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!لبرزا کي با کارگران الستیسخن! ميمبارزه را ادامه ده  

 
١٣٨٧م بهمن يکشنبه بيست و دو            ینگاه همتهيکم                

                                      
افتاده است و کارگران باالخره به سر کار خويش بازگشته اند، موضوع جنگ و ستيز  کارخانه الستيک البرز به کار

داران جديد از  سرمايه. اخير توده های کارگر تضمين اشتغال و پرداخت دستمزدهای معوقه آنان بوده است  ساله٢

 هزار تومان به هر کارگرعجالتًا ٢٠٠ با دادن پرداخت پنج ماه حقوق معوقه کارگران امتناع می کنند و کوشيده اند تا

مديرعامل شرکت تالش خود را بر محور متقاعد ساختن کارگران به . خود را از فشار اعتراض آنان خالص سازند

 به روال معمول دادن وعده و وعيدهای توخالی را سالح کار خويشاو . متمرکز کرده است کار و تحمل مشکالت

دستاوردها رضايت دهند  موقعيت ضعيف کارگران و جنبش طبقاتی آنان سبب شده است که آنان به حداقل. ساخته است

ماههای کارگران بر پرداخت به موقع حقوق . بندند و باز هم به قول و قرارهای فاقد هر نوع تضمين سرمايه داران دل

 ماهه خويش می ۵حال خواستار دريافت هر چه سريع تر دستمزدهای معوقه  آينده سخت تأکيد دارند، آنان در همان

ترفندها و وعده  بسيار مهم در مقطع کنونی مبارزات کارگران ضرورت هر چه بيشتر هشياری در مقابل نکته. باشند

فکر کرد که اساس دعوا بر سر کار داشتن و  د به اين موضوعهمواره باي. بافی های فريبکارانه سرمايه داران است

 آرزو و هدف و کعبه آمال و بنياد هستی سرمايه و سرمايه داران  شويم اينکه ما کار کنيم و استثمار. نداشتن نيست

ی از بيشتر نيست که به ما اجازه کار کردن و استثمار شدن دهند، مشکل اين است که ما بخش هر چه مشکل اين. است

و خسارات سنگينی که در اين گذر   ماه حقوق نگرفته ايم۵ما . کار خويش را از چنگال سرمايه داران خارج سازيم

. موقع دستمزدها سبب شده است که معادل آن ها نزول بپردازيم عدم دريافت به. تحمل نموده ايم سر به آسمان می سايد

 ۵ دستمزدها بايد به طور قطع افزايش يابد، نه فقط حقوق معوقه خسارات را جبران کنند، صاحبان سرمايه بايد اين

بايد با . سوی ما تحمل گردد ماهه بايد پرداخت شود که هيچ نوع تأخيری در پرداخت حقوق ماههای آتی نيز نبايد از

می کار اين کنار گذاشتن شورای اسال. داران تحميل کنيم ادامه مبارزات خود همه اين شروط و مطالبات را بر سرمايه

جا دارد که همه همزنجيران . ارزنده و مثبتی است که توسط شما انجام گرفته است نهاد پليسی سرمايه، کار بسيار

نهادن شورای اسالمی  در هر کجا که هستند اين اقدام شما را بستايند و تبريک گويند، با وجود اين صرف کنار کارگر

برپائی شوراهای واقعی ضد سرمايه داری   ساخت سرمايه را بايد باکانون های صنفی و پليسی دست. کافی نيست

جنبش ما . شورائی متشکل شدن مشتی حرف نيست. سرمايه سازمان دهيم بايد خود را شورائی و ضد. جايگزين نمائيم

دهيد  هاجاز. سرمايه داران سوای سازمانيابی شورائی خود هيچ راه چاره موفق ديگری ندارد در جنگ عليه سرمايه و

جنبش خويش کمی با هم حرف  در باره اين مسأله بسيار اساسی يا در واقع اساسی ترين و مبرم ترين مسأله روز

جمع شويم، صحبت کنيم، دردها را با هم در ميان گذاريم  خيلی ها شورائی متشکل شدن را اين می دانند که مثًال. بزنيم

 شورائی جمع شدن!!  و مسؤليت پيشبرد کارها را به آنان واگذار نمائيمخويش تعيين کنيم و بعد هم چند نفر را از ميان
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فعاالن زيادی هستند که تشکل  برای بيشتر فعالين جنبش کارگری فقط همين معنی را دارد و البته جمعيت ها، محافل و

های زيادی فکر می افراد و گروه. خاصيت تر تعبير می کنند شورائی را حتی از اين هم نازل تر و بی محتواتر و بی

يک بار در جائی از کارخانه يا بيرون محيط کار اجتماع کنند، همگی در اين اجتماع  کنند که اگر کارگران هفته ای

گيرند واقعًا به يک  نمايند و همه در جريان چگونگی پيشبرد کارها توسط چندتا نماينده منتخب خود قرار شرکت

متشکل شدن شورائی در سطحی نسبتًا وسيع رواج  تعبيرات در باره شورا واين نوع . مبارزه شورائی دست زده اند

اين شکل سازمان يافتن در واقع نوع ديگری از همان سنديکاسازی . نادرستی هستند دارد، اما تعابير بسيار وارونه و

عان معتقد و مؤمن مداف شايد تنها تفاوتش با سنديکاسازی رايج آن باشد که شرکت کنندگان در آن لزومًا از است و

اين خصوصيات . آويز به نظم سياسی سرمايه نباشند مبارزه قانونی و توسل به دولت و ساختن نهادهای کارگری حلق

اما آنچه مهم است اين است که مجرد اين معيارها و مختصات مطلقًا به نوع  طبيعتًا در جای خود قابل توجه هستند

بايد  برای اينکه شورائی متشکل شويم قبل از هر چيز. ه داری نمی دهدخصلت شورائی و ضد سرماي متشکل شدن ما

جنبش ما به طور خودجوش  .جنبش ما به طور واقعی يک رويکرد سنجيده، و حساب شده ضد سرمايه به خود بگيرد

اين . داران و دولت آن ها در حال کشمکش هستيم ضد سرمايه داری است، ما هميشه و همه جا با سرمايه و سرمايه

توسط سرمايه استثمار می شويم و هر چه ظلم و جنايت . اجتماعی طبقه ما است ناشی از شرائط زندگی و کار و وجود

هر مصيبت  و محروميت و گرسنگی و فقر و فالکت و بی خانمانی و کارتن خوابی و فحشاء و اعتياد و و بی حقوقی

ما بر همين مبنی با نظام سرمايه  .ندگی ما بار می گرددديگری همه و همه توسط سرمايه و نظام سرمايه داری بر ز

آگاهانه و افق دار عليه سرمايه داری با مبارزه روزمره  اين مثل روز روشن است اما مبارزه. داری در جنگيم

 و آگاهانه قبل از هر چيز اين را تأکيد کنيم که فرق جنبش. سرمايه داران با هم تفاوت دارد خودانگيخته ضد سرمايه و

های ما اصًال در اين نيست که در  افق دار و شفاف ضد سرمايه با مبارزه روزمره خودپوی ضد سرمايه داری توده

فضل و سياست و دانش يا مثًال يک حزب متشکل از دانشمندان  حالت اول مشتی آدم سواددار، کتابخوان، دانشمند، اهل

 ار ما را ايفاء می کنند و در حالت دوم چنين جلودارانیپرافتخار کارگری نقش جلود و سياستمداران با يک پرچم

خارج از طبقه ما و  علم و کتل هيچ جريان يا نيرو، دار و دسته و حزب و. نه، تفاوت مطلقًا در اين نيست!!! نداريم

از ما نيست، که اساسًا از ما هم نيست، به زندگی و مبارزات و  نه فقط گرهگشای هيچ مشکلی جنبش جاری ما

 ندارد، اگر اسم ما را جار و جنجال می کند صرفًا با هدف سوء استفاده از جنبش ما، به تراضات ما هيچ تعلقیاع

تحميل همه مصائب  منظور سوار شدن بر موج قدرت پيکار ما و از اين طريق خزيدن در ماشين دولتی سرمايه و

مبارزه آگاهانه و افق دار و شفاف عليه . است گرهمين نظام بر ما، منتهی به اشکال ديگر و زير نام و نشان های دي

خود ما کارگران به طور مستمر و لحظه به لحظه و سنگر به سنگر، با  سرمايه و نظام سرمايه داری يعنی اينکه

 شناخت کارگری و ضد کار مزدوری، عليه شيرازه حيات سرمايه دست به مبارزه بزنيم و اين آگاهی و شعور و

شناخت راه . ادامه دهيم دی سرمايه داری، تا محو کار مزدی و رابطه خريد و فروش نيروی کارمبارزه را تا نابو

گروهها، فرقه ها و . غريب و رمزاميزی نيست درست مبارزه ضد سرمايه و ضد کار مزدوری هيچ پديده عجيب و

ب اين قدرت زير عناوين و قدرت سياسی روز سرمايه داری و در تقالی کس احزابی از طبقه سرمايه دار در خارج از

يک چيز  مختلف می کوشند که اين مبارزه را برای ما رمزآميز کنند، هدف آن ها از اين کار فقط نام و نشان های
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نظام بردگی مزدی را از پيش پای   راه واقعی جنگ و ستيز طبقاتی ما عليه سرمايه داری و برای محو اين که. است

مبارزه ضد سرمايه داری . قدرت سياسی سرمايه سازند ی پرش خويش به اريکهمان کور کنند و جنبش ما را سکو

شرائط و در تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی خويش به موجوديت سرمايه داری  يعنی اينکه ما همه جا و در همه

خواستار تبديل  در مبارزه برای دستمزد، بيالن کار و توليد ساالنه طبقه مان را پيش روی قرار دهيم و .حمله کنيم

مبارزه برای دستمزد . و بهتر خود گرديم حداکثر کار و توليدات روزمان به امکانات معيشتی و رفاهی و زندگی بهتر

اضافه ارزش و سود سرمايه توسعه دهيم، اين ذات شيوه توليد سرمايه  را به مبارزه ای برای مختل نمودن روند توليد

سرمايه تبديل  وليد ما توده های کارگر را به سود و سود و به سرمايه و باز همترين بخش کار و ت داری است که عظيم

شيرازه حيات سرمايه داری است تعرض،  در جنگ برای دستمزد بيشتر، ما بايد دقيقًا به همين روند که. می کند

که کار و توليد ما به يعنی اينکه قاطع و استوار اعالم داريم  مبارزه ضد سرمايه داری. تعرض و باز هم تعرض کنيم

سود سرمايه بايد يکراست صرف عالی ترين شکل دارو و درمان و بهداشت سراسر  جای پرخروش ساختن سيالب

جای پر کردن باتالق  مبارزه ضد سرمايه يعنی اينکه با همه قدرت اعالم داريم که کار و توليد ما به. شود رايگان ما

وزش و پرورش رايگان ما و بايد برای آم  به فلک کشيده سرمايه هامتعفن سود و تبديل شدن به کوهساران سر

مبارزه آگاهانه ضد سرمايه يعنی اينکه در همه جا . گرفته شود فرزندان ما در کليه سطوح و مراحل تحصيل به کار

تمامی  برایتوليد ما به جای سرمايه شدن بايد به مسکن رايگان مجهز به کليه امکانات رفاهی  فرياد کشيم که کار و

کار و   يعنی اعالم داريم که  مبارزه افق دار ضد سرمايه و ضد کار مزدی. آحاد توده های طبقه مان اختصاص يابد

سالمندان، راه مهد کودک رايگان برای خردساالن و در يک  توليد ما بايد به جای سرمايه شدن راه مراقبت رايگان از

 مبارزه افق دار. دگی و رشد و بالندگی جسمی و فکری ما را در پيش گيردبهترين شرائط زن کالم راه تأمين و تضمين

داران و دولت آن ها به قدرت  و آگاهانه ضد سرمايه يعنی اينکه برای تحميل کليه اين شروط و انتظارات بر سرمايه

ون بازی سرمايه يعنی اينکه قانون و نظم سياسی و قان متحد و متشکل کارگری ضد سرمايه داری خويش اتکاء کنيم،

 تحقق خواسته ها را در هر چه متحدتر شدن، هر چه متشکل تر شدن، هر چه آگاه تر را به سينه ديوار بکوبيم و راه

مبارزه آگاهانه . نمائيم آشنائی هر چه عميق تر و شفاف تر با افق لغو کار مزدی و محو سرمايه داری جستجوشدن، 

قهری خود با سرمايه به راهکارها و تاکتيک ها و  جدال روزمره اجباری وضد سرمايه داری يعنی اينکه در جريان 

شويم که قدرت طبقه ما را هر چه تعيين کننده تر، هر چه گسترده تر و سرنوشت  شيوه هائی از پيشبرد پيکار متوسل

  .مقابل سرمايه به صف کند و وارد ميدان سازد سازتر در

که کارهای باال را دنبال کنيم و به جريان روز اعتراض و جنگ و ستيز يعنی اين مبارزه واقعی ضد سرمايه داری

درست از شورا  اين شکل مبارزه کردن نيازمند سازمانيابی شورائی است و روايت. سرمايه مبدل سازيم خود عليه

و متشکل به اين ترتيب شکل متحد شدن  .يعنی اينکه ظرف و بستر و ابزار کار پيشبرد چنين مبارزه و جنبشی باشد

تعيين می کند، بالعکس رويکرد و محتوای سرمايه ستيزی  شدن ما نيست که شورائی بودن و نبودن جنبش ما را

اين نکته . شورائی بودن را نيز به عنوان ظرف و مسير و ابزار آن ضروری می سازد آگاهانه و واقعی آن است که

صورتی واقعًا شورائی  تشکل کارگری ما فقط و فقط در. مهمی است که بايد آن را هميشه مطمح نظر قرار داد بسيار

سرمايه، مختل نمودن روند توليد اضافه ارزش،  است که جنبش ما راه تعرض عليه سرمايه، هجوم به شيرازه حيات
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. داری مان بر طبقه سرمايه دار و نظام سرمايه داری را اتخاذ کرده باشد تحميل مطالبات مهم و پايه ای ضد سرمايه

داری  که برای احراز موفقيت خود در هر گام و هر سنگر و برای پيروزی نهائی بر نظام سرمايه ن جنبش استاي

باتالق سنديکا و سنديکاسازی دفن  اين جنبش به ما می گويد که نمی تواند خود را در. محتاج سازمانيابی شورائی است

د و نمايندگی شود، نمی تواند خود را به دار قانون و حقوق و پيش تاز کند، نمی تواند توسط چند تا نماينده منتخب ما به

سرمايه  برای بالندگی و نيرومند شدن خود در برابر اين جنبش به ما می گويد که . حلق آويز کند نظم سياسی سرمايه

ه امور و در مستقيم تک تک کارگران در هم احتياج به وجود کليه آحاد توده های طبقه مان دارد، احتياج به دخالتگری

آگاه تر و نافذتر و چاره گر تر و مصمم تر و هشيارتر هر فرد از  محتاج حضور هر چه. جلو بردن هر گام خود دارد

تر و بافکرتر  جنبش به ما می گويد که اگر هر فردی از ما اين چنين نکند، تواناتر و بيناتر و آگاه اين. توده های ماست

حتمًا . موفق شدن و راه پيروزی پيمودن نيست  آن نشود اصًال قادر به جلو رفتن وو با احساس مسؤليت تر وارد حريم

نتيجه گيری ها از کجا آمده اند و دليل درستی آن ها چه می باشد؟ سؤال  سؤال خواهد شد که چرا و اين استنباطات و

کار می کنيم،  انه ای که در آنبه همين کارخ. الزم و سنجيده ای است اما پاسخ آن نيز بسيار روشن است بسيار بجا،

. سال اخير خود را خوب به خاطر بياوريم خاطرات مبارزه دو. استثمار می شويم، مبارزه می کنيم کمی نظر اندازيم

 و شيوه هائی متوسل  مبارزه راه هائی را پيش گرفتيم و به راهکارها ما معضالت انبوهی را تحمل کرديم، برای ادامه

تنها  رديم تنها راهی نبود که می توانستيم بپيمائيم و راهکارهائی که به آن ها روی نموديمک راهی که طی. شديم

انجام گرفت انتخاب دلبخواهی  کارهائی که. يک چيز مثل روز روشن است. راهکارهای ممکن پيشبرد مبارزات نبود

حدوديت ها و موانع و دنيای عوامل فشار کوه مشکالت و م ما نبود، آنچه را انجام می داديم کارهائی بودند که زير

. کنيم اين حرف درست است و واقعيت دارد اما يک چيز را نبايد فراموش. توانستيم انجام دهيم بازدارنده و سد راه می

همواره بايد برای دستيابی به  در سير رويدادهای زندگی کًال و در کوران حوادث مبارزه طبقاتی به طور خاص

اين تالش را توشه راه زندگی و پيکار و ساز و برگ  هی و هشياری تالش کرد و هميشه حاصلحداکثر بيداری و آگا

دو سال سوای آنچه که انجام داديم، راهها و راهکارهای ديگری هم می توانست  در طول اين. حصول موفقيت ها نمود

بسان پيکری واحد  ديم، همدوش هممبارزات روز ما قرار گيرد، خوب در نظر بياوريم، ما واقعًا متحد بو دستور کار

در چهارديواری محل کار خود محصور  عليه سرمايه داران مبارزه کرديم، تاکتيک های درستی انتخاب نموديم،

منتقل نموديم، اين کار ما تأثيرات بسيار بارز و ارزنده ای  نمانديم، اعتراض مان را به ميان توده های همزنجير

  فرياد می زديم انبوه انه خويش توسط سرمايه را در کوچه پس کوچه های جاده ساوهوحشي داشت، وقتی که استثمار

آنان دردهای خود را از  .همزنجيران مان در آن مناطق با ما همدردی کردند و به طور مستقيم همراهی نشان دادند

تالش های درست بود که مسلمًآ تحت تأثير همين نوع  .زبان ما گوش می نمودند و درد مشترک همگی مان می ديدند

مأموريت اجباری دولتی برای مشارکت در سرکوب ما به طور واقعی حماسه  کارگران آتش نشانی در جريان يک

که بر  دادند، از اجرای دستور فرمانده مزدور خويش سرپيچی کردند و لوله آب يخ را به جای آن همزنجيری سر

ما همه اين کارها را انجام . رفتند ا و زمين خالی کارخانه نشانهروی صفوف متحد معترض ما بگيرند به سمت ديواره

مقاومت کرديم، تمامی افراد خانواده مان خواه در خارج از زندان و  داديم، دستگير شديم، همه با هم به زندان افتاديم،

راستا  که ما در هميننکته مهم مورد بحث در اينجا اين است . شدن در مبارزات ما شرکت نمودند خواه به گاه زندانی
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جمله کمبود هشياری و آگاهی و  کارهای بزرگ ديگری نيز می توانستيم انجام دهيم که به دليل پاره ای موانع و از

قدرت و عدم درک توانائی و ظرفيت اعمال قدرت از انجام آن  بيداری و از همه مهم تر و مهمتر به دليل کمی احساس

بر  ما کارهای بزرگی کرديم اما اگر باز هم.  مهمی است که بايد همواره بدان انديشيدبسيار ها دريغ نموديم، اين نکته

افزوديم، می توانستيم  هشياری و بر شناخت ظرفيت مبارزه و امکان اعمال قدرت متحد خويش عليه سرمايه می

را با همه ماشين آالت و کارخانه الستيک البرز  از اين توانائی برخوردار بوديم که. کارهای بزرگتری انجام دهيم

انبارها و کل امکاناتش به تصرف خود در آوريم و برنامه ريزی کار و توليد اين  ساختمان و وسائل اياب و ذهاب و

ها، فقر و  را خودمان به دست گيريم و از اين طريق مانع بيکار شدن خويش و تحمل اين همه بدبختی مؤسسه

پذير بود و ظرفيت انجام آن دقيقًا در  اين امر به طور واقعی امکان. شويمبدهکاری و گرسنگی و بی خانمانی خويش 

اين صحبت ها را چند . در جاهای مختلف به تفصيل صحبت کرده ايم در اين باره قبًال. ما و در جنبش ما وجود داشت

رويکرد به  يم زيرا که اوًالدر اينجا آن ها را فقط بنا به ضرورت تکرار می کن. ميان نهاده ايم بار با خود شما نيز در

و ثانيًا می خواهيم بحث خود  چنين راهکاری کماکان از حداکثر موضوعيت در مبارزات روز شما برخوردار است

ما می . چه زمينی تر و ساده تر و واقعی تر تشريح کنيم در مورد جنبش شورائی ضد سرمايه داری را به گونه ای هر

  مانع انتقال سرمايه های شرکت توسط سرمايه داران به صرف در آوريم، می توانستيمت توانستيم الستيک البرز را به

که دولت سرمايه داری را  از اين ظرفيت و توانانی برخوردار بوديم. حوزه های ديگر سرمايه گذاری های آنان شويم

م چگونگی توزيع محصوالت کار کارخانه سازيم، می توانستي مجبور به تأمين رايگان کليه مايحتاج روند کار و توليد

 گيريم و برنامه ريزی کنيم، می توانستيم از بيکار شدن خود و گرسنه ماندن خانواده و توليدمان را خودمان به دست

کنيم، می توانستيم پيچ و خم  هايمان جلوگيری نمائيم، می توانستيم اين مبارزات را سنگر نيرومند مبارزات بعدی

آری همه . متحدتر و محکم تر خويش عليه سرمايه سازيم ند آگاهی عميق تر خود، سازمانيابیپيشبرد اين جدال را رو

بحث بر سر اينکه حتمًا پيروز می شديم يا نمی . در زمره امور محال قرار نداشتند اين کارها امکان داشت و هيچ کدام

بر می داشتيم به هر  گر در اين راه گامنيست، سخن از اين است که اتخاذ چنين رويکردی امکان تحقق داشت و ا شديم

. درست مبارزه ما هم واقعًا همين راه بود ميزان که پيش می رفتيم موفقيت نيز کسب می نموديم و راه موفق و

سازمانيابی شورائی است و عصاره کالم اين است که انجام تمامی کارهائی که  فراموش نکنيم که محور گفتگو اهميت

اينجاست که . داری بود  راه پرفراز و نشيب در گرو سازمانيابی شورائی مبارزات ما عليه سرمايهپيمودن اين گفتيم و

واقعی اين نوع متشکل شدن در برابر ما  اهميت شورا، موضوعيت متشکل شدن شورائی ضد سرمايه داری و معنای

نده فعال و اثرگذار و رشد يابنده در هر فرد ما به عنوان يک سلول ز شورائی سازمان يافتن يعنی آنکه. قرار می گيرد

 مبارزه دخيل شويم، تصرف کارخانه بدون چنين سازمانيابی و بدون حضور مؤثر و آگاه تک همه امور مربوط به

خواهيم جزء ناپيدائی از  رف کارخانه را می نموديم، معنايش اين بود که میوقتی ما آهنگ تص. تک ما امکان نداشت

سرمايه داران خارج سازيم، اين کار به طور قطع و  ستثمار توده های طبقه مان را از دستمحصول کار و توليد و ا

تصريح کرده ايم اصًال تغيير وضعيت موجود و خالص شدن از استثمار سرمايه يا  همان گونه که هزاران بار تأکيد و

سرمايه ها بر  اران منفرد براز سيطره حاکميت نظام سرمايه داری نيست، مجرد لغو مالکيت سرمايه د خارج شدن

تصرف اين کارخانه و آن کارخانه هم نمی  خالف پندارهای پوچ برخی ها، مناسبات کار مزدوری را لغو نمی کند، با
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بحث اصًال بر سر اين نيست که با تصرف . بديهی ترين بديهيات هستند اين ها. توان کار مزدی را از ميان برداشت

داديم تعرض  نه، با تصرف کارخانه تنها کار مهمی که انجام می. ار تغيير می کرديمموجود را دچ کارخانه وضعيت

مقابل ما وارد ميدان می گرديد و ما  به حريم قدرت سرمايه بود و در همين جاست که سرمايه با تمامی قدرت در

ت در ما وجود دارد اما اين قدر. سرمايه داری خويش پاسخ گوئيم مجبور بوديم قدرت سرمايه را با قدرت پيکار ضد

توده  کارگر الستيک البرز بلکه در جنبش ما، در طبقه ما، در خيل عظيم همزنجيران ما و در نه در ما به عنوان چند

مصائب نظام سرمايه داری را  های عظيم همسرنوشت ما که همگی مثل هم استثمار می شويم و مثل هم تمامی باليا و

قدرت عظيم طبقاتی اتکاء کنيم و برای بسيج متحد اين  يازمند آن بود که ما به اينتصرف کارخانه ن. تحمل می کنيم

ترتيب تا همين جا دو مؤلفه مهم جنبش شورائی برای ما روشن شده است، اول اينکه  به اين. قدرت دست به کار شويم

و قطره ناپيدائی  امحسوسحريم قدرت سرمايه و به روند ارزش افزائی سرمايه تعرض می کنيم، بخشی ولو بخش ن به

برنامه ريزی سرمايه داران خارج می نمائيم و  از هفت اقيانوس عظيم حاصل کار و استثمارمان را حداقل از سيطره

خود روی نمائيم و مجبوريم از توده های وسيع طبقه خود بخواهيم که در  برای اينکه چنين کنيم مجبوريم به طبقه

ما همين گام  برای اينکه. ريم قدرت سرمايه ما را ياری رسانند و با ما همراه شوندبرای تعرض به ح مقابل سرمايه و

کار خويش هستيم، هر کدام از ما بايد  را برداريم نيازمند دخالت آگاه و خالق و هشيارانه همه همزنجيران در محل

و مراکز کار و توليد ديگر همسرنوشتان مان در جاهای ديگر  نقشی را به عهده گيريم، بايد به سراغ عده ای از

را  گفتگو با آن ها را خوب تعمق کنيم، نقشه کار را خوب بدانيم، موانع و مشکالت مبارزه برويم، بايد راه و رسم

قدرت سرمايه تعرض کنيم، بتوانيم  خوب بشناسيم، بتوانيم برای همسرنوشتان خود توضيح دهيم که حتمًا بايد به حريم

نيرومند عليه سرمايه و حريم حاکميت و مالکيت سرمايه قادر به  ه بدون سازمانيابی تعرضآنان را متقاعد سازيم ک

 خيزش شورائی ضد سرمايه داری از همه آحاد. خواست های خود بر سرمايه داران نمی باشيم تحميل ابتدائی ترين

فکر کنند، آگاهی تعرض  ه راتوده های ما می خواهد و بسيار هم قاطعانه می خواهد که چگونگی پيشبرد امور مبارز

سلول زنده ای در ارگانيسم جنبش طبقاتی شان ايفای  به سرمايه و راههای عملی ساختن آن را به دست آرند، به عنوان

مزدی گام بردارند، ضد سرمايه داری دست در دست هم گذارند و  بيأنديشند، ضد کار  ضد سرمايه داری. نقش کنند

عظيم جنبش طبقه  ضد سرمايه داری به سراغ تجارب. تن موانع سر راه تالش نمايندسرمايه داری برای برداش ضد

نوشته ها و رهنمودها و نظريات آگاهان  خود در تاريخ و در سراسر جهان بروند، ضد کار مزدی به همه آثار و

ورائی ضد سرمايه سازمانيابی ش. کارهای مهم ديگر که انجام دهند جنبش کارگری بين المللی رجوع کنند و فراوان

جريان  کارگر برای تبديل شدن به يک فرد اثرگذار، کارساز، مدبر، انديشمند و عمل کننده در داری ظرف بسيج هر

اساس بر اين است که افراد به  در اينجا. کارزار طبقاتی عليه سرمايه و برای نابودسازی نظام سرمايه داری است

نظريه پرداز و پيرو نظر، به مريد و مراد تبديل نشوند، عده  ابع سياست، بهمجری و تصميم گيرنده، به سياستگذار و ت

کميته  دسته خود را سياستگذار و رهبر و منجی و زعيم و حزب ديگران قلمداد نکنند، چند نفر ای قيم همه نباشند، يک

ين نهاد و آن نهاد بر حزب و ا مرکزی توده های کارگر نشوند و زير نام اين کميته و آن کميته و اين حزب و آن

اينکه ضد سرمايه داری مبارزه کنيم بايد هر چه  برای. سرنوشت زندگی و کار و پيکار کارگران مسلط نگردند

   .شوراهای ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی متشکل شويم گسترده تر و اگاه تر و هشيارتر در
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   !کارگران الستيک البرز! همزنجيران
 مبارزه را پشت سر نهاده ايد، مطالبات شما هنوز تحقق نيافته است، ادامه اشتغال شما ای طوالنی ازشما اکنون دوره 

دريافت ننموده ايد، با همه   ماه کار کرده ايد و هيچ ريالی حقوق۵. از هيچ تضمين قطعی و مطمئنی برخوردار نيست

 چند بسيار بسيار اندک می باشند، اما حتی به ثبات هستند، هر اين ها دستاوردهائی داشته ايد که در جای خود با ارزش

توان دل بست، همه چيز در هر آن در حال جا به جا شدن است، تمامی فاجعه های گذشته  همين دستاوردها نيز نمی

 دچار غفلت شويم، بايد با تمام فرصت را نبايد از دست داد، مطلقًا نبايد. توانند در ابعاد سهمگين تر تکرار شوند می

ضد سرمايه داری خود را بر پای سازيم، بکوشيم تا جنبش  تالش کنيم تا شوراهای. توان در تدارک تداوم پيکار بود

از همه ظرفيت مبارزه خويش . های در حال تعطيل را در همه جا سازمان دهيم ضد سرمايه داری تصرف کارخانه

سرمايه داری خود  بيائيد حتمًا شوراهای ضد. ده کنيمشدن شورائی حول مطالبات پايه ای طبقه خود استفا برای متشکل

   .را به همه جا توسعه دهيم را تأسيس نمائيم و جنبش شورائی ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی

   

  ممنشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويحول 

  
  مآوري جلوگيری از بيکاری، کارخانه های در حال تعطيل را به تصرف خود در برای

  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته

  ١٣٨٧ بهمن ٢١
http://www.hamaahangi.com  

khbitkzs@gmail.com  

 


