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  دولتی وسرمايه داری خصوصی 

تغيير شيوه مديريتی و واگذاری سهام  و مشکالت ما، مصائب رفعکه راه نويم می ش بسياری کارگران از زبان هر روزه

مؤسسات به بخش خصوصی است!! عده ای ديگر مانند کارگران هفت تپه، عکس اين را می گويند و مدافع و مالکيت 

تغيير مالکيت مراکز کار شايد باعث تغييراتی کوچک در شرايط کار و زندگی  هستند.!! خلع يد از مالک خصوصی

ود، اما هيچ گاه، در هيچ کجا و بر اساس هيچ تجربه ای، منشأ هيچ بهبودی در زندگی، کارگران در يک محيط معين ش

  کار و معيشت ما نبوده و نخواهد بود.

کارگران را  خصوصی و دولتی، سرمايه،. است ريشه مصائب و فالکت حاکم بر زندگی ما در موجوديت سرمايه داری

بخش اعظم کار توده های کارگر را از دست نمايد، کار، ساقط می مورد نوع، مقدار، ساعت و شرايط  از دخالتگری در

در سرمايه داری سرنوشت کار و توليد در دست  .آن ها خارج می سازد و سرچشمه افزايش و گسترش خود می کند

ر انها همانند نقش ابزار و تجهيزات است. در زير فشار و آوآسرمايه است. کارگران صرفاً ماشين توليد سودند، نقش 

اين هيچکاره بودن در تعيين سرنوشت کار و توليد است که جاودانگی سرمايه داری، فکر و انديشه کارگران را تسخير 

بديهی بودن موجوديت سرمايه در ذهن کارگران جايگير می شود، آنگونه که بسياری از همزنجيران ما در طول ، می کند

اها و حکومتها به سر می برند. در گرداب خصوصی و دولتی زندگی خويش، منفعالنه، چشم انتظار مرحمت کارفرم

شدن سرمايه ها و تعويض کارفرماها چرخ می خورند. اگر از روی ناچاری و استيصال به اعتراض روی آورند، تجمع 

ده دامی پندارند!! تجربه نشان » مبارزه«مقابل وزارت کار، نهادها و مجلس و توسل به قوانين و نظم و نظام سرمايه را 

است که اينان نه فقط دستاوردی نداشته اند، که هر روز مفلوک تر شده اند. رفاه نسبی کارگران در بعضی کشورها، 

حاصل دخيل بستن به طبقه سرمايه دار و قوانين و پارلمان سرمايه نبوده است، ميراث مبارزات سراسری کارگران عليه 

  سرمايه، بخصوص در قرن نوزدهم می باشد.

اگر تشنه آزادی هستيم، تقدس و حقانيت سرمايه را از سالمتی می انديشيم، و  می خواهيم، اگر به دارو، درمان اهرفاگر 

ذهن خود بيرون ريزيم. دست به کار مبارزه عليه موجوديت سرمايه داری شويم. هم اکنون حاصل کار و توليد ساالنه ما 

ميليون تومان در ماه  230نفری حدود  3/3سهم هر خانوار  هزار تريليون تومان است. به عبارت ديگر 70بيش از 

است. حاصل کار طبقه ما بايد صرف بهبود سطح زندگی و معاش، صرف دارو، درمان و آموزش رايگان گردد، نبايد 

  سرمايه بخش خصوصی و دولتی شود. 

همزنجير خود رو آوريم، طبقه خود  سراغ همزنجيران خود رويم. نه فقط همکاران محل کار، به چند ده ميليون کارگربه 

ا ر دار، بيکار، بازنشستهپرستار، معلم، کارمند، خانهی ضد سرمايه داری کارگران صنايع و مزارع، شوراهارا ببينيم. 

يک قدرت متحد سراسری شورائی ضد سرمايه داری گرديم. گام گذاشتن در اين مسير، يگانه شرط  به هم پيوند زنيم.

دستيابی به رفاه و آزادی و حقوق اجتماعی بيشتر و همزمان يگانه شرط رهائی قطعی ما از وجود استثمار، الزم و حتمی 

   نابرابری و ستمکشی است.

  

  اعتصاب در شرکت قطعات توربين شهريار

توربين شهريار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ماه مهر ماه جمعی از کارگران شرکت قطعات  18شنبه روز يک

کارگران اعالم کردند که  ،انسانی محيط کار خود، اعتصاب کردند. پس از ماهها التهاب در شرکتجاری  و شرايط غير

نکند دست به اعتصاب خواهند زد. کارگران کارگاه پرداخت به موقع دستمزد ها اقدامی افرايش و اگر کارفرما نسبت به 



صبح روز يکشنبه دست از کار کشيدند و در مقابل کارگاه تجمع کردند. تالش و تهديد نمايندگان کارفرما و  5شماره  

وز . رماندنددر اعتصاب  حراست شرکت برای برگرداندن کارگران به سر کار نتيجه ای نداد و تا پايان ساعت کاری

ه کارفرما و مديريت شرکت که تهديد به اخراج را ناکارآمد ديدند مجبور به مذاکره با کارگران شدند و با قول دوشنب

پرداخت دستمزد ماه جاری و پرداخت به موقع ماههای بعد، کارگران را راضی به بازگشت به کار کردند. شرکت قطعات 

نفر در استخدام اين  شرکت هستند. حوزه فعاليت  300 توربين شهريار در مسير جاده مالرد کرج واقع  است. حدود

جومی ن بسيارکارفرمايان،  خود بر اساس آمار و ارقام منتشره از سوی استثمار. سود حاصل از استشرکت صنعت برق 

است. اين در حالی است که هر سال وضعيت معيشتی کارگران نسبت به گذشته افت کرده و شرايط زيست و زندگی آنان 

اندوزی بی حد و خويش در يک سو و سودشدت کار و استثمار افزايش ت بارتر می گردد. کارگران هر سال شاهد فالک

آنها به چشم باز می بينند که هر سال سود صاحبان سرمايه عظيم تر و زندگی خودشان . می باشندحصر کارفرمايان 

رمان و حداقل امکانات رفاهی نازل تر می شود، در محقرتر و مذلت بارتر می گردد. هر سال دسترسی آنها به دارو و د

با تغيير مديريت شرکت، فشار کار بطور وحشتناکی  ال گذشتهاز سحالی که سرمايه مالکان شرکت غول آساتر می گردد. 

افزايش يافته است. افزايش ساعت کاری، گرمای غير قابل تحمل در محيط کار و نبود سيستم سرمايشی به بهانه بحران 

ها و سر باز زدن کارفرما از پرداخت بخشی از ، در کنار تعويق دستمزدق در سال جاری، گسترش بيماری کرونابر

دستمزد کارگران، فساد بی حد و حصر مالی مديران شرکت، گوشه هايی از جهنمی است که سرمايه داری در اين شرکت 

  ايجاد کرده است. 

  بين شهريار :سخنی کوتاه با دوستان همزنجير در قطعات تور

به درستی برداشته ايد  را گام نخست مبارزه با سرمايه دارانبه عنوان تعدادی از همدردان و همزنجيران شما، از اينکه 

 خود، شور و مشورت جمعی، قدرت پيکار که در اتکاء به التماس و تحصنو تحقق مطالبات خود را نه در نامه نگاری و 

ن در کوتاه ترين زمان ممکهمه افراد جستجو نموده ايد، بسيار خوشحاليم. پيشنهاد ما اين است که دخالتگری تا حد امکان 

آنان نيز همين خواستها را  توربين شهريار تماس بگيريد.واحدهای همجوار  کارگران سپسبا ساير بخش های شرکت و 

ستثمار و قهر سرمايه داری هستيم. همه از دارند، همه ما درد و رنج و مشکالت مشترکی داريم. زير فشار وحشيانه ا

وضع خويش عاصی و آماده کارزاريم. با همزنجيران هر چه بيشتری تماس بگيريد، دامنه اعتراض و پيکار را از 

چهارديواری شرکت فراتر رانده و گسترده تر سازيد. به قدرتی فراتر از قدرت محدود چند صد کارگر تبديل شويد. 

نگر گرديد و دست در دست هم خواستار تحقق انبوه خواسته های حياتی، اساسی خويش گرديد. همصدا، همرزم و همس

در همان سال  آموخت. اگر يرادهايی داشت. می بايست از آنها، نقاط مثبت و ااعتصاب چند سال پيش اين شرکت درس

ی م فرياد مشترک  به طور جهارنگروه مپنا تماس گرفته می شد و دردها و تالشی صورت می گرفت، اگر با کارگران 

قدرت عظيم تر و اثرگذارتری می شديم قطعا نتايج بسيار بيشتری به دست می ارتباطاتی شکل می گرفت و اگر شد، 

آورديم. به اين فکر کنيد که دنيای سرمايه ها، ثروت ها، رفاه و امکانات را می آفرينيم اما هيچ نداريم، بايد يک قدرت 

  طبقاتی شويم و با اين قدرت خواستار تسلط بر سرنوشت کار، توليد و زندگی خويش گرديم. سازمان يافته متحد 

  

  رد!داود رحمانی عمله نسل کشی فاشيسم درنده اسالمی سرمايه مُ 

تاريخ سرمايه داری تاريخ وحشيانه ترين، کوبنده ترين، بشرستيزترين، جنايت آميزترين شکل استثمار، ستمکشی و بی 

کشتارها، جنگ افروزی ها، نسل کشی ها، هولوکاست آفرينی ها، تاريخ سالخی شدن  حقوقی انسان، تاريخ عظيم ترين



بشر در جنگ ميان سرمايه داران بر سر سهام سود و مالکيت و قدرت، تاريخ جنگهای امپرياليستی اول و دوم، تاريخ 

و عراق، بالکان، خليج،  آشويتس ها، ديرياسين ها، صبراها، شتيالها، تاريخ جنگهای ويتنام، کره، دولتهای ايران

لشکرکشی امريکا به عراق، تاريخ همه اينها است. کل اين توحش ها و جنايت ها توسط  وحوش بورژوازی، دولت های 

سرمايه داری، عمله و اکره حمام خون پرداز سرمايه صورت گرفته است. جمهوری اسالمی در کل موجوديت خود زير 

مافيا و باند، حاکم يا مغضوب، از روز ظهور تا حال، يکی از درنده ترين و  هر نام و نشان، متشکل از هر جناح و

هارترين رژيم های اين نظام بوده است. عمله قتل عام، نسل کشی و شمع آجين سازی اين رژيم نيز سرآمد همه دژخيمان، 

 شتارگاه قزلحصار يکی ازجالدان و خون آشامان کثيف تاريخ بوده و هستند. داود رحمانی رئيس سابق شکنجه خانه، ک

غدارترين، سفله ترين، کثيف ترين و مزدورترين اين جانيان بود. او اگر از شعور انسانی هيچ و مطلقا هيچ بهره ای 

، سرمايه داد و اسالمی »خداداد«نداشت اما در طراحی جنايت، بشرکشی، شکنجه آفرينی و سالخی انسان، استعدادی 

هم تراز خمينی ها، الجوردی ها، » یواحد مسکون« ،»امتيق«، » قبر« موسوم بهناب داشت. در خلق شکنجه های 

رفسنجانی ها، خامنه ای ها، رئيسی ها، اصالح طلبان زمامدار و زندانبان آن روز بود. شکنجه هائی که سياه ترين اوراق 

انی وصف ناپذيرترين شکل ممکن قربتاريخ زندگی بشر را پر کرده است، نسلی از انسان های آزاده و شيفته آزادی را به 

کرده است. نسلی که ماندگان آنها اينک سرفراز و مغرور، به اندازه يک تاريخ سخن برای شرح توحش عمال اسالمی 

ا، ه یسيها، رئ یچشم رحمان دنيها، با پائ امتيقبرها و ق یها، در ژرفنا یکيکه در عمق تار یانسانهائ سرمايه دارند.

دادند و سرود  یرا به دست هم م شيخو یدست ها انهايها، حجار یها، الجورد یها، خامنه ا ینها، رفسنجا ینيخم

  خواندند. یانسان م یرهائ

  

  تابوی تقدس سرمايه را درهم بشکنيم

دار، متفکران و سياستمداران سينه چاک نظام سرمايه داری، از ديندار و بی دين، چپ و راست، سلطنت  طبقه سرمايه

خوشبختی همگی، هم رأی و هم نظرند که کارگران به شرطی می توانند به طلب و جمهوريخواه و از هر نوع و قماشی، 

ايه بتواند در رقابت با سرم کهدست پيدا کند  آوریسودآنچنان سطحی از  دست يابند که سرمايه بومی و داخلی بهو رفاه 

   است!!سرمايه ، جامعه »روزی رسان«داری ساير کشورها نقش قدرتمندی بيابد!! در نزد اينان ستون، محور و 

رپا س سرکوبخفقان و تبعيضات جنسی، قومی و عقيدتی،  تخريب محيط زيست،، تفقر و محرومي اسرمايه داری باما 

ی پوچ و ب !دخيل بستن به نهادها، به مجلس و به قوانين همين نظام ،خالصی از فجايع اين نظامرای ب است، در نتيجه

رفاه و آزادی نسبی کارگران در بعضی کشورها محصول طبيعی اين نظام نبوده و با مبارزه عليه سرمايه حاصل است. 

ن محتوای ضد سرمايه داری باشد گمراهه داری حاصل شده است. از سوی ديگر راهکار سرنگونی طلبی نيز اگر بدو

 همه کاسه کوزه ها را برسعی دارند ، »قانون مدار«  تا» برانداز«از اپوزيسيون جمهوری اسالمی ای فاجعه بار است. 

خود را  بد بختی د تا مبادا کارگران ريشهنشکنبسر ايدئولوژيک بودن حکومت، بی سوادی، فساد و رانتخواری حاکمان 

  .در سر بپرورند ی بدانند و خيال ضديت با سرمايهرسرمايه دا

 دست در دست هم ،شاغل، بازنشسته، بيکار، معلم، کارمند، پرستار، راننده و دستفروش کارگراندار، زنان خانه اگر

می توانيم در مبارزات جاری برای ارتقا رفاه و معاش،  خود را به هم پيوند زنيم داریشوراهای ضد سرمايهگذاريم و 

رفع تبعيضات و کسب حقوق اجتماعی پيش رويم تا سرانجام آنچنان قدرتمند شويم که اختيار تعيين سرنوشت کار و توليد 

  و زندگی خود را از سلطه سرمايه رها کنيم و خود به دست گيريم.



 تظاهرات اعتراضی کارگران در کنگان

استثمار می شوند  2کارگر راننده ماشين های نيمه سنگين استيجاری که توسط شرکت تناتير در پارس  40مهر  24روز 

دست به تظاهرات و اعتراض زدند. کارگران می گويند که فاقد هر نوع قرارداد افزايش دستمزد هستند!!، خواستار مزد 

 ردول شده و نامحقق مانده است. آنان برای حصول اين خواستها بيشتر می باشند و ساير مطالباتشان نيز يک به يک نک

ر معترض با کارگ 40کردند. ساعاتی بعد کارکنان فرمانداری با کارگران به گفتگو پرداختند و  مقابل فرمانداری اجتماع

 ارداد افزايشعيد به سر کار بازگشتند!!! واقعه ای غم انگيز که آکنده از پرسش ها است. قردريافت مشتی وعده و و

چرا برای حصول خواست خود راه فرمانداری  !! کارگران چه استنباطی از مزد و افزايش آن دارند؟؟دستمزد يعنی چه

از به سر کار ب ،ها به محض استماع مجدد آن قبلی چه نتيجه ای گرفته اند که را پيش گرفته اند؟!! از دنيای وعده های

   :هيچ کارگری از خود و از همزنجيران نمی پرسد که ،استاساس ماجرا غم انگيز  ؟می گردند

چرا؟ به چه دليل و زير فشار کدام شرائط به قبول قرارداد فاقد تضمين افزايش دستمزد تن داده اند. اساسا مگر  – 1

دو  اباشد؟؟!! مگر بناست کارگران هر هفته مايحتاج معيشتی خود رزد نيازمند تصريح در مفاد پروتکل بناست افزايش م

  برابر هفته پيش خريد کنند اما مزد آنها طی سالها ثابت ماند؟؟!! 

قرارداد ميان سرمايه دار و کارگر، ؟؟!! استچرا اساس جدال با کارفرما روی چند و چون قرارداد متمرکز  – 2

 ت نشده کارگراستثمارگر و استثمار شونده، حاکم و فرودست، ميان موجودی که کل سرمايه و دار و ندارش کار پرداخ

، ميان موجودی که می شودحاصل کارش سرمايه وحوش سرمايه دار  خون، کل گوشت، پوست،است و کارگری که 

 ای گرفتن هر لایر بهای نيروی کارسراسر جهان را طعمه آتش می سازد تا ريالی از سودهايش نکاهد و کارگری که بر

، هولوکاست 60دهه  ،98، آبان96، نسل کشيهای دیه ترين شکنجه هاوحشيان اران، تحمل زندان، اعدام،بايد آماج گلوله ب

و  در لباس آدميزادميان اين دو موجود، دو موجودی که يکی سرمايه  دباشد، قرارداو قتل عام های همه روزه  67

  ! زدی متعين شده است چه می باشد؟؟!ديگری کار م

کنگان، با خواستها موافقت می شد. مزدها باال می رفتند،  فرض کنيم همين امروز در همين اجتماع مقابل فرمانداری – 3

طول عمر آثار يا نقش اين افزايش در زندگی شما چند روز است؟؟ جز اين است که همان روز وقتی به خانه برمی گرديد 

زدها دازيد. منظر ان همين دو سال اخير زندگی خويش به .نمی يابيدهيچ رد پائی از هيچ افزايشی در سفره بی نان خود 

 اجاره بهای کومه رفته است اما بهای خورد و خوراک، دارو، درمان،شايد ميليون تومان باالتر  ظاهرا چند صد هزار،

تر تابناکش بيشتر،بسيار نياز محتوم بازتوليد نيروی کار شما برای ادامه فروش آن به صاحبان سرمايه است که  مسکونی

سوای طناب فريب سرمايه بر گلوی شعور ما  مزدو جهشی تر صعود کرده است. آيا سخت است درک کنيم که افزايش 

  هيچ چيز ديگر نيست؟؟

رسنگی، گچرا برای حصول خواست های خود راه فرمانداری را پيش می گيريد؟ چند نسل از طبقه ما بايد با تيغ تيز  – 4

اری نهادهای دولت سرمايه د قدرت سرمايه ياسيه روزی درو گردد تا قبول کنيم که آويختن به  خانمانی،فقر، فالکت، بی 

دن به جای تحصن، بست نشينی و خوانچرا  خويش است؟صرفا کشيدن آتش بر خرمن قدرت پيکار طبقاتی رهائی آفرين 

!! چرا به سوی کارگران د اتکاء نمی کنيد؟کارزار طبقه خودعای توسل در حرم اقتدار و يکه تازی سرمايه به قدرت 

ها،  ساير شرکتها، فازها، سکوها، کارخانه ها، تراست ها، بنگاهها، مدرسه ها، بيمارستان ها، راهها، بندرها، معدن

و بر سرشان فرياد  گيريدنفت و گاز و جاهای ديگر نمی رويد؟ چرا از آنها کمک نمی  مزرعه ها، مؤسسات آب و برق،

ت، اين قدر يک قدرت سازمان يافته شورائی ضد سرمايه داری گرديم؟!! که بيائيم، دست به دست هم دهيم، نمی کشيد



را به عقب رانيم، ها  يم، سرمايه داران و ماشين قهر آنرا عليه صاحبان سرمايه و دولت اعمال کنهر مقدار اين قدرت 

 سازمان يافته تر اين قدرت را افزون تر، شورائی تر، ،نمائيمد را بر دشمن تا بن دندان مسلح تحميل های خو خواست

  چرا در اين راه گام بر نمی داريد؟   کل نظام بردگی مزدی را راهی گورستان تاريخ کنيم سازيم و

کارگر ماندن، کارگر اين و آن سرمايه دار بودن، زندگی در جهنم مشتعل سرمايه داری را مزدبگيری، چرا بحث  – 5

!! چرا حاضر نيستيد به جای مزد و خواست افزايش دستمزد، به جای خود می پنداريد؟ قدر و مقدسسرنوشت محتوم، م

کار و توليد ساالنه خود را مقابل سرمايه داران باز کنيد، شما  ها، ترازبه جای اين ،!!مزدبگيرانهانتظار بهبود زندگی 

 15تحويل طبقه سرمايه دار و دولتش می دهيد  حتی با نازل ترين برآوردها، آنچه هر سال به صورت سود و سرمايه

توليد  کار، د. چرا خواستار تسلط بر سرنوشتمی داريبرابر چيزی است که زير نام مزد برای کل زندگی خود دريافت 

چرا راه واقعی دستيابی به اين تسلط را جستجو نمی کنيد، چرا يافتن اين راه و پيمودن آن را و زندگی خود نمی شويد؟ 

را چانکار از کدامين آسمان کثيف خرافه نازل گرديده است؟  ی نموده ايد؟؟ اين آيه منحط محال وبيخ و بن محال تلقاز 

ذليل، فرومانده، مستأصل، زبون، فرياد تضرع سر می دهيد که به ما مزد دهيد تا مزدبگير و برده مزدی جاويدان شما 

حظه ، هر لاندازندر روی اين تضرع زبونانه شما نيز تف لعنت می باشيم؟؟!! مگر نه اين است که سرمايه داران حتی ب

ی و به ورطه گرسنگ ، ميليون، ميليون بيکار می کنند،که شما را نياز حتمی سوداندوزی و سرمايه افزائی خود نبينند

  می اندازند. و بی داروئی مرگ قهری ناشی از فقر و بی خانمانی 

امال کباشيم!!! » دانشوران طبقات دارا«پاسخ درست پرسش ها الزم نيست در زمره  برای دانستن اين واقعيت ها و يافتن

 ،همه آنچه اشاره رفت، کل کارهائی که نبايد بکنيد و می کنيد، همه غلط انديشی ها، تمامی آموزه های گمراهساز بالعکس،

ورای تئوری ها و رهنمودهای احزاب  از »دانشوران طبقات دارا«همه و همه از چشمه سياه و تباه سرمايه، توسط همان 

به فکر، شناخت و شعور شما تزريق گرديده است. »!! کمونيسم«راست و چپ، از جمله نيروهای زير بيرق دروغين 

الزم مواد و مصالح آموزشی ها، راهبردها، رهنمودها، سياست ها را بايد از سر راه پيکار خود جاروب کرد. اين آموزش

 مسير خروج شناخت ژرف درست اين راه،تشخيص  پيکار راستين رهائی آفرين ضد کار مزدی،راه اندازی يک  برای

ابل ما سرمايه، مق ه ايم. نيروی متخاصمحال مبارزدرما در نقطه، نقطه اين دوزخ  وجود دارد. همگی ،وضعيت از اين

دولت سرمايه داری است. ريشه مزدبگيری، کارگر بودن، استثمار شدن، فقر، فالکت، بدبختی، تباهی،  طبقه سرمايه دار،

تبعيضات موحش جنسيتی، آلودگيهای زيست محيطی، کودک کشی و کل بليه های دامنگير ما در وجود سرمايه است. در 

 ناآگاهی، فروماندگی، رفتن، بی افقی، تشتت، ه از گمراههاما اين جنگ آکند ،تمامی اين زمينه ها با سرمايه در جنگيم

به صورت فاجعه باری پراکنده ايم و در سازشکاری، تسليم طلبی و ساير پاشنه آشيل های مهلک شکست آميز است. 

سلط . به جای آنکه برای تنمی باشيمصدد سازمانيابی قدرت پيکار خود به صورت يک جنبش نيرومند شورائی چاره گر 

، برای خالصی از شر وجود سرمايه داری مبارزه کنيم، راه بهبود ی خودر سرنوشت کار، توليد و زندگکامل شورائی ب

عی و وحشتناکی اتوپيک، محال، ارتجا طور، رويکردی که به !!زندگی در چهارچوب سرمايه داری را دنبال می کنيم

ن حقوق ابتدائی تري فقدانزن ستيزی،  نبود آزادی، تباهساز است. ريشه گرسنگی، سيه روزی، بدبختی، ديکتاتوری،

، اينها ريمگينمی پی عليه بردگی مزدی  پيکارسنگر توفنده  دررا  آنهاجنگ عليه  نمی کاويم،انسانی را در وجود سرمايه 

و فراوان کاستی های اساسی ديگر ما را اسير وضع موجود کرده است. توان غلبه بر اين ضعف ها را داريم. بايد راه 

های به پا خيزيم، با گام. ورشکسته تر می شويمهر روز زبون تر و  نشودريل مبارزه را عوض کنيم، اگر چنين افتيم، 

  . گرديم خود استوار آماده برپائی جنبش سازمان يافته شورائی سراسری ضد کار مزدی

   1400مهر  25 - کارگران ضد سرمايه داری



  ١۴٠٠سال  سه ماه دوم جنبش کارگری ايران در

اعتصاب و اعتراض در مقابل  ۵۵۶( ٩٩کمتر از مدت مشابه سال  کمیارقام اعتراضات کارگری سه مه دوم امسال 

بود). دليل وقوع همه اعتراض ها و دست از کار کشيدن ها در همه مؤسسات، در نواحی مختلف  ٩٩در سال  ۶١٨

ايران، تعويق طوالنی پرداخت مزدها، سطح بسيار نازل بهای نيروی کار، فقر، فالکت، آوارگی ناشی از نداشتن اجاره 

دمی کرونای ساخته و پرداخته نظم بهای محل مسکونی، عدم دسترسی به دارو و درمان خصوصا در طوفان کشنده پان

سرمايه، بيکاری، فجايع زيست محيطی و بسياری ديگر فجايع است. بدبختی هائی که همگی مولود گريزناپذير شيوه 

 معترض یانسانها ه،يسرما وجود در ها یبدبخت کل شهير هم، نيع دردها واحدند، ها خواستتوليد سرمايه داری هستند. 

 و سطح چيه در آنچه هم، عين زيچ همه واحد، ها تيبربر هيعل کاريپ یواقع راه کار، یروين فروشنده و کارگر یهمگ

 هيچ کارگران. است هيسرما هيعل مشترک و متحد جنگ و یهمسنگر ،یهمرزم وحدت ندارد، وجود زانيم چيه به

 ایه خواست و مشترک نکات اين بر تعمقی کمترين و وقعی کوچکترين نيست حاضر کاری محل و کارخانه موسسه،

 اعتراض به دست معينی ريزی برنامه با حتی و هم همراه و مشترکا واحد يک کارگران که است درست. نمايد همسان

 اناست و شهر محله، يک در کار محل و کارگاه کارگر بسوی اتحاد و ياری دست نيستند حاضر اما زنند می اعتصاب و

 جنگيدن تنها و بودن تنها علت. اندازند دولتشان و داران سرمايه اندام لرزه که شوند طبقاتی قدرتمند نيروی تا کنند دراز

 شهرداری اين سرمايه، دولت بخش آن دار، سرمايه اين مزدی برده و کارگر را خود که است اين کار واحد هر کارگران

 بدنه از اخودر بنابراين بينند نمی مزدی کارگر خودرا کارگران بسياری که است اين ديگر علت. بينند می اداره فالن و

 هگمراه اين در سرمايه دولت کارمندان و معلمان اتفاق به قريب اکثر. کنند می جدا انديشه در و عمل در کارگر طبقه

 اين با را خود رفرميستی سوسيال های گروه و احزاب کارگری، خوانده خود های اتحاديه پرداخته، و ساخته سازی

 و پاداشی ها آن دولت و داران سرمايه کارگر طبقه سالخی اين بابت گويا که کنند می جدا کارگران ديگر از تصور

حمايت دولت از سرمايه را در زندگی روزمره  که وجود با کارگران اين از بسياری. شوند می قائل برايشان امتيازی

هاد قدرت سرمايه نمی بينند. اشتراک دردهای خود و در روند کار لمس می کنند اما دولت را سرمايه تشخص يافته و ن

خودرا با ديگر کارگران را می بينند اما پيکار مشترک را شرط حتمی پيروزی نمی يابند، همه جا را پهنه جدال کارگرعليه 

 اصاحب سرمايه می بينند، اما اين جدال را جنگ قهری دو طبقه کارگر و سرمايه دار ارزيابی نمی کنند. هر روز اين ج

افات سرمايه می زنند و حتی چرخ توليد و گردش سرمايه متوقف می کنند، اما پيوند و آن جا دست به اعتراض عليه اجح

اثرگذاری وسيع اين سالح با همسنگری متحد طبقاتی عليه سرمايه را در نظر نمی گيرند. سرمايه ذاتا همواره برای 

کند و همه نيروی خودرا برای به ثمر رساندن اين منظور به تخريب وحدت هويتی توده های کارگر برنامه ريزی می 

کار می گيرد. با وجود جمع نمودن توده های کارگر در واحدهای کار و توليد، با تقسيم کار درون واحد کار و تقسيم 

 جراو به ا اراجتماعی کار آنان را اجزاء جدا، جدای پويه خودافزائی خود و توليد سود می کند. سرمايه با وضع قوانين ک

در آوردن گاه مزدی، روزمزدی، قطعه کاری، کار کنتراتی، قراردادهای رنگارنگ پيمانکاری، استخدامی، سفيد امضاء، 

طبقه بندی مشاغل، کار ساده و تخصصی، تقسيم کار درون کارگاه و جامعه و صدها ساز و برگ ديگر، رشته های 

از هم می پاشد. نظام بردگی مزدی از همه اين مجاری و کمينگاهها،  همجوشی و اتحاد طبقاتی کارگران، می فرسايد و

وحدت توده های کارگر و شيرازه سرشتی طبقاتی آنان را مختل می کند و راه ارتقاء اين وحدت به يک قدرت سراسری، 

عی است که سازمان يافته، شورائی و ضد کار مزدی را سد می سازد. سرمايه در اين گذر تا چه حد موفق گردد موضو

بيش از هر چيز به چگونگی آرايش قوای طبقاتی کارگران در آن شرايط بستگی دارد. وضع روز طبقه کارگر ايران در 



عين پيشروتر بودنش نسبت به ساير بخشهای طبقه کارگر جهانی، چنين است. توده های کارگر ايران، چاره ای ندارند 

د. با دست کشيدن از کار در محدوده يک کارخانه، واحد کار، يک سوای اينکه بر اين وضعيت نقطه پايان بگذارن

شهرداری، يک بندر، مدرسه يا حتی يک شبکه حمل و نقل هيچ خواستی را نمی توان بر سرمايه دار و دولتش تحميل 

سط تو نمود. از اين گذشته حتی اگر بر اثر تالش، اعتصاب و اعتراض ما پشيزی به مزدها افزوده گردد در همان لحظه

افزايش قيمت های مايحتاج روزانه ما بلعيده می شود. کدامين دريافت مزدهای معوقه است که چند ماه مزد پرداخت نشده 

ديگر را دنبال ندارد؟ کدام مطالبه بهبود معاش يا درمان رخ داده، که حصول آن دستخوش طوفان وخامتهای همزمان 

گی آوار بر سر ما چيزی نيست که با اين خواست ها و حتی بدست آوردن نگرديده است؟. دنيای عظيم فقر، فالکت، گرسن

آن ها، قابل دستکاری باشد. بنابراين بايد از محدوده کارگاه و محل کار خود بيرون آمد، بايد جنبش و مبارزه خودرا به 

ت در حال سالخی يک قدرت متشکل شورائی ضد بردگی مزدی ارتقاء داد. زيرا بدون اين نمی توان حتی همين معيش

محقر را هم حراست کرد. بايد يک قدرت سراسری شورائی ضد کار مزدی شد. بايد راه افتاد و برای سازمان دادن اين 

قدرت جنگيد. کارگر اين و آن شرکت، اين اداره و آن شهرداری بودن را بايد به بايگانی تاريخ داد. ما يک طبقه ايم، 

يه داری است. ظرف کارزارمان جنبش شورائی ضد کار مزدی است. برای برپائی مبارزه ما جنگ طبقه ما عليه سرما

 اين جنبش بايد تالش کرد و کوشيد. 

  

  

  

  ١۴٠٠مهر   -ابراهيم پاينده 

 



)25رژيم اسالمی سرمايه و قتل عام کارگران درمان (متن تکميلی   

برهوت آفرينی سرمايه، عدم مولود نکبت، ادبار و  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 

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

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

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

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

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

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

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

عزمی راسخ، عظيم ترين فداکاری ها، تحقير مرگ و تکريم شرف انسانی به پا خاستند تا در ميان آتش و خون آفريده 

مزنجيران خويش دفاع کنند. آن ها سبعيت ها و جنايت آفرينی های سرمايه داری و فاشيسم اسالمی سرمايه، از جان ه

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

دادند تا ديگران را از مرگ برهانند. شمار واقعی جان باختگان اين بخش طبقه کارگر مسلما از هزار افزون است. آنچه 

، اطالعات 1400مهر  25شهريور تا  25(بين ر بيست و پنجمين متن تکميلی آمار کشتگان کادر درمان ما در اينجا د

می آوريم صرفا در برگيرنده نامهائی است که توانسته ايم از قبل را در شماره های قبلی نشريه عليه سرمايه می يابيد) 

  .شکستن قلم ها و دوختن دهن ها بيرون آريم تاريکی زار ماالمال از سانسور، خفقان، کنترل، بريدن زبان ها،

  نقليه بيمارستان پارس آباد مغان نعمت راعی راننده واحد  820  سيروان نسلی پرستار بيمارستان مريوان  819

  ساله بيمارستان خرم آباد 26حسين بازوند پرستار  822  مريم خوشنويس متخصص قلب بيمارستان اميراعلم  821

 احد آبروانی متخصص بيهوشی بيمارستان جلفا 824  کادر اطاق عمل بيمارستان تهرانحجت قنبر نژاد   823

  سعيد قربانی متخصص بهداشت مرکز درمانی ايذه   826  ساله بيمارستان فارابی کرمانشاه 30مهدی صالحی پرستار   825

  ابرکوه يزدمجيد فالح متخصص اورژانس   828  زهرا گازرانی متخصص هوشبری بيمارستان فرهنگ  827

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوندبابک منافيان پزشک  830  سکينه ناصری پرستار باردار بيماستان اهواز (يازدهمين باردار)  829

  الهام يوسف زاده پرستار بيمارستان باهنر کرمان  832  ساله بيمارستان قم 25حسين زرينی پرستار   831

  لو متخصص شيمی درمانی بيمارستان تهران زهرا خدابنده  834  بيمارستان عشاير خرم آبادسارا شکری پرستار جوان   833

  

  برخی گزارشات حوزه درمان

  مهر دو خودکشی دو پرستار طی چند روز اخير: 20

متاسفانه با شروع موج ششم عده ای از پرستاران بخاطر مشکالت روحی، جسمی و مالی، حقوق عقب مانده و بحران 

زنند. شريفی مقدم دبير کل خانه پرستار ايران با بيان ادامه دار کرونا در ايران و مشکالت عديده دست به خودکشی می

اينکه در روزهای اخير انتشار خبر خودکشی دو پرستار در تهران که براساس خبرگزاری رکنا هر دو در مهرماه سال 

غلی شديد پرستاران و دچار بودن آنها به انواع آسيب های روحی رخ داده است، مجددا نگاه ها را به مشکالت ش 1400

دبيرکل خانه بيمارستان امام خمينی تهران کار می کردند.  و روانی معطوف کرد. اين هر دو پرستار جوان بودند و در

 درصد کادر پرستاری کشورمان دچار اختالالت روانی است. براساس اخبار 50پرستار ايران گفت که بيش از 

شده از اين مساله و اظهارات مسئوالن حوزه پرستاری می توان اين طور برداشت کرد که در دو سال گذشته ای رسانه



و با شيوع کرونا در کشورمان، ميزان دچار شدن پرستاران به آسيب های روحی و روانی با توجه به افزايش حجم کاری 

  و استرس های شغلی آنها بيشتر شده است. 

بيمار مبتال به قارچ سياه در  ۵۶رضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد: در حال حاضر مهر علي 3

های تهران بستری هستند. کاهش ضايعات کرونا در افراد مبتال با استفاده از کورتون سبب افت سيستم ايمنی بيمارستان

  شود.بدن و بروز قارچ سياه  در افراد مستعد می

  

  اخبار اعتراضات کارکنان حوزه درمان سرمايه

شهريور ماه، در اعتراض به انتقال خود،  ٢۵شهريور جمعی از کادر درمان بيمارستان مفيد در تهران روز پنجشنبه  25

  در سالن اين بيمارستان تجمع کردند.

عوقه خود دست به تجمع شهريور کادر درمان شرکتی ياسوج در اعتراض به عدم پرداخت هفت ماه دستمزدهای م 27

  زدند.

مهر کارکنان شرکتی وزارت بهداشت اراک، در اعتراض به نازل بودن و پرداخت نشدن دستمزدهای خود امروز  21

  مهر دست به تجمع زدند. 21

مهر کارکنان سالمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساری در اعتراض به عدم امنيت شغلی، نازل بودن  21

  عدم پرداخت به موقع آن دست به تجمع زدند.دستمزدها و 

 

  نقش سنديکاها در مبارزات کارگران

نيروی کار است که ارزش جديد می  طی پروسه کار، اينسرمايه داری رابطه خريد و فروش نيروی کار است. در 

صيب ن که اضافه ارزشی است و بخش اعظم مابقی،از اين ارزش جديد به مزد کارگر تعلق می گيرد  نازلی آفريند. سهم

تحميل دستمزدهای نازل و حداقل معاش و  نيازمند سرمايه سودآوریروند دار می شود. حفظ و استمرار سرمايه  طبقه

بخشی از ارزش اضافه توليد شده توسط ، سرمايه داری ايران و جوامع مشابهکارگران است. در  اعتراضاتسرکوب 

بران ج سرمايه بومی و داخلی برایمبادالت اقتصادی نصيب سرمايه های قوی تر جهانی می شود.  کانالاز  طبقه کارگر

بی بهداشتی، بی  تحميل دستمزدها،هرچه شديدتر  داده و موفقيت در رقابت، به کاهش ش های از دستاضافه ارز

 ، سرکوب خشنکودکان کار وحشيانه بر زندگی کارگران، استثمار ی مضاعفآموزشی، بی مسکنی و محروميت ها

زندگی فاجعه بار کارگران و علت  دست می زند. جنبش کارگری و خفه ساختن هر صدای اعتراض عليه اين وضعيت

جوامع نه از ايدئولوژی و اعتقادات عقب مانده، درجه کاردانی و ميزان فساد  در اين وحشيانه حکومتها سرکوبگری

  چه کسی سکاندار حکومت سرمايه باشد. تفاوتی نمی کندحاکمان، بلکه از سرشت و ذات سرمايه بر می خيزد و 

رسميت می شناسد، خواست نابودی سرمايه داری را تندروی می نامد، ضمن  سنديکا موجوديت سرمايه داری را به

محترم شمردن سود سرمايه، خواستار بهبود معاش و افزايش حقوق اجتماعی کارگران از جمله حق اعتصاب است. نسخه 

مايه ی طبقه سرپيچی سنديکا در ايران جز پرداخت هزينه های اقتصادی و اجتماعی و کاهش بيشتر سودها، جايگاهی برا

دار و حکومتش ندارد و با خشونت هرچه تمام دست رد بر سينه سنديکاليستها می کوبند. در کشورهای قدرتمند سرمايه 

رای بداری نيز سنديکاها پس از اينکه توانستند با شستشوی مغزی و سرکوب فکری کارگران، آنان را از ريل مبارزه 

  است که نهادهايی زائد و دست و پاگير سرمايه اند.سرمايه داری خارج سازند، مدته نابودی



سرمايه داری ايران وجود سنديکاها را تحمل نمی کند، اينکه سنديکا سازان سرکوب خود را با افتخار، مستقل بودن از 

حکومت می نامند، نمی تواند بی آبروئی همراهی با سرمايه و مخالفت با هرگونه فعاليت عليه موجوديت ضد انسانی 

رمايه داری را الپوشانی کند. سنديکاها آنجا که بنا بر ماهيت خود بتوانند مبارزه کارگران را از ضديت با سرمايه س

منحرف سازند عصای دست سرمايه خواهند شد. هم اکنون در مبارزات کارگران پيمانی نفت بعضی سنديکا سازان حتا 

م سلطنتی سرمايه نيز زمانی که مبارزات کارگران شعله ور در نقش نيروهای امنيتی و اطالعاتی ظاهر شده اند. رژي

  شده بود مجوز ايجاد تعدادی سنديکای دست آموز را صادر کرد. 

سنديکا سازان برای توجيه موجوديت خود ادعا دارند که کارگران آگاهی ندارند، محتاج تشکيالت باالی سر و رهبرانی 

ار وقوف دارند، بر فنون مذاکره و چانه زنی با کارفرما و حکومت مسلط هستند که بر بندهای قانون اساسی و قوانين ک

می باشند!! اما کارگران محافظه کار به هنگام اعتراض، بدون هيچ آموزش سنديکائی همان کاری را انجام می دهند که 

ه ، مماشات با سرمايسنديکاليستها  می گويند يعنی دست به دامان وزارت کار، مجلس و قوانين می شوند. اين کارگران

  پيش می برند. علت کسادی دکان و دکه های سنديکاليستی اينجاست. سنديکاها را بدون نياز به

 کاهاسندي و احزاب، زندگی خود ساقط است توليد و کارگر از هر نوع دخالت در تعيين سرنوشت کار و ،در سرمايه داری

لی که . آن تشکتعيين سرنوشت خويش، ساخته و پرداخته می شوندنيز دقيقا بر مبنای همين هيچکاره بودن کارگر در 

شوراها به  .گيرد شورا استارادگی است و قدرت خود را از ايفای نقش و دخالت تک تک ما میمستقيما عليه اين بی

ا که برای طبقه ما آنجهنگام مبارزه، بی هيچ اساسنامه و فرمانده و رهبری، در ميان ما می جوشند و عيان می گردند. 

دستمزد بيشتر، رفاه افزونتر، محيط زيست سالم تر، رفع تبعيضات جنسی، قومی و عقيدتی و آزادی می جنگد، می بايد 

با توقف توليد سود، اعتصاب، تظاهرات، دور انداختن حجاب اجباری، تصرف مراکز کار و توليد و در يک کالم مختل 

رد. سرمايه ستيزی خودجوش و ذاتی ما کارگران تنها اينگونه است که بالغ ساختن نظم اجتماعی سرمايه پا به ميدان گذا

 ها، مدارس وبه سراغ همزنجيران خود در کارخانه مبارزه عليه سرمايه پيشبردبرای تر، پخته تر و عميق تر می شود. 

به هم پيوند ه خود را سرمايضد ها و تمام مراکز کار رويم. از آنها بخواهيم که جنبش سراسری شوراهای بيمارستان

 دروو احزاب هدر می سنديکا راه در عبث به و فعاليتشان زندان کارگرانی که تحمل سختی و مخاطرات، اخراج،. زنيم

  می توانند فعاالن اين جنبش  باشند.

  

  کشتار کارگران در جهنم سرمايه داری ايران

کارگر در شهرهای سقز، يزد،  10يم اسالمی سرمايه، ظرف فقط يک روز بيش از ا به نقل روزنامه های رسمی رژبن

سياهکل و قزوين، در حين کار دچار سانحه شده و جان خويش را از دست داده اند. سانحه اسم رمزی است که سرمايه 

کارگران توسط خود را استتار کند. سانحه يعنی اينکه به کار می گيرد تا از طريق آن کشتار جنايت آميز و ددمنشانه 

وحوش سرمايه دار حاضر به قبول هزينه ايمنی محيط کار و حفظ جان توده کارگر نيستند، محيط ها و مراکز کار سرمايه 

ار، کشت در سراسر دنيا و در جوامعی مانند ايران بيشتر از همه جهان آکنده از سموم شيميائی مرگ آور، حوادث منتهی به

ماشين آالتی که به دليل خرابی نقش گيوتين دارند، ابزار و ادواتی کهنه و فرسوده که کار نمی کنند و ناکارائی آنها به 

مرگ و مير انبوه کارگران می انجامد، خطوط توليد بدون هيچ ايمنی که مدام و بی دريغ جان کارگر می گيرند، سيستم 

کارگران را طعمه حريق می کند، کوره هائی که کارگران را می بلعند، تسمه  انرژی و برقی که هر روز شمار کثير

نقاله هائی که صيادوار به صيد جان کارگر می پردازند، معادنی که دم به دم بر سر صدها و چند صدها کارگر آوار می 



اين آسيب ها، سوانح و مرگ  شوند و هزار، هزار کودکان آنها را داغدار و گرسنه می گرداند و ليستی بسيار طوالنی از

آفرينی ها که برای توده کارگر حديث لحظه، لحظه يک زندگی مرگ آگين است. محيط های کار در ايران ميدان واقعی 

مين هستند و برای اينکه چنين نباشند احتياج به تغييرات اساسی دارند. تغييراتی که هزينه دارد، هزينه هائی که اگر 

سود صاحبان سرمايه را می کاهد و سرمايه دارانی که با فراغ بال، طيب خاطر، » ، نفهمییبفهم«پرداخت شوند، 

سود، هزار هزار کارگر را به کوره آدم  مقدارمشتاق و مصمم آماده اند برای فرار از هر لایر هزينه و صيانت از هر 

ار افراد خانواده آنها را تسليم تيغ مرگ سوزی اندازند. جان هزار هزار کارگر را به طرفة العينی درو کنند و دهها هز

ناشی از فالکت، فقر و گرسنگی سازند. اين سرمايه داران دولتی دارند که سراسر جهنم مشتعل سرمايه داری را 

توده کارگر کرده است و در کشتار کارگران با سالح فشار استثمار، گرسنه سازی، بی خانمانی، زندان، » آشويتس«

ع از تمامی جنايات طبقه سرمايه دار و از جمله دفاع از فقدان هر گونه ايمنی محيط کار روی تمامی شکنجه، اعدام، دفا

نای ن در حين کار در ژرفکشتار کارگرادولتهای درنده، فاشيست و بشرکش تاريخ سرمايه داری را سفيد ساخته است. 

 ها کارگر از صد شيبن ها نيست. هر سال اين جهنم سوزان خاص محيط های محصور در چهارديواری کارخانه ها، معد

ساله  32. آخرين مورد اين جنايات کشته شدن ژيان علی پور کولبر شوند یکشته م هيسرمامزدوران م يمستق ريت باکولبر 

 نان خالی خردساالن خود، یکه براسوخت بر  کارگران اهل سردشت است که نان آور همسر و دو فرزند خردسالش بود.

کار  یوريفروش ن یکه برا یکارگران ثيقه می کنند و آماج گلوله های داغ سپاه پاسدارن سرمايه  می گردند.جانشان را و

  وهگر  شيچند سال پتبديل می شوند.  طالبانعده يا القا ،داعش گوشت دم توپ روند و یم جيخل هيحاش یبه کشورها

در حالی که سر کار می را  ، پاداش، کيوانیی از جمله نصيریجوشکار هفشجان کارگر 18 فاشيستی داعش درعراق

خاطره موحش بسيار غم انگيزی که هنوز ذهن همزنجيران جوشکار هفشجانی همراه  رفتند گلوله باران کرد و کشت.

 ،دستمزد شيافزا یبرا هيسرما عليه یسراسری زاردر کار اکنونآنان را آتش می زند و می سوزاند. کارگرانی که 

می رزمند. مبارزه برای ايمنی محيط کار و صيانت از جان توده کارگر در حين کار  روز استراحت ١٠روز کار و ٢٠

جزء اليجزائی از پروسه پيکار طبقه کارگر عليه سرمايه است. هر گام پيروزی در اين عرصه مثل همه عرصه های 

  يه سرمايه، طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری است.   ديگر نيازمند اعمال قدرت سازمان يافته سراسری و شورائی عل

 

  نمايش قدرت جمعی معترض يا استغاثه خفت بار شکست آور؟؟؟

  »!!!کارگران مخابرات روستائی سراسر کشور در مقابل ستاد اجرائی فرمان خمينی«

ضروری به کل همزنجيران پرسش باال نه فقط مبين هيچ اهانتی به هيچ کارگری نيست که صرفا هشداری حياتی و 

کارگر برای فرار هر چه بيشتر از دام ذلت، وهن و ننگی است که رفرميسم راست منحط آويزان به فاشيسم درنده اسالمی 

سرمايه داری بر سر راه مبارزات آنها پهن کرده است. تا چند ماه پيش ترجيع بند کالم غالب در ميان توده کارگر آن بود 

در مقابل بارگاه قدرت سرمايه داران و دخيل بندی به نهادهای دولت سرمايه به انتها رسيده است.  که دوران بست نشينی

بحث بر سر ميزان دقت و ابعاد پختگی، عينيت، واقعی بودن يا نبودن آن قول، در آن روزها نيست. صدور اين نوع 

است که شمار کثيری از کارگران دخالتگر  احکام بدون شک جای هزاران گفتگو دارد، آنچه مورد تأکيد است، واقعيتی

و آگاه تر را به سمت آن استنباط يا داوری سوق می داد. سخن از ميدانداری جنبش کارگری است که جمعيت وسيعی را 

وا می داشت تا مطمئن و راسخ به چنان جمعبندی دست يازند. جنبشی که همه جا حضور داشت. در طول چند روز 

مرکز کار و توليد را به طور مرتبط از چرخش فرو می انداخت. سراسر خوزستان را در  114د چرخه کار و توليد سو



خروش خود غرق می کرد، هر سال چندهزار اعتصاب را سازمان می داد، چندين هزار تظاهرات راه می انداخت، 

باز می داشت. شکی  سيستم حمل و نقل سراسری را به ورطه تعطيل می کشيد، راه آهن سراسری کشور را از چرخش

نيست که در همان ايام نيز اليه ای بسيار نازک و محدود از کارگران راه ديگر می رفتند. باز هم بست نشينی می کردند، 

به اين و آن نهاد دولتی توسل می جستند. نقش عمله رفرميسم منحل در قانون و قدرت سرمايه را ايفاء می نمودند، به 

  توليد و اتکاء به قدرت پيکار طبقاتی، جنجال مبارزه قانونی برپا می کردند. جای اعتصاب، تعطيل چرخه 

مسأله مهم اينست که آنچه آن روزها کمياب بود، مذموم، ننگ آلود و عقيم به حساب می آمد، در طول هفته ها و ماههای 

رکورد تازه ای در اين شتاب اخير با شتاب چشمگيری افزون گرديده است و اقدام امروز کارگران مخابرات روستائی، 

است. طومار کار اين دوستان از همه لحاظ سؤال انگيز، اسفناک و به طور واقعی غمبار و رقت آور است. اين جماعت 

از روستاهای مختلف اطراف شهرها و استان ها، از اکناف و اقصی نقاط اين جهنم به سوی تهران حرکت نموده اند، اين 

انجام داده اند و به دنبال همه اين کارها در مقابل ستاد فرمان خمينی جمع شده اند، تا خواستنار کار را در يک روز معين 

افزايش دستمزد شوند!!!! کارنامه اجتماع آنان می گويد که با هم تماس داشته اند، مسافرت به تهران و اجتماع در مقابل 

ی از قبل با همزنجيران خويش شور و مشورت کرده اند، کاخ قدرت سرمايه را برنامه ريزی نموده اند، گروههای اعزام

نمايندگی خواست و اعتراض آنها را بر دوش گرفته اند، هزينه های اين سفرها را با همراهی و همدلی تأمين نموده اند 

ه استغاثه ع بو انبوهی از کارهای ديگر را انجام داده اند که چه کنند؟ که در مقابل ستاد فرمان خمينی بست بنشينند و شرو

کنند. اگر اين کار ننگ و خفت نيست چه نام ديگری بايد بر آن نهاد؟؟!! سؤال ما از اين کارگران آنست: شما که توانستيد 

از اعماق روستاها، از دهات دوردست، از ساحل خليج تا خزر، سرخس، چاه بهار با هم تماس بگيريد، با هم مشورت 

در روستای خود را تأمين کنيد. توانستيد راه افتيد و خود را به تهران برسانيد چرا  کنيد، همراهی و همنظری همزنجيران

به جای اين کار با هماهنگی، همرزمی و همسنگری، کل مخابرات روستائی کشور را از کار باز نداشتيد؟؟!! چرا مصمم، 

دولتش اعمال نکرديد. چرا سالح قدرت همرزم، هم پيمان، قدرت متحد طبقاتی خود را عليه سرمايه، طبقه سرمايه دار و 

بر دوش نگرفتيد، به سينه دشمن نشانه نرفتيد و خواستار تحقق بالدرنگ خواست های خويش نشديد؟؟!! شما که می توانيد 

به جای محصور ساختن خود در چهارديواری اين و آن مخابرات، به جای ناله های حقارت آميز خفه در پراکندگی ها و 

صدای واحد شويد، دست به دست هم دهيد و يک اعتراض جمعی راه اندازيد چرا کل اين توانائی ها را تشتت ها، يک 

در دخيل بندی و بست نشينی و آويختن به قدرت سرمايه تباه کرديد، مضمحل ساختيد و کفن و دفن نموديد. چرا اين توان 

  انتظارات خود نگرديديد؟؟!! کاش پاسخ می گفتيد.  را قدرت نساختيد و با اعمال آن دست به کار تسليم دشمن در مقابل

  1400کارگران ضد سرمايه داری .     مهر 

 

  سرمايه داری و سالمتی بشر!!

 2021متن تکميل شده سپتامبر  /نوشته حسن عباسی» سرمايه داری و فاجعه آلودگی محيط زيست«کتاب  از           مواد مکمل 

سرمايه برای نوع غذای کارگر تصميم می گيرد و رشته اين تصميم گيری ها را حتی در همين قلمرو خصوصی زندگی  

او تا هر کجا که می خواهد و سودجوئی هايش اقتضا می کند ادامه می دهد. سراغ ماده غنی کننده، آفت کش و يا کنسرو 

انسان ها، ارزان تر سازد و از اين رهگذر حجم کار اضافی کننده آن می رود تا همه اين ها را با حراج سازی جان 

نهفته در آن ها را افزون تر گرداند. روند اضمحالل مواد غذايی و کاهش ارزش مورد استفاده آن ها برای بدن از همان 



جودی ابتدا، هنگامی که ميوه می رسد، حيوان سالخی می شود، سبزيجات از خاک جدا می شوند، آغاز می گردد. با و

که بافتها و سلول های اين کاالها از طريق پوست و جداره های مقاوم آنها در مقابل باکتری ها، قارچ ها و موجودات 

درجه، محدود  20ريز ديگر محافظت می شوند اما برای هميشه سالم نمی مانند و طول عمرشان حتی در هوای منهای  

شکل مواد غذايی و غذاهايی که خود تهيه کرده ايم حتی هنگامی که  است. همه ما روزانه شاهد تغيير رنگ، مزه، بو و

در يخچال نگهداری می شوند، هستيم. زمانی که جداره سلول ها و بافتهای مواد غذائی بر اثر پخت يا کارهای ديگر پاره  

ماده، مورد هجوم بدون می شوند  و محتوی سلولها بيرون می ريزد، روند تباهی اين مواد چندين برابر می گردد. غذای آ

مانع باکتری ها، کرم ها، موجودات ريز و قارچ ها قرار می گيرد و به سرعت راه فاسد شدن می پيمايد. مراکز فروش 

اغذيه آماده و نيمه آماده اعم از رستوران ها، شرکت های بزرگ توليدی، سوپرمارکت ها و شرکت های تهيه کننده و 

اين وضعيت و نيز افزايش طول عمر کاالها و کاهش ضايعات (در مجموع کاهش هزينه نگهدارنده غذا جهت مقابله با 

توليد، ترانسپورت و نگهداری) موادی نظير آنتی اکسيدان ها، کنسرو کننده ها و متعادل کننده ها را به آن ها می افزايند 

د، لذا سرمايه داری به گونه ای سودجويانه نيمه آماده گرد ولی هيچ ماده ای نمی تواند مانع روند تباهی غذاهای آماده و

  و ضد انسانی دست به ابتکاراتی جهت پوشاندن تغييرات رنگ، مزه، بو، و حتی شکل اين محصوالت می زند.

توليد سرمايه دارانه کشاورزی هرگز نتوانسته است و نمی تواند فرمولبندی مناسبی جهت جلوگيری از کاهش مواد الزم 

غذايی با محتوای مناسب، به دست دهد، تحقق اين هدف بدون انصراف از سرمايه گذاری های خاک برای کاالهای 

نابودی سالمتی  ،بزرگ در اين قلمرو ممکن نيست، چيزی که خط قرمز نظام بردگی مزدی است و برای امتناع از آن

ف جلوگيری از کاهش نرخ کارگران نخستين گزينه است. پيداست که توسعه بار آوری کار در واحد کشاورزی با هد

سود نيز هيچ راهی به حل اين معضل  نمی برد و در نتيجه همواره و بطور ممتد سالمتی کارگران در معرض بيشترين 

خطر خواهد بود. اگر مواد کانی در خاک کاهش می يابد، می بايست که کمبود آنها در گياهان نيز مشهود باشد ولی 

سالمتی انسان و توسل به استفاده از مواد زيانبار مانع اين کار می شوند. زيرا زراعت صاحبان سرمايه با قربانی ساختن 

سرمايه داری فقط با توليد انبوه کاال و سود سرشارتر، کميت سودافزا و نه محتوای سالمتی آور همساز است. صاحبان 

های کارگر حداکثر بهره را بر می سرمايه در اين گذر مثل همه عرصه های ديگر حيات اجتماعی از بی اطالعی توده 

گيرند. کارگران مجبورند به بهای کاالها انديشند و کمتر بر روی کيفيت آنها درنگ کنند. به ويژه که کسی از محتوی 

اين کاال ها اطالعی ندارد. ظاهر اين محصوالت در طول قرن ها تفاوتی نکرده اند!! اما محتوای آنها در  فاصله زمانی 

ت عظيمی نموده است. ما کارگران حتی اگر به کاالهای کشاورزی و دامی دسترسی داشته باشيم يعنی اگر کوتاهی تفاو

هر قدر هم زياد مصرف کنيم باز کمبود مواد غذائی الزم بسان بليه ای ما را تهديد می کند.  قادر به خريد آنها باشيم و

 Food( تحت عنوان غنی کننده ضافه شده) و مواد غذايی اDietary supplementحتی مکمل های غذايی (

fortification کند زيرا جذب مواد کانی بطور مستقيم و يا حتی افزوده شده به غذا بسيار  به کاهش مشکل نمی ) کمکی

درصد). اين خود به وضوح نشان می دهد که زمين کشاورزی هر چه کمتر می تواند اين مواد  3-2ناچيز است (تقريبا 

 مواد کانی) را به گياهان برساند.ضروری (بخصوص 

)  که Food fortificationدو دسته مواد به محصوالت کشاورزی افزوده می گردد يکی به اصطالح مواد غنی کننده (

) است که جهت افزايش طول عمر، تغيير Processing Aidsم و ديگری مواد تکنيکی (يبه داليل آن پرداخت فوقدر 

گروه مختلف است  22اده و نيمه آماده، مورد استفاده واقع می شود. اين مواد که شامل رنگ، بو و مزه  غذاهای آم

 )JECFA )Food safety and qualityماده  رسمی را در بر می گيرد. همه اين ها از طرف  250چيزی در حدود 

د تأييدند. الزم به تذکر يا سازمان بهداشت مواد غذايی اروپا مور EFSAيا ارگان کنترل مواد غذايی سازمان ملل و 



کار نمی روند بلکه در تهيه دارو، لوازم آرايش، شامپوها و صابون ها نيز ه است که اين کاالها فقط در حوزه توليد غذا ب

ماده  49ماده رنگی،  41تقسيم بندی اين مواد بر اساس نقشی که دارند به اين صورت است.  به کار گرفته می شوند.

ماده ديگر، از جمله پلی  100ماده شيرين کننده و بيش از  antioxidant ،(12ماده آنتی اکسيدان ( 44کنسرو کننده، 

) در اين ليست قرار دارند. گروه اخير ايجاد حساسيت های پوستی می کنند، اشخاصی که به polysorbateسوربات (

دارند به مواد پلی سوربات که جهت  ) که در مواد آرايش وجود دارد حساسيتpropylene glycolپروپيلن گليکول (

» عدد ئی«) يا E numberحل چربی ها به مواد غذايی افزوده می شود نيز حساسند. اين ترکيبات دارای کد اروپايی (

هستند. عالوه بر مواد رسمی هزاران ماده ديگر قانونی و غير قانونی به غذاها اضافه می شود. برای مثال جهت ايجاد 

نوع مختلف ماده شيميايی استفاده می گردد که توليد کننده فقط با نام  8فرنگی در بستنی و کرم ها از مزه و عطر توت 

از بين  ) بر روی پاکت کاال، خيال خود را آسوده و تکليف جان مشتری را روشن می سازد.Flavorمواد مزه دهنده (

که آلرژی، آسم، اکسم، تغييرات پوستی نظير ) به خاطر اينAzo compoundمواد رنگی استفاده شده ترکيبات آزو (

) همان رنگ Carmineيا کارمينيک اسيد ( E120) ايجاد می کنند از همه مشهورترند. بطور مثال Urticariaکهير (

قرمز جذابی که در شيرنيجات، شربت ها و آبنبات ها موجب افزايش فروش آنها می گردد ايجاد کم خوابی، بيش فعالی 

)ADHDضايعا ،(.مواد شيرين کننده نظير  ت جنينی و پرخاشگری می نمايدE420 ) سوربيتولSorbitol و يا ،(

E412  )Guar gum موجب مشکالت روده ای، عفونت روده، امراض مغزی، گرفتگی عضالت، پرخاشگری و (

رود به بدن ه محض ودپرس می شوند. اکثريت قريب به اتفاق اين مواد بصورت سنتز شيميايی توليد شده و بنا بر اين ب

در اثر مصرف زياد  از طرف آنزيم هايی که جگر جهت مبارزه با مواد غريبه توليد می کند مورد حمله قرار می گيرند.

) بدن انسان دچار اختالالتی می گردد. حساسيت زياد نظير سردرد، E621-E625و يا طوالنی بعضی از مواد باال، (

 Chineseفشار در سينه از جمله اين اختالل ها است. اين عالئم به ( عرق کردن زياد، سوزش گلو و افزايش

restaurant Syndrom(  .معروف است  

وارد  1970اين مواد در توليد غذاهای آماده و نيمه آماده چينی و آسيايی مصرف زياد دارد و از اين طريق از دهه 

غيره شده است.  ) وMcdonaldsنجيره ای نظير (حوزه مواد غذايی ساير بازار های جهان از جمله رستوران های ز

تحقيقات جديد نشان می دهد که مصرف بيش از حد اين مواد تاثيرات مخربی بر جنين، جگر، سيستم عصبی و بينائی 

)، مشکالت رشد در جوانان و اختالالت هورمونی Depressionک های آسمی، دپرس (ومی گذارد و همچنين موجب ش

) و اختالل حواس Alzheimer's diseaseآلزايمر ( به بروزبرای سلسله اعصاب حکم سم داشته و  E621می شود. 

. فراموش نکنيم که مشتری اصلی غذاهای سريع نظير همبرگر و رستوران کمک می نمايد) Dementiaيا زوال عقل (

  . را توليد می کنند توده عظيم کارگران هستند هايی که اين غذا

در خاک کاهش می يابد، می بايست که کمبود آنها در گياهان نيز مشهود باشد ولی صاحبان سرمايه با اگر مواد کانی 

  قربانی ساختن سالمتی انسان و توسل به استفاده از مواد زيانبار مکمل ها وانمود می کنند که مانع اين کار می شوند.

فقط مقدار ناچيزی از مواد کانی اضافه شده به وسيله بدن جذب می گردد  بخصوص اين مواد و حتی ويتامين ها می 

بايست در ترکيب طبيعی خود همراه با ساير مواد غذايی، هورمون ها و آنزيم های موجود در گياهان وارد بدن شوند تا 

  قادر به جذب کافی باشند. 

و حتی مواد افزوده به غذا باعث افزايش غير ضروری آن ها در گردش خون شده که مصرف اين مواد بصورت قرص 

ژيک و بروز امراض می گردند بلکه اعضايی از بدن نظير کبد و کليه ها که وظيفه ونه تنها موجب ناماليمات بيول



زايش داده و بدن را بحال آماده مبارزه و دفع مواد بيگانه را بر عهده دارند به پر کاری وامی دارد، آنزيم های کبد را اف

  باش دائمی وا می دارند.

چندانی ندارد و گاه حتی برای بدن مضر اند. بطور مثال تنها به طور تقريبی  های ويتامين و امالح فايدهمصرف مکمل

خورشيد  شود بقيه را بدن به کمک نوردرصد از ويتامين دی مورد نياز بدن از راه تغذيه جذب و تأمين می 20تا  10

سازد، در ابتدا از نظر بيولوژيک فعال نيست. پيش می سازد. ويتامين دی که بدن ما از طريق نور خورشيد يا تغذيه می

تريول) در کليه و انتقال آن به خون، چندين فرآيند متابوليسيمی است. افزون بر شرط ساخت فرم فعال ويتامين دی (کلسی

ه های شود. همين پيچيدگی پروستريول به آنها متصل میماده کلسیايی دارند که پيشهاين بسياری از اعضای بدن گيرنده

  صادق است. ثتکميلی در مورد بسياری ويتامين ها نظير ويتامين 

  کنند. ها هزينه میها و مولتی ويتامينميليارد دالر برای خريد مکمل 28شهروندان آمريکا به طور متوسط هر سال 

ميليارد يورو  1.44به  2017ميليارد يورو در سال  1.31در آلمان هم رو به افزايش است و از  هامصرف اين مکمل

شک در ايران نيز وضع بهتر  رسيده است. ما از فروش اين مواد در ايران اطالع دقيقی نداريم اما بی 2018در سال 

  از اين نيست.

)، Cu)، مس (Znهستند. مواد کانی ضروری نظير روی (A درصد) دچار کمبود ويتامين  74بخش بزرگی از مردم ( 

کمبود  ) با وجود مواد مکمل و غنی شده به ميزان ناچيزی تغيير می کنند و بخشی از مردم ازSe)، و سلينيم (Feآهن (

  اين مواد مهم رنج می برند. 

بودشان رنج می برند. ويتامين درصد مردم از کم 50با وجود تکميل ها و افزودنی ها بيش از  Caو کلسيم  Mgمنيزيم 

 D (70درصد و ويتامين د E (60 )درصد، ای A (34 )درصد، آ C (25 )های مورد نياز بدن نظير ويتامين ث (

  درصد نيز به جمعيت عظيمی از خانواده های کارگری دنيا نمی رسد. 

افزودن اکثر آنها بسيار گران  ليد وکود شيميايی عموما شامل همه مواد از دست رفته و کاسته شده خاک نيست زيرا تو

تمام می شود لذا کشاورزی سرمايه دارانه فقط به نياز و بازدهی گياه توجه دارد و نه کيفيت خاک و جبران مواد از دست 

  رفته آن. 

ماده کانی  60داليل اين امر ساده است زيرا حتی اگر کشاورزی سرمايه داری به فرض محال بخواهد چيزی در حدود 

تلف را به زمين کشاورزی باز گرداند، روند طوالنی جا افتادن اين مواد با مواد شيمييايی خاک و روند جذب گياه مخ

سال طول می کشد و در اين صورت هيچ سرمايه ای چنين روند طوالنی گردش را در دنيايی  10تا  5چيزی در حدود 

 نخواهد کرد.يک شرط حياتی بقای نظام است، تحمل  که سرعت واگرد سرمايه

ناخودگاه انسان را ياد بنمايه سرمايه می اندازد، ياد شيوه توليدی که همه چيزش از بيخ و بن ضد انسانی است.  ،اين روند

توليد سود در آن همه چيز و انسان هيچ چيز است. ياد اين واقعيت مهم که چه ابتذال آميز است کار آنانی که مبارزه برای 

ده غذائی يا اين و آن گوشه محيط زيست را عالج درد انسان عصر می اين يا آن تغيير جزئی در ترکيب اين يا آن ما

دانند!! ياد اين درس بزرگ تاريخ که بدون محو سرمايه داری، بدون يورش آگاه و راديکال و طبقاتی به شيرازه هستی 

برای اين  اين نظام، بدون وجود جنبشی کارگری، شورائی و سراسری که از تمامی ظرفيت و امکانات و تدارک الزم

يورش برخوردار باشد، سخن از بهبود محيط زيست يا سالم سازی غذاها و نوع اينها سوای خودفريبی و ديگران فريبی 

هيچ چيز ديگر نيست. سرمايه داری با کار پرداخت نشده کارگران، با توليد سود و تبديل سودها به سرمايه و تداوم 

زيست و بيماری زا کردن غذاها برای اين نظام ساز و کار افزايش  خودگستری خويش زنده است. آلوده سازی محيط

اضافه ارزش هاست. برای رفع اين بليه ها بايد دست بر ريشه نهاد. ريشه ها در عمق وجود سرمايه نهانند. مجرد تالش 



م فقط ها باز هجهت بهبود وضع اين يا آن کاال بدون پيکار برای خشکاندن ريشه خرابی ها حتی با فرض برخی دستاورد

  عمر اين غده سرطانی و اين باتالق عفونت زا را طوالنی تر می کند.

رشد عظيم بار آوری نيروی کار پس از جنگ جهانی دوم باعث شد که کار کارگر چندين برابر سابق محصول توليد  

همراه با نرخ اضافه ارزش  کند. در همين راستا کار اجتماعاً الزم کمتر در مقدار معين محصول، قيمت پائين تر کاال

های بسيار افزون تر را به دنبال آورد. آرزوی کاهش قيمت کاالها، افزايش توان رقابت در بازار سرمايه داری و احراز 

سهم افزون تر از اضافه ارزش های جهانی، چشم پرآز سرمايه داران را به حوزه توليد محصوالت غذائی با بهائی ارزان 

ن با کار خانگی در آشپزخانه ها توليد می کنند، خيره ساخت. انباشت وسيع در اين حوزه، اين فرصت تر از آنچه کارگرا

را هم برای صاحبان سرمايه فراهم ساخت که زنان هر چه بيشتری را وارد بازار کار کنند، رقابت ميان کارگران برای 

ين تر شود. اشتغال بيشتر زنان در بازار کار، فروش نيروی کار فزونی گيرد و در همين گذر فشار بر دستمزدها سهمگ

  به نوبه خود راه برای انباشت کالن تر سرمايه در قلمرو توليد مواد غذائی را هموار ساخت.

ساعت در  3سال پيش صرف تهيه غذا در منزل می کرد به طور متوسط حدود  50ميزان زمانی که يک کارگر زن در 

معنای اين تغيير آن بود که انباشت وسيع سرمايه در صنايع مواد  قيقه کاهش يافت.د 10تا  2010روز بود. اين رقم در 

غذائی همراه با اجبار زنان به فروش نيروی کار به گونه ای چشمگير جای آشپزخانه ها را پر ساخته است. به اين ترتيب 

عرصه جديد انباشت پيدا کرد، بهای کارگران هر چه بيشتر مصرف کننده غذاهای آماده و نيمه آماده شدند، سرمايه يک 

نيروی کار نيز به دو شکل پائين آمد. اول به خاطر اينکه توده فروشنده نيروی کار وسيعاً افزايش يافت، پديده ای که 

رقابت ميان کارگران و تنزل دستمزدها را به دنبال داشت. دوم از اين لحاظ که توليد انبوه و افزايش پرشتاب بارآوری 

تنزل قيمت کاالها می انجاميد و همين امر به سهم خود زمينه ای برای پائين نگه داشتن بهای نيروی کار می کار، به 

  شد.

کاهش ذخيره های غذايی کاالهای کشاورزی و دامی با نياز سرمايه به دسترسی به حداکثر ارزش اضافی و نيازمندی 

اضافی توده های کارگر به زيان کار الزم يا همان دستمزد  توسعه انباشت سرمايه همراه است و با افزايش بی مهار کار

  آنان است.  

  

 سيمای سوسياليسم) سايت (نقل از خورشيدی 50دهه   -گری ايران رگی از تاريخ جنبش کارب

                                                                                                                                                  

  »ناايرا«اعتصاب بزرگ کارگران کارخانه 

کارگر را مورد استثمار وحشيانه قرار می داد. کارخانه  5000ايرانا از جمله واحدهای عظيم صنعتی بود که بيش از 

کارگر را سالخی می نمود.  1500از دو بخش تشکيل می شد. بخش چينی دو شيفت در روز کار می کرد و هر شيفت 

کارگر  1000همين وضعيت را داشت. در هر کدام از شيفت ها بخش توليدی نيز به لحاظ روزانه کار وشمار شيفت ها 

ساعت اضافه کاری اجباری بر گرده کارگران  4کار می کردند و استثمار می شدند. هر دو بخش برای هر شيفت، حداقل 

ها  ساعت بود. ايرانا هر سال ميليون 12بار می نمود. به اين ترتيب روزانه کار به طور واقعی و به صورت اجباری 

تن کاشی چينی، موکت، مالمين، پالستيک ، پشم سنگ و خيلی چيزهای ديگر توليد می نمود و سود ساالنه آن سر به 

فلک می زد. شرائط امنيتی و پليسی بسيار فرساينده ای بر فضای کارخانه مستولی بود. تمامی تدابير الزم اتخاذ می شد 

حداقل ممکن تقليل يابد. در همين راستا حتی درهای ورودی و خروجی  تا حتی ارتباط متعارف کارگران در محيط کار به



. نام داشت» اريه«بخش های مختلف را به فاصله های دور از هم تعبيه و نصب کرده بودند. سرمايه دار صاحب شرکت 

به  تمام به وی،با دولت اسرائيل، سرمايه داران امريکائی و دربار پهلوی نرد عشق می باخت، تمامی کارگران با نفرت 

  فرزندانش و به ناصر ساسانی مديرعامل شرکت  نظر می انداختند.

ساعت اضافه کاری اجباری در  4تومان در روز دستمزد داشتند که با محاسبه  11کارگران ساده در شروع کار فقط 

ازل مزدها ناراضی کارگر کارخانه از اين وضع، به ويژه از سطح ن 5000لایر می رسيد. کل  164بهترين حالت به 

 1352بودند و همگی برای دست زدن به اعتراض، در نوعی آماده باش اعالم نشده به سر می بردند. در خرداد سال 

نجوای نارضائيها شروع به باليدن و طغيان کرد. توده های عاصی دردهای کهنه را فرياد زدند و به جستجوی راه چاره 

اب می کردند و آماده انجام همين کار شدند. کارفرمايان و عوامل رژيم خيلی زودتر افتادند. نتيجه روشن بود. بايد اعتص

از شروع کارزار، ماجرا را استراق سمع کردند و با همه قوا مترصد ممانعت از وقوع اعتصاب گرديدند. روز دوشنبه 

حشت حکم اخراج آنان را بر ششم خرداد کارت چند تن از کارگران فعال تر را باطل کردند و با هدف ايجاد رعب و و

و  ، قهر شددر و ديوارهای شرکت نصب نمودند. تأثير توطئه اما کامالً بر عکس شد. خشم ها بيش ار پيش به جوش آمد

  فردای آن روز تمامی نقشه های صاحبان سرمايه نقش بر آب گرديد. 

ها  که خروش قهر کارگران از تمامی سالن ماشين ها به کار نيافتاده بود هنوز 1352بامداد روز هفتم خرداد  7ساعت 

کارگر شيفت روز دست از کار کشيدند، چرخ توليد سود عجالتاً  3000در فضا پيچيد. در يک چشم به هم زدن قريب 

از چرخش باز ماند و سرمايه داران بسيار هاج و واج شاهد صحنه ای شدند که حتی تا دقايقی پيش تصورش را هم نمی 

مدير فنی بخش چينی کوشيد تا مثل هميشه راه لفظ بازی پيش گيرد، کارگران در پاسخ کتک مفصلی » هدايت«کردند. 

نثار وی کردند. آنها عاصی بودند و پس از طرح مطالبات خود در محيط کار منتظر پاسخ ماندند، همزمان چند نفر هم، 

و را پيدا کنند و به سرنوشت هدايت مبتال ، صاحب شرکت و مدير عامل ا»ساسانی«و » اريه« همه جا راه افتادند تا 

  سازند. 

سرباز مسلح به مسلسل و  500کاميون بزرگ ارتشی با يک گردان متشکل از  17کمتر از نيم ساعت نگذشته بود که  

وارد فضای کارخانه شدند. فرمانده قوای سرکوب بدون فوت وقت شروع به تدارک حمله کرد. قبل از هر  3-تفنگهای ژ 

محل کار اريه و عوامل وی پاسداری کنند. شمار کثيری را مأموريت داد تا از  سرکوبچيز عده ای از عمله و اکره 

سرباز را نيز در فاصله ميان دو بخش چينی و توليدی مسؤل قطع ارتباط کامل اين دو بخش ساخت. بر اساس اخباری 

که در سالن ها پيچيد دو تيمسار ارتش با درجات سرتيپی و سرلشکری فرماندهی سرکوب اعتصاب را به عهده داشتند. 

جنايتکار شاهشاهی به اين ها بسنده نکرد. در همان دقايق نخست به خاطر ايجاد رعب و وحشت و نشان دادن  ارتش

آمادگی کامل برای حمام خون، به کارگيری توپخانه را نيز دستور کار کردند و شمار زيادی توپ در پس ديوار کارخانه 

  مستقر نمودند. 

، ضرب و شتم و شکنجه توده کارگر معترض آغاز شد. عده زيادی کارگر فاز دوم عمليات ارتش بورژوازی با دستگيری

را تا سرحد مرگ کتک زدند، آنان را به گروههای متعدد تقسيم نمودند و هر گروه را به صورت جداگانه آماج بيشترين 

 ه اعتصاب منصرفدامتهديدها قرار دادند. فرماندهان قوای سرکوب، کل تالش خود را به کار گرفتند تا کارگران را از ا

های کار سازند. کارگران سرسختانه مقاومت نمودند و از بازگشت به کار امتناع جستند. سرکوبگران کنند و راهی سالن

دچار احساس فروماندگی و عجز شدند و توسل به درندگی و قهر بشرستيزانه افزون تر را تنها چاره کار خود ديدند. به 

ها را مجبور به راه اندازی  ارگر مردد و متزلزل را پيدا نمايند و با ضرب و جرح آناين فکر افتادند که عده ای ک

ماشين ها کنند، شايد از اين طريق در اراده مصمم توده های کارگر خلل پديد آيد و همين خلل پاشنه آشيل شماری از 



اما با راهکار چاره ساز مناسبی برای شکست اعتصاب گردد. تاکتيک توطئه و سبعيت نيروهای سرکوب سرمايه، 

هزاران کارگر مبارز در حال اعتصاب،در هم شکسته شد. کارگران در يک چشم به هم زدن تصميم گرفتند مانع بازگشت 

به کار همزنجيران از پای افتاده خود شوند. آنها راه برگشت اين کارگران را مسدود کردند و برای جلوگيری از تحقق 

وهای نظامی حاضر در کارخانه درگير شدند. قوای سرکوب مجدداً خود را مستأصل ديد و اين بخش نقشه دشمن، با نير

کارگر را  35به فکر اجرای دسيسه های دگر افتاد. عصر آن روز با يک يورش وحشيانه به صف کارگران حدود 

م تقل نمودند. با اين اقدادستگير کردند و آنها را با چشم های بسته سوار بر کاميون های ارتشی به زندان قزل قلعه من

روز نخست اعتصاب تا جائی که به شيفت روز کارخانه مربوط می شد، به پايان آمد و نوبت شيفت شب رسيد. با ورود 

کارگر شب کار با تشکيل اجتماع و طرح مطالبات خود اعالم  2000کارگران اين شيفت اعتصاب دست به دست شد و 

به مبارزه ادامه خواهند داد. در سراسر شب نيز بربرمنشی قوای سرکوب و مقاومت  داشتند که تا حصول همه خواسته ها

را  قابل توجهیمصمم کارگران ادامه يافت. اولی ها هر چه توانستند تهديد کردند، مجروح و مضروب نمودند. عده 

روع کار خودداری کردند، دستگير و راهی شکنجه گاه ساختند. دومی ها نيز بر سر عزم خويش ايستادند، از هر گونه ش

همديگر را به پايداری و ايستادگی تشويق نمودند و حمله نيروهای نظامی را با مقاومت پاسخ گفتند. روز چهارشنبه 

 5000اعتصاب با همان شور و خروش روز قبل ادامه پيدا کرد. عوامل رژيم با مشاهده ايستادگی خشمگين و مصمم 

 د. ارزيابی فرماندهانفتند و برای چالش ماجرا مترصد اجرای نقشه های ديگر شدنکارگر عاصی باز هم به فکر فرو ر

در اين روز ظاهراً آن بود که مجرد سرکوب و قهر چاره ساز نيست. بايد کمی عقب نشينی کرد. آنها در  مزدور ارتش

د با کردند. کوشيدند تا شاي صبح همين روز زير نام پاسخ موافق به خواست کارگران تقريباً همه دستگيرشدگان را آزاد

های  کارگران گفتگو کنند و آنچه را از طريق تهديد و ارعاب و کتک کاری به دست نياورده بودند، از راه مماشات

  باالخره مؤثر افتاد.  که یفريبکارنه به دست آرند. تاکتيک

ار هجوم نيروهای انتظامی قرار نداشت. کارگران آماده مقاومت و ادامه اعتصاب بودند اما مبارزه روز آنها فقط زير فش

پاشنه آشيل های فراوانی از درون آن را تهديد به شکست می کرد. اعتصاب از هيچ ميزان سازماندهی و انسجام درونی 

که چه بايد می کردند، چه  اما اين ،پيش ميان کارگران چرخ می خوردروزها برخوردار نبود. زمزمه شروع آن از 

ائل ديگر مربوط به پيچ و خم اين ه قرار داشت، چگونگی روياروئی با اين معضالت و تمامی مسمشکالتی بر سر را

مبهم و نامعلوم به نظر می آمد. در روز سوم،  شرکت کننده در اعتصاب برای اکثريت قريب به اتفاق کارگران پيکار،

خيلی ها تيغ اخراج را بر گلوی خود حس  ، بيشترين شمار کارگران را در خود پيچيد.مبارزهترديد به احتمال پيروزی 

و دولت آنها رد کامل مطالبات کارگران صاحبان سرمايه کردند و از خطر گرسنه ماندن فرزندانشان به وحشت افتادند. 

را شالوده کار قرار داده بودند و می خواستند هر گونه که شده است اعتصاب را بدون پرداخت هيچ ريالی افزايش دستمزد 

ت کشانند. از عصر روز سوم به بعد، اکثريت قريب به اتفاق کارگران خود را در پشت يک بن بست با کوله بار به شکس

سنگينی از يأس و ترديد مشاهده کردند. دنيای شور و اميدواری و احساس قدرت نخستين خيلی سريع جای خود را به 

بودند اما تالش الزم برای شناخت دقيق تر مشکالت سردرگمی و نوميدی و فروماندگی داد. آنها بسيار خوش درخشيده 

چگونگی عبور از موانع و شيوه های ادامه پيکار را با هم گفتگو و شور  راههای غلبه بر اين مشکالت، سر راه مبارزه،

و مشورت نکرده بودند. تجارب اعتصابات، اعتراضات و شورش های پيشين خويش و طبقه خود را مالط و مصالح 

به عنوان حلقه ای از زنجيره سراسری مبارزه  يشنساخته بودند، به اعتصاب روز خون شناخت و چاره گری تعميق اي

طبقاتی کل طبقه خود نگاه نمی کردند، در فقدان اين نگاه به فکر پهن کردن بساط درد دل، همپيوندی، همصدائی و پيکار 

متحد و مشترک کل توده های طبقه خود نبودند، در چنين وضعی مثل همه کارگران ديگر در همه مراکز ديگر کار و 



کارخانه محدود می ماند. همه اين ها  در فاصله مرزهایشان به قدرت شمار آحاد آنها توان پيکارکل ظرفيت و  توليد،

حلقه های اساسی ضعف بودند و به عنوان عوامل مهم شکست ايفای نقش می کردند.کارفرمايان با همدستی قوای سرکوب 

مين امر تير خالصی بود که به قلب اعتصاب شليک کارگر را صادر کردند و ه 150رژيم جنايتکار شاه حکم اخراج 

تمامی بخش های کارخانه تعطيل گرديد و همزمان به همه  سرمايه دارانشد. روزهای دهم تا صبح دوازدهم به دستور 

کارگران اخطار شد که روز اخير زمان شروع کار يا تسويه حساب خواهد بود. اعتصاب به انتهای راه خود رسيد بدون 

کارگر ايرانا را محقق سازد. چند روز پس از شکست مبارزات، در حالی که  5000يچ يک از خواست های اينکه ه

 ،احساس فروماندگی و نوميدی بيداد می کرد يکی از کارگران کارخانه با نام روح هللا مهاجر زير فشار گرسنگی فرزندانش

   به زندگی خود پايان داد.دست به خودکشی زد و 

 


