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 کارگر تازه به کار گرفته شده به ١۵٠ اشکان چينی در قزوين يک بار ديگر تعطيل اعالم شد و يک بار ديگر ۀکارخان
به واقع . چندين صد و پنجاھی ھائی پيوستند که پيش تر بدون دريافت کمترين مزدی در آن کارخانه جان کنده بودندجمع 

 کارگر را استخدام و پس از يک دوره استثمار و ١۵٠روش سرمايه دار اين کارخانه چنين است که ھر چند ماه يک بار 
 کارگر می بندد ١۵٠اخت نمی کند درب کارخانه را به روی آن سود جوئی از آن ھا در حالی که مزدی ھم به آن ھا پرد

شکی نيست که صاحب .  کارگر ديگر را به ھمين ترتيب استخدام و مورد بھره برداری قرار می دھد١۵٠و مدتی بعد 
دجوئی از اين کارخانه تنھا با پشتيبانی کله گنده ھائی در دم و دستگاه جمھوری اسالمی قادر به چنين کاله برداری و سو

آن چه در زير می آيد مطلبی است که پيشتر در افشای سرمايه دار کارخانه اشکان چينی از طرف . کارگران شده است
چريکھای فدائی خلق به تحرير در آمده و حال با توجه به انتشار خبر ديگری از اين کارخانه، که حاکی از ين است که 

از خود را از دھات ي کارگر مورد ن١۵٠ن و شھر ھای اطراف، اين بار يسرمايه دار مزبور پس از رسوا شدن در قزو
 :مي در اين جا درج می کنًنايو شھر ھای دور استان گرد آورده است، آن را ع

  

  !کارگر بی مزد
 به ء رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی و تحت شرايط اسارت باری که اين رژيم با اتکاۀدر سال ھای طوالنی سلط

ِ شکنجه برای سرمايه داران کشور شکل داده است، ھيچ روزی نبوده و نيست که بورژوازی دندان گرد قدرت دار و
در گذشته يک روز بخشی از حقوق کارگران را . حاکم، روش جديدی برای سرکيسه کردن کارگران ابداع نکرده و نکند

 شناخته شده را ًاو روز ديگر حقوق رسمتحت عنوان کمک به جبھه ھای جنگ ارتجاعی ايران و عراق باال می کشيدند 

ھاست که کار را به آن جا  اما اکنون سال. تبديل کرده و گاه تحت اين عنوان به کارگر پرداخت می کردند" مساعده"به 

شده و کارفرما با بی شرمی از پرداخت دسترنج کارگر " حقوق معوقه"ًرسانده اند که نام دستمزد کارگر تدريجا تبديل به 

ِ کارگران برای دريافت دستمزد کاری که برای سير کردن شکم ۀدر چنين اوضاعی، اعتراض و مبارز. ز زده استسربا
 مبارزات ۀاگر به صحن. ھا بدل گشته است  آنۀخود و خانواده انجام داده اند، به بخشی از زندگی محنت بار روزمر

ھای معوقه به يکی از مھمترين و ھمه گيرترين  کارگر در سال ھای اخير نگاه کنيم، خواست پرداخت حقوق ۀطبق

ّکارگری تبديل شده و اين حقيقت مبين اين امر است که چگونه بورژوازی ايران با حمايت جمھوری اسالمی ھای مطالبه 

اين واقعيت دردناک .  ھزاران ھزار کارگر زحمتکش ھم دريغ می ورزدۀحتی از پرداخت حداقل دستمزد پذيرفته شد

  . انگلی برای کارگران شکل داده استۀ عمق فاجعه و زندگی مصيبت باری ست که اين طبقخود نشانگر
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در چنين چھارچوبی ھر روز خبر جديدی از چگونگی جنايات فجيعانه ای به گوش می رسد که توسط کارفرمايان و 

. رگران انجام می شود تحت حمايت جمھوری اسالمی در گوشه و کنار مملکت عليه کاۀسرمايه داران زالو صفت وابست

کارفرمای رذل به ابتکار "  اشکان چينی "ۀدر يکی از تازه ترين اين خبرھا اعالم شده است که در قزوين و در کارخان

او نه تنھا در مقابل کار طاقت فرسای کارگران به آن ھا حقوقی نمی پردازد بلکه ھر چند وقت . جديدی دست زده است

دون پرداخت حقوق اخراج و کارگران جديدی استخدام می کند و به اين ترتيب، در ھر يک بار کارگران طلبکار را ب

 نفر می باشد را با وقاحت تمام و ١۵٠ حقوق کارگران خود که تعدادشان حدود ۀدور جديد از اخراج و استخدام، مجموع

،  ضد خلقی و استثمارگرانهبر اساس اين روش . گونه عواقب قانونی و مجازاتی به جيب می زند بدون ھراس از ھيچ

ّ کارگر مورد نياز اين واحد توليدی از موقعيت کارگر ثابت و يا حتی کارگر قراردادی به کارگر سيال تبديل شده و ١۵٠

 با کارگر جديد تعويض شده و بدون دريافت ھيج حقوق و دستمزدی درجامعه به حال خود رھا ًھر از چند ماھی کامال

شان، کارفرمايان اين واحد ،  البته در اعمال چنين جنايتی يعنی گرسنه رھا ساختن کارگران و خانواده ھای  .می شوند

زنان کارگر را شديدتر مورد ھدف قرار داده و ھمان طور که خود مقامات تشکل ھای کارگری رژيم ساخته در منطقه 

کند و بدون پرداخت حقوق ھا انتخاب می از بين خانمھايش را بيشترواحد توليدی اشکان چينی نيرو"اعتراف کرده اند 

  ."کندآن ھا را پس از چھار يا پنج ماه اخراج می

اما اين رذالت از سوی سرمايه داران و تحت حمايت چماق جمھوری اسالمی واقعيت يافته و ھيچ . باور کردنی نيست

که، چنين شگرد ضد کارگری، تنھا يک بار از مھم تر و دردناک تر از ھمه اين . دروغ و اغراقی ھم در کار نيست

ولين شورای اسالمی استان قزوين که نھادی ضد ؤطرف کارفرمای اين واحد توليدی صورت نگرفته است بلکه خود مس

 ۀکارخان: " ھم اطالع داده اند کهًکارگری و وابسته به رژيم می باشد و اين خبر شوک برانگيز را اعالم نموده اند، رسما

 نفر نيروی کار در ١۵٠چينی در طول نزديک به شش سال فعاليتش ، ھر چند ماه اقدام به استخدام نزديک به اشکان 

 ناشی ئیجالب است که رسوا" کندکند و پس از چند ماه کار آن ھا را بدون پرداخت بيمه و حقوق اخراج میکارخانه می

ا رسيده که حتی رئيس کانون شورای اسالمی استان از حقه بازی و دزدی ھای آشکار کارفرمای اين واحد به آن ج

: ضمن اظھار تأسف اعالم نموده که" در خصوص تخلفات اين واحد توليدی"ولين ؤقزوين به خاطر عدم پيگيری مس

 ."تعطيلی اين واحد توليدی به نفع کارگران استان است"

ب ھر انسان با وجدانی را به درد می آورد و بدون شک خواندن اين خبر در شرايط فقر و محروميت کارگران ايران، قل

 سيستم استثمارگرانه ای که حامی آن ھاست بر می ًنفرت او را از سرمايه داران و کارفرمايان زالوصفت و اصوال

طرح آموزش استاد شاگردی "ولی در شرايطی که خود رژيم جمھوری اسالمی از طريق طرح ضد کارگری . انگيزد

نيروی کار مجانی و کارگر بی جيره و مواجب برای کارفرماھای کشور می باشد، " قانونی" ۀدر تدارک تھي" نوين

 اشکان چينی قزوين تنھا نشان می دھد که در چارچوب نظام غارتگر حاکم، اين ۀابتکار کارفرمای بی ھمه چيز کارخان

داع نموده که به مغز ھيچ کارفرمای بی ھمه چيز و رذل، بسيار جلو تر از زمان گام برداشته است و روشی اب

 .استثمارگر بی وجدانی ھم خطور نمی کند

ناميده " جھاد اقتصادی"ّمطالعه و تعمق روی اين خبر نشان می دھد که چرا ولی فقيه جنايتکار اين رژيم امسال را سال 

ين رژيم وابسته آيا در چنين شرايطی و تحت حاکميت چن. و در چنين جھادی قرار است چه بر سر کارگران آورده شود

 ما ۀ تحت سلطۀو ضد کارگری، امکان کوچکترين گشايشی در وضع نکبت بار حيات و معاش بخش بزرگی از جامع

 يعنی کارگران و زحمتکشان گرسنه و محروم وجود دارد؟

ی و بر اساس ھمين واقعيات است که خود زندگی بار ديگر فرياد بر می آورد که بدون نابودی تماميت جمھوری اسالم

بدون نابودی نظام سرمايه داری حاکم که تا پابرجاست و رژيم ھائی مثل جمھوری اسالمی را باز توليد می کند، کارگر 
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 دھه ھا مبارزات کارگری نشان داده که رھائی کارگر ۀتجرب.  حق خود دست نخواھد يافتهبه رھائی و خواست ھای ب

 ھمين تجربيات نشان داده اند که کارگران تنھا و تنھا با متشکل تنھا به دست خودش امکان پذير است و از سوی ديگر

شدن و با مبارزه و حرکت برای نابودی قدرت سياسی سرمايه داری که بدون قھر انقالبی امکان پذير نمی باشد قادر به 

ظم ظالمانه بايد  اين نۀپس برای خالصی از سلط. برپائی جامعه ای که از ظلم و ستم و استثمار بری باشد خواھند بود

پاخاسته و اين وضع را درھم بشکنند و گرنه تا نظام سرمايه داری حاکم است و تا جمھوری اسالمی بر ه کارگران ب

 .قدرت است ، باز ھم شاھد ترفندھا و شگردھای ديگری برای تداوم استثمار و چپاول کارگران خواھيم بود
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