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  !يا قدرت همجوش طبقاتی ضد سرمايه داری يا مرگ

همه واقعيت ها با رساترين صدا فرياد می زنند که طبقه کارگر ايران اگر به صورت يک قدرت همجوش، سازمانيافته 

و شورائی در همه عرصه های زندگی اجتماعی، عليه سرمايه نشورد، ميليونها نفر از نفوس توده خود از کودک خردسال 

اروئی، بی سرپناهی از دست خواهد داد. خيزش متحد شورائی تا جوان و پير را زير فشار گرسنگی، فالکت، فقر، بی د

و ضد کار مزدی اينک نه يک شرط رهائی، حتی نه شرط بهبود معاش و زندگی راحت تر که برای بخش چشمگيری 

از طبقه ما شرط حتمی بقا و زنده ماندن گرديده است. بحث بر سر مبرميت، اهميت و حيانی بودن يک ميدانداری راديکال 

  رائی و سرمايه ستيز نيست، سخن از چگونگی عينيت بخشيدن و تحقق آن است. شو

موانع همجوشی و سازمانيابی طبقاتی کارگران، اساسا بيرونی است. طبقه کارگر يگانه طبقه اجتماعی تاريخ است که 

، پيوندی ندارند که بندکل آحادش در شالوده معاش و هستی اجتماعی خود، نه فقط دليلی برای تعارض منافع يا موانع هم

بند زندگی آنها فرياد سرکش نياز به داشتن استخوانبندی واحد پيکار برای جنگ شعله ور عليه موجوديت سرمايه داری 

است. در اين شکی نيست، اما کارگران يکی از دو طبقه اساسی جامعه سرمايه داری هستند، در قعر اين جامعه زندگی 

رودستند، از کار و حاصل کار و پويه تعيين سرنوشت زندگی خويش جدا هستند. همه جا، می کنند، استثمار شونده و ف

درهمه وجوه زيست و کل حوزه های زندگی، زير فشار افکار، باورها، ارزشهای اجتماعی، فرهنگ و ايدئولوژی ماهيتا 

يشرفت ها در تمامی حوزه های باژگونه پرداز و ماوراء ارتجاعی بورژوازی می باشند. با اينکه همعصر عظيم ترين پ

دانش بشری هستند اما بيش از تمامی طبقات ديگر تاريخ زير آوار وارونه پردازی ها، مسخ سازی ها، و تحجرآفرينی 

سرمايه قرار دارند. هيچ شکل توليدی ماقبل سرمايه داری ظرفيت سرمايه برای استتار استثمار، بی حقوقی، ستمکشی، 

ائی سرشتی خود را نداشته است و بورژوازی سوار موج همين ظرفيت انحطاط زای سرمايه تبعيض آفرينی و سبعيت ز

کل اين باژگونه سازيها و تحريف پردازيها را با تمامی قدرت، در موحش ترين ابعاد بر شعور، زندگی و حتی پروسه 

  پيکار طبقه کارگر بار کرده است. 

حتی زمان و مکان کار اضافی خود خواندن و نوشتن داشته باشد،  بدون اينکه سوادرعيت در سياهی زار قرون وسطا، 

برای ارباب فئودال را از آنچه برای زندگی خود انجام می ديد متمايز می ديد و باز می شناخت. ضرب کشنده شالق 

 کار برده حتی وقتی را که برای خوداربابان را با سلول، سلول وجودش درد می کشيد و از تحمل آن عاصی می شد. 

کارگر درعصر شکوفائی طغيان آميز دانش ها، برای شناخت آنچه سرمايه بر می کرد، کار برای برده دار می ديد، 

سر به آسمان سائيده مواجه است. سرمايه از زمين و آسمان به او  محکم سرش آوار کرده است با اشکال عديده سدهای

را به تمام و کمال پرداخته است!! قانون استثمار سبعانه خود را القاء می کند که نيروی کار وی را خريده و بهای آن 

قانون حيات و رفاه و امنيت کارگر جار می زند!! دولتش را دولت کل جامعه از جمله کارگر می خواند!!، کل نظم ارزش 

هل زير فشار ج افرائی و خودافزائی خود را نظم زندگی و آسايش او تصوير می کند. هيچ طبقه ای در تاريخ اين گونه

آفرينی، وارونه بافی، توهم زائی و از خود بيگانه سازی نبوده است. سرمايه اين کار را فقط در هيات آشکار، زير بيرق 

خاص خود، با دولت و قانون و نظم و نهادهای مدنی و فرهنگی شستشوی مغزی خود انجام نمی دهد. عين همين شعبده 

هم انجام داده و انجام »!! ضديت با سرمايه داری«ون، حتی در خاکريز ياپوزيس ها را در سنگر بازی ها و فريبکاری



می دهد. بورژوازی طبقه ای متشت است، اليه ها و آحادش بر سر سهام سود، سرمايه، مالکيت و قدرت با هم اختالف 

توده های کارگر می آرند، ون نشين هستند. کل آنچه حاکمان بر سر يدارند، همواره بخشی حاکم و بخشی ديگر اپوزيس

ونها هم زير بيرق های ديگر، به شکلهای ديگر و با جار و جنجالهای متفاوت، بر سر جنبش کارگری می آورند. ياپوزيس

رابری ب«در اينجا هم فرياد قانون ساالری، حزب آفرينی، دموکراسی طلبی، مدنيت پرستی، حقوق بشر، عدالت جوئی، 

! از همه سو بلند است و از همه مجاری بر سر طبقه کارگر و پويه پيکارش سرشکن »!استثمارستيزی«حتی » طلبی

می گردد. کل اينها، سدها و موانع سر راه سازمانيابی متحد شورائی و ضد سرمايه داری توده های کارگرند. هر گام 

اشتن همه اين سدها و عبور تالش برای خيزش متحد شورائی کارگران عليه سرمايه، نيازمند مبارزه ريشه ای برای برد

از تمامی اين موانع است. سدها و موانعی که ذاتا بيرونی هستند اما توسط سرمايه و بورژوازی به مسائل بسيار سخت 

  جان، مقاوم، فرساينده و کوبنده اندرونی جنبش کارگری تبديل شده اند. 

به تار و پود واقعی تشکيل دهنده هستی طبقاتی،  برای چالش اين سدها، راهی نيست جز اينکه به همان هستی اجتماعی،

خود به کارگر بودن و فروشنده نيروی کار بودن خود باز گرديم، ريشه کل استثمار، فقر، فالکت، گرسنگی، بيخانمانی، 

فرودستی، بی سرپناهی، تبعيضات وحشيانه جنسی، آلودگی های هالکت زای زيست محيطی، بی داروئی، بی آموزشی 

زی های ديگر خود را در همين جا کاويم. از همين جا، همين هستی واحد طبقاتی و اجتماعی، همين کارگر و و سيه رو

فروشنده نيروی کار بودن عزيمت کنيم، انجام اين کار يا برداشتن نخستين گام در اين راه معنای زمينی، طبقاتی و جنبشی 

ن کارخانه و آن کارخانه، اين يا آن مرکز کار، سد کارگر صنعتی، معينی دارد. اولين سدی که بايد بشکنيم، سد تعلق به اي

کشاورزی، ساختمانی، فروشگاه، حمل و نقل، بنادر، معلم، مترجم، پرستار، روزنامه نگار، شاغل، بيکار، محصل، بدون 

 يکی از اين تحصيل بودن، سد صنف بازی، تعلقات حرفه ای، شغلی و نوع اينها است. مادام که هر بخش ما خود را در

صندوق ها محصور کرده است، کل برد قدرت ما نيز در چهارديواری فرساينده اين صندوق ها زندانی است. بايد اين 

جعبه های پوشالی ساخته و پرداخته سرمايه و طبقه سرمايه دار را در هم خرد کنيم، از اين صندوق ها بيرون آئيم تا 

ريشه ای خود را باز بينيم، اصل خود را دريابيم، وجود طبقاتی و قدرت صدای همديگر را بشنويم، وحدت بنيادی و 

تاريخساز طبقه خويش را لمس، رؤيت و تعمق کنيم، چگونگی اعمال و به کارگيری اين قدرت را شورائی و متحد، تعقل 

انشجو، معلم، نظافتچی، دو تدبير نمائيم. ما مشتی جوشکار، فرزکار، آهنگر، فلزکار، صافکار، نجار، بنا، عمله، راننده، 

رمايه، ات، نقش ها و پوششهائی است که سو نوع اينها نيستيم، اينها تعين دستفروش، نانوا، خياط، نخريس، بافنده، پرستار

توليد سرمايه داری و پويه ارزش افزائی سرمايه بر وجود ما بافته است. اساز و کارهای سرمايه برای ادغام و انحالل 

در چرخه خودافزائی خود است. ما کارگر، طبقه کارگر، خالق کل سرمايه ها، ثروت ها، خالق منشاء وجود انسانی ما 

و بنياد همه قدرت ها هستيم، يک طبقه ايم و به اعتبار کارگر بودن و هستی اجتماعی خود يک تن واحد می باشيم. بايد 

ائی، متحد و سازمان يافته ضد کار مزدی با اين تن واحد دست در دست هم نهيم و يک قدرت همجوش، يگانه، شور

گرديم. دومين سدی که بايد خرد کنيم و از سر راه برداريم. سد سهمگين تعلقات پوچ و فاجعه آميز سکتی، سنديکائی، 

حزبی، مسلکی، عقيدتی است. کل اينها نيز صندوق ها و زندانهای آفريده سرمايه برای تکه، پاره کردن قدرت واحد 

  مايه داری ما هستند. جنبش ما از آغاز تا پايان در چند جمله قابل تلخيص است: طبقاتی ضد سر

ما می خواهيم بر سرنوشت کار، توليد و زندگی خود مسلط گرديم. می خواهيم متحد ، شورائی، بدون هيچ دولت يا قدرت 

ان را صرف متعالی ترين شکل باالی سر، با دخالتگری نافذ، آگاه و کامال برابر همه آحاد، کل حاصل کار و توليدم

معيشت، رفاه، سالمتی، بهداشت، درمان، آموزش، مسکن، تفريح، آسايش، رشد و پرورش کودکان، نگهداری سالمندان، 

محيط زيست پالوده از آلودگی و بيماری، تعالی بدون مرز جسمی و فکری کل آحاد خويش کنيم. می خواهيم هيچ ذره از 



ه نشود، ريشه هر نوع تبعيضات جنسيتی، هر گونه کودک آزاری، هر شکل فقر و نداری حاصل توليد و کارمان سرماي

و فروماندگی را از جای برکنيم. به وجود دولت باالی سر پايان دهيم، کار مزدی، رابطه خريد و فروش نيروی کار، 

بايد تار و پود وحدت ما گردد طبقات و هر شکل استثمار و نابرابری را از صفحه تاريخ محو سازيم. آنچه می تواند و 

اينها است. واقعيتها، دردها، رنجها و نيازهای سرکش راستينی که از ژرفنای زندگی ما می جوشند، می خروشند و 

جوشش، خروش و طغيانشان سيل پيکار ما را راه می اندازند. پايه های استوار وحدت، همسنگری، همرزمی، هم افقی 

ک نکته بسيار اساسی و حياتی در اين مورد آنست که ارتجاع بورژوازی در هر دو جبهه و همجوشی ما اينها هستند. ي

ون تاريخا تالش کرده اند تا پيش کشيدن اين خواست ها، افق و انتظارات از سوی ما را نوعی رؤيابافی يحاکم و اپوزيس

تاريخ است، مطرح کردن اين دورنما و و خيال پردازی القاء کنند!!! اما اين کثيف ترين دروغ، فريبکاری و شيادی در 

انتظار و خواست از جانب ما معنای زمينی بسيار روشن و شفافی دارد، حرف ما اين نيست که رؤياهای زيبا به هم بافيم 

و در دشت خياالت به سياحت پردازيم. بحث اين است که مبارزه همه جا جاری، اعتراضات همه جا ساری و کارزارهای 

را به هم پيوند زنيم، قدرت متالشی، گسسته، فروپاشيده و از هم گسيخته خويش را متحد، همساز، يکی  مشتعل روز خود

کنيم، يک قدرت سازمان يافته شورائی سراسری شويم، اگر اين کار را نکنيم قادر به تحميل هيچ خواستی بر صاحبان 

ول مزدهای معوقه مبارزه می کنيم و حاصل تمامی سرمايه و دولتشان نخواهيم بود. کما اينکه چندين دهه است برای حص

اين مبارزات فقط شکست پشت سر شکست بوده است. در هفت تپه، هفت هفته است که می جنگيم اما هيچ سرمايه داری 

را مجبور به قبول هيچ خواست محقر و ذليالنه خود نکرده ايم. اساس حرف آنست که با اعتصابات متالشی محصور در 

مراکز کار، با کوبيدن مشت بر ديوار قفس ها و ديواره صندوق ها، با راهپيمائی چند صد نفر کارگر اين  چهارديواری

يا آن شرکت به هيچ نتيجه ای نمی رسيم و هيچ سطح انتظار خويش را بر طبقه سرمايه دار و دولتش تحميل نمی کنيم. 

رمايه دار به شنود اعتراضات، همه و همه در گرو موفقيت هر اعتصاب، تحقق نازل ترين مطالبات، مجبور کردن هر س

اين قرار گرفته است که يک قدرت سازمان يافته متحد شورائی و ضد سرمايه داری گرديم. بايد کل مشغله، کار، زندگی، 

چاره گری، تدبير و راه حل انديشی همه ما اين گردد. شيرازه حرف ما اين است و سؤال بنيادی و سرنوشت ساز در 

جا آنست که اگر اين واقعيت زمينی غيرقابل انکار را قبول کنيم، اگر بپذيريم که بدون داشتن اين قدرت، بدون  همين

سازمانيابی سراسری، متحد و شورائی اين قدرت، بدون اعمال اين قدرت عليه سرمايه قادر به تحقق هيچ مطالبه ای 

نگاه پيکار روز و جنبش جاری ما کدامين هويت، استراتژی، نيستيم، اگر دست به کار معماری بنای اين قدرت گرديم، آ

تاکتيک، راهکار، دورنما و رويکرد را احراز خواهد کرد؟ آيا در مسير کارزار برای برپائی اين قدرت سازمان يافته، 

آدم  متحد، شورائی و سراسری، بيرق زنده باد سرمايه داری و حراست از بردگی مزدی خواهيم افراشت؟؟؟!!! کدامين

بی شرم بدون هيچ آبرو يارای نشخوار چنين ترهاتی دارد؟؟!! معلوم است که همه جا با رساترين صداها فرياد سر خواهيم 

داد که خواستار تسلط کامل بر سرنوشت کار، توليد و زندگی خويش هستيم، فرياد خواهيم زد که دست به کار معماری 

ميزانش را با تمامی تدبير و چاره گری بر سر سرمايه داری فرو کوبيم،  اين قدرت هستيم تا هر اندازه، هر سطح و هر

با کوبيدن آن بر سر سرمايه، اوال سرمايه داران و دولتشان را پيروزمندانه به عقب نشينی، به قبول خواسته های روز 

 ، ضد سرمايه داری تر و ضدخود واداريم، ثانيا اين قدرت را عظيم تر، سازمان يافته تر، آگاه تر، متحدتر، شورائی تر

کار مزدی تر سازيم. يک جنبش پرشکوه استخواندار شورائی ضد بردگی مزدی پديد آريم، همان جنبشی که يگانه گورکن 

واقعی سرمايه داری است. همان جنبشی که بدون آن هيچ سخنی از محو سرمايه داری نخواهد بود. شيرازه و بنمايه کالم 

رايطی هستيم که دو راه بيشتر در پيش روی خود نداريم. يا آماده برپائی يک قدرت سازمانيافته، ما اين است و اينک در ش



شورائی، سراسری و ضد سرمايه داری شويم و دست به کار محو بردگی مزدی گرديم. در غير اين صورت آماده مرگ 

  سرمايه باشيم.دستجمعی زير فشار استثمار، گرسنگی، فقر، فالکت، جنايت و هولوکاست آفرينی 

  کارگران ضد سرمايه داری 

   1399ششم مردادماه 

  

  1399جنبش کارگری ايران در تير ماه سال 

مورد بوده  187روند افزايش اعتراضات و اعتصابات کارگری که از خرداد آغاز شده بود ادامه دارد و ماه تير شاهد 

حرکت کارگری داشتيم. از  127و سال پيش از آن  128ايم. اين در حالی است که در همين ماه، در سال گذشته 

ه در اين مدت چشمگير است نه تعداد اعتصابات بلکه فقدان نمودارها پيدا است که نسبت اعتصابات کاهش يافته است. آنچ

ه تنها چالش اين ن در مقابل سرمايه و طبقه حاکم است.نبود يک قدرت کارساز طبقاتی  يا يک جنبش سازمان يافته طبقاتی

 تنها دليل آرامش طبقه حاکم و دولتش در طوفان بحران سرمايه داری، در عين عجز و رگ کارگران ايران بلکه بز

 یب ،بيکاری ی،فشار گرسنگاز حل کوچکترين مسائل و مشکالت سر راه چرخه سود و انباشت سرمايه است.  زبونی

و نشان  اعتراض انيعص آورده است. وهرا به ست کارگران همه استثمار سرمايه داریاز  یمرگ ناش ، فقر ویداروئ

می بايست دست . روز تبديل شده است جاری هر به وقايعداران و دولت آنها  هيسرما ه،يسرما هيدادن خشم و قهر خود عل

 روزمره کارزار در قدرت نيا از یريگ بهره شور و یطبقات قدرت به رجوعبسوی ساير کارگران دراز کنيم زيرا 

حرکت کارگری متعلق  75ز کل اعتراضات و اعتصابات اين ماه ا .است ما خواست هر موفقيت الزم جزء و مهمترين

و مناطقی از استان هرمزگان اند. مناطق صنعتی، شاهرگ حياتی  پارس جنوبی و کنگانبه منطقه خوزستان، عسلويه 

لف اعم از شهرداری ها، صنايع نفت و گاز و رژيم اسالمی سرمايه با جمعيت ميليونی کارگری در حوزه های مخت

 برق ،قوی فشار هایپستو برق  هنآ راه فنی ابنيه خط خدماتی شرکتپتروشيمی تا نيشکر هفت تپه، فوالد، راه آهن 

که اگر سازمانيافته شورايی عمل نمايند قادر خواهند بود تمامی اقتصاد و بخش مهم و اساسی توليد سود سرمايه  یاستان

 اکنونت پيش روز چهل و چند از که تپه هفت کارگرانرا متوقف کرده و حاکميت سرمايه را به چالش بکشند. اما در عمل 

 بموقع پرداخت“ خواستار شوش شهر خيابانهای در راهپيمايی و ریفرماندا مقابل تجمع برپايی با اند کشيده کار از دست

 های ترچهدف تمديد، اخراجی همکاران کاره ب بازگشت ،شرکتدولتی شدن  شغلی، بالتکليفی وپايان بيمه وحق دستمزد

 2 نشدن پرداخت به اعتراض در اراک هپکو شرکت کارگران. باشند می ”سدبيگی اميد محاکمه و بازداشت و درمانی

 داشتن دست در با کارگران. کردند تجمع شرکت مديريت مقابل و زدند اعتصاب به دست خود معوقه دستمزد ماه

 يتمدير عزل خواستار کارگران ما« »کفايتبی مديران صنعت، داعشيان: «کردند بيان را خود اعتراض پالکاردهايی

همات کمتر اسير تو جنبش کارگری ايران هر چند، ماست جنبش اسفبار وضع ايناز جمله شعارها بود!! »!! هستيم فعلی

 افکار مسموم توليد شده توسط سرمايه و رفرميسمتنزل کرده است.  سطح نيتر نيتا پائش انتظارات سنديکايی است، اما

خشم  یضاتا وارد ف دکوش می! و ددان می رانيمد یدانش یقانون کار و ب یها یکل مشکالت را در کاست شهيرکه 

 هيتا حرف دل کارگران را به نفع سازش با سرما می کندکند، تالش  فيمماشات تلط یفضا را برا نيکارگران شود و ا

که کارخانه و کل شرکت و شرکت ها  است نيا دخروش ید و منز یآنچه در وجود کارگران موج ماما کند.  یبازپرداز

را به دست  ديکار و تول یزيو برنامه ر ميشرکت را تصرف کن بايد است. ما آنهاو استثمار  ديلکار و تو ميمحصول مستق

 مارشبرای اين کار نيازمند قدرت هستيم. قدرتی که داريم اما متالشی و از هم پاشيدن و بدون هيچ انسجام است.  .ميريگ



، ميده یسر م اعتراض ادي، فريمکن یمبارزه م. کننده است رهيفزون و خاروز اين روز ها مان اعتصابات اعتراضات و

محصور در چهارديواری کارخانه ها نمی توانيم اعتصابات و اعتراضات  اما با يمتا قدرت خود را ظاهر ساز يمکوش یم

يک قدرت سازمان يافته سراسری ضد سرمايه داری شويم. بايد به سوی هم بشتابيم. خواست های ما واحد است، دردهای 

ما يکی است، اعتراض ما عين هم است. اما پراکنده و متالشی و زبون می باشيم.  مادام که چنين است قادر به تحقق 

 خوراک، و خورد است، ميليونی ما 60 جمعيت زندگی نياز که آنچه برابر چندين روز هرستی نمی شويم. هيچ خوا

 يمعظ ابعاد دررا  چيز همه. کنيم می توليد ديگر کاالهای دنيای و خانه وسائل رفاهی، امکانات و دارو مسکن، پوشاک،

 دار يهسرما وحوش سرمايه کنيم می توليد چه هر زيرا مفلوکيم و ، پشت بام خوابگورخواب گرسنه، خود اما آفرينيم می

 ترين عظيم مبنا برهمين و موجوديم جامعه نيست و هست کننده توليد ما. شود می اسالمی جمهوری درنده حاکمان و

 ديردد. باما گ نيکننده، اثرگذار، حادثه آفر نييقدرت تع یتجل ديمبارزه ما با .باشيم می چيز همه تغيير به قادر نيروی

 یدار هيو ضد سرما یشورائ ،یسراسر ديکار با نيا یما کند. برا یخواست ها ميدار و دولتش را تسل هيطبقه سرما

  . ميمتشکل گرد

  

  

 



  ١٣٩٩ مرداد ٢ ابراهيم پاينده

  

   بان است.آ اعدام شورش کارگری ،اعدام سه معترض

  بشوريم! عليه اين حکم، سراسری

سال، تمام وقت درو می کند. حمام خون بر پا  40ماشين کشتار فاشيسم اسالمی اسالمی سرمايه اين روزها مثل کل اين 

می دارد و طوفان مرگ راه می اندازد. رژيم آن می کند که نياز بقای سرمايه داری است. در همين راستا دامنه کشتار 

ستش برخالف آنچه خيليها می پندارند، به جوخه های اعدام، ميدانهای و هولوکاست آفرينی سرمايه و حاکمان اسالمی فاشي

دار و احکام صادره بيدادگاهها محدود نمی گردد. سرمايه و حکامش همواره، از جمله همين روزها در هر ساعت صدها 

اران وابی و هزو هزاران کارگر و کارگرزاده را با تيغ تيز گرسنگی، فقر، بی داروئی، گورخوابی، آوارگی، کارتن خ

سيه روزی ديگر به ورطه مرگ می اندازند. شورش آبان خيزش پرشور، خشماگين و قهرآميز ميليونها نفر از همين 

محکومان بود. توده کثير کارگران نفرين شده ای که محکمه شرع و عرف و مدنيت و حقوق و ديکتاتوری و دموکراسی 

داروئی، بيخانمانی و مرگ ناشی از اين فالکت ها محکوم کرده بود. رژيم سرمايه آنها را به فقر، گرسنگی، بيماری، بی 

اختاپوسی اسالمی سرمايه از لحظه ظهور تا امروز هميشه و در همه حال خود را در معرض اين شورش ها و طغيانها 

کم س می کند. حديده است. اما فشار اين خيزش و عصيان را اينک بسيار بيشتر از هر زمان ديگری بر سينه خود احسا

گواه بسيار  امير حسين مرادی، سعيد تمجيدی و محمد رجبی،اعدام سه جوان معترض فعال در شورش کارگری آبان، 

بارز دهشت و هراس حاکمان دژخيم سرمايه از قريب الوقوع بودن حتمی اين شورش ها است. حکم اعدام اين انسان ها، 

خيزش طغيان آميز آتی توده های کارگر، عليه طبقه کارگر و جنبش  اعالم جنگ جمهوری اسالمی سرمايه داری عليه

کارگری ايران است. مقابله با اين توحش و جنايت نيز امر حتمی و فوری کارگران ايران و دنيا است. رژيم با صدور 

ين حکم حکم اعدام اين سه انسان، حکم حمام خون جنبش و شورش در حال وقوع ما را صادر کرده است. برای لغو ا

بايد سراسر جهنم سرمايه داری را ميدان شورش و جنگ عليه سرمايه داری و حاکمانش ساخت. بايد چرخ کار و توليد 

  سرمايه را در سراسر اين جهنم از کار انداخت. بايد نظم اقتصادی و سياسی سرمايه داری را همه جا مختل کرد. 

  کارگران ضد سرمايه داری             

  

  برای کارگران» اعدام نکنيد« درس هشت

 98وحوش حاکم اسالمی سرمايه، حکم جنايتکارانه اعدام سه کارگر عاصی حاضر در شورش پرشکوه کارگری آبان 

را اعالم و آماده اجرا ساختند تا شايد از اين طريق دهها ميليون کارگر گرسنه خشماگين را از طغيان باز دارند. رژيم 

انفجار مهارناپذير قهر کارگران و با هدف ايجاد هراس در دل استثمارشوندگان عاصی کارگر زير فشار وحشت از وقوع 

تسليم ) را امير حسين مرادی، سعيد تمجيدی و محمد رجبیکارگر مبارز ( 3از فرجام اين شورش، عزم جزم کرد تا 

جای آنکه هراس آفريند، مقهور  به» باد کاشت و طوفان درو نمود« جوخه اعدام کند. فاشيسم اسالمی بورژوازی اما 

 »آب جوی آمد و غالم ببرد –شد غالمی به جوی که آب آرد «اعتراض و هراس آفرينی انسانی ناراضيان خشمگين شد. 

طوفان اعتراض اينترنتی انسانهای مخالف اعدام پايه های اقتدارش را لرزاند و هيچ چاره ای نديد سوای آنکه عجالتا، 

ولو عوامفريبانه و برای چند صباحی دست به عقب نشينی زند. اينکه آيا اين سه کارگر مبارز عاصی را بعدا روانه 

؟ پرسشی است که پاسخ آن را قطعا، تنها و تنها، در ابعاد اعتراضات و مقاومت های آتی عاصيان ميدان تير کند يا نکند



عليه اعدام می توان جستجو نمود. اما آنچه رخ داده است تا همين جا درس عبرت بسيار عظيمی برای کل توده های 

ليون معترض می توان درنده ترين رژيم کارگر ايران است. عصاره درس اين است. وقتی که با طوفان اينترنتی چند مي

ميليون نفوس طبقه کارگر ايران نبايد صداهای خفه،  50اختاپوسی سرمايه داری را به عقب نشينی واداشت. چرا ما 

مرده، بدون هيچ پژواک و فاقد هر نوع تأثير خويش را از زير آوار چهارديواری کارخانه ها و مراکز کار خارج سازيم، 

صدا شويم. چرا نمی توانيم يک قدرت سازمان يافته شورائی ضد سرمايه داری گرديم. ما که هميشه و همه چرا نبايد هم

جا و در سراسر جهنم سرمايه داری، در نقطه نقطه قلمرو حاکميت فاشيسم درنده اسالمی سرمايه در حال اعتصاب و 

گن و همجوش کنيم؟!! چرا نمی توانيم يک اعتراض هستيم. چرا نمی توانيم اين اعتصابات را همصدا، همسنگر، هم

قدرت متحد شورائی در حال طغيان عليه اساس موجوديت سرمايه داری شويم. چرا بايد شب و روز به ترهات کثيف و 

ون ها، احزاب، سنديکاها، حزب بانان و يبی شرمانه مردارخواران کثيف سوداگر قدرت و شيارگر سود، به اپوزيس

ان وقتی که فقط با طوف»!!! ظهور رهبری باالی سر يگانه راه رهائی بشريت است«م که گويا سنديکاسازانی گوش دهي

ميليون آدم می توان هراس آفرينی هارترين رژيم فاشيستی سرمايه داری را به هراس زدگی و احساس وحشت  4اينترنتی 

ها بايد تا اين سطح زبون، ذليل، گرسنه، تبديل کرد چرا ما خالقان واقعی کل سرمايه ها، خالقان واقعی منشا کل قدرت 

مفلوک، فرومانده، گورخواب، نفرين شده و فاقد موجوديت باشيم. آيا اين وضع ننگ آور نيست. قطعا هست. ما که می 

توانيم با همصدائی، همسنگری و همرزمی متحد شورائی خويش کل چرخ توليد سرمايه و سود را در يک چشم به هم 

تا فراسوی سرخس و تا بازرگان از چرخش باز داريم، ما که می توانيم شيرازه نظم اقتصادی، زدن از ساحل خليج 

سياسی، مدنی و همه چيز اين کهنه نظام ضد بشری را در هم کوبيم چرا بايد ساليان متمادی کل اعتراض و مبارزه خود 

  ه جا زبونانه شکست خوريم. را در خواست پرداخت مزدهای معوقه قفل کنيم و در حصول همين خواست نيز هم
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  يورش عوامل قهر فاشيسم اسالمی سرمايه و دستگيری کارگران هفت تپه

 30کارگران هفت تپه امروز سی امين روز اعتصاب و پيکار از دور جديد مبارزات خويش را پشت سر نهادند. آنان 

هه مزدهای خويش توسط وحوش سرمايه دار و دولت فاشيستی روز تمام است که در اعتراض به مصادره چندين ما

اسالمی سرمايه داری دست از کار کشيده و چرخ توليد را از چرخش باز داشته اند. امنيت اشتغال، تضمين معيشت 

افزايش مزدها، پرداخت بيمه درمان، بهبود شرايط کار و زندگی از جمله خواستهای عاجل و فوری ديگر توده های 

کارگر هفت تپه می باشد. کارگران در طول اين مدت به کرات راهپيمائيهای عظيم اعتراضی سازمان داده اند.  معترض

های شوش و ساير جاها بر پای داشته اند. نواحی مختلف شهر  نتظاهرات وسيع و پرشکوه در محيط کار، در خيابا

يه داری کرده اند. آنان بارها خشماگين و مصمم شوش را ميدان نمايش پيکار عليه صاحبان سرمايه و رژيم هار سرما

اعالم کرده اند که تا حصول خواست ها به مبارزه ادامه خواهند داد. اعتراض و ميدان داری توده کارگر امروز آماج 

شبيخون عوامل قهر و سرکوب فاشيسم اسالمی بورژوازی قرار گرفت. چکمه پوشان مزدور مسلح سرمايه به صف 

کارگر را دستگير و روانه شکنجه گاه ساختند. اسامی  4بردند، آنها را ضرب و شتم کردند و حداقل کارگران يورش 

  دستگيرشدگان به شرح زير است.

  محمد خنيفر – 1

  يوسف بهمنی -2



  ابراهيم عباسی  – 3

  مسلم چشمه خاور  – 4

نگر به حمايت از مبارزات کارگران ما از همه همزنجيران کارگر در سراسر ايران می خواهيم که يکصدا، متحد و همس

هفت تپه برخيزند. عليه دستگيری و شکنجه همرزمان اعتراض کنند. همزمان يک بار ديگر تصريح و تأکيد می کنيم که 

اعتراضات محصور در چهارديواری کارخانه ها و کارگاهها به رغم تمامی عزم جزم، اراده آهنين، فداکاری ها و 

ت. برای تحميل خواستهای خود بر سرمايه داران، دولت سرمايه و نظام بردگی مزدی بايد يک مقاومت ها عالج کار نيس

قدرت متحد طبقاتی، سراسری و ضد سرمايه داری شويم. بايد کل ما ميليون ها کارگر دست در دست هم يک جنبش 

زمان اری را فقط با قدرت سانيرومند سراسری شورائی سرمايه ستيز برپای داريم. قدرت اختاپوسی ضد بشری سرمايه د

يافته شورائی ضد سرمايه داری طبقه خويش می توانيم به عقب رانيم، در هم کوبيم و نابود سازيم. ما اين قدرت را داريم. 

  آن را سازمان دهيم و عليه سرمايه وارد ميدان کنيم.
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  آيا می دانيد که:

برخی ممالک ديگر فروشنده ياخته های بنيادی  و های سرمايه داری سوئد، ايسلند دولتکه دو دهه است  بيش از - 1

)Stem cell به شرکت های بزرگ بيوژنتيک و دارويی شده اند. همه اينها روند کاال شدن تک تک اعضای بدن (

مولکولی مشخص شدند زمان  هزار پروتئين بدن انسان به لحاظ 30 بيش ازاز وقتی که  انسان را به نمايش می گذارند.

شرکت های غول آسای سرمايه داری جنگی عظيم و رقابتی گسترده با هدف مالکيت اين اکتشافات  .است نگذشتهزيادی 

وجود دارد که نقش مغز در سيستم توليد پروتئين ها را ايفاء می کند. سلول های ما  دستگاه پيچيده ای در را آغاز کردند.

می توان ژن ها را بين  بنام ژن ها دارای کد تمامی پروتئين ها هستند. DNAاست. بخشی از  DNAاين دستگاه  همان 

به طور مثال می دانيم که با  موجودات مختلف انتقال داد ولی هنوز انسان از تاثيرات جانبی اين انتقال اطالع کمی دارد.

هدف از  ل را در مقابل حشرات مقاوم ساخت.انتقال ژن باکتری مقاوم در مقابل حشرات، به ذرت می توان اين محصو

GMO )Genetiskt modifierad organism ،عبارت از افزايش بار غذائی محصوالت خام زراعی و دامی (

ايجاد مقاومت در مقابل باکتری ها وقارچها و آفات و البته همه اينها با هدف کاهش هزينه های توليد، ايجاد بازارهای 

  ز به نيروی کار در هر هکتار از طريق تغييرات تکنيکی در کاشت و سرانجام افزايش سودهاست.کاهش نيا، رقابت جديد

و اکنون بخش اعظم  چغندر قندو چند سال بعد  به بازار آمد 1994گوجه فرنگی بود که در سال   GMO اولين محصول

  و بسياری ديگر به اين حوزه توليد می پيوندند.  محصوالت سويا، ذرت، کلراتوليد شکر امريکا را در کنترل خود دارد. 

نوع نان، متجاوز از صد نوع  45کيک و شيرينی،  هاصدغذای آماده کودک،  ده هااکنون  امريکا در بازار مواد غذايی

ليست  ) به فروش ميرسد.GMO)GM Food نوع غذای آماده يخ زده محتوی  120صبحانه (کرن فلکس) و بيش از 

شکال نيمه آماده آنها، آن قدر طوالنی است که اخيراً سايت هايی برای دادن اطالعات در مورد غذاهای اين غذاها و ا

  ايجاد شده است!!  GM Foodغير 

يکی از داليل رشد سريع بازار اين کاالها تبليغات وسيع صاحبان آنهاست، سازمانهايی در جهان به وجود آمده اند که 

 Monsanto, Syngenta, Bayer Crop Scienceطرف غولهای اين حوزه نظير  بسيار فعال با بودجه هنگفت از

 ISAAA )International Service for the Aquisition of Agri-biotechوظيفه تبليغات را بر دوش دارند. 



Applications.1فقط شش کشور با ميزان تقريبی  1994يعنی  در شروع اين دوره ) از جمله اين مؤسسات است% 

کل کشاورزی  %24کشور و حدود  25به  2008د، اين رقم در نتعلق داشت GMOکشاورزی جهان به حوزه توليدات 

به شتاب سير تمرکز سرمايه، شدت رقابت ها، از دور  GMOگفتنی است که روی آوردن سرمايه داران به  دنيا رسيد.

است های بزرگ نيز عميقاً دامن زده است. برای خارج شدن مالکان کوچک مزارع و بلعيده شدن زمينهای آنان توسط تر

استفاده می شود. در اين تکنيک  GMOکپی کردن که نسبتا ارزان است برای  از روشانتقال ژن يک موجود به ديگری 

) می تواند پروتئين مخصوص توليد کند و در نتيجه سيستم fragmentوقتی که سلول تقسيم می شود هر قسمت ژن (

از اين گذشته ژن منتقل شده می تواند در طوالنی مدت  ی، سوای فراگمنت مورد نظر به وجود می آيد.غير قابل کنترل

نتايج مختلفی که قبال پيش بينی نشده است به بار آرد، زيرا توليد در مقياس کوچک و کنترل شده در آزمايشگاه با ژنی 

مراکز بزرگ و مملو از ژن های مختلف و گاه مشابه  بدون رقيب (محيط کامال استريل آزمايشگاه) مسلماً با توليد در

  فرق بسيار دارد.

  

  !!کاش کارگران حرف وزير بهداشت را می شکافتند

ميليون خانوار کارگری را زير فشار گرسنگی، فقر، بی خانمانی و  4عصاره سخن وزير بهداشت آنست که رژيم مرگ 

ميليون گزارش می کند. شمار  4ميليون را  8اين است که  بی داروئی محتوم می بيند. دروغ بزرگ او تا همين جا

ميليون است. رقمی که اگر آن  8ميليون که  4خانواده های در آستانه مرگ ناشی از گرسنگی مولود سرمايه داری نه 

را در متوسط جمعيت روز خانوار ضرب کنيم به سی و چند ميليون می رسيم. همان رقمی که ما هر روز بر آن تأکيد 

کرده ايم. شاه بيت قصيده وزير دليلی است که برای بازگشائی بدون هيچ مرز و محدوده مراکز کار و گسيل سيل وار 

کارگران گرسنه به قتلگاههای کرونا می آرد. او عريان، وقيح و شنيع تصريح می کند که اين سی و چند ميليون کارگر 

اسالمی سايه شورش اين سی و چند ميليون نفوس توده کارگر را بر و کارگرزاده گرسنه آماده انفجار بوده اند. جمهوری 

سر خود سنگين ديده و راه نجات را در اعزام آنها به قتلگاههای کرونا کرده است. آنچه وزير بهداشت می گويد سخن 

 کارگریصريح کل جمهوری اسالمی است. تصميم دولت روحانی به دادن وامهای يک ميليونی به چند ميليون خانواده 

نيز از همين جا ناشی می گردد. کل اينها چاره انديشی فاشيسم بشرستيز بورژوازی برای بستن سد بر سر راه طغيان 

  کارگران گرسنه و بی خانمان است. 

همه وحوش سرمايه از وخامت اوضاع اقتصادی می گويند و ريشه فقر و فالکت و گرسنگی ما را به اينجا کارگران! 

! سرمايه داری قطعا در گرداب کوبنده بحران ذاتی خود است. اما ارجاع فالکت، بی خانمانی، گرسنگی آدرس می دهند!!

و بی داروئی ما به وخامت اوضاع اقتصادی، بی شرمانه ترين دروغ است. جامعه از تراکم سرمايه دم کرده است. فقط 

ميليارد دالر  200تراکم در حساب ولی فقيه تريليون تومان است. سرمايه م 2500رقم سرمايه سرگردان روز بيش از 

است. ما کارگران، هر روز چندين برابر آنچه که نياز  2500000امريکا است. شمارخانه های خالی سرمايه داران 

ميليون جمعيت کشور است، خورد و خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و امکانات رفاهی، وسائل خانه و دنيای  85زندگی 

يد می کنيم. همه چيز در ابعاد عظيم می آفرينيم اما خود گرسنه، گورخواب و مفلوکيم زيرا هر چه کاالهای ديگر تول

توليد می کنيم سرمايه وحوش سرمايه دار و حاکمان درنده جمهوری اسالمی می شود. ما توليد کننده هست و نيست 

ی باشيم. به عصاره حرف حکام سرمايه فکر جامعه موجوديم و برهمين مبنا عظيم ترين نيروی قادر به تغيير همه چيز م



کنيد. آنها به رغم زرادخانه های غول پيکر قدرت اقتصادی، سياسی، نظامی، شستشوی مغزی، از وحشت طغيان قدرت 

  ما می لرزند. ما را روانه قتلگاه کرونا می کنند تا از خطر طغيان طبقه ما در امان مانند. 

اهه ها چرخ خورده ايم. به قانون و دولت و حقوق سرمايه آويخته ايم. پياده نظام !. نسل بعد از نسل درگمرهمزنجيران

ون نما صف بسته ايم. کل اينها فقط قدرت يمافيای اپوزيس نمسخره اين حزب يا آن سنديکای شده ايم. پشت سر اين يا آ

از پايان گذاريم. قدرت عظيم تاريخس را ما فرسوده و به وضعيت حاضر انداخته است. بيائيد بر اين گمراهه رفتن ها نقطه

خود را شورائی، سراسری و ضد کار مزدی سازمان دهيم. يک جنبش عظيم سازمانيافته شورائی و ضد سرمايه داری 

برپا داريم. با اين جنبش به جنگ سرمايه و فاشيسم اسالمی سرمايه رويم. در اين جنگ بر سينه کل احزاب، اتحاديه ها 

ا چپ نما که می خواهند سوار موج پيکار و قدرت ما شوند دست رد کوبيم. بيائيد کل کارخانه ها و و مافياهای راست ي

مراکز توليد، کل خانه های خالی را با قدرت جنبش سازمان يافته شورائی خود از حلقوم وحوش بورژوازی خارج سازيم. 

  ود ندارد.    بيائيد اين راه را شروع کنيم. هيچ و هزاران بار هيچ راه ديگری وج

  کارگران ضد سرمايه داری 

  

)14ژيم اسالمی سرمايه و قتل عام کارگران درمان (متن تکميلی ر  

مولود نکبت، ادبار و برهوت آفرينی سرمايه، عدم  19طوفان ويرانگر بحران سرمايه داری، اپيدمی مرگ آور کوويد 

دسترسی کارگران به حداقل امکانات درمانی و حفاظتی برای مقابله با هجوم اين بيماری مهلک، ابتالی چندين ميليونی 

فالکت، آوارگی، بی بهداشتی و بدبختی حاصل استيالی سرمايه  چند صد هزارنفری همراه با دنيای فقر، و مرگ و مير 

داری، همه و همه به صورت کوه آسا بر زندگی کل توده های کارگر دنيا آوار است. در اين ميان وضعيت توده کارگر 

ارگران کايران از غالب مناطق جهان رعب انگيزتر، فاجعه بارتر و خرد کننده تر است. اينجا هر نفس کشيدن اعتراضی 

هم توسط فاشيسم اسالمی آماج حمام خون است، هيچ نوعی امکاناتی در اختيار کارگران برای حفظ جان خود از خطر 

بيماری موجود نيست. کل کارگران از خردسال تا لب گور مجبورند برای امرار معاش روزانه، برای تأمين هزينه درمان 

تن به کار شاق  19هر شرايطی حتی در ميان طوفان تاخت و تاز کوويد  به کار در» زندگی«و دارو، برای سير تا پياز 

دهند و خطر مرگ را به جان خرند. در چنين وضعی کارگران بخش درمان از همان آغاز با اراده ای استوار، عزمی 

بعيت ريده سراسخ، عظيم ترين فداکاری ها، تحقير مرگ و تکريم شرف انسانی به پا خاستند تا در ميان آتش و خون آف

ها و جنايت آفرينی های سرمايه داری و فاشيسم اسالمی سرمايه، از جان همزنجيران خويش دفاع کنند. آن ها در اين 

گذر دست به پرشکوه ترين ايثارگری ها زدند، از جان خويش گذشتند تا پاسدار جان انسان ها باشند. کشته ها دادند تا 

عی جان باختگان اين بخش طبقه کارگر مسلما از هزار افزون است. آنچه ما در ديگران را از مرگ برهانند. شمار واق

متن تکميلی آمار کشتگان می آوريم صرفا در برگيرنده نامهائی است که توانسته ايم از تاريکی زار  چهاردهميناينجا در 
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  از تاريخ  فوت کادر درمان  کرونايی متوفياندرصد از 

  98اسفند  15  6  6

  98اسفند  20  25  9

  98اسفند  25  43  6

  98اسفند  29  59  5

  99فروردين  4  69  4

  99فروردين  9  78  3

  99فروردين  15  96  3

  99فروردين  20  130  3

  99فروردين  30 133 3

  99ارديبهشت  7  142  2.5

  99ارديبهشت  17  152  2.4

  99ارديبهشت  31 161 2.2

  99خرداد  17  172  2.1

  99خرداد  28  185  2.1

  99تير  8  193 1.8

  99تير  17  201  1.8

  99تير  27  222  1.6

  99مرداد  6  255 1.6

  



ها و مراکز درمانی کشور به کرونا هزار نفر) از کادر درمانی بيمارستان 40درصد ( 10براساس آمار موجود  :تير 28

  اند. مبتال شده

تا  19ميليون نفر به کوويد  25ژوئيه) در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا از ابتالی  18تير ( 28روحانی روز شنبه 

اعالم کرده است!! اگر نسبت مرگ و مير از مبتاليان را هزار نفر  14کنون خبر داد. او در عين حال شمار قربانيان را 

فوت کرده باشند. اين در  19هزار نفر در ايران بر اثر ابتال به کوويد  250درصد بگيريم می بايست تا کنون  1حتی 

 درصد مرگ و مير سخن می گويد.  5حالی است که آمار بی المللی از 

ط بهداشتی و ديگر کارکنان خ -ران: تاکنون يکهزار نفر از کادر درمانی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازند :تير 31

  اند.مبتال شده19مقدم مقابله با ويروس کرونا در زير مجموعه اين دانشگاه به بيماری کوويد

 ١٠نفر از کادر درمانی استان آذربايجان شرقی به کرونا مبتال شده اند که از اين تعداد  500تاکنون هزار و  :تير 31

درصد شامل پرستاران و کادر بهداشت و مابقی شامل نيروهای پشتيبانی واحد بهداشت و  ٧٠درصد شامل پزشکان، 

 درمان هستند.

  اند. نفر از کارگران واحدهای توليدی و صنعتی در استان زنجان مبتال  به کرونا شده 889تاکنون   :مرداد 1

 بارفاجعه آمل و شهرقائم در وضع. هستند بستری کرونايی بيمار 2800 کم دست مازندران بيمارستانهای درمرداد:  3

 و چالوس تختهای درصد 70و  بابل تختهای درصد 90 . است شدن تکميل حال در ساری بيمارستانهای ظرفيت. است

 تن 450 و اندشده مبتال درمان کادر از تن 1200 از بيش. شد پرخواهد سرعت به نيز خالی تختهای و پرشده نوشهر

  . هستند استعالجی مرخصی در آنان از

ادر و هم چنين ک ننفر از کادر درمان بيمارستان تجريش از پرستار، بهيار، کمک بهيار، پزشکا 200مرداد: تا کنون  5

زير بهداشت دولت سرمايه اعالم کرد که کل کشور در شده اند. همين روز معاون و اداری، حمل و نقل به کرونا مبتال

 وضعيت قرمز قرار دارد و تهران به منبع شيوع ويروس کرونا تبديل شده است.

 کارگران ضد سرمايه داری 

 

  اخبار اعتصابات و اعتراضات 

  کارگران شهرداری بندر خمينی در اعتراض به تعويق طوالنی مدت مزدهای معوقه دست از کار کشيدند. – 1

شمار کثيری از کارگران وزارت بهداشت در روز ششم مرداد، عليه سطح نازل دستمزد و عدم امنيت اشتغال، در  – 2

  مقابل مجلس سرمايه تجمع نموده و دست به اعتراض زدند. 

عده ای از رانندگان شرکت واحد در اعتراض به وضعيت هالکت زای ضد بهداشتی شرايط کارشان از جمله فقدان  – 3

  ست به توقف اتوبوس ها زدند و خواستار حل فوری اين مشکالت شدند.   ماسک د

  اصفهان و شيراز روز پنجم مردادعليه سطح نازل مزدها اعتصاب کردند. » تأمين اجتماعی«کارگران بيمارستانهای  – 4

ا ب که مثل همه کارگران ايران ماهها است هيچ ريالی دريافت نکرده اند، تهران» دکتر سپير«کارگران بيمارستان  – 5

   گرديدندخود معوقه برگزاری يک اجتماع اعتراضی خواستار پرداخت فوری مزدهای 

   معلوالن بازنشسته شرکت دخانيات رشت عليه وضعيت بد معيشتی و مزد نازل خود دست به اعتراض زدند.   - 6

حال اصفهان بر اثر اجتناب عامدانه و همه جا رايج صاحبان سرمايه، از تقبل هر نوع هزينه يک کارگر در چهارم -7

    ايمنی محيط کار، گرفتار سانحه ريزش ديواره های معدن شد و جان خويش را از دست داد. 



 دعدم دريافت دستمزشرق در سمنان در اعتراض به  یواقع در شهرک صنعت” لنت تهران نيماش“کارگران کارخانه . 8

در محوطه کارخانه دست  ،مدارک کارگران جهت بازنشسته شدن امضاء، عدم پرداخت سختی کار و عدم 97از سال 

  .به تجمع زدند

 نييبار در اعتراض به سطح پا نيدوم یکاوه برا یماه کارگران کارخانه بوتان واقع درشهر صنعت ريت 28روز شنبه . 9

 یخانگ یبرق ليوسا دکنندهيواحد تول نيو در محوطه ا دهيمشاغل دست از کارکش یطرح طبقه بند یحقوق وعدم اجرا

  .تجمع کردند

عدم پرداخت چند ماه دستمزد در اعتراض به  ه شرکتدماوند در محوط روگاهياز کارگران ن یتعداد یتجمع اعتراض. 10

  .یشغل تيو عدم امن

عدم دريافت و  یشغل یفيدر اعتراض به بالتکل مرداد) 4( ماه تاکنون ريت 29 کشنبهيکارگران هپکو اراک از روز . 11

  .کارخانه دست به تجمع زده اند تيريخود، در مقابل دفتر مد دو ماه دستمزد

ماه در اعتراض به عدم پرداخت کامل  ريت 30صنعت کارران زاهدان روز دوشنبه  لياز کارگران شرکت ر یجمع. 12

شرکت تاکنون بن ماه رمضان و سنوات سال  تيريمد نديگو یخود دست به تجمع زدند. کارگران معترض م یدستمزدها

  . را به کارگران پرداخت نکرده است 98

در اعتراض به  شانيماه به همراه خانواده ها ريت 30الداغ بجنورد روز دوشنبه آ مانيس عيکارگران شرکت توز. 13

  . کارفرما با جان کارگران، دست به تجمع زدند یاز کرونا و باز یريشگيوسائل پ نيعدم تام

ماه  نيبندرعباس در اعتراض به عدم پرداخت چند یشهردار یاز کارگران شرکت یماه جمع ريت 30روز دوشنبه . 14

  .دست به تجمع زدند   شهر استان هرمزگان یمقابل ساختمان شورا  دستمزد معوقه خود

و سامانه چهار در اعتراض به عدم پرداخت  کيخطوط سامانه   از رانندگان یماه جمع ريت 31صبح روز سه شنبه . 15

  .تجمع کردند عصريمعوقه خود در چهار راه ول یدستمزدها

در اعتراض پرداخت نشدن مطالبات روز چهارشنبه اول مرداد ماه،  از ران،يا یورسازکارگران کارخانه کنت. 16

 مهيمسئوالن، هنوز ب یهاماه از وعده نيپرداخت نشده و پس از گذشت چند ٩۵کارگران از سال  نيا افتاده مطالباتعقب

  هر روز ادامه داشته است. مردادماه 7روز سه شنبه  اين تجمعات کارگران تا ندارند

در عدم دريافت  بار نيچندم یمرداد ماه، برا ٢کوت عبدهللا روز پنجشنبه  یسبز شهردار یاز کارگران فضا یشمار. 17

  زدند.دست به اعتراض  دستمزدهای چندين ماه خود

اه نسبت به عدم پرداخت مرداد م 2اسالم آباد غرب در استان کرمانشاه روز پنجشنبه  یاز کارگران شهردار یجمع. 18

  .تجمع کردند  یشهردار نيساختمان ا  ماه دستمزد معوقه خود مقابل نيچند

  .ندبرگزار کرد یتجمع اعتراض گانيخودرو در مقابل اداره کار شهرستان گلپا اريکارگران اخراج شده از شرکت د. 19

در اعتراض به عدم  راحمديلوداب از توابع شهرستان بو یاز کارگران شهردار یمرداد ماه جمع 2روز پنجشنبه . 20

  . معوقه خود دست به تجمع زدند یپرداخت دستمزدها

 یمزددست ماه 23در اعتراض به پرداخت نشدن  اسوجيشهرستان  ليخل مارستانيشاغل در ب کنانپرستاران و کار. 21

  .برگزار کردند یراضاحمد تجمع اعت ريو بو هيلويکهگ یدر مقابل ساختمان استاندار خود

لوشان نسبت به عدم تحقق وعده بازگشت به  مانيکارخانه س یکارگران اخراج گريمرداد ماه بار د 7روز سه شنبه . 22

   کار شهرستان دست به تجمع زدند. 



اعتراض به درو بلوچستان  ستانياستان س رانشهردريا یشهردار گر،کارگرانيد یبار یمرداد برا 5 کشنبهيروز. 23

  دست به تجمع زدند. دستمزدشانپرداخت نشدن ماه ها 

دستمزد خود ماه  9عدم دريافت  در اعتراض به اسوجي یسبز شهردار یو فضا یپاکبان یها کارگران در بخش. 24

  تجمع کردند.

 درصد 50(فقط  خدمت  یدر اعتراض  به عدم پرداخت حقوق سالها یبازنشستگان شرکت واحد اتوبوسران. 25

  . اندهنگام) تجمع کرده ابانيشرکت واحد (خ ی، مقابل ساختمان مرکزدستمزدشان پرداخت می شود)

 ليخود را به دل یروز از تجمع اعتراض نيآباد, از توابع استان کردستان پنجم شيسر یاز کارگران شهردار یجمع. 26

  . برگزار کردند یشهر تجمع اعتراض نيا یآنها در مقابل شورا یو معوقات مزد انهيپرداخت نشدن حقوق ماه

کالته رودبار در استان سمنان نسبت به عدم پرداخت  یاز کارگران شهردرا یمرداد ماه جمع 7روز سه شنبه . 27

  . دست به تجمع زدند یماه دستمزد معوقه خود در محوطه شهردار نيچند

در  یروز متوال نيچهل و پنجم یاد ماه برامرد 8هفت تپه روز چهارشنبه  شکريکارگران مجتمع کشت و صنعت ن. 28

  .تجمع کردند یبه مطالباتشان اقدام به برگزار یابيراه دست

 دستمزد شنهاديعلت اعتصاب پ .اند دهيدست از کار کش یآزادگان شمال ینفت دانيمگران همه کار مرداد 8 امروز. 29

  باشد. یافق م رانيبه از جانب شرکت ا نييپا

 


