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ندستار کی کارگران ساختمانیسي چند درباره طومارنویکالم  

 
هشنبچهار  ١٣٨٧اول آبان  ینگ هماهتهيکم                                                     

   
ارسال طوماری برای هيئت رئيسه مجلس خواستار دفاع مجلسيان از بيمه کارگران  کارگران ساختمانی کردستان با

تبصره های مختلف  محتوای اين نامه عمدتا هشدار به نمايندگان مجلس برای رعايت بندها و مواد و. شده اند ساختمانی

اين که چرا کارگران به نوشتن اين . مانند اين ها  بند فالن و٢٩، اصل ٣ اصل ١٢، بند ٣ اصل ٩بند . قانون اساسی است

نمی توان منکر شد که بسياری از کارگران درحالی که به طور عينی . قابل فهم است طومار اقدام کرده اند برای ما کامال

آفريننده اين توهم نيز خوِد  و. زه می کنند به قوانين سرمايه توهم دارند و به آن استناد می کنندعليه سرمايه مبار و مادی

به قوانين سرمايه داری امری صرفا ذهنی نيست و مبنايی  به عبارت ديگر، توهم کارگران. مناسبات سرمايه داری است

سرمايه  فرميسم را در ميان کارگران خوِد مناسباتگرايش به قانون و ر. سرمايه داری دارد عينی در درون خوِد جامعه

و راست برای خدمت گذاری به  درست است که سنديکاليست ها و احزاب رفرميست اعم از چپ. داری بازتوليد می کند

اما اينان فقط بر بستر اين گرايش عينی و مادی می توانند  نظام سرمايه داری اين گرايش را تئوريزه و رهبری می کنند

سرمايه توهم  بنابراين، يک دليل طومارنويسی کارگران ساختمانی کردستان و استناد آن ها به قانون .ن کار را بکننداي

کارگران بسياری که به قوانين سرمايه داری  هستند . اما اين تمام مسئله نيست. بخش هايی از آنان به اين قانون است

يان و از جمله هيأت رئيسه يا اعضای مجلس سرمايه بی اطالعی از اين دولت توهم ندارند و نيز خوب می دانند که معضل

توسط متفکران،  آنان می دانند که کلمه به کلمه آنچه در جامعه سرمايه داری نام قانون بر خود دارد .قوانين نيست

ارگران بيشتر ک. تصويب شده است نمايندگان سياسی، حقوق دانان و زعمای نظام بردگی مزدی طرح و تنظيم و

جهان، اگرچه به صورت خودجوش و خودانگيخته، اما به  ساختمانی کردستان و بخش زيادی از کارگران ايران و

. خويش با سرمايه داران، دولتمردان سرمايه و نظام سرمايه داری را درک می کنند هرحال تضاد و تعارض آشتی ناپذير

منافع آنان با منافع سرمايه  خوب می دانند که. ع حقوق آنان باشدخوب می دانند که قانون سرمايه قرار نيست مداف خيلی

هم می دانند که با عريضه نويسی و توسل به قانون گرهی از  از اين گذشته خوب. داران مشترک نبوده و نمی تواند باشد

 ی دانند و ايناين کارگران مانند بسياری از کارگران ايران اين حقايق را خوب م. شود مشکالت آن ها گشوده نمی

توهم به قوانين سرمايه داری  جاست که ما در مقابل اين سئوال قرار می گيريم که پس چرا اين کارگران به رغم فقدان

ارسال طومار به مقامات سرمايه روی می آورند؟ به نظر ما،  بازهم به اين قوانين استناد می کنند و به عريضه نويسی و

 رگران خود را در حالت استيصال، ناتوانی و فقدان راه چاره عملی برای اعمال قدرتکا علت اين امر آن است که اين

آن ها . در اينجا نهفته است راز توسل آنان به طومار نويسی و رجوع به قانون سرمايه. متحد طبقاتی احساس می کنند

ه سمت نوشتن طومار و ضعف است که آنان را ب خود را در موقعيتی سخت ضعيف مشاهده می کنند و همين احساس

  .  دهدبستن دخيل به دار قانون سرمايه سوق می
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بدبختانه در فرهنگ و ايدئولوژی احزاب و فرقه ها تعبيری سخت وارونه پيدا کرده  اين بی قدرتی و احساس ضعف

نی کردستان  ساختما کارگر اين ها چنين وانمود می کنند که گويا کارگران عمومًا و به طور مثال همين دوستان .است

و گويا تنها مشکل آن ها اين . سرمايه داری را نمی فهمند اصًال تضاد و تعارض خود با سرمايه و سرمايه داران و دولت

 شايسته و اهل فهم از خارج طبقه آن ها و آن چنان که خودشان می گويند دانشوران طبقات است که بايد عده ای نخبه و

ما در اينجا !! راست هدايت کنند وه ها بيايند و اينان را از ورطه گمراهی به راهباال يعنی همان اصحاب احزاب و گر

روی . وارونه بودن اين دريافت ها به اندازه کافی بحث کرده ايم قصد تشريح اين بحث را نداريم زيرا در باره بی پايه و

 قه خود يعنی کارگران ساختمانیو دسته و حزب و فرقه بلکه فقط با همزنجيران درون طب سخن ما نه با هيچ دار

ضعف و بی قدرتی و  مشکل اصلی بسياری از اين کارگران احساس. کردستان و همه کارگران همسرنوشت آنان است

کاچی «در غياب اين توانايی احساس می کنند که  آنان. فقدان توان الزم برای اعمال قدرت مؤثر عليه دشمن طبقاتی است

شايد حاال که کار ديگری از دستمان ساخته نيست با الحاح و عجز و البه بتوان  د می گويندبا خو. است» بهتر از هيچی

. عجز آنان است طومارنويسی اين دوستان حديث دنيای يأس و احساس. سنگ دولتمردان ضدکارگر راهی بازکرد در دل

واقعيت . يصال متمرکز استاحساس است درست به همين دليل همه حرف های ما نيز روی محور ضعف و فروماندگی و

که اگر هم با خواهش و حيلت و حالت بتوان حتی در سنگ خارا  اين است و تمامی تجارب تاريخی به ما ياد داده است

 از سنگ خارای سرمايه داران و دولتمردان نظام سرمايه داری امکان گشودن هيچ راه و راهی بازکرد در دل سخت تر

تالش برای رفع آن را  ان واقعيت زمخت بی قدرتی و ضعف را به حال خود رها کرد ونمی تو. روزنه ای وجود ندارد

ندارد جز اين که بر موقعيت ضعيف و فرسوده و  هيچ راهی برای ما وجود. جايگزين ساخت» کاچی بهتر از هيچی« با 

سفبار پراکندگی و ناتوانی بايد قبول کرد که اين کار يعنی غلبه بر وضعيت ا قبل از هر چيز. متشتت خود غلبه کنيم

کردستان در طول  خوِد کارگران. تاريخ همه جا با صدای بلند اين امکان پذيری را فرياد زده است. است امکان پذير

يک معضل . داری دنيايی مبارزه کرده اند  سال اخير و در متن گسترده ترين حمام خون های دولت سرمايه٣٠همين 

واقعی طبقاتی مان و تحقق انتظارات و مطالبات ضدسرمايه داری ما را   بوده که اهدافاساسی درمورد اين مبارزات آن

رفرميسم  ما متشکل شده ايم، اما به صورت پيشمرگ جنبش های ديگر و به عنوان سياهی لشکر. است دنبال نمی کرده

رده ايم، اما نه در هيئت فعاالن خطر ک خطر کرده ايم و بسيار هم وسيع و حاد و جدی. راست يا چپ وارد ميدان شده ايم

توده های همزنجير بلکه در چهارچوب يک رژيم ستيزی خلقی و  طبقه خويش برای سازمانيابی جنبش ضدسرمايه داری

در يک کالم، ما سال ها . که نمايندگان جنبش های ديگر پيش روی ما قرارداده اند ضدامپرياليستی و غيرکارگری

انجام اين کارها بر می  پس، ما از عهده. دست به سازمان دادن توان خويش زده ايم  ايم و کرده ايم، خطر کرده  مبارزه

بايد . انجام دهيم عليه سرمايه کارزار طبقاتی خود اساس بحث اين است که بايد اين کارها را در ميدان واقعی. آييم

 ای سازمانيابی وسيع توده ای خويشجنبش ضدسرمايه داری طبقه مان عزم جزم کنيم و بر خودمان به عنوان فعاالن

را به » طبقه کارگر ايران منشورمطالبات پايه ای« و  بايد دست همديگر را بفشاريم. عليه سرمايه دست به کار شويم

   .کنيم  نقطه عزيمت مبارزه شورايی و سراسری خود عليه سرمايه تبديل

  !همزنجيران

قانون . دانيد که با طومارنويسی هيچ گرهی از هيچ مشکل کارگران حل نخواهد شد بسياری از شما مثل روز روشن می
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ضدسرمايه داری  احقاق حق ما کارگران بلکه ابزار دست سرمايه داران برای درهم کوبيدن هر جنب و جوش نه وسيله

نه توسل به قانون و . استظلم و ستم عليه م آنچه سرمايه داران و دولت شان آن را حق می نامند دنيای ناحقی و. ماست

. بايد به پا خيزيم، بايد بر تشتت و ضعف و فروماندگی خود غلبه کنيم. نيست نه نگاشتن طومار هيچ کدام عالج درد ما

اتکا به قدرت متحد  با. شويم و با اتکا به قدرت متحد و شورايی خود نظام سرمايه داری را به چالش بکشيم بايد متشکل

شوراهای سراسری ضدسرمايه داری توده های  ن را بر نظام سرمايه داری تحميل کنيم و از درونخود مطالبات روزما

اين . داری و استقرار جامعه ای عاری از هرگونه کارمزدی به پيش تازيم طبقه مان برای نابودی نهايی نظام سرمايه

  . ماستتنها راه نجات
   

  !عليه سرمايه متشکل شويم کارگران 
  ی برای ايجاد تشکل کارگرهماهنگی کميته
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