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 مي کنلي آن تبدندهي را به چراغ راه آیگذشته جنبش کارگر
 

هفتماه هشتاد وفروردين ششم                                                                      )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم  
 

 

بيکاری و بيکار  گذشت به سان همه سال های گذشته ديگر، برای توده های کارگر ايران سال گرسنگی، فقر، سالی که

قيمت ها، مرگ و ميرهای انبوه زير فشار  شدن های جديد، سال دستمزدهای بيش از حد نازل، گرانی بی حد و مرز

حاشيه خيابان ها، محروميت رقت بار از امکانات دارو و درمان، هراس  نداری، پرتاب شدن کودکان هر چه بيشتر به

مزدهای  از اجبار بيابان نشينی زن و فرزند به دليل نداشتن اجاره بهای الزم خانه، سال تعويق و ترس و لرز مستمر

زندان و شکنجه بيشتر فعاالن  ه های ممتد، رواج هولناک تر قراردادهای کوتاه مدت، دستگيری واندک برای ما

در مالء عام، گسترش هرچه بيشتر فحشا و اعتياد  کارگری توسط ماشين سرکوب دولت سرمايه داری، شالق خوردن

رهايی از شر مشاهده روزمره بی خودکشی ها و خود به آتش کشيدن ها برای  ناشی از فقر و گرسنگی، شمار انبوه تر

ناشی از  در يک کالم سال تشديد تمامی بندهای استثمار و بردگی و مشقات و همه سيه روزی های نانی فرزندان و

   .کارگر بودن و برده مزدی سرمايه بودن بود

و خشم و  سال فشار فزاينده سرمايه بر زندگی کارگران به طور طبيعی گسترش مستمر امواج نارضائی در اين

نيشکر هفت تپه در طول اين سال   هزار نفری کارگران۴ تا ٣فقط جمعيت . عصيان طبقه کارگر را به دنبال داشت

کار و توليد را به طور کامل از کار انداختند تا شايد  اين کارگران به دفعات چرخ.  بار دست به اعتصاب زد١١

اعتصاب اين کارگران با ابراز .  معوقه خويش مجبور سازندبه پرداخت دستمزدهای آن ها را کارفرمايان و دولت 

زيادی از مراکز  ها، همبستگی ها و همدلی های همزنجيران آنها در بسياری از نواحی کشور و در شمار همدردی

پاره ای مناطق ديگر از مبارزات کارگران  کارگران غالب کارخانه های خوزستان و. کار و توليد روبه رو گرديد

پايداری کارگران بر ادامه مبارزه و توسل . سوی حکام سرمايه شدند  کردند و خواستار قبول مطالبات آنان ازحمايت

را هر  اعمال قدرت در مقابل فشار رژيم و سرمايه داران مهم ترين سالحی بود که پيروزی آنان دسته جمعی آنان به

   .چند در سطحی بسيار محدود و نازل در پی داشت

اعتراض به تعطيل  آنان در.  الستيک سازی البرز کارگران به يک تحصن طوالنی يک ماهه دست زدندکارخانهدر 

صاحبان سرمايه و دولتمردان بی رحم نظام  کارگاه و بيکاری همگانی خويش کفن پوشيدند تا به اين ترتيب خطاب به

 بر آن ها تحميل کرده است آماده مرگ جهنم وحشت و دهشتی که سرمايه سرمايه داری اعالم کنند که برای رهايی از

مسلح  يک ماه تمام هر روز در درون کارخانه و در منطقه ای که از همه سو در محاصره نيروهای اين کارگران. اند

  .  فشردندسرمايه قرار داشت اجتماع کرده و بر ادامه مقاومت خويش تا حصول مطالباتشان پای

با سازمان  کارگران  در اينجا. ديگر از نمايش قدرت توده های کارگر بودسازی خرم آباد شاهد وقوع سطحی  يخچال

آنان با آگاهی . دولت آن ها به نمايش نهادند دادن قدرت جمعی خويش مقاومت چشمگيری را در مقابل سرمايه داران و
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به طور . تندنيرنگ ها و توطئه های کارفرمايان را نقش بر آب ساخ و درايت ضد سرمايه داری خود بسياری از

 از شهر محل سکونتشان به تهران شتافتند، دفتر مرکزی کارخانه را در محاصره خويش قرار سازمان يافته و مصمم

بسيار قدرتمندانه و قاطع  دادند، پيچ و خم مقاومت را بر اساس نيازهای حاضر توسعه و تداوم مبارزه طی کردند،

سرمايه داران و عمال دولتی سرمايه را مجبور ساختند  ند و سرانجاممدير عامل کارخانه را به اسارت خويش در آورد

   .کارگران رهايی مدير عامل شرکت را به قبول خواسته های خود موکول کردند .که به حرف آنان توجه نمايند

شلوغ مسير خيابان های   آبان اين سال برای مدتی طوالنی در٢۶ کارگر شهر نيشابور در روز ٩٠٠پيمائی متحد راه 

اين راه پيمائی در اعتراض به . اين سال بود و پرتردد اين شهر نيز از رخدادهای مهم جنبش کارگری ايران در

. دستمزدها و برای تحقق پاره ای مطالبات ديگر بر صاحبان سرمايه انجام شد بيکارسازی ها، عدم پرداخت به موقع

سازی  ر، شرکت ايران شعله، شرکت آسايش، يخچالتمامی واحدهای صنعتی شهر از جمله قند نيشابو کارگران

کارگران به . کردند آزمايش، يخچال سازی البرز، شرکت آريا شرق و همه کارخانه های ديگر در آن مشارکت

نواحی پراکنده نيشابور خود را به محل  صورت برنامه ريزی شده در ساعت معين از مراکز صنعتی مختلف و از

   .دقيقه صبح راه پيمائی اعتراضی خود را آغاز کردند ٣٠ و ٩ندند و در ساعت تعيين شده برای تجمع رسا

کارگران  شاهو در کردستان نيز برای مدتی طوالنی شاهد اعتصاب و جنب و جوش های اعتراضی پرشورکارخانه 

يدند و محيط متحد دست از کار کش در اينجا نيز کارگران به طور. با هدف تحميل مطالبات خود بر کارفرمايان بود

همسران و فرزندان و . ضد شورش بورژوازی تبديل کردند کارگاه را به ميدان مقاومت در مقابل تهاجمات نيروهای

آنان روزها در مقابل درب . کنندگان به حمايت از کارگران وارد صحنه جدال شدند سکنه کارگر همزنجير اعتصاب

کارگران  د که اين همبستگی و همدلی را تا پيروزی نهائیخروجی شاهو اجتماع کردند و اعالم داشتن ورودی و

خانواده و همزنجيران ديگر آن ها  عزم مصمم مبارزان کارگر و حمايت قابل توجه افراد. اعتصابی ادامه خواهند داد

ب با اين اعتصا. آن ها در مقابل اراده کارگران تسليم شوند از مطالبات کارگران سبب شد که صاحبان سرمايه و دولت

 ساعت ۴۴و کارفرما متعهد شد که سرويس اياب و ذهاب را هر چه سريعتر داير کند،  پيروزی کارگران پايان يافت

 کارگر ٣٠بازنشستگی  کار هفتگی را به رسميت بشناسد، دستمزدها را در موقع معين پرداخت نمايد، مشکل زمان

تضمين نمايد و برای بهبود وضعيت بهداشت  ران را کارگ کارخانه را حل و فصل کند، تأمين يک وعده غذای گرم

   .محيط کار چاره ای بينديشد

بخشی از مطالبات  صنايع مخابراتی راه دور در استان فارس نيز به رغم تحمل پاره ای شکست ها توانستندکارگران 

که باالخره کارفرما ادامه اعتراض سبب شد  تحصن و تجمع و پافشاری جدی بر. خود را بر کارفرمايان تحميل کنند

مبارزات کارگران عليه . حقوق معوقه دست به عقب نشينی بزند  ماه٨در مقابل خواست کارگران برای پرداخت 

مؤسسه هنوز ادامه دارد و بازگشت به کار مهم ترين موضوعی است که نيروی  سياست های ضدکارگری صاحبان

   .کارگران حول آن متمرکز گرديده است مبارزه

مقاومت ها و  باال که بگذريم می توان به اعتصابات، تحصن ها، اجتماعات، و شمار فراوان ديگری ازرد از موا

 بار اعتصاب ۴. سراسر کشور اشاره کرد مبارزات کارگران در طول سال گذشته و در مراکز مختلف کار و توليد در

 شب، اعتصابات متعدد ١١ت تا ساعت داری مديرعامل شرک در کارخانه پروفيل ساوه و اقدام کارگران به نگه
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ه کارگران سد گاوشان، اعتراض معدنچيان سنگرود، مبارزات اعتصاب يک ماه کارگران نيرورخش در شهر سنندج،

و محل  پارس، تحصن و اعتراض در شرکت رامشير عسلويه و حمله قهرآميز کارگران به مراکز اداری کارگران قوه

خشمگين معلمان در سراسر  ر کارگران بنادر استان بوشهر، مبارزات مستمر وکار عوامل سرمايه، اعتصابات مکر

مبارزه کارگران کارخانه آزمايش مرودشت در  جامعه، اعتراض کارگران شرکت سويل در حوزه پارس جنوبی،

هزار کارگر کارخانه های کود شيميائی در مناطق مختلف،  ٢٠اعتراض به اخراج همزنجيران خويش، اعتراض

بافی سماء، شير و لبنيات سقز، کاغذ سازی پارس، شيالت شمال، بافت بلوچ،  اب و تحصن کارگران در گونیاعتص

فرش البرز،  پاکدشت، چينی همگام، قند دزفول، قند اقليد، کارخانه قند بردسير، کاشی سازی بروجرد، شرکت پونل در

کرمانشاه، شرکت پارس حساس و   کشتارگاهايران کنف رشت، نساجی کردستان، آب و خاک کرمانشاه، پارسيلون،

جنب و جوش ها و خيزش های انبوه کارگران در طول  شرکت گاما در حوزه نفت و گاز عسلويه فقط نمونه هايی از

    .می دهند  اين سال را تشکيل 

ت شد گونه شعارپردازی و اغراق می توان گفت که مبارزات، عصيان و خشم توده های کارگر عليه بدون هيچ 

تجسم کارزار سرکشی است که   نظام سرمايه داری در شرايط موجود  استثمار، مظالم، جنايات و بی حقوقی های رايج

در بيشتر عرصه های حيات اجتماعی، ميان دو طبقه  در همه زوايای جامعه، در وسعت تمامی مراکز کار و توليد و

، کارگران وسيعًا در حال مبارزه و ابراز خشم و همه جا حاد و جدی است اعتراضات. اساسی جامعه جريان دارد

جا در  امواج نارضائی و قهر نسبت به اين همه استثمار و شرارت و درندگی همه. وضعيت موجودند عصيان عليه

است دستاوردهای نامحسوس و  با اين همه آنچه که بسيار اساسی، غم انگيز و سخت تکان دهنده. حال طغيان است

اعتراضات و خيزش ها، فشار فرساينده بن بست های موجود بر  ين مبارزات، بی نتيجه ماندن غالببيش از حد نازل ا

پيکارها و در يک کالم آرايش قوای بسيار رقت بار و نامتوازنی است که به طور  سر راه هر سطح پيروزی اين

گسترده کارزارها   بر فضایجدی و در مقياسی سراسری به زيان طبقه کارگر و به سود نظام سرمايه داری بسيار

خارج شد، جسورتر به ميدان آمد، بيشتر  بحث اصال بر سر اين نيست که بايد بيشتر از چنبره سکوت. تسلط دارد

معضالت ومشکالت اساسی نه در اين حوزه و اين سطح بلکه . شد اعتراض کرد و يا گسترده تر وارد ميادن مصاف

آن  ببينيم اين مشکالت و موانع اساسی کدام اند و برای غلبه بر. قرار دارند ديگری  سطوح در زمينه های ديگر و در

حداقل بارزترين و حادترين آن  اين معضالت يا. ها چه می توان کرد و به کدام چاره انديشی ها می توان روی آورد

  :ها از ديد ما عبارتند از

گويا درد  بودن مبارزات در چهارديواری کارگاه، گسيختگی و پراکندگی رقت بار اعتراضات و اين کهمحصور . ١

سردرگم مشکالت نيز بايد در محدوده  کارگران هر کارخانه يا هر مرکز کار فقط درد و رنج خود آن هاست و کالف

ترين و مهلک ترين بن بست های موجود اين يکی از فرساينده  .مناقشات بين کارگران آنجا با کارفرما گشوده شود

بايد بسيار قاطع و شفاف اعالم داشت که شروع اعتراض و پيکار در هر محل کار . است مبارزات در همه قلمروها

کامًال واهی و خيالبافانه  امر طبيعی است اما اميد به موفقيت پايدار مبارزه در محدوده کارگاه وکارخانه امری يک

کارگر دنيا و کارگران هر جامعه جداگانه، برای  ی زندگی می کنيم که رقابت ميان توده هایما در دوره ا. است

سرمايه داران جهان و ايران اين وضعيت . بسيار حاد، گسترده و رقت بار است فروش نيروی کار و تأمين نان روزانه
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سنگاپوری را با  ينی و هندی وآنان در يک چشم به هم زدن کارگر ارزان بهای چ. خوب درک کرده اند را بسيار

سرمايه داران و دولت های آن ها . سازند نيروی کار اندکی گرانتر کارگر آلمانی يا فرانسوی و نروژی جايگزين می

کارگيری نيروی کار هر چه ارزان تر و شبه رايگان تر را وثيقه فشار بر  شرق و غرب عالم را به هم می دوزند تا به

به  هان سازند و از اين طريق هدف خويش برای افزايش هر چه انبوه تر سود سرمايه هادر کل ج سطح دستمزدها

پراکنده، اعتصابات منفرد و  مبارزات. زيان سطح معيشت و بهای بازتوليد نيروی کار کارگران دنيا را محقق کنند

ارگر دنيا در هيچ سطحی نبوده گاه عالج درد توده های ک گسيخته در محدوده اين کارگاه و آن مرکز کار و توليد هيچ

عقيم بودن و بی حاصلی و محکوم به شکست بودن اين نوع جنب و جوش و خيزش ها در  اما. است و نمی تواند باشد

مسئله بسيار اساسی  از اين ها که بگذريم،. موجود از غالب دوره های گذشته هم بسيار عيان تر و بارزتر است شرايط

مطالبات آنان همه جا همگون و . المللی هستند ت که کارگران يک طبقه اجتماعی و بينتر و سرنوشت سازتر اين اس

گرسنگی و فقر و بی مسکنی و بی بهداشتی و . توسط سرمايه رنج می کشند همه آن ها از استثمار شدن. همجنس است

معين از  ای يک جامعهمحروميت اجتماعی آن ها مصائبی هستند که در همه جای دنيا و در تمامی زواي همه اشکال

کل . در ايران نگاه کنيم به همين وضع موجود دامنگير خودمان. سوی سرمايه داری بر آن ها تحميل می شود

های سال گذشته و سال های گذشته ما در تمامی  اعتصابات، اعتراضات، تحصن ها، راه پيمائی ها و جنب و جوش

در همه جا صدای اعتراض ما عليه . حور مطالباتی واحد بوده استحول م مراکز کار و توليد و در کليه مناطق کشور

 چند ماهه پرداخت دستمزدها، عليه سطح بيش از حد نازل بهای نيروی کار، عليه بيکاری و تأخيرهای طوالنی

 نظام سرمايه داری بلند بيکارسازی ها و در يک کالم عليه شدت استثمار و حدت و سهمگينی جنايات سرمايه داران و

دشمنان ما در . حرف های يکسانی داشته ايم. ايم ما در همه جا دردها و رنج های واحدی را فرياد کرده. بوده است

. تمام آنان صاحبان سرمايه هستند. همه جهان آدم هايی از جنس هم هستند همه مرکز کار و توليد و همه شهرها و

استثمار ما  جهان رابطه خريد و فروش نيروی کار، رابطهو آن ها در سراسر جامعه و در چهارگوشه  رابطه ميان ما

سرمايه داران، رابطه ساقط شدن هر  توسط سرمايه، رابطه تبديل محصول کار و زحمت و رنج ما به سرمايه و سود

تحکيم و بازتحکيم بدون انقطاع پايه های تسلط سرمايه بر  چه بيشتر ما از هر نوع حق و حقوق اجتماعی، رابطه

خويش به مثابه يک طبقه اجتماعی و جهانی نيروی بسيار عظيم و مقتدر و نيرومندی  ما به اعتبار هستی. ماست

توليد،بسيار ضعيف، شکننده و  اما در چهارديواری محدود اين کارخانه و آن مدرسه و اين يا آن مرکز کار و هستيم

طبقه در مقابل سرمايه داران و دولت آن ها صورت يک  بايد به. متشکل گرديم. پس بايد متحد شويم. شکست پذيريم

تپه بايد توسط نيروی متحد و متشکل همه توده همزنجير ما در نفت، ذوب آهن،  اعتصاب ما در نيشکر هفت. بايستيم

نساجی ها،  بنادر، شيالت، معادن، مدارس، بيمارستان ها، دانشگاه ها، فروشگاه ها، خودرو سازی ها، حمل و نقل،

نيازمند آن است که ما در هر کجا که  همه اين ها. ه و ساختمان و در همه حوزه های ديگر پشتيابی شودآب و برق، را

می کنيم از درون يک سازمان سراسری متحد دست در دست هم  هستيم و در هر کارخانه و هر شهر و استانی که کار

 د و مادام که تبديل به قدرت واحد يک طبقهمادام که در چنين ظرفی به هم گره نخور نيروی پيکار ما. داشته باشيم

مستحکم طبقاتی هستيم اگر  مادام که فاقد اين همبستگی و پيوند. اجتماعی نشود، قادر به درمان هيچ دردی نيست

برای . باتالق و شن زار پراکندگی و تشتت هرز خواهد رفت دنيايی هم مبارزه کنيم باران قدرت پيکار طبقاتی ما در
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 مبارزات مان سيل آسا نيروی سرکوب و مقاومت دشمن را در خود غرق کند بايد به طور  قطره قدرتاين که قطره

    .هيچ چاره ديگری نيست. سراسری متشکل شويم

فراوان بحث کرده  مورد اهميت متشکل شدن و ضرورت اتحاد و حتی چگونگی ساختار تشکل و مانند اين هادر . ٢

حتی صرف ايجاد يک سازمان سراسری   ميان آن است که صرف سازمان يافتنيک حرف بسيار اساسی در اين. ايم

چنين سازمانی حتی ممکن است شرايط مبارزه و . نباشد با اسم و رسم کارگری هم ممکن است حالل هيچ مشکلی

مايه حتی می تواند ما را در مقابل سرمايه داران و نظام سر. دشوارتر سازد اعتراض را برای طبقه ما را بدتر و

اسکانديناوی، درصد  کارگران% ٨٠کارگران آلمان، بالغ بر % ۶٠حدود . حاال هم بيشتر خلع سالح کند داری از

جاهای ديگر ظاهرًا متشکل هستند و از حق  بسيار بااليی از کارگران ساير کشورهای اروپای غربی و کانادا و

اما اين نوع متشکل شدن .  سر زبان ها جاری استدر اين مورد بر اعتصاب برخوردارند و خيلی حرف های ديگر که

 کارگران برای تحميل مطالبات اساسی خود بر سرمايه داری و نه بسيج متحد و متمرکز قدرت نه مبين تشکل و اتحاد

تمکين و اسارت هر چه  طبقاتی عليه نظام بردگی مزدی که، کامًال برعکس، رفتن با پای خود در باتالق تسليم و

هستيم که قدرت طبقه ما را به طور واقعی در  ما نيازمند متشکل شدن در ظرفی. نظام سرمايه داری استهولناک تر 

تشکل سراسری و ضدسرمايه داری ما بايد سنگر مبارزه فراگير . نمايش گذارد مقابل سرمايه داران و دولت آن ها به

از درون  ما نمی خواهيم.  دولت آنها گرددما برای تحميل مطالبات اساسی مان بر صاحبان سرمايه و و متحد همه

نيروی کارمان چانه بزنيم، به اين  تشکل خويش با کارفرمايان و نمايندگان دولتی سرمايه بر سر اندکی افزايش بهای

مشکالت ما حل نمی کند، برعکس، ما را دست و پا بسته تسليم  انه زدن هيچ مشکلی ازدليل بسيار روشن که اين چ

فرض . و کل قوای پيکار ما را در باتالق سازش با نظام بردگی مزدی غرق می کند مايه می سازدقدرت مسلط سر

هر . آن قرار گيرند عده ای هم زير نام نماينده ما در صدر. يک سازمانی با اسم و رسم کارگری داشته باشيم کنيم که

 چانه بزنند و نهايتًا در چهارچوب مصالح چک و سال هم با کارفرمايان و دولت آن ها بر سر تعيين ميزان دستمزدها

در آن صورت تنها حادثه ای که . سطحی از بهای نيروی کار ما توافق کنند سودآوری هر چه بيشتر سرمايه ها بر سر

روزی مان  است اين است که همين وضعيت رقت بار کنونی،همين درجه حاد استثمار و بی حقوقی و سيه اتفاق افتاده

اين وضعيت بر ما، به دستگاه های  ا کرده است و نهاد ديگری زير نام خود کارگران برای تحميلشکل قانونی پيد

اتحاديه "اضافه شده است، چيزی که سال هاست زير نام  سرکوب و نهادهای پليسی و اداری نظام سرمايه داری

   .وجود دارد و همين کار را هم انجام می دهد در بسياری از ممالک جهان" کارگری

. باشد به تشکلی داريم که به طور واقعی ظرف اتحاد و تمرکز مبارزه ضدسرمايه داری طبقه مان ما احتياج

به طور حی و حاضر برای . است ضدسرمايه داری برای ما دارای معنای بسيار شفاف، دقيق و قابل لمسی  مبارزه 

راد خانواده مان اسير گرسنگی نباشند، برای اين که اين که اف اين که بتوانيم يک زندگی ساده انسانی داشته باشيم، برای

 لباسی و برهنگی رنج نکشيم، برای اين که کودکانمان زير فشار فقر به حاشيه خيابان ها خود و بچه هايمان از بی

از نشينی نگرديم، برای اين که  پرتاب نشوند، برای اين که دائمًا به خاطر نداشتن اجاره بهای مسکن تهديد به بيابان

اين که مثل انسان زندگی کنيم احتياج داريم که دستمزدهايمان  برق و آب آشاميدنی محروم نمانيم و در يک کالم برای

 ما به صورت بسيار ساده و با محاسبات سرانگشتی نشان. توليد ساالنه مان تعيين گردد با رجوع به محصول کار و
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همين شرايط هولناک استثمار  حصول کار و توليد اجتماعی حتی درداده ايم که در جامعه ما با توجه به سطح کنونی م

در . تومانی به عنوان حداقل دستمزد برخوردار باشيم  هزار۶٠٠و توحش سرمايه باز هم بايد از يک دستمزد ماهانه 

 که توضيح داده ايم. اين سطح دستمزد حق مسلم هر انسانی در اين جامعه است همين محاسبات نشان داده ايم که

به همين . کند سرمايه دار و دولت سرمايه داری است که انسان ها را از کار بيکار می. کارگر نيست بيکاری جرم

در . حتی در ايام بيکاری نيز داشته باشد  هزار تومان دستمزد را۶٠٠دليل حق مسلم هر کارگر بيکار است که همين 

کليه امکانات الزم برای دارو و درمان و بهداشت کامًال ايم که  همين راستا نوشته ايم و با دليل نشان داده

کامل يک  بسيار صريح خاطرنشان ساخته ايم که هر زن خانه دار بايد حقوق. کارگران وجود دارد برای همه رايگان 

 پرداخت اين ميزان دستمزد به آنان از  هزار تومان در ماه را دريافت دارد و امکان۶٠٠کارگر شاغل در سطح همان 

 سال بايد از يک مستمری ثابت ١٨داده ايم که هر انسان زير  در تکميل همين مسائل توضيح. همه جهت فراهم است

 ايم که در همين جهنم استثمار و بربريت سرمايه باز هم امکانات تحقق اين خواست وجود برخوردار باشد و نشان داده

صاحبان سرمايه و دولت آن  بر  ی تحميل همين حقوق مسلم مبارزه ضدسرمايه داری در وهله نخست مبارزه برا. دارد

قدرت مبارزه طبقه ما را يکجا برای تحميل  تشکل ضدسرمايه داری و سراسری نيز ظرفی است که کل. ها است

اگر ما بتوانيم چنين کنيم، اگر بتوانيم به طور سراسری . متمرکز می سازد همين مطالبات پايه ای بر اين نظام بسيج و

را فقط با  تحقق اين خواسته ها وارد مبارزه شويم و اگر اين مبارزه و متحد شدن و متشکل گرديدن تشکل حولو م

جنبشی که . داری را سازمان داده ايم ضدسرمايه  اتکا به نيروی طبقه خود انجام دهيم، آنگاه عمًال يک جنبش واقعی 

 و برای به شکست کشاندن و سرکوب آن وارد ميدان روياروی آن طبعا طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه هم در

ما . جنبش رابطه خريد و فروش نيروی کار يا همان رابطه توليد ارزش اضافی است محور تمرکز اين. خواهند شد

همگانی و امکانات  آنيم که درصد هر چه بيشتری از محصول کار و توليد ساالنه مان صرف معيشت و رفاه خواستار

سرمايه داران نيز می خواهد که سهم هر چه عظيم  نيازمان شود، در مقابل طبقه سرمايه دار و دولتاجتماعی مورد 

ارتش پيکار ما در اين . اضافه ارزش و به سرمايه جديد خود مبدل سازند تری از اين محصول کار و توليد را به

نيروهای نظامی و  ايه دار نيز با دولت وطبقه سرم . طبقاتی، قدرت متشکل و متحد آحاد طبقه مان است ميدان مبارزه

 کنيم که  در همين جا است که ما بايد تالش .انتظامی و زرادخانه سرکوب خود در همين ميدان به سراغ ما خواهد آمد

 باال بريم و به ميزانی که اين  قدرت تعرض خود را. انديش تر مبارزه کنيم نيرومندتر شويم، آگاه تر گرديم، و چاره

در همين . کنيم را باال می بريم مطالبات اساسی تر و مهم تر و تعيين کننده تری را بر دشمن تحميل يکارقدرت پ

سياسی و همه مطالبات طبقاتی و  جاست که برابری کامل حقوق زن و مرد، الغای کامل کار کودک، آزادی های

در اينجا هر پيشرفت ما يک عقب . مضدسرمايه داری می سازي  يک به يک سنگر مبارزه ضدسرمايه داری خويش را

ما در همين راستا با تمرکز بيشتر و . سرمايه به طور واقعی يک عقب نشينی ماست نشينی سرمايه و هر تعرض

هموار و هموارتر  قدرت طبقه مان، دولت سرمايه داری را به چالش می کشيم و جاده استقرار جامعه نوين را بيشتر

برپايی ظرفی متناسب با پيشبرد اين مبارزه  داری يعنی همين، و سازمانيابی ما بايدمبارزه ضدسرمايه . می سازيم

هر حلقه مبارزه را به . طبقه در مقابل نظام سرمايه داری قرار گيريم ظرفی که از درون آن به صورت يک باشد، 

آگاهی به سطح شناخت   پائين تربيشتر طبقاتی خود تبديل کنيم، از مطالبه ای به مطالبه باالتر، از سطح کانون آگاهی
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مستحکم تر، از بی افقی به افق روش رهايی و از  و آگاهی شفاف تر، از انسجام کمتر به سازمانيافتگی قوی تر و

در همين گذر است که آگاه تر و نيرومندتر و . اقتدار عليه سرمايه صعود کنيم پلکان نازل تر اعمال قدرت به قله رفيع

   . و متشکل تر می شويم و سرانجام کل وضعيت موجود را تغيير می دهيمو متحدتر افق دارتر

امکانات ادامه کار   نيز مثل همه سال های قبل تعطيل شدن کارگاه ها و بيکارسازی به استناد فقدان٨۶در سال . ٣

دن و عوام دروغ بو. سرمايه داران بوده است يکی از رايج ترين و وسيع ترين حوزه های کشمکش ميان کارگران و

در شرايطی که بر پايه تمامی آمارها و ارقام منتشره . هيچ توضيحی نيست فريبی کارفرمايان در اين زمينه ها نيازمند

به  آمار دولت سرمايه داری، صاحبان سرمايه های کوچک و بزرگ در قبال هر تومان دستمزدی که از سوی مرکز

کار برايشان وجود ندارد  سازند، اين حرف که گويا امکان ادامه تومان سود نصيب خود می ١٢ما پرداخت می کنند 

سرمايه در جستجوی سود افزون تر آن هم در جامعه  تمام بحث بر سر اين است که. فقط عوام فريبی و شيادی است

بدترين وضعيت قرار دارد و قادر به مهار هيچ تهاجم و توحش هيچ صاحب  ای مانند ايران که جنبش کارگری در

اين  در قبال. خيلی سريع يک عرصه کم سودتر را رها کرده و به سراغ عرصه پرسودتر می رود مايه ای نيستسر

کارگيری اين راهکار باز هم نيازمند  اما به. اقدام سرمايه داران ما نيز بايد راهکار مؤثر مبارزه را انتخاب کنيم

می . ا با همه دار و ندار سرمايه داران مصادره کنيمکارگاه ر ما می توانيم. متشکل شدن و اعمال قدرت جمعی است

برنامه  از فروش کارگاه و وسايل آن جلوگيری کنيم و خود توليد و کار کارگاه را. تشکيل دهيم توانيم شورای محل کار

رفرمايان و که توان مقابله با تهاجم کا برای اين کار اما اوًال قدرت متحد و سازمان يافته ای می خواهيم. ريزی نمائيم

بايد به سهم خود برای ايجاد همان تشکل سراسری و ضدسرمايه داری  اين بدان معنی است که. دولت را داشته باشد

جوامعی مانند  همزنجيران ما در. نياز به پول داريم تا مواد اوليه و مايحتاج توليد را خريداری کنيم ثانيًا. تالش کنيم

اين راهکارها تجارب ارزنده ای کسب  ول چند سال اخير برای پيشبرد موفق جاهای ديگر در ط آرژانتين و برخی

راديکال يکی از بزرگراه های اصلی تجاری کشور را بستند و  آنان به طور مثال در يک خيزش همگانی. کرده اند

. داد ادامه خواهندپرداخت کل هزينه الزم برای راه اندازی کارگاه از سوی دولت به راهبندان  اعالم کردند که تا قبول

اين خيزش ها را با موفقيت کامل به  کارگران آرژانتين در اين سال ها از اين نوع کارها فراوان انجام داده و غالب

در ... اگر کارگران نفت و آب و برق و پتروشيمی و حمل و نقل و  اگر ما خود را سازمان دهيم،. سرانجام رسانده اند

 .هم بگذاريم، آنچنان نيروی عظيمی خواهيم داشت که از عهده هر کاری بر خواهيم آمددست  اين سازمانيابی دست در

پااليشگاه های نفت آبادان و   تهران يا کارگران-کافی است که فقط يک روز رانندگان تريلرهای جاده بندرعباس 

ا، دست از کار بکشند تا تک واحد، يا پرستاران بيمارستان ه تهران، يا کارگران آب و برق کشور، يا کارگران شرکت

و اهواز و شمال و شرق و غرب و دولت آن ها مجبور به قبول خواسته های ما  تک سرمايه داران در تهران

اعتصابات  نخستين اخگر اين نوع اعمال قدرت های جمعی کارگری در آسمان کشور پديدار شود آنگاه  اگر .شوند

امکان ادامه کار اخراج نخواهند   را از صدها کارخانه به جرم عدممعلمان به سادگی دچار شکست نخواهد شد، ما

پرتاب کردن ما به باتالق بيکاری و گرسنگی  تعطيل کارخانه ها و برای مقابله با توطئه سرمايه داران در زمينه. کرد

دستور  کارگری درزمينه مصادره اين واحدها و برنامه ريزی کار و توليد آن ها توسط شوراهای  بايد تدارک الزم در

مبارزه برای ايجاد تشکل ضدسرمايه  اين امر، همان گونه که گفتيم، می تواند و بايد بر بستر تالش و. کارمان باشد
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    . داری و سراسری ما صورت گيرد

ماه، دارو و   هزار تومان در۶٠٠سراسر کشور و از درون تمامی مراکز کار و توليد حول حداقل دستمزد اگر ما در 

 سال، ١٨مستمری کافی برای تمام افراد زير  تر و درمان رايگان، حقوق کامل دوران اشتغال برای کليه بيکاران،دک

نظاير اين ها دست در دست هم نهيم چنان شط خروشان نيرومندی  حقوق کامل يک کارگر شاغل برای کار خانگی و

بيائيد در  .هيچ نيرويی قادر به مهار آن نخواهد بودعليه سرمايه به راه خواهيم انداخت که  از قدرت طبقاتی کارگری

  .هر کجا که هستيم برای تحقق اين هدف دست به کار شويم

  

  !عليه سرمايه متشکل شويمکارگران 
  )منطقه تهران(هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری  کميته

۶/١/٨٧  

www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com  

 
 
 
 
 

 


