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ته اسن از اخراج درگرو تصرف قدرتمند کارخایريجلوگ  
١٣٨٨ن  فروردي٢۵شنبه سه                                                                                          یهماهنگ تهيکم               

   
اين کارخانه در سنندج قراردارد و . است» شير پاک« شعبه ای از شرکت بزرگ لبنيات سازی » شيرآرا« کارخانه 

اين .  کارگر را اخراج کردند٧سرمايه داران شرکت در روزهای آخر اسفند .  کارگر را استثمار می کند١٣٠

کارگران اخراجی به جنايت کارفرما .  سال در اين شرکت کار کرده و استثمار شده اند١۴ تا ٢م از کارگران هر کدا

يا به بيان دقيق تر » هيأت تشخيص« . اعتراض نمودند و شکايت نامه ای تسليم اداره کار دولت سرمايه داری کردند

ه کار، شکايت کارگران را به سوژه ای در ادار» هيأت تشخيص مصالح سرمايه داران و سود سرمايه« و واقعی تر 

اعضای اين هيات در نشست خويش . برای پر کردن اوقات اشتغال خود و اجرای اوامر مطاع سرمايه تبديل کرد

سرمايه . کشف کردند که حق با سرمايه داران است و اخراج کارگران طبق نص صريح قانون کار انجام گرفته است

 و تمامی نهادهای دولتی بسيار بيشتر به قوانين سرمايه آشنايی دارد اعالم کرده دار کارخانه که از هيأت تشخيص

کارگران اخراجی قصد دارند اين بار به جای .  کارگر ديگر را نيز اخراج خواهد کرد۵٠است که در روزهای آينده 

ر روشن و مفهوم اين که چرا کارگران چنين می کنند بسيا. شکايت کنند» هيأت حل اختالف« هيأت تشخيص به 

ما بارها توضيح داده و تشريح کرده ايم که کارگران مادام که فاقد قدرت و شرايط الزم برای اعمال قدرت . است

اما آنان بايد بدانند که رجوع به هيأت حل اختالف . مؤثر عليه سرمايه هستند به هر خس وخاشاکی چنگ می اندازند

شتن عريضه به نهادهای دولتی سرمايه صرفًا وقت هدر دادن، امکانات و تشخيص و مانند اين ها و به طورکلی نو

مبارزه را ضايع کردن، فرصت دادن به سرمايه داران، خود را فرسودن و باالخره پيمودن گام به گام راه شکست 

حداکثر کاری که اين هيات حل اختالف ممکن است بکند صدور رای بازگشت کارگران به کار است که در . است

اين بازی در اين ديوان نيز . شکايت کند» ديوان عدالت اداری«ين صورت کارفرما می تواند آن را قبول نکند و به ا

تکرار می شود و براساس تجربه بسياری از کارگران اخراجی حداکثر نتيجه ای که در اين ديوان ممکن است برای 

ه رضايت کارگران اخراجی را جلب کند و حق سنوات کارگران به دست آيد اين است که به کارفرما گفته می شود ک

در . به ندرت پيش آمده که اين ديوان کارفرما را ملزم به بازگرداندن کارگران به سر کار کند. بيشتری به آنان بدهد

 ای بنابراين حداکثر نتيجه. اين حاالت نادر نيز کارفرما زير بار اجرای رای ديوان نرفته و اعالم ناتوانی کرده است

که در ( که کارگر اخراجی ممکن است از اين شکايت بازی ها به دست آورد گرفتن پول بيشتری از کارفرما است 

و به هرحال مجبور است اخراج و ) شرايط تورم سرسام آور کنونی به سرعت دود هوا می شود و ازدست می رود

 در ازای اين پول بيشتر که تازه بعد از سال ها به عبارت ديگر، کارگر اخراجی. از دست دادن کار خويش را بپذيرد

دوندگی و رفت و آمد در راهروهای ديوان ساالری سرمايه و آن هم فقط برای معدودی از کارگران اخراجی ممکن 

هر کارگری . اين چيزی نيست که ما از خود بسازيم. است حاصل شود به هر حال کار خود را از دست می دهد

در طول همين چند سال . ه اطراف خود نظر اندازد می تواند صحت اين گفته ما را ببيندچشمش را باز کند و ب

اخبار اين شکايت نويسی ها هم مرتب در . هزاران نفر از همزنجيران ما درگير همين بازی شکايت نويسی بوده اند



ی يا سايتی خوانده است که از اما به ندرت کسی در روزنامه ا. برخی جرايد و سايت های اينترنتی انتشار يافته است

اين هزاران کارگر حتی چند نفر به سرکار بازگشته باشند به طوری که امنيت شغلی شان واقعا تضمين شده و 

  . کارفرما شمشير اخراج را از روی سر آنان برداشته باشد

بايد کارخانه را به . کردما بارها گفته ايم و همواره خواهيم گفت که برای جلوگيری از اخراج بايد اعمال قدرت 

قدرت سرمايه برای اخراج کارگران را فقط با قدرت متحد و . تصرف درآورد و کارفرما را از کارخانه اخراج کرد

اکنون نيز پيام ما به همزنجيران خويش در . متشکل و شورايی و ضدسرمايه داری می توان پاسخ داد و خنثی ساخت

 کارگر ٧ نفر ديگر از آنان را اخراج کند و به سرنوشت اين ۵٠ که کارفرما شرکت شيرآرا اين است که پيش از آن

اخراجی دچار سازد کارخانه را تصرف کنند، شورای خود را تشکيل دهند، به سوی همسرنوشتان خود در پرريس، 

ز نساجی سنندج، شاهو، غرب بافت و کارگران همه کارخانه های کردستان و سپس سراسر ايران دست کمک درا

کنند، وسوسه راه حل های بی ثمر و فرساينده ديگر را از سر خود خارج سازند، در وسيع ترين سطح ممکن خود را 

به صورت سراسری و شورايی و ضدسرمايه داری سازمان دهند و برای جلوگيری از اخراج کارگران جنبش 

 به هيأت های تشخيص و حل شکايت. تصرف کارخانه های درمعرض تعطيل را در سراسر ايران برپا دارند

يک بار . اختالف و ديوان عدالت اداری را هم برای سنديکاليست ها و همه رفرميست های چپ و راست بگذارند

ديگر تأکيد می کنيم که قدرت سرمايه را فقط با قدرت کارگری می توان پاسخ داد و قدرت کارگری نيز فقط و فقط 

  .رمايه داری آحاد کارگران متجلی می شوددر سازمانيابی شورايی و سراسری و ضدس

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: منبع
   

  !رض تعطيل را به تصرف خود درآوريمبرای جلوگيری از اخراج، کارخانه های درمع
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