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مي دهلي خود را تشکی کارگریشوراها  

مي سازی دارهي ها را سنگر مقاومت ضد سرماکارخانه  
  ١٣٨٨خرداد  ٢٧شنبه چهار                                                                                                  ی جنبش لغو کار مزدنيفعال

  
سی سال است که شاهد تشديد لحظه لحظه استثمار و توسعه بی عنان بدبختی ها، گرسنگی ها، کارتون خوابی ها و همه اشکال فقر و بی 

بار و نکبت ها مبارزه کرده ايم و سی سال است که به طور مدام سی سال است که عليه اين سيه روزی ها و اد. حقوقی خويش هستيم

موج تصادم و جدال طبقه ما با نظام سرمايه داری در طول اين چند دهه . سرکوب سرمايه قرار گرفته ايمآماج تهاجم اشرار و نيروهای 

 به جان هم  بر سر تقسيم حاصل استثمار ماهاباالئی اينک . از جمله عوامل مهمی بوده است که شرائط سياسی روز را پديد آورده است

 طبقه ما ميليون نفوس توده های ۵٠است کل رگ و پوست و گوشت و استخوان دو بخش طبقه سرمايه دار که سی سال تمام . افتاده اند

عت دست اندازی به  ميزان مالکيت سرمايه هايشان، وسعرصه بازتقسيمدررا به سلسله جبال عظيم سرمايه های خود تبديل کرده اند 

اين چه بربرمنشانه تر اعمال هر چگونگی و نظم سرمايهبرنامه ريزیاهرمهای اساسی قدرت دولتی و به خاطرحدود نقش خويش در

 نکارگرا هم ما، باز طبقه سرمايه داررقيب باندهای که نخواهد بودهيچ چيز فاجعه بارتر از اين .  با هم به کشمکش رسيده اندما،نظم بر

  !!!  خويش مبدل سازند به گوشت دم توپ مجادالت بربرمنشانه هستی ساقط شده را و ازداغ لعنت خورده

 رفسنجانی در يک سوی و قطب متشکل از سرمايه  و انصارهر دو بخش سرمايه داران، دار و دسته موسوم به اصالح طلبان و اعوان

 با مهارت  ما را اعتراض و خشم و عصيان روزموج سخت مصمم هستند تا داران ديگر و سپاه و ارتش و واليت فقيه در سوی ديگر

 در م باز هم بيشتر پايه های قدرت خويشهر کدام می خواهند با تحکي. گردانند نردبان پيروزی خود بر حريف  ومصادره کنند کامل

اض ما را سرکوب کنند، گرسنگی و بی داروئی و ماشين دولتی سرمايه بر شدت  استثمار ما بيفزايند، بربرمنشانه تر از سابق هر اعتر

 سرمايه های خود قه افزايش نجومی تر و کهکشانی ترروشی را وثيف دکان و اجبار زنان طبقه ما به تنبی درمانی و کارتون خوابی کو

 ما بربرمنشانهاز استثمار  است که  سود و سرمايه ای عظيمبر سر تقسيم الشه های  جنگ آن ها با هم صرفًا جنگ مردارخواران. نمايند

 سرمايه اين جادالتتوده های طبقه ما بازيچه م که اين خواهد بودسهمگين ترين تراژدی تاريخ . ساخته اند و می سازندنصيب خود 

 ساله تاريخ صدما بر خطر احتمال اين تراژدی تأکيد و باز هم تأکيد می کنيم زيرا که . داران و دولتمردان نظام سرمايه داری گردند

 آويختن به دار زعامت. حديث وقوع همين فاجعه رقت بار است در بند بند خود نفرين شدگان دوزخ بردگی مزدیما  و پيکار زندگی

عدالت « تأسيس ر آنها در استقبال از حمام خون هائی که آخرين افق انتظا و جلودار مشروطيت و بشرستيزمرتجع سرمايه داران

توهم به طناب حلق آويزی  !!شد خالصه مي با گاريچی ديگر و تعويض توليت مدرسه مروی»عسگرگاريچی«  جائی  جا به،!!»خانه

ه داری دولتی احزاب قطب سرماييا   و نهضت آزادی جبهه ملی سرمايه داران ليدرمصدق وامثال   ناسيوناليستی و کارگرکشبافی های

 برگ های همه و همه ، در مقاطع مختلف تاريخان اسالميست پ بشرکشو باالخره سرمايه داران» توده« ی از نوع حزب ضد کارگر

است اما منحل کردن موج بوده  بسيار رقت بار  رخ داده است در گذشتهآنچه. به هم صحافی کرده استما سياهی را در کارنامه جنبش 

 و فجيع تر خواهد آورتر همه آن ها ننگ  ازجويان و قدرت طلبان سرمايه دار کرکس وار سوداعتراض و مبارزه روز در بازی رقابت 

 يا هر ۵٧، در روزهای پيش و پس قيام بهمن ٣٢ تا ٢٠ در مشروطيت، در سال های نماينده سرمايه درنده هيچ کدام از گرايشات .بود

، چند زارحمام خون های چند ه تحميل سی ساله ووحشت و دهشت و گند و خون آکنده از   سياهدوره ديگر، پيشينه مشخص حاکميت

 سال گرسنگی و فقر و فالکت و بی ٣٠ تا آن روزهيچ کدام آن ها . دوره های قبل خود نداشتند در کارنامهرا بر توده های طبقه ما هزار 

هيچ يک تا آن روز در زن ستيزی و  .طبقه ما بار نکرده بودند ميليون نفوس ۵٠ بر زندگی نظام بردگی مزدی را  و مذلتخانمانی

  همه آن ها بخش . شهره آفاق نبودند توده های کارگر  سنگسار زنان و برپائی هولوکاست از هر نوع حق و حقوق انسانیکودک کشی و



   عليه ما برخوردار جنايت هاتوحش ها و   اين تمامی اعمالبورژوازی بودند و هر کدام آن ها از تمامی ظرفيت الزم برایهائی از طبقه 

با توجه به همه اين داده های شفاف .  اسالمی سرمايه استدولت هار ساله ٣٠ کارنامههم مدعا بودند، بارزترين گواه صادق اين 

 و ترفندسازی های اين يا آن  هاما کارگران به دام توهم بافی  غلطيدن هر نوعو تجارب بسيار زنده حيات اجتماعی طبقه مان، تاريخی 

 اصالح طلبان سبعانه تر از رقيبان حکومتی و سی سال است که. ر است از هميشه هولناک ت در شرائط روزبخش طبقه سرمايه دار

 نخست وزير اعدام های بسيار وقيح است که. ما را در مسلخ استثمار بردگی مزدی ذبح کرده اندمی ها بسيار درنده تر از اولی ها، دو

سال های متمادی کارگرکشی و زن  زير، نخست و دارینخست وزير دوره استقرار دولت اسالمی سرمايه  هفت هزار، هزار،هفت

 درست به !! توهم اين يا آن کارگر را بنمايددر لباس فرشته آزادی قصد شکار  به خود اجازه دهد کهکشی و قتل عام های هولناک اينک

لتی سرمايه بيش دوکل جناح مسلط قدرت  يا تيم احمدی نژاد انهعوامفريبجار و جنجال های  به کارگری هر توهم هر نوع کههمان سان 

 بايد برای هميشه از افتادن به ورطه ترفندبازی های قطب های مختلف سرمايه .از حد فاجعه بار و دردناک و نابخشودنی خواهد بود

معنای اين سخن نه خزيدن به حاشيه حوادث روز که کامًال بالعکس متضمن تدارک خيزشی عظيم و  .بسيار جدی و آگاهانه بر حذر ماند

در دل اين شرائط حساس بايد با تمامی قوا کوشيد که به صورت طبقه ای مستقل، .  موجود استوضعيتبرای تغيير واقعی تاريخی 

 مزدی، طبقه ای بردگیطبقه ای از بيخ و بن ضد سرمايه و نظام سرمايه داری، طبقه ای با انتظارات و مطالبات و اهداف مستقل ضد 

اين تنها راهی است . ه در عرصه مبارزه طبقاتی و جنگ و ستيزهای روز جامعه حضور پيدا کردسازمان يافتمستقل و با قدرت متحد و 

همه راه های ديگر به گورستان بردگی و ذلت و گرسنگی و کارتون خوابی و اجبار به تن فروشی ختم . که در پيش روی ما قرار دارد

 از سازمانيابی ضد کار مزدی خويش حول منشور و برای اين کار بايد قيام کنيم  خودبا مطالبات شفاف و اهداف روشنبايد . می گردد

بايد در تمامی مراکز کار و توليد و در تمامی محله ها و مناطق مسکونی کشور حول اين .  آغاز کنيمروشن ضد سرمايه داریمطالبات 

 بايد انش آموز از هر منطقه و ايالت و شهر و دانشجو و دزن و مرد و شاغل و بيکار و پير و جوان. منشور دست در دست هم گذاريم

ما به ميزان . برای تشکيل اين شوراها، برای توسعه آن ها، برای ارتباط تنگاتنگ و سراسری آن ها با هم از هيچ تالشی فروگذار نکنيم

رين ظرفيت باليدن و رشد قدرتی که از بيشت. موفقيت خويش در ايجاد و گسترش و سراسری شدن اين شوراها به قدرت تبديل خواهيم شد

حصول هر سطح آزادی و امکان زندگی آزاد انسانی، هر سطح رهائی از فالکت و فقر و قدرتی که . برخوردار استايفای نقش و 

بيکاری و گرسنگی در گرو ظهور و عروج و بلوغ و استحکام و اعمال آن است، قدرتی که در روند رشد خود شالوده های واقعی 

ما می توانيم شيپور حضور اين قدرت را از همين حاال در . هر نوع قدرت ماورای خويش را مستقر خواهد ساختآزادی بشر از 

 حدود اندک همينبا اين قدرت در شروع کار بسيار بسيار اندک خواهد بود اما حتی .  در آوريماعرصه مجادالت اجتماعی روز به صد

 کارخانه ها، فروشگاه ها، بيمارستان ها، دانشگاه ها ،شويمران از مراکز کار و توليد سرمايه دا  دست به کار اخراجآن خواهيم توانست

 .خود گيريمبه دست  را  و رتق و فتق امور اجتماعی برنامه ريزی کار و توليد،در يد قدرت شوراهای خود قرار دهيمو مدارس را 

فروشگاه ها را به مراکز توزيع  ،در روزهای کارزار، نيممشق کاندک اندک را  توليد بر اساس نيازهای زندگی خودسازما ندهی 

 در زير پرچم ستيز عليه سرمايه ون اين روند به عنوان طبقه کارگر، ما از در.مبدل سازيمرايگان مايحتاج معيشتی و رفاهی شهروندان 

به اتکاء اين قدرت . مايش خواهيم نهادرا به نو برای نابودی کل نظام سرمايه داری حضور مؤثر مستقل و سازمان يافته طبقاتی خود 

در همين راستا عليه کل  . خواهيم رفتبا سرعت تمام از  آن فرا و  را اجراء خواهيم کردخويشمتشکل و آگاه کليه مفاد منشور متحد و 

از  .واهيم انداختما يک جنگ واقعی طبقاتی به راه خ.  عليه کل طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری مصاف خواهيم دادسرمايه،

درون اين کارزار و از بطن روند جنگ عليه سرمايه است که دولت سرمايه داری را ساقط می سازيم و قدرت سازمان يافته شورائی 

ما در فرايند اين کارزار عظيم طبقاتی سنگ بنای جهان نوينی .  را بر جای آن مستقر می سازيممانمتشکل از همه آحاد توده های طبقه 

 زيرا که رهائی از اسارت نظام پيمودن اين راه مسلمًا دشوار است.  گيريماين تنها راهی است که بايد در پيش. ستوار خواهيم ساخترا ا

   . دشواری است بسيارکارگرکش و بشرستيز سرمايه داری کار

  !همزنجيران کارگر
   اعتراضات موج مبارزات وبه مهارامی تقالهای خويش قادرکه بخش های مختلف طبقه سرمايه دار به رغم تمدزنشواهد زيادی فرياد مي



نرد عشق موسوی و خامنه ای در بيت واليت فقيه و وعده و وعيدهای طرفين به هم برای کنترل . روز توده های عاصی نخواهد شد

شت خود را ترين ميزان وح روز هر دو قطب قدرت سرمايه بيش دو در طول اين.  حوادث ديروز نشداوضاع قادر به جلوگيری از وقوع

هم اکنون نيز هر کدام سراسيمه تر از ديگری برای .  به نمايش نهاده اند و معترضهای عاصی و ناراضی ناز سرکشی موج خشم انسا

احتمال موفقيت اين دغلکاران به طور قطع کم نيست اما فراموش نکنيم که جامعه آبستن حوادث . غلبه بر روند اوضاع تالش می کنند

 سرمايه را با شکست مواجه باندهای مختلف ترفندهای تمامیطوفان در راه است سخن اصلی اين است که ما کارگران اوًال . ظيم استع

ثانيًا با صف مستقل طبقاتی خود، با مطالبات واقعی طبقاتی خويش، با شوراهای ضد سرمايه داری متشکل از توده های طبقه . سازيم

ميدان مشاجرات موجود بايد جای خود را به ميدان جنگ . ودی نظام بردگی مزدی وارد ميدان کارزار شويمخود و با افق انتظار ناب

   .لحظه بعد دير است . شروع کنيم از همين لحظهبايد. واقعی ما با نظام سرمايه داری بسپارد

  

   لغو کار مزدی جنبشفعالين

  ١٣٨٨  خرداد٢۶
  

  

 


