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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

!ورندآ توانند کارخانه را به تصرف خود دری مسيکارگران پرر  
  ١٣٨٧ آذر  تمفهپنجشنبه                                                                                                 ی هماهنگتهيکم

 
  

معوقه و تضمين  دستمزدهای. شرکت پرريس ماه ها است که برای دستيابی به مطالباتشان مبارزه می کنندکارگران 

خواست، بسياری از اشکال اعتراض و  ابی به اين دوآنان برای دستي. اشتغال در صدر مطالبات آن ها قرار دارد

بارها .  تحصن زده اند  در مقابل نهادهای دولتی سرمايه دست به روزهای زيادی در کارخانه و. مبارزه را آزموده اند

 همراه با کارگران همسرنوشت خويش در کارخانه های ديگر اجتماعات. پيمايی کرده اند در سطح شهر سنندج راه

. به هيچ کجا بند نشده است کارگران همه اين راه ها را رفته اند اما هنوز دستشان. ی متحد سازمان داده انداعتراض

کرده است تا مبارزه کارگران را به ناکجاآباد سوق  ديوان ساالری و اداره بازی سرمايه در تمامی اين مدت کوشش

تا از اين طريق روی آوری کارگران به ابتکارات کارگران تحويل داده اند  هر روز وعده ای و وعيدی به. دهد

حل  هيئت« آخرين گمراهه ای که پيش روی کارگران پرريس قراردادند. سرمايه داری را سد کنند راديکال ضد

نگه داشتن کارگران سرانجام  نقش اين نهاد در روند گمراه سازی ها اين بود که پس از روزها منتظر. بود» اختالف

اما بخش . ظاهر ماجرا چنين بوده است!! کارفرما رأی داده است د کند که گويا به نفع آن ها و عليهاين چنين وانمو

 سرمايه بسيار خوب می دانند که هر کدام در هر شرايطی و با توجه به مختصات روز های مختلف ديوان ساالری

در جهت دفاع از سرمايه و  ای همديگر رامبارزات کارگران چه نقشی را بايد ايفا کنند و از آن مهم تر چگونه نقش ه

بود که صالح کار سرمايه با توجه روند روز مبارزات  هيئت حل اختالف بسيار خوب آگاه. عليه کارگران تکميل کنند

وی بر می گردد اين خواهد بود که ژست جانبداری از حقوق کارگران بگيرد و  توده های کارگر تا جايی که به نقش

ساالری  هيئت حل اختالف مثل روز روشن می دانست و از درون شيرازه منسجم ديوان! رفرما بدهدکا حکم به ناحقی

با صدور حکم اين هيئت، . کرد هار سرمايه بسيار شفاف می ديد که نهاد مکمل وی چگونه کار را دنبال خواهد

و با يقين کامل به اين که باالخره ساالری نظام بردگی مزدی  کارفرما با وقوف کامل به روند کار و نقش سيستم ديوان

به او خواهد داد مدعی ناحقی حکم هيئت حل اختالف شد و به ديوان عدالت اداری  محکمه حقوقی سرمايه حق را

کارگران را به بيراهه  ديوان اخير ضمن قدرشناسی از هيئت حل اختالف که توانسته است ماه ها مبارزه. کرد شکايت

بازدارد و با درک دقيق اين که اين هيئت بايستی  راهکارهای راديکال ضدسرمايه داریکشاند و از چرخش به سوی 

تصنعی را صادر می کرد اجرای قسمت بعدی سناريو را به کف با کفايت  برای تکميل عوام فريبی خود چنان حکم

به  حوادثی که گفتيمسير . سريع اعالم کرد که حکم هيئت حل اختالف فاقد اعتبار قانونی است خود گرفت و بسيار

ديوان ها دور از چشم کارگران  اما منظور ما اصًال اين نيست که رؤسای اين نهادها و. طور واقعی رخ داده است

اندکی آگاهی !! برخورد با کارگران به توافق رسيده اند باهم نشسته اند و درمورد سير تا پياز ماجرا و چگونگی

سرمايه و مصالح و .  اساسًا چنين نشست و برخاست و توافقی الزم نيستدريابد که طبقاتی الزم است تا کارگر

های مختلف  ارزش افزايی سرمايه، نظم و حقوق و قانون و قرار و همه چيز جامعه سرمايه داری، بخش ملزومات
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از اين    که هر کدام  مهم اين نيست .ساختار عام ديوان ساالری سرمايه را اين چنين ارگانيک به هم ربط می دهد

مسئله مهم اين است که حاصل کل فرايند ايفای نقش و رسالت . کنند نهادها به صورت جداگانه چه می گويند و چه می

می خواهد، همان چيزی که صد درصد برضد کارگر   که سرمايه و سرمايه دار و دولت او  آن ها حتمًا چيزی است

سرمايه آويختن   حل اختالف و اداره کار و دولت و نظمدل بستن به قانون و حقوق و سيستم قضايی و هيئت .است

  .خويش است خويش به طناب دار نظام بردگی مزدی برای خفه کردن خود و جنبش و مبارزه

قدرتی که به حد وفور در همان .  با آن ها برخورد کردقدرت مطالبات خود بر سرمايه داران فقط بايد با برای تحميل

 بی سازمانی و   پراکندگی، بی افقی، ناآگاهی و طبقه ما هست اما زير فشار سرکوب بی امان دولت سرمايه داری،

راه حل های سخت جان رفرميستی و توصيه های مخرب رفرميست های  زير فشار عدم اعتماد به نفس و باالخره 

سرمايه .  شمار زيادی کارگر را اخراج کرده است  ايه دار پرريسسرم. وجود نيست راست و چپ قادر به ابراز

همين منطقه انجام  ديگر عين همين کار را در شاهو، نساجی کردستان، غرب بافت و ده ها کارخانه ديگر در داران

وقت آن آيا  .ريزند بيرون می   از کارخانه هاسرمايه داران در يک چشم به هم زدن صدتا صدتا کارگر را. داده اند

 اندازند و کارخانه را به تصرف خود درآورند و نرسيده است که کارگران نيز کارفرمايان را از کارخانه ها بيرون

اما اصًال . ايم و بازهم می گوييم که اين کار دشوار و بسيارهم دشوار است بارها گفته خود آن را اداره کنند؟

ديگر می گويند  برخی!! بايد وقت آن فرا رسد و حاال زود استبسياری می گويند محال نيست اما . نيست غيرممکن

به اين اظهارات اين است که اوال جز اتحاد و  پاسخ ما!! اين، کار احزاب است. کارگران نمی توانند اين کار را بکنند

برای اين کار . قدرت طبقاتی کارگران همه شرايط برای اين کار آماده است تشکل و اعتماد به نفس و بدين سان اعمال

و فقط راه  هم شده است و با حواله کردن اقدامات ضدسرمايه داری خود به آينده ای دور و موهوم فقط حتی بسياردير

اين نکته مجال بيشتری را می  توضيح بيشتر. تعرض هرچه بيشتر سرمايه به هست و نيست خود را هموارکرده ايم

احزاب قرار است چه کار کنند که ما کارگران متحد ومتشکل  ثانيا.  کردطلبد و ما در آينده حتما اين کار را خواهيم

باشند  حال نشده است و نشنيده ايم که خود کارگران بدون اين که به هيچ حزبی نياز داشته نمی توانيم بکنيم؟ آيا تا به

مگر . ين اتفاقی افتاده استبارها چن کارفرمايان را گروگان گرفته و کارخانه را به تصرف خود درآورده اند؟ بارها و

انبار کارخانه را به تصرف خود درآوردند و از فروش چينی  کارگران اخراجی چينی همگام در شهرکرد نبودند که

صاحب کارخانه جلوگيری کردند؟ مگر کارگران چينی اشکان در قزوين نبودند که همين  های انبار توسط سرمايه دار

انداختند به طوری که با  ا به تصرف خود درآوردند و سرمايه دار را به دست و پاپيش وسايل توليد کارخانه ر چندی

کارگران را هرچه زودتر بپردازد؟ آيا در اين موارد  قسم و آيه دست به دامن کارگران شد و حاضرشد حقوق معوقه

ارگران متحد و متشکل ک. اين ها که کارهای بسيارجزئی هستند! کار را بکنند؟ حزبی به کارگران کمک کرد که اين

به اصطالح حزبی  سرمايه داری حتی برای کسب قدرت سياسی و درهم کوفتن ماشين دولتی سرمايه نيز به هيچ عليه

آن فرقه و دار ودسته مفلوک و زهوار  مگر دست خودشان چالق است که برای کسب قدرت به اين يا. نياز ندارند

 کارگران متحد ومتشکل عليه سرمايه داری و  کند متوسل شوند؟ و جوردررفته که حتی خودش را هم نمی تواند جمع 

کارمزدی خود حزب طبقه کارگر در عالی ترين شکل آن هستند و برای هيچ کارشان هيچ  برخوردار از افق لغو

چوب زيربغل  حرف هايی که اعمال قدرت طبقاتی کارگران را به. به هيچ فرقه و دار و دسته ای ندارند نيازی
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به نفس کارگران است حرف عده  مشروط می کنند جز درصورتی که ناشی از ناآگاهی و توهم و عدم اعتماد» زبح«

. و ثروت از طريق مبارزات کارگران کيسه دوخته اند ای شياد و شارالتان و دغلکار است که برای رسيدن به قدرت

ش ضدسرمايه داری کارگران را به دار است که بيش از يک قرن است جنب اين ها حرف جريانات معلوم الحالی

شوند و به قدرت  سنديکاليسم و فرقه بازی چپ نمايانه حلق آويز کرده اند تا شايد بر گرده کارگران سوار ناسيوناليسم،

کارگران پرريس و . سر رسيده است دوران اين حرف ها به. و مقامات حزبی و آالف و الوف ناشی از آن برسند

می توانند دست در دست هم شوراهای ضدسرمايه داری  تان و غرب بافت و کارخانه های ديگرشاهو و نساجی کردس

به جای اين که کارفرمايان آن ها را . مناطق ديگر ايران و دنيا استمداد کنند از کارگران همه. خود را برپا دارند

در اين . درآورند ه را به تصرف خودکنند، آن ها سرمايه داران را از کارخانه ها بيرون اندازند و کارخان اخراج

بارها نوشته ايم و  اين دشواری ها غلبه کرد  و درمورد دشواری های اين اقدام و اين که چگونه می توان بر  باره

   .بازهم خواهيم نوشت

  

  !عليه سرمايه متشکل شويمکارگران 
  

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

  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته

  ٨٧ آذر ۴
www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com  

 


