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ن کارگراکي و تاکتداران هي سرماۀحرب      

 
١٣٨٧رم شهريوچهار بيستشنبه يک                                                                          )تياقل( انيسازمان فدائ   

  
های زيادی از کارگران  عدم پرداخت به موقع دستمزدها، چندين سال است که به يکی از مشکالت اصلی و مهم بخش

ی توقف و تعطيل کارخانه  عين حال با حربهدرپردازند و ارگران را به موقع نمیداران دستمزد ک سرمايه. تبديل شده است

موسساتی که ها و کارخانهاکثر. کنند و استثماررا تشديد میکارسر کارگران، فشارفرازشتن چماق اخراج برو نگاه دا

د ها، برای کسب سو افتاده روبرو هستند، مربوط به مواردی است که صاحبان آن ها با دستمزدهای عقب کارگران آن

ای که با عدم  طی يک پروسهلذا، در. تری منتقل سازند آور های سود بخش خود را به خواهند سرمايه های بيشتر، مي

کند، سرانجام کارخانه را تعطيل و کارگران را اخراج  لق شدن توليد، ادامه پيدا می و  شود و با تق میپرداخت دستمزد آغاز

  . کنند می

ند، و يا برخی ديگر که شو هايی که در اثر رکود اقتصادی تعطيل و متوقف می صرف نظر از برخی موسسات و کارخانه

فوج  انجامد و فوج رويه کاالهای خارجی، توليد در اين واحدها نيز متوقف و کارشان به تعطيلی می در اثر واردات بی

هايی که به بخش  شوند، هم اکنون چندين سال است که در موسسات توليدی و کارخانه ها اخراج و بيکار می کارگران آن

آيندگی و نداشتن  افتاده، بی يا در حال واگذاری هستند، کارگران با معضل دستمزدهای عقباند و  خصوصی واگذار شده

ها هزار  اند و ده ها هزار کارگر در اين گونه واحدها، به تدريج کار خود را از دست داده ده. ضمانت شغلی روبرو هستند

  .کارگر ديگر نيز در يک قدمی اخراج و بيکاری قرار دارند

شوند يا عموماتنها بخشی از دستمزدها، آن هم  ها، يا پرداخت نمی گران در اين دسته از موسسات و کارخانهدستمزد کار

داران، توجيهات مختلفی از قبيل کمبود نقدينگی، کمبود مواد اوليه و امثال آن  سرمايه. شود با تاخير چند ماهه پرداخت می

هايی  سازی و نوسازی و يا تحت عناوين ديگری، بخش د، به بهانه بازپردازن کنند، دستمزد کارگران را نمی را بهانه می

کارگران، از ترس . دهند طور دائم در معرض اخراج و بيکاری قرار می کنند و کارگران را به از کارخانه را تعطيل می

 اما گرسنگی را .کنند اخراج و بيکاری، واز روی اجبار و ناچاری، تعويق در پرداخت دستمزد را چند ماهی تحمل می

  .کنند زنند و دستمزدهای خود را طلب می توان تحمل کرد، لذا دست به اعتراض می نمی

پيمايی کنند و  بايد دست به تجمع و اعتصاب بزنند، چندين بار تظاهرات و راهبارگران برای دريافت دستمزد خود، هرکار

اما تا کارفرما . افتاده خود را بگيرند چند ماه دستمزد عقب ازراه بندان ايجاد نمايند، تا بتوانند، دستمزد يکی دو ماه

دوباره کارگران بايد دست به اعتراض بزنند، . افتاده را بپردازد، چند ماه ديگر هم گذشته است دستمزد يکی دو ماه عقب

کنند، تا بتوانند بخش ديگری از  زدن الستيک، راه بندان ايجاد  دوباره بايد با آتش. پيمايی کنند دوباره بايد تظاهرات و راه

  .دستمزد خود را بگيرند

کند، در  دار، در حاليکه اين سيکل بسته و اين روند پر درد و رنج و سراسر اضطراب را بر کارگران تحميل می سرمايه
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 فروش فرستد، مواد اوليه، وسايل توليد و زمين کارخانه و امثال آن را به عين حال کارگر را به مرخصی اجبار می

کاری و يا راه اندازی کارخانه،  های معوقه، ادامه های تو خالی، مانند پرداخت حقوق زمان با دادن وعده رساند و هم می

دار، آنقدر کارگران را در اين مدار بسته، که  سرمايه. دارد کارگران را پيوسته در يک حالت انتظار و بالتکليفی نگاه می

چرخاند، تا کارگران خسته و مستاصل شوند و سرانجام هم آنچه را که  نموده است میخود از قبل مسير آن را ترسيم 

  .کند آورد و کارگران را اخراج می ها می کارگران از آن ترس داشتند، همان بال را به سر آن

ه اعتراض ها و اقدامات کارفرما، بارها دست ب رغم آن که کارگران هر يک از اين واحدها، در اعتراض به سياست علی

 به غير -اند، اما کارفرمايان  اند و برای تحقق مطالبات خود، از اشکال مبارزاتی متنوعی استفاده نموده و اعتصاب زده

اند که از قبل، تصميم  اند و در همان مسيری گام زده  از پذيرش مطالبات کارگران سر باز زده-از مواردی جزئی

هايی که به اين گونه، دچار توقف و تعطيل شده و کارگران آن، يک سره اخراج و  انهاند صنايع و کارخ کم نبوده. اند گرفته

ها در معرض  گذرانند و کارگران آن ها و موسساتی که وضعيت مشابهی را از سر می اند و کم نيستند کارخانه بيکار شده

  .اند اخراج و بيکاری

ی اعتصابات و مبارزات  ها در چند سال اخير، از جمله تجربه انهتجربه مبارزات کارگری در اين گونه واحدها و کارخ

سازی  صنعت نيشکر هفت تپه، کارگران الستيک سازی البرز و تجربه اخير کارگران لوله و پر شکوه کارگران کشت

ايج های مبارزاتی کارگران، به رغم دستاوردهای آن، اما نت ها و تاکتيک دهند که روش اهواز، به روشنی نشان می

  .داران، پاسخگو نبوده اند مطلوب را به بار نياورده و برای عقب راندن کارفرمايان و سرمايه

اين، به طور کلی درست است، اما به طور مشخص . دار اعتصاب، سالح طبقه کارگر است در مبارزه عليه طبقه سرمايه

اعتصاب و توقف توليد، در واحدهايی که توليد و . ساز نيست ها و موسساتی که ذکر آن رفت،به تنهايی  کار در کارخانه

ها اهميت دارد، و قصد تعطيل و توقف آن را ندارند، تاکتيک مبارزاتی  کاری کارخانه، هنوز برای صاحبان آن ادامه

ای که صاحب آن، خود قصد تعطيلی و توقفش  اما توقف توليد در کارخانه. ی کارگر است ترين حربه ساز و مهم مطلقا کار

کند وسايل توليد را به پول تبديل کند يا زمين کارخانه را بفروشد و در آن برج و شهرک و  ا دارد و روز شماری میر

های کارفرما، نقش کمکی نيز ايفا  آيی الزم را ندارد، چه بسادر بهانه تراشی امثال آن بسازد، روشن است که نه تنها کار

رار مکرر يک شيوه مبارزاتی، که کارفرما اهميت چندانی به آن از سوی ديگر، بسيج توده کارگران و تک. کند

اثری يا کم اثری اين  دهدوکارگران را دردايره ای بسته ونگرانی دائمی نگاه می دارد، وقتی که به مرور زمان، بی نمی

  .دگی ايجاد نمايدشيوه مبارزاتی  ظاهر شود، چه بسا تاثيراتی منفی بر روحيه توده کارگران نيز بر جای بگذاردوسرخور

تاکتيک مناسب و صحيح مبارزاتی در شرايط کنونی در اين گونه واحدها، آن تاکتيکی است که مبارزات کارگری را از 

ی کارگری را از اين  اند، خارج سازد و سطح مبارزه ای بر دور کارگران تنيده داران، چون پيله ای که سرمايه مدار بسته

خواهد کارخانه را تعطيل کند دِر کارخانه را ببندد و  دار می سرمايه. دار روشن است مايههدف سر. که هست باالتر برد

طور شده از تعطيل  کارگران بايد همين ابزار را از کارفرما بگيرند و هر. ی خيابان کند کارگران را بيکار و روانه

کاری کارخانه را فراهم نمی کنند، راه چاره اگر کارفرما و حاميان آن ملزومات ادامه .عمل آورند کارخانه جلوگيری به

ی کارگران  در اين است که کارفرما را از اين ميان حذف کنند و خود شان کنترل کارخانه و توليد را به دست گيرند و 

  .ی کارخانه را تامين کند دولت را مجبور سازند مصالح و ملزومات اداره
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ی  ها، قادر خواهند شد از بن بست و مدار بسته کارگران اين گونه کارخانهتنها با اين تاکتيک راديکال کارگری است که 

کنترل کارخانه و توليد توسط کارگران و . دار را از دستش بگيرند و آن را خنثا کنند ی سرمايه کنونی خارج شوند و حربه

سازد، بلکه سطح  ار را خنثا مید ی سرمايه اند، نه فقط حربه ها که بدين منظور بسيج و سازماندهی شده نمايندگان آن

گشايد و راه  تری از مبارزه را فرا روی جنبش کارگری می ترمی برد، فاز جديد مبارزه کارگری را از آنچه که هست باال

  . سازد پيشرفت و بالندگی اين جنبش را نيز هموار می

اشته شود، دور از انتظار نيست که همين که اين تاکتيک و اين شيوه مبارزاتی در يک کارخانه به مرحله اجرا گذ

با اين وجود، اين تاکتيک راديکال کارگری زمانی . های ديگر نيز به اين کار تشويق شوند و به آن به پيوندند کارخانه

داران برجای بگذارد، که نوعی از اتحاد و هماهنگی الاقل در ميان  تری در عقب راندن سرمايه تواند تاثيرات موثر می

اين تاکتيک مبارزاتی اگر از سوی چند کارخانه که وضعيت مشابهی دارند، به . وجود آيد ين گونه واحدها بهکارگران ا

 زمان به مرحله اجرا گذاشته شود  سازی اهواز، به طور هم سازی البرز و لوله تپه، الستيک فرض کارگران نيشکر هفت

ها و جلب  گيری و پيوند با ساير کارخانه گری برای ارتباطهای وسيع اين کارگران و فعاالن کار و در عين حال با تالش

گشايد  حمايت ساير کارگران مراکز توليدی که نقش استراتژيک دارند، همراه شود، راه را بر سراسری شدن مبارزه می

  .کند و تاثيرات آن را دو چندان می

  
 

) اقليت(سازمان فدائيان   

   ٨٧نيمه دوم شهريور

 


