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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

   برون رفت از ذلت درگرو قدرت است
 

١٣٨٧م آبان دو ستبيشنبه هارچ                                                                                      ی هماهنگتهيکم   
  

زندگی آنان نه فقط   غالبکار بدون مزد جريان.  ماه است که حقوق نگرفته اند۶کارگران کارخانه ايران برک بازهم 

آن ها می گويند فقر و گرسنگی و بدهکاری شيرازه .  سال اخيرعمرشان بوده است۶ ماه که در تمامی ۶در اين 

فرياد سر می دهند که بچه هايشان به خاطر نداری قادر به درس . زندگی شان را به طور کامل از هم پاشانده است

نان خانواده هايشان از بيکاری و بدبختی به ستوه آمده اند و هيچ دريچه اميدی جوا. خواندن و رفتن به مدرسه نيستند

همگی گرسنه اند و هيچ همسايه و آشنايی نيست که از او پول . برای تشکيل زندگی در پيش روی خود نمی بينند

 دست به دامن از اين هم وحشتناک تر، در بسياری اوقات مجبور شده اند که برای تهيه نان. قرض نکرده باشند

وقتی که هيچ مغازه داری به خاطر افزايش بدهی هايشان ديگر به آنان . سرمايه داران خون آشام نزول خوار شوند

نتيجه مستقيم اين وضعيت آن است . نسيه نمی دهد رجوع به نزول خواران تنها کاری است که برايشان باقی می ماند

ار تومان حقوق معوقه خود را دريافت دارند بايد تمامی آن را يکجا که اگر هم پس از گذشت چندين ماه چند ده هز

از ميان اين کارگران شمار زيادی زير فشار مصائب جانکاه . بابت نزول به سرمايه داران نزول خوار بپردازند

ستان بدون زندگی و شدت فقر و نداری دچار بيماری های روانی شده اند و عده ای از آن ها در گوشه اين يا آن بيمار

 سال است که اين کارگران پيوسته با اين وضعيت ۶. هيچ امکانات به صورت افراد مهجور و طبعًا محجور درآمده اند

روزهای زيادی را در اعتصاب .  سال به شکل های مختلف با اين وضعيت مبارزه کرده اند۶در طول اين . درگيرند

و  روزهای متوالی در چمن های رو به روی کارخانه اجتماع کرده . دبه سر آورده و چرخ توليد را از کار انداخته ان

يک بار با تحمل هزينه های . فرياد گرسنگی و فالکت و احساس ذلت و حقارت خود در مقابل زن و فرزند سرداده اند

ن در اين اين کارگرا. سنگين راهی تهران شده اند و چند روز تمام در مقابل دفتر مرکزی کارخانه تحصن کرده اند

اما در هيچ کدام از . شش سال در جريان تحمل مصائب باال همه اين اشکال مبارزه و اعتراض را تجربه کرده اند

همين امر به خوبی نشان می . تقالها و مبارزات و اعتراضات و داد و فريادها هيچ گرهی از کارشان باز نشده است

چاره ای نداريم جز اين که بيشتر و جدی تر و مصمم تر  . ده استآن ها چاره ساز نبو  دهد که نوع کارهای تاکنونی 

  . به يافتن راه چاره بينديشيم

واقعيت تلخ زندگی ما کارگران اين است که قدرت خود را نمی شناسيم و در درک عظمت و ظرفيت اين 

. قه مان کمتر فکر می کنيمما به طور واقعی و زمينی به دامنه قدرت و برد تغييرآفرينی طب.  کوتاهی می کنيم قدرت

ما در عمرمان در هر کجا که کار کرده ايم عليه شدت استثمار و بی . اجازه دهيد اين معضل را اندکی بيشتر بشکافيم

به اين معنا ما درواقع به طورعينی عليه سرمايه . حقوقی ها و ستم هائی که تحمل می کنيم دست به اعتراض زده ايم

اما اگر خوب دقت کنيم به طور معمول اشکال مبارزه و شيوه هايی از اعتراض را دردستور . داری مبارزه کرده ايم

 که چهارچوب نظام بردگی مزدی و زندگی مبتنی بر فروش نيروی کار را کمتر به چالش می  کار خود قرارداده ايم



 

 2

ولت آن ها اخطار می کنيم که به طور مثال، در بهترين حالت دست به اعتصاب می زنيم و به کارفرمايان يا د. کشند

اعتصاب بی گمان سالح بسيار ُبرنده و . اگر مطالبات مان را نپردازند چرخ کار و توليد را از کار بازمی داريم

اما نگاه ما به اين راهکار و سالح مبارزه بيشتر اين است که سرمايه داران . راهکار مؤثری برای اعمال قدرت است

ب حقوق ما باشند و در قبال استثمار وحشتناکی که می شويم لقمه نانی هم برای امرار معاش را متقاعد سازيم تا مواظ

نوع نگاه ما به غالب راهکارها و راه چارهايی که در . و زنده ماندن و امکان فروش دوباره نيروی کار به ما بدهند

 جامعه سرمايه داری و اقتصاد  .ست استجريان کارزار با صاحبان سرمايه يا دولت آن ها به کار می گيريم از اين د

و فکر و فرهنگ و باور و همه چيزش به ما می گويد که در چهارچوب حاکميت و جاودانه پنداری همين نظام جست 

بی . و خيز کنيم و برد قدرت خود را در حصار اقتدار و جاودانگی رابطه خريد و فروش نيروی کار محصور ببينيم

اما . مايه داری مدام ما کارگران را به مثابه قدرت گورکن اين مناسبات بازتوليد می کندشک، مناسبات اقتصادی سر

همين مناسبات درعين حال وابستگی و آويزان شدن ما به سرمايه داری و بدين سان ضعف و ناتوانی ما در مقابل اين 

تی که در ذهن و زندگی ما می کارد اين بر بسترهمين ناتوانی، سرمايه داری با القائا. نظام را نيز بازتوليد می کند

اما بايد . توهم را در ما به وجود می آورد که گويا زندگی انسانی کارگران در چهارچوب سرمايه داری ممکن است

بدانيم که اين القائات نه نسخه زندگی انسانی بلکه، کامًال برعکس، گيوتين تيز قتل عام قدرت و تمامی هست و نيست 

داری نه داربست زندگی آزاد و انسانی بلکه داربست استثمار و بی حقوقی و ستم و گرسنگی و فقر و سرمايه . ماست

سرمايه داری سرنوشت مقدر زندگی ما نيست و سالح ها و راهکارهايی هم که ما برای جنگ و  . فالکت ماست

در چهارچوب جهنم " بهتر "ستيز با اين نظام در اختيار داريم به سالح ها و راهکارهای مبارزه برای وضعيت

 ما سالح ها و راه چاره هايی داريم که اوًال برد اثرگذاری آن ها عليه سرمايه بسيار .سرمايه داری منحصر نمی شود

اما، . ما راهی جز مبارزه برای محو نظام بردگی مزدی نداريم. بيشتر است و ثانيًا مجبوريم آن ها را به کار گيريم

 روزمره تقابل خود با سرمايه داران و دولت آن ها نيز مجبوريم پيوسته به راهکارهايی عالوه بر اين، در سير

اشکال زيادی  .بينديشيم که بتواند قدرت واقعی ما را هر چه کوبنده تر و گسترده تر و سازمان يافته تر به ميدان کشد

به راه حل ها و شيوه . م هنوز تجربه نکرده ايماما اشکال زيادی را ه. از مبارزه را تجربه کرده ايم و نتيجه نگرفته ايم

هايی از مبارزه که نيروی طبقاتی مان را برای حمله به مرزهای حاکميت و موجوديت سرمايه آرايش می دهد روی 

نظام سرمايه داری از زمين و آسمان اين راه حل ها را از جلو چشمان ما خط می زند و به ما القا می کند . نياورده ايم

تی در مبارزه عليه شدت استثمار و سيه روزی های ناشی از وجود اين نظام هم بايد به راهکارها و شيوه هايی که ح

ما تا امروز راه های بسيار زيادی را رفته . بحث را خالصه کنيم. فکر کنيم که شيرازه حيات سرمايه را ازهم نپاشد

مچنان دستمان خالی است و درست از همين رو منطق زندگی اما ه. ايم و به اشکال متعددی از مبارزه روی آورده ايم

و جنگ و ستيز واقعی هميشه جاری ميان ما و سرمايه داران و کل نظام بردگی مزدی حکم می کند که اشکال ديگری 

طبقه ما در ظرفيت واقعی تاريخی و اجتماعی و عينی خود دارای . از مبارزه و چالش را دستور کار خود قرار دهيم

ما خالق تمامی سرمايه ها و ثروت های جهان موجوديم، ما اين سرمايه ها و ثروت ها را . م ترين قدرت ها استعظي

ما از چنين نقش سترگ و عظيمی در دنيا برخورداريم و معنای درست اين سخن آن . لحظه به لحظه بازتوليد می کنيم

شکل خود اين قدرت را از قوه به فعل درآوريم و کل اين است که می توانيم با اراده جمعی و پيکار طبقاتی متحد و مت
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کل سرمايه های جهان را ما توليد می کنيم و کليد حيات . جهان را بر سر سرمايه داران و دولت آن ها خراب کنيم

ی ماييم که می توانيم بساط توليد سرمايه را از صحنه هست. سرمايه در سراسر دنيا در دستان نيرومند ما قرار دارد

ما از . برچينيم و خود جامعه و جهان و برنامه ريزی کار و توليد و زندگی انسانی در اين جهان را به دست گيريم

. اما امروز در منجالب ذلتی غوطه می خوريم که هيچ لحظه ای از آن قابل تحمل نيست. چنين قدرتی برخورداريم

رهايی ما فقط و فقط با دستان . فعل درآوردن آن استو به  قدرت ما کارگران  کليد حل اين معضل در درک درست 

بايد اين قدرت را بشناسيم، آن را به کارگيريم و در مقابله با سرمايه داران . خوِد ما و به قدرت خوِد ما ميسر می شود

  .و نظام سرمايه داری وارد ميدان سازيم

  !کارگران ايران برک! همزنجيران
. بايد ريل مبارزه را عوض کنيم.  اما همچنان مشغول فرسايش قوای پيکار خود هستيم.ما راه های زيادی را رفته ايم

 ماه دستمزد ما را نمی پردازند، وقتی آنان در بدترين شرايط کاری به مرگبارترين ۶ ماه ۶وقتی که صاحبان سرمايه 

وقتی هيچ نوع تضمين زنده . ی کنندشکل ما را استثمار می کنند، وقتی که فوج فوج ما را بيرون می اندازند و بيکار م

ماندن حتی تضمين فروش نيروی کارمان را برايمان باقی نمی گذارند، وقتی که ما و زنان و فرزندان ما را به 

برهوت گرسنگی پرتاب می کنند، وقتی که همه اشکال اعتراض ما سرکوب می شود، آری در چنين وضعی ما جز 

معنای واقعی و درست سازمانيابی . عليه سرمايه داری هيچ راه ديگری نداريمسازماندهی قدرت واقعی طبقاتی خود 

برای اين کار بايد به صورت شورايی حول . قدرت، متشکل شدن برای اعمال قدرت مستقيم عليه سرمايه داری است

 و سالح واقعی اما بالفاصله بايد به اين بينديشيم که راهکار. مطالبات پايه ای مشترک خويش متحد و متشکل شويم

ما بايد به شالوده حيات سرمايه و سرمايه داران، به روند کار جامعه سرمايه داری، به . اعمال قدرت ما کدام است

بايد کاری و کارساز و ُبرنده  روند توليد ارزش اضافی يا سود سرمايه داران حمله کنيم و سالح ما در اين هجوم 

ن و دولت آن ها بايد تصرف کارخانه های در حال تعطيل و کارخانه هايی که سالح ما در جنگ با سرمايه دارا. باشد

دستمزد کارگران را نمی پردازند، و اعتصاب در تمام مراکز کار و توليد و مقدم بر همه در مراکز استراتژيک و 

ا و ذوب آهن و کليدی اقتصاد سرمايه داری از نوع نفت و گاز و آب و برق و حمل و نقل و مدارس و خودرو سازی ه

 .  و خود را برای اين نبرد سازمان دهيم به پا خيزيم ما بايد تمام قد برای نبرد با سرمايه داری . باشد.... 

  

 !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم 
  

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  ٨٧ آبان ١٩

http://www.hamaahangi.com 
hamaahangi@gmail.com 


