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  مبارزه کارگرانیشي فرساريس

ناز آ  اهواز وراه برون رفتی لوله ساز  
١٣٨٨ فروردين ٢۴شنبه دو                                                                                          یهماهنگ تهيکم               

   
اينک ديگر همه شواهد . با پيچ و خمی فرسايشی به مبارزه خود ادامه می دهند کارگران لوله سازی اهوازهمچنان

جلوگيری از  در مبارزه طبقاتی ازجمله مبارزه برای.  کارگر اخراج خواهند شد١۵٠٠زند که دست کم  بانگ می

قدرت نکنند، اگر با قدرت مبارزه  اگر کارگران اعمال: اخراج يک اصل بی چون و چرا و تخطی ناپذير وجود دارد 

حتی در مذاکرات کفه توازن قوا را به نفع خود سنگين نکنند  نکنند، اگر به مقاومت های نيرومند دست نزنند، اگر

 نان برای افزايش سود و بدين سان کاهش دستمزد کارگران، برایسرمايه داران و دولت آ .شکست آنان حتمی است

آن ها، برای افزايش  کارگران و بدين سان تشديد فشار کار بر همزنجيران باقی مانده  اخراج شمار بيشتری از 

فرسودن و تضعيف و سقوط و نابودی  ساعات کار روزانه و باالبردن نرخ ارزش اضافی و در يک کالم برای

بيشتر سرمايه از اتخاذ هيچ تدبير و تدارک قوا و توطئه و  گران به نفع فربه ساختن و قدرت و عظمتهستی کار

 سال اخير مانند کارگران ديگر کارخانه های ٢کارگران لوله سازی اهواز در طول  .ترفندی غافل نمی مانند

کردند، اما مبارزه   سال مبارزه٢آنان در اين . تعطيل فرصت های تعيين کننده زيادی را از دست دادند درمعرض

اصلی شکست آنان نيز دقيقًا در همين جا قرار   اعمال قدرت موثری همراه نبود و حلقه اساسی ضعف و مايه آنان با

پيروزی . اسمش پيدا است تقابل قوا و قدرت دو طبقه اجتماعی متخاصم است مبارزه طبقاتی همان گونه که از. داشت

نمايش  راه پيمايی در شرايطی می تواند. اين مبارزه با اين معيار است که محک می خوردمختلف  يا شکست اشکال

در بسياری . اين طور نيست اما هميشه. قدرت باشد و سرمايه داران و دولت آن ها را مجبور به عقب نشينی کند

به آنان، دفع الوقت به که، برعکس، فرصت دادن  مواقع نه فقط نمايش و اعمال قدرت عليه صاحبان سرمايه نيست

کارگران . اين حکم در مورد ساير شکل های مبارزه نيز صدق می کند. است نفع آنان و فرسودن توان پيکار خويش

نه فقط  تعطيل می توانند تمام سال را برای خود اعتصاب کنند و سرمايه داران و دولت آن ها نيز کارخانه درحال

. زيان بسيار هم خشنود باشند  از سرگرم شدن کارگران به يک اقدام بیهيچ زيانی از اين اعتصاب نبينند که

بر سر صرف ابراز نارضايی به هر سياق و هر شکل  درهرحال، وقتی از مبارزه طبقاتی سخن می گوييم بحث فقط

بر اين جا ميدان جنگ است، جنگی که طبقه سرمايه دار و دولت او . است همه گفتگوها بر سر اعمال قدرت. نيست

طبقه  بايد به سالح قدرت مجهز و مسلح بود و گر نه. کرده است، و جنگيدن به سالح نيازدارد طبقه کارگر تحميل

برد و بدترين شکست ها را  متخاصم يعنی طبقه سرمايه دار با کارسازترين سالح ها جنگ را به نفع خويش جلو می

از آغاز برای حل اين معضل، برای يافتن قدرت  بايدکارگران لوله سازی اهواز . بر ما کارگران تحميل می کند

درست همان گونه که کارگران الستيک البرز بايد . سرمايه تدارک می ديدند مؤثر طبقاتی و اعمال اين قدرت عليه

 کردند، همان گونه که کارگران نيشکرهفت تپه، صدرای بوشهر، ايران برک رشت، المپ پارس، اين کار را می



کارخانه تعطيل  ۵٠٠، ايران الکتريک رشت، پرريس سنندج ، کاغذسازی کارون و کل کارگران نساجی کردستان

يک شعار توخالی و جمله بافی و حرافی  اعمال قدرت. شده و درحال تعطيل ديگر نيز بايد همين راه را می رفتند

ن را به کار گيری و در کارزار بايد قدرت را پيداکنی تا بتوانی آ اعمال قدرت يعنی اين که قبل از هر چيز. نيست

خود  بتوانی به ضرب آن سرمايه داران و دولتشان را مجبور به عقب نشينی و قبول خواسته های اعمال کنی، تا

است، راه حل برای عملی  در اين جا فکر الزم است، به نقشه احتياج. پيداست که اين کاری است کارستان. کنی

تازه . آوردن اين نقشه ها و فکرها ضروری است برنامه ريزی برای به عمل در. کردن فکر و نقشه مورد نياز است

ما . است، در همان حال که بدون اين ها نمی توان قدرت را به ميدان کشيد تا اينجا هنوز قدرتی وارد ميدان نشده

مبارزات  کارخانه های درمعرض تعطيل و عجالتًا به طور مشخص از کارخانه لوله سازی اهواز و داريم از

نقشه و برنامه ريزی و راه حل يابی  در اينجا به دنبال فکر و. کارگران اين شرکت عليه بيکارسازی صحبت می کنيم

بايد به يک قدرت شورايی ضد سرمايه داری تبديل می شديم، بايد  بايد متحد می شديم، بايد شورا تشکيل می داديم،

 بايد با داشتن اين قدرت، بسيار مصمم و.  بزرگ تر می کرديمپرورش می داديم و بزرگ و اين قدرت را رشد و

سرمايه داران و تمامی عوامل  بايد سرمايه دار و. استوار و آگاه و حسابشده و سنجيده کارخانه را تصرف می کرديم

 کردن ما بايد با قدرت به آن ها می گفتيم که شما حق بيرون .دولت سرمايه داری را از کارخانه بيرون می انداختيم

اين صاحبان واقعی کارخانه هستند . جامعه و حاصل کار و استثمار همه کارگران است کارخانه مال کل. را نداريد

تا اين جا و به . کنيم دارند شما را اخراج کنند و ما به مثابه بخشی از اين طبقه اجتماعی اين کار را می که حق

. اما همه اين ها تازه شروع کار بود. ظاهر می شد های قدرت ما کم کمشرطی که اين کارها را انجام می داديم نشانه 

حتمًا سر و کله حراست و اطالعات و پليس و بسيج و سپاه و ارتش و کل نيروی  درست به اين نقطه که می رسيديم

« ، »انوناواق « قانون باران می کردند، فرياد   در همين جا سرمايه داران و دولتشان ما را. می شد سرکوب پيدا

و جابرانه و جنايتکارانه گلوله پشت  سر می دادند و برای دفاع از حريم اين مالکيت ظالمانه» وامالکيت خصوصی

مقاومت درمقابل اين گلوله باران ها و اين نيروی سرکوب را هم  ما بايد توان. سر گلوله به سوی ما شليک می شد

بسيار  برای اين کار احساس احتياج به نيرويی.  مهاجم را عقب برانيمتوانستيم اين نيروهای بايد می. پيدا می کرديم

داريم اما پراکنده، گسيخته، بی  عظيم تر همه وجود ما را در بر می گرفت، نيرويی که واقعًا ما داريم و بسيار هم

بان ها و کوچه پس مجبور می شديم در شهرها و خيا. است ارتباط با هم و نآآگاه به ضرورت ارتباط و اعمال قدرت

در آن پراکنده و مثل جگر زليخا آش و الش و فرسوده و پخش و پال است به راه  پس کوچه های ميدانی که اين نيرو

کنيم تا همه  تالش. فکر می افتاديم و مجبور می شديم که سراغ چند ميليون کارگر همزنجير خويش برويم به. افتيم

درون سازمانيابی شورايی با هم متحد  يکار را به هم پيوند زنيم و درکارگران اخراج شده و در معرض اخراج و ب

يکی پس از ديگری انجام می داديم جنبش عظيم تصرف کارخانه ها  اگر اين راه را می رفتيم و اين کارها را. کنيم

نفس  نيروی تازه به طور قطع نيرومند و نيرومندتر می شديم و با اين  اگر چنين می کرديم .را به راه می انداختيم

توانستيم به همه کارخانه ها در  می. نقشه دار و اهل فکر و تدبير و مصمم می توانستيم بسيار وسيع تر به راه افتيم

به آنان می . شاغل خود بخواهيم که به مبارزه ما بپيوندند همه شهرها سر زنيم و با درايت و قدرت از همسرنوشتان

م می جنگيم و اين جنگ تحميل شده بر ما جنگ همه طبقه ما در ايران و جنگ طبقه داري گفتيم که چه نشسته ايد؟ ما



به آن ها می گفتيم . زنيد شما بايد کار و توليد را متوقف کنيد و قدرت خود را به قدرت ما پيوند. المللی ما است بين

داريم همه .  دست آورده ايمبرای اعمال قدرت به که ما هيچ قدرتی نداشتيم اما اکنون با تصرف کارخانه سنگری

کنيم و کار در اين کارخانه ها را سالح مقاومت درمقابل سرمايه داران  کارخانه های درمعرض تعطيل را سنگر می

ما هستيد  شما که بسيار بيش از ما قدرت داريد، شما که بخش نيرومندتر و اثرگذارتر طبقه. سازيم و دولت آن ها می

ه محض شنيدن صدای اعتراض و ب ها اعتراض می کرديم که بايدما نمی شتابيد؟ به آنچرا نشسته ايد و به ياری 

به آن ها می گفتيم . کار می انداختيدتوليد سود را همه جا از ما همه مراکز کار و توليد را قفل می کرديد و چرخپيکار

يدی  خدماتی وتا صنعتی و کشاورزی وحال اخراج و زن و مرد و ايرانی و افغان و دربيکار شاغل وکه ما همگی از

   .سرمايه داری همه ما است قدرت ما در اتحاد سازمان يافته شورايی و ضد. و فکری همه آحاد طبقه واحدی هستيم

کنيم همه اين کارها، فکر کردن ها، نقشه ريختن ها، دويدن ها، مقاومت کردن ها،  وقتی از اعمال قدرت صحبت می

 مجبور ساختن ی يافتن ها، متحد شدن ها، متشکل گرديدن ها، کارخانه تصرف کردن ها،نمودن ها، آگاه گفتگو

کارفرمايان، مقاومت درمقابل نيروی سرکوب، همه  تأمين مواد اوليه و مصالح مورد نياز کارخانه، اخراجدولت به 

ه از همه مصالح و مالط يک روند آميخت. اعمال قدرت شعاربافی نيست. خورند و همه در درون آن به هم پيوند می

مبارزه  مبارزه طبقاتی کارگران تنها با احراز چنين مشخصاتی است که به يک. جنگ طبقاتی است و ملزومات

بايد اين راه را می رفتند و اين   کارگران لوله سازی اهواز نيز .طبقاتی متحد و متشکل و سراسری تبديل می شود

از همان آغاز گفتيم و اين گفتن را هر چند " تشکل کارگری ی برای ايجادکميته هماهنگ"همان چيزی است که ما در 

سايت و خبرنامه ما گواه اصرار مکرر و مستمر ما بر ضرورت انجام چنين کارهايی  .مدت يک بار تکرار کرديم 

 ٢۴وشنبه برای صبح د برنامه راه پيمايی که. اکنون نيز همچنان بر اين باوريم که راه ديگری وجود ندارد .است

تمامی نوشته ها و از جمله همين نوشته ما در و» به شرط ها و شروط ها« فروردين اعالم کرده ايد خوب است، اما 

بياييد راه . تدارک الزم برای تصرف کارخانه شويمبياييد دست به کار .کوتاه اين شروط را توضيح داده ايم

راهی گام بياييد در. پيش گيريم اين سازمانيابی را درسراسری کردن شورايی ضد سرمايه داری و سازمانيابی

عليه سرمايه سرنوشت ساز کننده و اعمال قدرت تعييننقشه مند و متشکل وبقاتی متحد وبرداريم که راه مبارزه ط

   .است
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