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ی فلزعي مبارزات کارگران صنایدرس ها  

 
  ١٣٨٧بهمن م چهارجمعه                                                                                               ی هماهنگتهيکم  

 
  

آنچه در اين جا به . فلزی در ماههای اخير حاوی درس هائی بسيار ارزنده است مبارزات کارگران کارخانه صنايع

ستيز توده  ماه آخر رخ داد برگ پرباری را در کارنامه خيزش ها و جنب و جوش های تعرض جو و سرمايه ويژه در

های کارگران در اينجا از پاره ای  سير پيکارها و تالش. های طبقه کارگر ايران در دوره کنونی تشکيل می دهد

درست به اعتبار همين تفاوت ها و تمايزات در کنار  جهات با حوادث روز درون جنبش کارگری ما فرق داشت و

 يخچال سازی لرستان، اقدام شجاعانه و جسورانه شورش پرشور کارگران رويدادهای مهم و درس اموزی مانند

جنبش،  همگام، جنگ و ستيز دو ساله کارگران نيشکر هفت تپه تا پيش از تسلط سنديکاليسم بر اين کارگران چينی

باره اين درس ها بحث خواهيم کرد اما  در. مبارزات ادامه دار کارگران الستيک البرز و مانند اين ها قرار می گيرد

   .ماجرای پيکار کارگران را يک بار ديگر بازگو کنيم  آن الزم است شمه ای از سير حوادث وپيش از

 اين بنگاه بزرگ صنعتی را تعطيل و همه کارگرانش را ٢می کند که واحد شماره  سرمايه دار صاحب کارخانه اعالم

هيچ دستمزدی به   از ماهها پيشاو اين تصميم را در شرائطی به اطالع کارگران می رساند که. خواهد کرد اخراج

های کارگر بسان پتکی سهمگين و  خبر تعطيل کارخانه و بيکاری حتمی توده. هيچ کارگری پرداخت نکرده بود

بالدرنگ دچار » جمال عباس زاده« يکی از کارگران به نام  مرگبار بر سر همه کارگران فرود می آيد و در اين ميان

آنان خواستار ابطال بی . کارگران مصمم و قاطع آماده پيکار می شوند. ان می سپاردج سکته قلبی شده و دقايقی بعد

کارگران . گردند همه دستمزدهای معوقه می تعطيل کارخانه، تضمين اشتغال خويش و پرداخت  و شرط حکم  قيد

آنان در همين .  گويندمتحد طبقاتی خود پاسخ همزمان اراده می کنند و تصميم می گيرند که قدرت سرمايه را با قدرت

   .شماره دو را دستگير کرده و به گروگان گيرند گذر عزم جزم می کنند تا مدير عامل شرکت

دليل طوالنی شدن کار نه ترديد و کاهلی و انصراف توده های کارگر . طول انجاميد اجرای طرح فوق برای مدتی به

مراقبت قوای  رگران و برخورداری همه جانبه او ازفرار حساب شده مداوم مدير عامل از تله های قهر کا بلکه

احتماالت رفت و آمد مديرعامل را  کارگران به طور مستمر با تمام هشياری همه. سرکوب دولت سرمايه داری بود

مديرعامل بارها موفق به فرار شد و . چنگال خشم خويش اسير سازند زير نظر گرفتند تا در جائی او را پيدا کنند و در

سرانجام او را به  توده های کارگر به تالش خود ادامه دادند تا اينکه. معرکه خشم کارگران برهاند ست خود را ازتوان

 پس از نيمه شب محلی را که ۴کارگران از ساعت  .روز دوم دی ماه اين حادثه ميمون به وقوع پيوست. چنگ آوردند

آنان باالخره . شياری و مراقبت کامل زير نظر گرفتندنشست داشتند با هو اعضای هيأت مديره هر دو شرکت در آن

مديرعامل در چنگال خشم  .دستگير کردند، او را به درون اتوموبيلی افکندند و به کارخانه منتقل نمودند مدير عامل را

آن . ندبرای نجات سرمايه دار از همه سو به تقال افتاد قوای سرکوب سرمايه. شعله ور طبقاتی بردگان مزدی اسير آمد
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و تشکيل پرونده و طی تشريفات ديوانساالری قضائی، سرمايه دار را از چنگال قهر  ها خواستند تا زير نام بازجوئی

اقتدار و قهر خودجوش ضد  کارگران با قدرت و با تکان دادن زنجير. عصيان طبقاتی توده های کارگر خارج سازند و

. آنان و با حضور مستقيم همه آحاد آن ها صورت گيرد د در پيش رویسرمايه داری خود اعالم داشتند که همه چيز باي

درون کارخانه در گروگان خويش نگه داشتند و خود همگی شب را در همان جا   کارگر عاصی مديرعامل را در٢٠٠

ته ايم و گرف آنان فرياد زدند که امشب شب خوبی داريم زيرا که اوًال سرمايه دار شرکت را به گروگان .بيتوته کردند

حاکمان سرمايه از . طلبکاران نيز مواجه نمی گرديم ثانيًا پس از ماه ها به اين دليل که در خانه نيستيم با قيافه عبوس

شرع و مأمور قضائی همه و همه به راه افتادند تا بر موج مبارزات توده  پليس و بسيجی و لباس شخصی و قاضی

هزينه ای از  را به کار گرفتند تا کارفرما را به آسانی و بدون تحمل هيچآنان همه زور خود . کنند های کارگر غلبه

بودند که مقاومت را به هر شکل و با   کارگر کارخانه مصمم٢٠٠. دست کارگران خارج سازند اما اين کار عملی نبود

مدير عامل . ست يافتندکردند و در همين راستا به موفقيت هائی د کارگران عمًال چنين. پرداخت هر بهائی ادامه دهند

 برای پرداخت صد هزار تومان ديگر. تومان از دستمزد هر کارگر را يکراست پرداخت کند مجبور گرديد صدهزار

فردای آن روز همه . گرديد تصميم سرمايه دار دائر بر تعطيل کارخانه عجالتًا الغاء. نيز اندکی زمان درخواست کرد

سير ماجرا اين بود و . تومان ديگر نيز دريافت کردند و چند روز بعد صدهزارکارگران به سر کار خويش باز گشتند 

  .همين سايت چند و چون آن را به اختصار درج کرديم ما پيش تر نيز در ستون اخبار

توسط توده های کارگر در حال اخراج روی داد، به طور واقعی و در محدوده توان و  آنچه در درون اين کارخانه و

ساده ترين جواب  شايد. چرا و چگونه اين پيروزی حاصل شد. نامه ريزی اين کارگران يک پيروزی بودو بر ظرفيت

اين قدرت را به صورت برنامه ريزی شده و با  آنان. اين باشد که کارگران به قدرت متحد طبقاتی خويش اتکاء کردند

گشودن زوايای مختلف آن است که محور درست تشريح همين نکته و باز  درايت و هشياری الزم به کار گرفتند و

 در شروع اين بخش بحث، فرض کنيم که کارگران برای روزهای بسيار. ما را تعيين می کند اساسی گفتگوی حاضر

يا ادامه حتمی  زيادی در مقابل درب وروی کارخانه اجتماع می کردند و بر روی ضرورت حصول دستمزدهايشان

در صدها تحصن جلوی اين اداره و   آنان به طور همزمان و همعرض   کنيم کهفرض. اشتغال خود پای می فشردند 

 کارگر شب و روز هم برای دولتمردان  عاصی و خشمگين آن وزارتخانه شرکت می جستند، فرض کنيم که اين توده

دولت » قانون اساسی«تصور کنيد که آنان بند بند . نامه نگاری می کردند و نهادهای مختلف دولت سرمايه داری

همه  فکر می کنيد اگر. هم به عنوان سند حقانيت حرف های خويش ضميمه عريضه ها می ساختند سرمايه داری را

   اين کارها انجام می گرفت چه می شد و چه نتيجه ای حاصل می گرديد؟

نوع اقدامات بالهت محض است اگر کارگری تصور کند که از اين . فکر کردن ندارد جواب سؤال باال شايد نيازی به

مفيد بودن اين نوع  اگر کارگرانی وجود دارند که هنوز در دام توهم به. کوه مشکالت کارگران باز می شد گرهی از

در زندگی همزنجيرانشان می گذرد باز  کارها گرفتارند بهتر است برای لحظه ای چشمان خود را بر روی آنچه

انه و آن کارخانه، اين شهر و آن شهر و اين مدرسه و آن بيمارستان کارخ توده های طبقه ما شب و روز در اين. نمايند

موردی هيچ  از سر استيصال و فروماندگی و بی افقی به اين نوع کارها دست می زنند اما در هيچ با کمال تأسف و

   .نتيجه ای از اين اقدامات به دست نياورده اند
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گران صنايع فلزی به جای مبارزات باال و راهکارهائی که در نظر گيريد که کار .فرض ها را باز هم دنبال کنيم

تمنا و نوشتن نامه  داديم از تمامی اتحاديه های کارگری بين المللی استمداد می کردند و با خواهش و عجز و توضيح

ًال فرض کنيد که مث!!! خواستند که به دادشان برسد های بسيار تضرع آميز از اين يا آن رئيس اتحاديه کارگری می

نامه عزيزم و فدايت شوم و مانند اين ها ارسال می کردند و از ايشان و شرکای  پشت سر هم برای آقای گای رايدر،

به ! چه اتفاق می افتاد؟ اينکه به راستی. باز تکرار می کنيم سؤال قبلی را. طلب حمايت و پشتيبانی می نمودند ايشان

اتحاديه ها مزدوران تا مغز استخوان خودفروخته سرمايه  رؤسای. يستاحتمال زياد پاسخ سؤال نيازمند هيچ جستجو ن

مسائل جنبش کارگری بين المللی اساسًا با هدف رفع خطر مبارزات توده های کارگر  دخالت آنها در. جهانی هستند

 حرفی می  اگر  هم در رابطه با طبقه کارگر ايران يا جوامع مشابه. از سر نظام سرمايه داری صورت می گيرد دنيا

جهانی و مناقشات ميان دولت های سرمايه  زنند صرفًا و صرفًا در چهارچوب کشمکش های درون طبقه سرمايه دار

که بگذريم در پاسخ مشخص تر به سؤال مورد بحث، در بهترين حالت  از اين. داری به نفع قطب های نيرومندتر است

سطری صميمانه و مودت آميز و نصيحتگرانه برای رئيس يا آن اتحاديه يک عريضه چند  به طور مثال رئيس اين

نوع نامه پراکنی  خاصيت اين. دولت سرمايه ارسال می داشت و به طور قطع هيچ انفاق ديگری روی نمی داد جمهور

     .ها بسيار معلوم است و هيچ نيازی به شرح ندارد

به ساختن سنديکا می کردند و چند نفر را به اگر کارگران همان جا شروع . کنيمدائره فرض ها را باز هم بازتر 

دسته سنديکاچی قرار  هيأت مديره سنديکا از ميان خود انتخاب می نمودند و رتق و فتق امور را به دوش دار و عنوان

تهران يا در شکل بسيار فرومانده تر و بی  کاری که مثًال کارگران راننده شرکت واحد اتوبوس رانی. می دادند

سؤال قبلی خود را در در ارتباط با اين شکل کار و اين نوع . داده اند ن کارگران نيشکر هفت تپه انجامخاصيت تر آ

آيد که کار  به راستی در اين صورت چه می شد؟ برای رسيدن به اين جواب به نظر می. هم تکرار کنيم اقدام احتمالی

اتوبوس رانی تهران و نيشکر هفت تپه آمده   کارگرانيک نگاه ساده به آنچه که بر سر. ما بسيار بسيار آسان تر است

اگر کارگران صنايع فلزی چنين می کردند آنگاه کل . می دهد است همه جواب ها را سر راست کف دست ما قرار

جای آنکه بر سر تضمين اشتغال و پرداخت حقوق معوقه و ساير مطالبات محوری  جنگ و دعوا و مبارزاتشان به

بسيار زيرکانه و  دولت سرمايه داری. ن و نبودن يا قانونی بودن و نبودن سنديکا لنگر می انداختحول بود روز باشد

ميدان مبارزه را از کارگران می  هشيارانه و با تمامی قدرت تاخت و تازش صحنه کشمکش را عوض می کرد،

 قانونی تمامی راههای ادامه افتادن کارگران در ورطه مبارزه بحث بر سر قانونی بودن و نبودن سنديکا و. گرفت

 مثل روز روشن است که همه. اين بخش گفتگو را تمام کنيم. عليه سرمايه را سد می ساخت مبارزات توده های کارگر

ای نمی گرفتند که پس از  اين راه ها بدون شک به گورستان بود و کارگران در صورت اتخاذ آن ها نه فقط هيچ نتيجه

و يأس و وادادگی و عجز، از پيگيری مطالبات  های کور و فرساينده با دنيائی خستگیمدتی چرخيدن در بی راهه 

  .خود دست می کشيدند

اين بود که از آويزان ساختن خود به راهکارهای شکست آور باال سخت اجتناب  رمز پيروزی کارگران صنايع فلزی

جمعی خويش   آن بود که به قدرت متحد واساسی و واقعی پيروزی آنان در همين سطح و ميزان کنونی رمز. کردند

اين تنها و تنها رمز . پاسخ دادند آنان قدرت سرمايه را با قدرت متحد طبقاتی و ضد سرمايه داری. اتکاء نمودند
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چند سال پيش کارگران يخچال سازی لرستان هم شبيه . بود موفقيت آنان در اين دوره از جنگ و ستيز طبقاتی شان

کارگران . در مبارزه عليه سرمايه و سرمايه داران از همين راهکارها سود جستند ش گرفتند وهمين راه را در پي

کارگران در کارخانه  .چينی همگام نيز با همين سالح و با اتخاذ همين تاکتيک به مقابله سرمايه داران رفتند کارخانه

ند و بسيار مهم است که هر کجا چنين شده ا ها و مراکز کار ديگری نيز به همين روش و همين راهکارها متوسل

تازه، اگر هم به پيروزی های چشمگيری نرسيده اند حداقل . يافته اند نموده اند به نتايج کم و بيش مطلوبی هم دست

کرده اند،  می دانند که با سرمايه جنگ. و جهل و باورهای فرساينده و گمراه کننده نساخته اند خود را اسير توهم

   .کمبودها را جبران نمايند  ضعف جنگيدنشان چه بوده است و چگونه بايد اين ضعف ها ومشکالت و نقاط

 گريز از راه حل های سازشکارانه، به دور انداختن اشکال سازمانيابی سنديکاليستی و اتکاء به قدرت متحد طبقاتی،

نيرومند کارگری و ضد  شکيل صفتکيه بر دخالت گسترده و مؤثر و نافذ همه آحاد هم زنجيران در جريان مبارزه، ت

. تضمين کننده هر ميزان پيروزی ما در مبارزه است سرمايه در مقابل سرمايه داران و نظام سرمايه داری عامل مهم

بايد . مبارزات روز خويش را درست بر روی همين ريل به حرکت در آوريم به همين دليل بايد چرخ اعتراضات و

و به   شويم، بايد خيزش ها و جنب و جوش های وسيع روز خويش را متشکل کنيمسرمايه داری متحد شورائی و ضد

تصميم گيری در . نسازيم منظور از شورائی بودن اين است که عده ای را قيم خويش. صورت شورائی سازمان دهيم

 توده های ما باالی سر خود محول نکنيم، همه آحاد مورد چگونگی پيشبرد مبارزات مان را به اين هيأت و آن هيأت

همه ما در . چاره پردازی ها و راه حل يابی ها مشارکت مؤثر داشته باشند در همه برنامه ريزی ها و تصميمات و

سرمايه را آگاهی بيشتر  تنگاتنگ با هم مصالح جنبش خود را فکر کنيم و راههای پيش بردن موفق تر آن عليه ارتباط

گزينش آگاهانه و آگاهانه تر مسير مبارزه ضد  متشکل شدن شورائیمراد از . و بيشتر و عميق تر خويش سازيم

جنبش ضد سرمايه و ضد کار . دخالت آگاه و هشيار همه همزنجيران است سرمايه داری و عليه اساس سرمايه با

ار  پيک به حضور هر چه آگاه تر و خالق تر و نافذتر همگی ما در همه مسائل مربوط. شورائی نباشد مزدی نمی تواند

مبارزه عليه سرمايه و نابودی نظام  روزمره نياز قطعی آمادگی وسيع ما و تدارک هر چه سراسری تر طبقه ما برای

   .سرمايه داری است

فلزی با صدای بسيار بلند بانگ می زند که کنار نهادن عجز و ضعف، شناخت هر  تجربه مبارزات کارگران صنايع

رساندن  ئی و چاره گری متحد دستجمعی برای پيش بردن و به پيروزیتوان مبارزه خود، چاره جو چه عميق تر

سرمايه داری، به دور  مبارزات، جسارت و خطر کردن سنجيده برای رفع تعرضات دشمن سرمايه دار و دولت

يا آويختن به قانون سرمايه و باالخره اعمال  ريختن باورهای واهی در مورد مؤثر بودن مماشات با سرمايه داران

از جمله موضوعاتی هستند که می توانند کفه توازن قوا را به صورت بسيار  رت سازمان يافته و متحد عليه سرمايهقد

سرمايه و  اعمال قدرت جمعی مان باعث شد که نيروهای قهر و سرکوب. کننده به نفع ما سنگين سازند جدی و تعيين

اين جماعت سخن از قانون اساسی و  اگر ما سال ها برای. دستگاه قضائی دولت سرمايه داری در مقابل ما تسليم شود

طور قطع ما را مسخره می کردند و به عنوان بردگان مطيع  پيش می کشيديم به!!! حق و حقوق کارگر در اين قانون

ازی سنديکاس ما پيروز شديم زيرا مبارزه قانونی و توسل به. می ساختندناآگاه تار و مار و تسليم و بی قدرت و زبون و

منجالب مجادالت ميان اين سرمايه دار  و آويختن خود به راه حل های سازشکارانه يا مضمحل نمودن قدرت خود در
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ما موفق شديم زيرا به قدرت متحد توده . داری را به دور افکنديم و آن سرمايه دار يا اين و آن بخش دولت سرمايه

پاسخ  ت سرمايه را با قدرت ضد سرمايه داری همزنجيران خودما موفق شديم زيرا قدر. نموديم های طبقه خود اتکاء

   .حل های سرمايه پسند نيافتاديم ما پيروز شديم زيرا ما به طور واقعی عليه سرمايه جنگيديم و در دام راه. داديم

مقابل فلزی نشان داد که ما ضعيف نيستيم، ما محکوم به تسليم شدن و تن دادن در  تجربه مبارزات کارگران صنايع

تاريخ جنبش  اين تجربه بسان ميلياردها تجربه زنده درون. و شرارت های نظام بردگی مزدی نمی باشيم جنايات

را به درستی بشناسيم و به کار گيريم  کارگری دنيا ثابت کرد که ما قدرت بسيار عظيمی می باشيم که اگر اين قدرت

با اعمال اين قدرت کل نظام سرمايه داری را در هم کوبيم، طبقه توانيم  می. می توانيم در هر مبارزه ای پيروز شويم

از هر نوع  طبقه جهانی با مبارزه آگاهانه و افق دار و متحد و متشکل خود می تواند دنيائی فارغ ما به عنوان يک

مبارزات تجربه پرارج . بر پا سازد استثمار وبی حقوقی و ستم و طبقات و دولت به جای جهنم سوزان بشرکش موجود

بهتر آن را بشناسيم، هر چه چه عميق تر انديشه کنيم، هرهر کارگران صنايع فلزی نشان داد که بايد به قدرت خويش

موانع  استفاده از اين قدرت و اعمال آن عليه سرمايه فکر کنيم، هر چه بيشتر مشکالت مبارزه و به چگونگیچه بيشتر

    .برداشتن اين موانع چاره جوئی نمائيم رای غلبه بر اين مشکالت و از ميانسد راه پيکار روزمان را تحليل کنيم و ب

  !همزنجيران
اين مبارزات نشان می دهد که سازمانيابی . حاوی درس های بسيار پرباری است مبارزه کارگران صنايع فلزی

مبارزات  . جنبش ما استسرمايه داری حول مطالبات پايه ای توده های طبقه مان بزرگترين نياز روز شورائی و ضد

کارهای بسيار عظيم تری هم انجام  نشان داد که ما در پرتو سازمانيابی ضد سرمايه داری و شورائی خويش می توانيم

خوردن شورائی با همه توده های کارگر همسرنوشت خود در همه  ما قادريم از طريق شوراهای خويش و پيوند. دهيم

  کار و توليد اين  ه های در حال تعطيل را نيز تصرف کنيم و برنامه ريزی شورائیکارخان مراکز کار و توليد تمامی

ای و ضد سرمايه داری طبقه مان  بيائيد حول منشور مطالبات پايه. پس بيائيد چنين کنيم. کارخانه ها را به دست گيريم

وند زنيم، کارخانه های در حال کنيم، شوراها را به هم پي شوراهای کارگری خود را ايجاد. دست در دست هم گذاريم

   .سراسری و شورائی عليه سرمايه داری متشکل و متحد گرديم و مبارزه کنيم تعطيل را تصرف کنيم، بيائيد،
   

  مطبقه کارگر متحد شوي حول منشور مطالبات پايه ای   
  مآوري جلوگيری از بيکاری، کارخانه های در حال تعطيل را به تصرف خود در برای

  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته

  ١٣٨٧ بهمن ۴

http://www.hamaahangi.com  

khbitkzs@gmail.com  

 


