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ليعطت  درمعرضیبازهم در ضرورت تصرف کارخانه ها  
 

١٣٨٧تم آبان ششنبه هچهار                                                                                            کميته هماهنگی  
 

 
ای  الستيک البرز و افراد خانواده های آن ها اينک به گونه بسيار دردناکی به گدايی لقمه زندگی بيش از هزار کارگر 

ب کسانی با رساندن مقداری سي فاجعه گرسنگی تا آن جا سنگين است که. نان خالی از دست اين و آن کشيده شده است

وضعيت چند هزار کارگر نيشکر هفت تپه و . همدردی می کنند زمينی پخته به زنان و بچه های اين کارگران با آنان

 ديگر کار يا توده های کارگر بيکار ساير نواحی ايران نيز از اينان و از اين توده داغ کارگران بسياری از مراکز

اما سر دادن . بار است اين شرايط بسيار دردناک و فاجعه. لعنت خورده دوزخ سوزان سرمايه داری هيچ بهتر نيست

وقت آن است که کاری کنيم و راهی . دردی نيست مرثيه و پهن کردن بساط شيون در باره ابعاد مصيبت هم عالج هيچ

   .نماييم برای برون رفتن از اين جهنم جستجو

 بينديشيم که در کجای جامعه و جهان و تاريخ ايستاده ايم؟ کی و کدامين نيروی اجتماعی قبل از هر چيز بايد به اين

اساسی ترين نکته اين که  هستيم؟ کدام توان را داريم و ظرفيت تأثيرگذاری ما در اين دنيا چگونه است؟ و سرانجام

ن پرسش ها بعضًا برای همه ما بکنيم؟ جواب اي برای خروج از اين وضعيت هولناک و خفت آور چه کاری می توانيم

معلوم است که . ها هم درست در بطن همين پرس و جوها قرار دارد روشن است، در حالی که عظيم ترين ناروشنی

امرار  تنها وثيقه حيات و. فروشندگان نيروی کار و بردگان مزدی نظام سرمايه داری هستيم توده عظيم. ما کارگريم

ما در دنيا را نيز در همين جا  توان و ظرفيت تأثير گذاری. مين نيروی کارمان استمعاش و زنده ماندن ما فروش ه

سرمايه زادگاه و مرکز زايش کل سرمايه های دنيا، کل  خريد و مصرف و استثمار نيروی کار ما توسط. بايد جست

عه سرمايه داری و طبقه سرمايه دار، کل قدرت خداگونه سرمايه داران، کل جام امکانات جهان موجود، کل هستی

از نسل  ما اين جهان را با کار نسل بعد. عظيم قدرت آن و در يک کالم همه چيز جهان موجود است ساختارهای

در شرکت الستيک سازی البرز هزار  اما اکنون در زير تيغ تيز فقر و بدبختی، ميليون ميليون و. خويش خلق کرده ايم

ما اين هستيم و . دست همزنجير بغل دستی خود دراز می کنيم ی پخته ازهزار دست گدايی برای گرفتن يک سيب زمين

 بناست قدرت و ظرفيت واقعی اثرگذاری خود را هم بشناسيم بايد همين جا را نقب بزنيم و در اين جا قرار داريم و اگر

يد کرد نيز جواب عام چه با در مورد اين که برای خروج از اين جهنم. حفاری کنيم و شالوده استوار قدرت خود سازيم

کنيم و بايد به اتکا به قدرت مبارزه خويش اين وضعيت را  بايد همين قدرت را به کار گيريم، بايد مبارزه. ساده است

 جا است که دنيای سئوال ها و جواب ها، ابهامات و روشنايی ها، راه ها و بيراهه ها، اما درست همين. تغيير دهيم

اما راستش ما کسر و . نيست در اين که بايد مبارزه کنيم جای بحثی. ر هم رديف می شوندراستی ها و دروغ ها در کنا

. نيشکر هفت تپه چند سال است که روزمره می جنگيم در همين الستيک البرز و. کمبودی در مبارزه کردن نداريم

کارماست نه صرف مبارزه آن چه امروز گرهگاه واقعی . شبانه روز جنگيده است طبقه ما در طول تاريخ حيات خود

بگوييم و آنان  شايد خيلی ها غرق در حيرت شوند اگر ما. است چگونه مبارزه کردن فراتر از اين، کردن بلکه،
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جهنم سرمايه داری بلکه شاهراه مستقيم سقوط  بشنوند که بسياری از مبارزه کردن ها به راستی نه راه برون رفت از

هر مبارزه ای مبارزه خودآگاهانه و . توحش نظام بردگی مزدی است به ورطه اسارت و نيستی بيشتر در باتالق

ما نيز  بياييد قبول کنيم که مبارزات دوره اخير. در راستای خروج از جهنم سرمايه داری نيست متشکل عليه سرمايه و

جريان پيشبرد آن از خود   شور و عظمت و وسعت و تداوم آن و به رغم همه فداکاری هايی که دربه رغم تمامی

منظور از . حتی در نازل ترين سطوح به بار نياورده است بروز داده ايم دارای اشکاالتی بوده است که نتايج الزم را

نه، در مبارزه طبقاتی هيچ گاه و !  شويمصورت رفع اين اشکال ها حتمًا پيروز می اين سخن مطلقا اين نيست که در

مقاومت يا آن  صورت اتخاذ تمام راه حل ها و راهکارهای درست راديکال بازهم تضمين پيروزی برای اين حتی در

بيخ و بن متخاصم است و هر  اين جا ميدان جنگ ميان دو طبقه اجتماعی از. حمله کار بسيار دشواری است

شايد اگر همه راه ها را هم درست . مشروط می شود وا و توان رزمی طرفين جنگدستاوردی به چگونگی آرايش ق

راه چاره ها را دقيق می سنجيديم، بازهم شکست می خورديم و شايد هم  انتخاب می کرديم، اگر همه راهبردها و

 ی صرفا ايندر هر حال، دليل ما برای انگشت گذاشتن بر ايرادهای اساسی مبارزات تا کنون .شکست نمی خورديم

فراز و فرودهای تالش ما  است که اين مبارزات و کل اساس بحث اين . نيست که اين مبارزات به نتيجه نرسيده است

و اين نيرو را وارد ميدان اين   سرمايه داری به صف نکرده  در اين دوره قدرت واقعی پيکار طبقاتی ما را عليه نظام

 ما نتوانسته ايم اين قدرت را به درستی عليه سرمايه، برای فشار دادن. تبحث اين جا اس تمام. کارزار نساخته است

خواسته هايمان به کار  گلو و شريان سودآوری سرمايه و برای مجبور ساختن سرمايه داران و دولت آن ها به قبول

 داريم گرهی بسيار هولناک و دردآوری که قرار اين نکته در شرايط روز مبارزه طبقاتی و در دل وضعيت. گيريم

اجازه دهيد قبل از ورود به بحث دقيق تر و مشخص تر يک بار ديگر تأکيد  .ترين و حياتی ترين مسئله جنبش ما است

وارد ميدان سازد و  مبارزات دوره اخير ما نتوانسته است قدرت واقعی پيکار طبقاتی مان را عليه سرمايه کنيم که

اگر ما اين کار را کرده بوديم و اگر روند  .توان رزمی ما قرار دهدسرمايه داران و دولت آن ها را زير فشار 

خودنشان داده بود، آنگاه امروز جمع بندی ما از حاصل کار مبارزات طبعًا  مبارزات تا کنونی مان اين ظرفيت را از

دست نمی  باز تکرار می کنيم که شايد حتی در اين صورت هم پيروزی های چشمگير الزم را به. بود چيز ديگری

جستجوی راه های موفق تر تداوم پيکار  اما حداقل در سطحی بسيار باالتر و آگاه تر و آزموده تر از اکنون به. آورديم

   بپردازيم که چه بايد می کرديم و نکرديم؟ حال پس از اين توضيح کوتاه به اين. می پرداختيم

همان آغاز حرف های خود را در اين قلمرو بسيار سرمايه داری طبقه کارگر از ما به عنوان فعاالن جنبش ضد 

کارگر در وضعيت  شفاف بر زبان رانديم، حرف ها، راه حل ها و راهکارهايی که تا مبارزه طبقاتی توده صريح و

گونه که خود مبارزه طبقاتی ضدسرمايه  موجود قرار دارد بايد تکرار و تکرار و بازهم تکرار شوند، درست همان

ما بايد از همان آغاز به جای اعتصاب خشک و . ادامه می يابد تکرار و تکرار و تکرار می شود وداری کارگران 

نکته . چهار راه ها و عريضه نگاری و مانند اين ها، کارخانه ها را تصرف می کرديم خالی و تحصن و جمع شدن در

کارخانه می شديم  ت به کار تصرفدر اين مورد آن است که ببينيم در اين صورت يعنی اگر به طور جدی دس اصلی

االن با محاسبه احتماالت مختلف در کجا  چه حوادثی روی می داد؟ روند مبارزات ما به کدام سمت می رفت و ما

همه اشکال مبارزه طبقاتی سخت و مخاطره انگيز . ساده ای نيست قرار داشتيم؟ گرفتن کارخانه از هيچ لحاظ کار
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 سختی ها و سهمگينی ها و درجه مخاطرات سر راه شکل های مختلف مبارزه هم تفاوتميان  اما، با اين همه،. است

و هم عرض در مقابل  گزينه تصرف کارخانه دو دسته معضالت انبوه و پيچيده را هم زمان. های زيادی وجود دارد

راه پيمايی ها و اعتصاب ها و . می گرفتيم از يک سو، آماج سخت ترين تعرضات دشمن قرار. روی ما قرار می داد

اما در اين جا تعرض سرمايه ابعاد بسيار وسيع تری پيدا . تحمل می کرد راه بندان های ما هم همه جا اين تهاجمات را

کار و  کارخانه يعنی درهم شکستن حريم مالکيت سرمايه داران بر سرمايه ای که محصول مستقيم تصرف. می کرد

است که ما در دايره ای هرچند  شوخی بردار نيست و معنای واقعی اش آناين کار . استثمار توده های طبقه ماست

جاری ميان خود و سرمايه داران صاحب اين واحدها،  بسيار بسيار کوچک و محدود يا در چهارديواری مناسبات

ست و اين جا حساس ترين نقطه حيات سرمايه ا. را مورد حمله قرار داده ايم ريد و فروش نيروی کاراساس رابطه خ

حمله ها نيز  به همه اين داليل، فشار. آن برای طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه قابل تحمل نيست هيچ تعرضی به

حمله دشمن از همه سو شروع می  بسيار خوب، موج. بسيار وحشتناک تر از حوزه های ديگر جنگ و ستيز می شد

هزار کارگر الستيک البرز و نيشکر هفت تپه اگر چه  کشتار کل ما چند. شد و ما بسيار مصمم مقاومت می کرديم

ما را لت و پار می کردند . نيست اما مطلقًا کار ساده و سهل الوصولی هم نيست کار عجيبی برای دولت سرمايه داری 

روزهای پيش از قيام  اما ما ادامه می داديم همان گونه که در. عده ای از همزنجيران مان را هم می کشتند و شايد

تازه آن . شديم ولی از پای نمی نشستيم بهمن به طور مستمر توسط ارتش سرمايه داری شاهنشاهی لت و پار می

اپوزيسيون طبقه سرمايه دار را آبياری می کرد اما در اين   روزها خون ما فقط مزرعه قدرت اين بخش و آن بخش

 ما. رمايه و برای منافع طبقاتی خود می جنگيممی کرديم دست کم روشن بود که عليه س جا و اگر کارخانه را تصرف

ما . کار بود مصاف می کرديم ادامه می داديم و باز هم کارخانه را تصرف می کرديم يا با قوای مهاجمی که مانع اين

اين جنگ . لحظه به لحظه اين تدارک و تجهيز نياز داشت وارد جنگی می شديم که به تدارک گسترده پيشين و ادامه

برای . برای جنگيدن را به صورت بسيار زمينی و بالفعل در پيش پای ما قرار می داد  يک سازمانيابی واقعینياز به

بايد تمامی توان تک  کارخانه، برای اداره و برنامه ريزی توليد و دفع تهاجم نيروی سرکوب سرمايه طبعًا تصرف

وقتی ما حريم مالکيت . سازمان می داديم تک همزنجيران خود را در درون يک شورای واقعی ضد سرمايه داری

مجبور بوديم که به صورت يک قدرت متحد شورايی و با دخالت آزاد  سرمايه داران و دولت آن ها را خرد می کرديم

برابر   توليد را اداره کنيم و هم در همه کارگران در صحنه جدال حضور يابيم تا بتوانيم هم و مؤثر و سازمان يافته

امکان نداشت و اين خود برداشتن  تصرف کارخانه بدون اين سازمانيابی شورايی.  سرمايه مقاومت کنيمنيروی مهاجم

اگر کارخانه را تصرف می کرديم . ضد سرمايه داری بود گامی بزرگ و الزم در جهت دستيابی به يک تشکل واقعی

 صحنه کارزار برای اداره توليد و دفع و راه حل يابی و عزم طبقاتی خود وارد و اگر با تمامی توان چاره انديشی

خواستيم که از ما  سرمايه می شديم، آنگاه بی گمان از توده همسرنوشت خود در مراکز مختلف کار و توليد می تهاجم

کشيديم که چرا شير نفت را در پشتيبانی از ما  بر سر کارگران همزنجير خود در شرکت نفت فرياد می. حمايت کنند

سايپا و پارس خودرو و ساير خوروسازی ها پيام می داديم که وعده حمايت  کارگران ايران خودرو ونمی بنديد؟ به 

سراسر  چرخ توليد را از کار نمی اندازيد؟ به رانندگان همه کاميون ها و تريلرهای حمل بار در شما چه شد؟ چرا

را که محصول مستقيم کار و   کارخانهايران می گفتيم که ما زير فشار شدت استثمار و خطر گرسنگی فرزندان مان
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سرمايه داران و دولت آن ها را برای قبول خواسته های  توليد و استثمار ماست تصرف کرده ايم، از ما حمايت کنيد و

اگر کارخانه را تصرف می کرديم بايد دست به همه اين . زير فشار قرار دهيد ما، که خواسته های شما نيز هست،

توفان را به سالح  ه اين ترتيب دريای قدرت طبقه خود را توفانی می کرديم و امواج سهمگين اينزديم و ب کارها می

برنامه ريزی توليد توسط شورای ضد سرمايه  پيکار برای دفع تهاجمات نيروی سرکوب و امکان اداره کارخانه و

از کارزار جاری  يک بخش   ا فقط همه اين تدارکات و جنگ و ستيز ه فراموش نکنيم که. داری خود تبديل می کرديم

سرمايه يعنی  ببينيم که بخش ديگر اين کارزار يا جبهه ديگر ستيز و مبارزه ما با. تشکيل می داد ما عليه سرمايه را

در صورت تصرف کارخانه بايد برای  .معضل اداره توليد چه آرايشی پيدا می کرد و چه وضعيتی به خود می گرفت

برای اين کار به مواد اوليه و ديگر نيازهای توليد احتياج . ديديم  امور توليد تدارک می دارهبرنامه ريزی کارها و ا

بوديم به کار می  بايد تمام قدرت سازمان يافته خود و تمام نيرويی را که در حمايت از خود بسيج کرده .پيدا می کرديم

در مرحله بعد و پس از راه اندازی توليد،   . کرديم لب میگرفتيم و با اتکا به آن تامين رايگان اين نيازها را از دولت ط

نيازمند  اين کار. ادامه کار کارخانه را تأمين نماييم  توزيع کنيم به گونه ای که بتوانيم  بايد آن چه را توليد می کرديم

شکر و کاغذ و ما الستيک و قند و  .يک برنامه ريزی شورايی و رجوع بسيار گسترده به همه توده های همزنجير بود

روزمره توده های همسرنوشت ما در چهارگوشه جهنم سرمايه داری  همه اين ها نياز. مانند اين ها توليد می کنيم

افتاد و از کارگران سراسر ايران بسيار جدی می خواست که اين نوع نيازهای روز خود  شورای ما به راه می. است

به آن ها می . نکنند آن ها به فروشگاه هيچ صاحب سرمايه ای رجوعاز هيچ سرمايه داری نخرند و برای يافتن  را

الستيکی را که برای . کار شما را توليد می کنيم ما کار می کنيم و احتياجات زندگی و. گفتيم که قصد فروش نداريم

 که برای را که برای کودکان مدرسه ای خود می خواهيد، قند و شکری را تاکسی و خودرو خود نياز داريد، کاغذی

هزينه الزم  در قبال اين کار، شما نيز. احتياج داريد، ما با کار روز به روز خود آماده می کنيم  مصرف روزانه خود

به . ما و خانواده ها يمان را به ما بدهيد توليد را به عالوه هزينه نيازهای زندگی روزمره  برای مواد اوليه و مصالح 

سرمايه می گفتيم که ما همه بردگان مزدی داغ لعنت خورده سرمايه  ر دوزختمامی توده همزنجير خود در سراس

زنجيره  ستيز با سرمايه و سرمايه داران هستيم و اين کار ما نيز صرفًا حلقه پيوسته ای از همه مجبور به. هستيم

ند و ما نيز در مقابل، اخراج کرده ا سرمايه داران ما را بيکار و. سراسری و بين المللی پيکار ما عليه سرمايه است

ما کارخانه های . استثمار خودمان است از چنگال آن ها خارج ساخته ايم سرمايه را که محصول مستقيم کار و توليد و

و آنچه اينک  به همدلی و همراهی و همرزمی شما نيازداريم کرده ايم و اکنون برای ادامه اين مبارزه  خود را تصرف

سوداندوزی بلکه سازمان دادن يک همپيوندی و   داد و ستد بازاری و خريد و فروش برایميان ما جريان می يابد نه

   .ضد سرمايه داری توده های طبقه مان در برابر سرمايه است اتحاد طبقاتی برای تحکيم پايه های قدرت

ر همه قلمروها به مجبور می شديم که د. کرديم به همه کارهای باال دست می زديم اگر ما کارخانه ها را تصرف می

حتی شبکه . نمائيم وسيع طبقه خويش رجوع کنيم، همه جا به قدرت عظيم ضدسرمايه داری اين توده ها اتکا توده

اگر ما به اين . خود عليه سرمايه کنيم توزيع محصوالت توليدی خود را سنگری برای تمرکز قوای توده های طبقه

در چنان شرايطی مطلقًا . جنگ سرنوشت ساز عليه سرمايه می شديم نکارها دست می زديم به طور واقعی وارد ميدا

 .چهارديواری تنگ کارخانه الستيک البرز و نيشکرهفت تپه و کاغذسازی پارس محصور بمانيم نمی توانستيم در
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اقدام ما به تصرف  از اين ها که بگذريم، در صورت. اساس مبارزه ما خروج از اين حصارها را اقتضا می کرد

اخراج شده از کارخانه های متعدد ديگر  رخانه ها به طور قطع خيل عظيم چند صد هزار نفری کارگران بيکار وکا

آنان به ما نيرو می دادند و . و قدرت خود را با قدرت ما يکی می ساختند آنان از ما می آموختند. نيز به راه می افتادند

نقل و مدارس  مايت از همزنجيران خويش در نفت و گاز و حمل وشمار ما برای طلب ح. نيرو می بخشيديم ما به آنان

کارخانه ده ها و شايد هم صدها کارخانه  به جای دو. و آب و برق و خوروسازی ها و جاهای ديگر ده چندان می شد

طور واقعی جنبش عظيم تصرف کارخانه ها و سلب مالکيت از  شايد هم به. توسط ما و طبقه ما تصرف می شد

بحث  اما. شايدهم ما به هيچ يک از اين موفقيت ها دست نمی يافتيم. جامعه به راه می افتاد  داران در همه جایسرمايه

اين راهکارها و توسل به تمام اين  اساسی اين است که انجام تمامی اين کارها، پيمودن همه اين را ها، دستيازی به کل

اين ها هيچ . با سرمايه و مبارزه ما عليه نظام سرمايه داری بود ااقدام ها يک شکل بسيار طبيعی و واقعی رويارويی م

پيکار  اما واقعيت اين است که کارنامه. پيداست که همه اين کارها سخت و بسيارهم سخت هستند .کدام رؤيابافی نيست

و حمام و پيروزی و خون  طبقاتی در تاريخ زندگی بشر همه جا با دشواری و پيچيدگی و کشت و کشتار و شکست

مادام که طبقات و جامعه طبقاتی وجود دارد يک  اما مبارزه طبقاتی. هيچ چيز مقدر نيست. خون نوشته شده است

در آخر به اين سئوال نيز بپردازيم که اگر ما به همه . و تعرض و دفاع است اجبار ماالمال از خون و مقاومت و حمله

پيروزی ها   اين است که بی ترديد احتمال پيروزی يا پاره ایدست می زديم سرانجام چه می شد؟ پاسخ اين کارها

تصرف اين کارخانه و آن کارخانه و چند  اما آيا اين پيروزی ها در محدوده هايی که گفتيم يعنی در دايره. وجود داشت

، کامال ها و مصائب زندگی کارگری باشد؟ پاسخ ما به اين پرسش مرکز کار می توانست متضمن رهايی ما از بدبختی

 اين جا گفتيم اگر حتی در پيروزمندانه ترين و وسيع ترين ميدان هم پيش می رفت صرفًا و تمامی آنچه. منفی است

به مسئله . سرمايه داری بود صرفًا حلقه ای از مبارزه طبقاتی همه جا جاری ما عليه سرمايه داران و سرمايه و دولت

بحث بر سر اعمال . از اين ديدگاه بايد نگاه کرد ارخانه ها فقطتصرف کارخانه يا تدارک جنبش گسترده تصرف ک

موفق اين قدرت عليه سرمايه داران و دولت سرمايه داری، سازمانيابی  قدرت عليه سرمايه، به کارگيری درست و

شار زير ف برای اين اعمال قدرت، مجبور ساختن سرمايه داران و دولت به قبول خواسته های ما در شايسته و مناسب

اگر ما . عليه نظام سرمايه داری است رت پيکار طبقاتی توده هايمان و در يک کالم راه درست سازمان دادن مبارزهقد

و شورايی جنبش تصرف   راه سازماندهی ضدسرمايه داری  کارخانه ها را به تصرف خويش در می آورديم و اگر

ضعيت مستأصل و مفلوک کنونی قرار نداشتيم و مجبور قرار می داديم امروز در و کارخانه ها را در پيش پای خود

برديم، مطالبات  اگر پيروز می شديم، مبارزه خود را فرسنگ ها به پيش می. سيب زمينی پخته گدايی کنيم نبوديم

بسيار باالتر، با تدارک و تجهيزی بسيار  زيادی را بر صاحبان سرمايه و دولت آن ها تحميل می کرديم، در فرازی

اگر . رانديم و مبارزه را برای محو کامل نظام سرمايه داری ادامه می داديم دتر، سرمايه را باز هم به عقب مینيرومن

استوار رفته  خورديم، شکست خوردگان آگاه تر و بيدارتری بوديم که راه درست مبارزه را با عزم هم شکست می

بجنگيم تا شانس پيروزی خويش در دوره  نه بايدبوديم و بسيار خوب می دانستيم که چرا شکست خورده ايم و چگو

ما در حال . اساسی امروز ما اين است که اين کارها را نکرده ايم و معضل جدی . های بعدی مبارزه را باال بريم 

 با اين همه، مبارزه طبقاتی جريان. هستيم که خود نيز در شکست خود بی تقصير نيستيم حاضر شکست خوردگانی
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را که بايد می کرديم و  بياييد تمامی آنچه. ثمار و طبقات و جامعه طبقاتی هست جريان خواهد داشتدارد و تا است

     .مينکرده ايم اکنون شروع کن

  !شويم  کارگران عليه سرمايه متشکل

  !کارخانه های درمعرض تعطيل را به تصرف خود درآوريم  برای جلوگيری از بيکاری،

  یکارگرتشکل  کميته هماهنگی برای ايجاد
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