين مبارزه به نفع ماندگاری نظام بردگی مزدی ظرف تصرف مبتنی بر نفی مبارزه طبقاتی و پر

بحث بر سر اسم و . کارخانه توسط کارگران و اعمال قدرت طبقاتی توده های کارگر عليه سرمايه شده باشد

تسخير کارخانه نيازمند تشکيل . سخن از مبارزه ای است که ضرورت خود را تحميل کرده است. عنوان نيست

 . ی کارگران و حضور همه آحاد کارگر در درون اين شورا استشورا

شورای کارگران هفت تپه بدون جلب حمايت عملی، کارساز و بالفعل . همه اين ها فقط نقطه شروع کار است .۴

کارگران حمل و نقل، نفت، آب و برق و اتوموبيل سازی، معلمان و کارگران ساير حوزه های کار و توليد قادر 

اين شورا بايد بتواند پروسه کار و توليد را برنامه ريزی کند و کارخانه را اداره . يچ کاری نمی باشدبه انجام ه

تمامی اعتبار تشکيل اين شورا و عمل تصرف کارخانه می تواند در اين خالصه شود که جبهه واقعی . نمايد

فه ارزش و مالکيت خصوصی جنگ کارگران عليه سرمايه را به آوردگاه واقعی خود، به پروسه توليد اضا

 . مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار منتقل می سازد

مبارزات کارگران هفت تپه و کل جنبش کارگری ايران برای برون رفت از بن بست کنونی دامنگيرش سوای انتقال 

فت تپه به ايجاد شورای پروسه پيکار به ريل واقعی ستيز با سرمايه هيچ راه ديگری ندارد و رويکرد خيزش کارگری ه

کارگران . ضد کار مزدی هر گاه که جامه عمل پوشد، می تواند سنگ بنای اميدوار کننده ای در فرايند اين انتقال باشد

نيشکر هفت تپه با اهتمام به انجام اين وظيفه سترگ تاريخی می توانند از کارگران همه کارخانه های ديگر در دست 

اين شوراها را در يک زنجير سراسری مبارزه به هم . ی ضد کار مزدی خود را بر پای دارندتعطيل بخواهند که شوراها

  . وصل و با هم متحد سازند

تشکيل شوراهای . جنبش کارگران هفت تپه اين ظرفيت را داراست و می تواند در راستای تحقق اين هدف گام بردارد
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 شوراها در تشکل شورائی سراسری ضد سرمايه داری، اعمال ضد کار مزدی در تمامی مراکز کار و توليد، اتحاد اين

قدرت گسترده و متحد طبقاتی از درون اين شوراها عليه نظام سرمايه داری، تسخير کارخانه های در حال تعطيل، اداره 

ای و برنامه ريزی کار و توليد اين مؤسسات توسط توده های کارگر متشکل در شوراها، حمايت کارگران همه حوزه ه

ديگر کار و توليد از شوراهای کارگری اشغال کننده کارخانه ها، توسل طبقه کارگر به اعتصاب در ابعاد سراسری و 

اختالل کامل روند کار سرمايه برای مجبور ساختن دولت سرمايه داری به قبول تمامی مطالبات کارگران و همه حلقه 

مبارزه برای سرنگونی . اف مبارزه طبقاتی توده های کارگر استهای ديگر پيوسته اين پيکار مسير واقعی و بسيار شف

در درون همين آوردگاه واقعی ميان طبقات اجتماعی است که طبقه . قدرت سياسی سرمايه از همين مسير عبور می کند

. می نمايدکارگر تمامی آگاهی و درايت و کفايت الزم برای برنامه ريزی شورائی و سوسياليستی کار و توليد را احراز 

در بطن همين پروسه . در همين راستا است که دست همبستگی انترناسيوناليستی با کل کارگران جهان را فشار می دهند

پيکار است که مبارزه برای مطالبات روز و جنگ سراسری عليه نظام بردگی مزدی وحدت واقعی و زمينی خود را باز 

ی سوسيال بورژوائی ضد سوسياليستی حزب سازی های سکتاريستی بر در همين جا است که تئوری بافی ها. می يابند

سينه ديوار کوبيده می شود و در همين جاست که سنديکاليسم و سنديکابافی منحط ضد کارگری به جای يافتن مجال 

واهد عوامفريبی به جايگاه واقعی خود يعنی باتالق سنگربندی واحد با قوای قهر و سرکوب ارتجاعی سرمايه پرتاب خ

نسخه پيچی سنديکا نسخه اپوزيسون های درون و حاشيه قدرت سرمايه برای دفن جنبش ضد سرمايه داری . گرديد

کارگران هفت تپه می توانند با انداختن اين نسخه ها . کارگران در گورستان تسليم و سازش با نظام سرمايه داری است

قاتی  ضد سرمايه داری، نقش پيشرو خود را بر تاريخ مبارزه طببه زباله دانی کارخانه و با گزينش راه واقعی مبارزه

  . يفه حمل اين رسالت سترگ را مسلمًا کارگران ديگری به دوش خواهند کشيددر غير اين صورت وظ. حک کنند

  

  فعالين جنبش لغو کار مزدی

  ١٣٨٧خرداد ماه 

  


