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!ميکن  و قدرت خود را باورميريازسرنوشت کارگران سامکو درس بگ  

 
  ١٣٨٧ شهريورم هد شنبهيک                                                                               )منطقه تهران(کميته هماهنگی 

  
همه سال ها را در . در طول اين مدت هيچ دستمزدی دريافت نکرده اند.  سال است که بيکارند٦کارگران شرکت سامکو 

حديث زندگی آن ها . حالت اعتراض، رجوع به نهادهای دولتی سرمايه و انتظار چاره گری اين نهادها به سر آورده اند

نی چيزی نبوده است جز تحمل گرسنگی، فقر، شکم خالی فرزندان، سرگردانی و احساس درماندگی در اين دوره طوال

 کارگر ٣٨٠ و  کارخانه را تعطيل» کمبود نقدينگی«  سال پيش به بهانه ٦مالکان شرکت . در مقابل کوه مشکالت زندگی

  . شرکت کارکرده بودندهمه کارگران اعم از رسمی و قراردادی سال های زيادی در. را بيکار ساختند

سرمايه شرکت در پرتو کار و استثمار آنان . شديدترين ميزان استثمار و بی حقوقی و محروميت را تحمل نموده بودند 

هر روز از روز پيش عظيم تر و نيرومندتر شده بود و صاحبان سرمايه ها به يمن استثمار وحشيانه کارگران هر لحظه 

سرمايه داران در تدارک افزايش سرمايه . فرمانروايی بيشتری را به چنگ آورده بودنداز لحظات پيش قدرت، نفوذ و 

آنان . های خويش نقشه های جديد کشيدند و در همين راستا با قدرت سرمايه خود تصميم به بيکارسازی کارگران گرفتند

ل هولناک ترين استثمارها همچون تصميم خود را بدون هيچ مانعی اجرا کردند و کارگران به دنبال سال ها کار و تحم

سرمايه داران روند توسعه سرمايه گذاری و . موجوداتی مفلوک، درمانده و بی قدرت به برهوت بيکاری پرتاب شدند

استثمار کارگران را در حوزه های پرسودتر ادامه دادند و کار کارگران اين شد که متقاضی بازگشت خويش به کار 

و استيصال و بی قدرتی در آرزوی بازيافتن کار و تداوم همان زندگی زير فشار استثمار و باشند و در کوير خشک يأس 

 سال است تکرار شده اما هيچ پاسخ مثبتی دريافت نکرده ٦بی حقوقی پيشين اين در و آن در بزنند، خواسته ای که اکنون 

آنچه گذشته است . نون تحمل می کننداست و حاصل طرح و انتظار تحقق آن همين زندگی دوزخی رقت باری است که اک

 سال رخ داده است حتی در پائين ترين سطح تجربه اندوزی برای کارگران جدی اين ٦و حوادثی که در طول همين 

سئوال را در پيش روی قرار می دهد که آيا واقعًا هيچ راه ديگری پيش پای کارگران سامکو نبوده است؟ آيا مقدر بوده 

صبر کنند و در برهوت وعده و وعيدهای دروغين نهادهای دولتی سرگردان بمانند؟ فراموش نکنيم  سال ٦است که آنان 

در همين دوره ده ها هزار کارگر ديگر همين وضعيت را کم يا .  کارگر سامکو نيستند٣٨٠که مخاطبان اين پرسش فقط 

 وضعيت به طور واقعی و جدی به سئوال زياد تحمل کرده اند؟ آيا وقت آن نرسيده است که همه ما تحمل کنندگان اين

فوق فکر کنيم؟ چرا سرمايه داران و دولت آن ها حق دارند و می توانند همه اين بالها و بسيار بدتر از آن ها را به روز 

م  فکر نمی کني  اراده و تصميمات آن ها بدانيم؟ آيا ما بياورند و ما بايد خود را محکومان محتوم و اسيران ازلی و ابدی
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که به طور واقعی در جريان کارها و افکار و تالش های خويش دچار يک تناقض جدی هستيم؟ درباره اين تناقض کمی 

در نظر بياوريد که همه ما با تمامی گوشت و پوست وجودمان به وضعيت جهنمی رعب آوری که . با هم صحبت کنيم

اريم و عمًال به حکم اجبار زندگی عليه اين وضعيت و سرمايه و دولت سرمايه داری بر ما تحميل کرده است اعتراض د

وقتی که به اجبار در نارضايی و ! بسيار خوب. عليه ظلم و جنايتی که بر سرمان رفته است و می رود مبارزه می کنيم

 وقتی که بنا به ضرورت زنده ماندن خويش و ادامه حيات فرزندانمان در کوران  خشم و عصيان به سر می بريم،

زه قرار داريم، هنگامی که تمامی بار بدبختی ها و فشارهای سرکوب اين مبارزه را هم عالوه بر کل استثمار شدن مبار

های هولناک و سيه روزی های ديگرمان تحمل می کنيم، وقتی که زندگی و روزگار ما از همه سو با همه اين 

واقعی مصائب و دردها، چند و چون اعتراضات مشخصات و مؤلفه ها عجين است، آيا نبايد مدام درباره ريشه های 

مان، بن بست های آن و راه های غلبه بر اين بن بست ها و پيشبرد بهتر مبارزات مان فکر و چاره انديشی کنيم؟ وقتی ما 

 سال تمام به اعتراضات خويش ا ادامه می دهيم و نتيجه ای از کار خويش نمی گيريم، آيا نبايد به فکر يافتن عيب و ٦

ايرادهای کار خود افتيم و برای يافتن راه چاره های جديد تالش کنيم؟ باالتر تأکيد شد که مخاطب صحبت ما در اينجا فقط 

آيا وقتی به . ما يک طبقه اجتماعی چند ده ميليونی در ايران و چند ميلياردی در جهان هستيم.  کارگر سامکو نيستند٣٨٠

 و مبارزه خود بر نمی آئيم، وقتی راهکارها و چاره پردازی های جديد را فکر کاويدن اشکاالت اساسی شيوه اعتراض

 کند و کاوی بيرون نمی کشيم، وقتی نقد درست اشتباهات را نقشه راه تداوم اعتراض و مبارزه نمی کنيم،   از دل چنين

 بسيار روشن و شفاف معنايش اين نيست که ما خود را محکومان به تحمل وضعيت شرربار و سفاکانه موجود می بينيم؟

 ساله خود در سامکو و چندين ساله همزنجيران خويش در کارخانه نيشکر هفت تپه، لوله سازی خوزستان، ٦به وضعيت 

صدرای بوشهر، الستيک البرز، ايران برک رشت، کارخانه های شهر صنعتی قزوين، نساجی های اصفهان، همه 

در همه اين جاها ما . مرکز ديگر کار و توليد خوب نظر بيندازيمکارخانه های قند و شکر و چای و چوب و ده ها 

اما قبول کنيم که ما . تحصن کرده ايم، دست به راه بندان زده ايم، اعتصاب کرده ايم و خيلی کارهای ديگر انجام داده ايم

آيا يک نگاه ساده . ايم حقوق عقب افتاده خود را نگرفته  حتی. در هيچ کجا هيچ موفقيت چشمگيری به دست نياورده ايم

به اين روند و آنچه روی داده است با صدای بسيار بلند در مغز ما فرياد نمی کشد که واقعًا يک جای کار می لنگد؟ آيا 

مرور درست اين حوادث به ما نمی گويد که ما خودمان را محکومان چرخ خوردن در مدار بسته اين نوع کارها ديده ايم 

معنای اعتراض و مبارزه .  بست ها را کاوش نکرده ايم؟ تناقصی که قبًال گفتيم در همين جاستو راه برون رفت از بن

اين است که وضعيتی را عوض کنيم و همين معنا حکم می کند که اگر راهکارهای مبارزه ما کارساز نبود آن ها را 

عيت ستمگرانه ای است که سرمايه بر راه تغيير وض. برای ما کارگران مبارزه به معنای عبادت خدا نيست. عوض کنيم

  .ما تحميل کرده است

  ! کارگران سامکو و همه همزنجيران و همسرنوشتان! دوستان
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مبارزات ما توده های کارگر در موقعيتی است که تداوم مؤثر و موفق آن ها در گرو چاره انديشی های بسيار جدی و 

 تالش کنيم که سرمايه داران و دولت سرمايه داری مطالبات ما ما بايد. معنای مبارزه روشن است. اساسی و نوين است

سرمايه داران برای يک ريال سود بيشتر، برای اين که . جز اين، هرمعنای ديگری از مبارزه مسخره است. را قبول کنند

شعله های يک ميليمتر از کوه بسيار عظيم سودهايشان کاسته نشود حاضرند ميليون مليون توده های طبقه ما را در 

با طبقه سرمايه دار و دولت او، با . سرکش گرسنگی، فقر، سرکوب، جنگ و هر شرارت و جنايت ديگر خاکسترکنند

سرمايه که بنياد هستی اش بر نيستی ما استوار است، نمی توان به زبان خواهش و التماس و حلق آويز ساختن خود به 

يک قرن زندگی خودمان و نسل . اين نکته اصًال به استدالل نياز ندارد. دار قانون و مبارزه قانونی مانند اين ها حرف زد

ما هيچ گاه و در هيچ دوره و لحظه ای از اين نوع تالش . های گذشته خودمان در همين جامعه ايران را در نظر بگيريم

و کافی از حلقوم صاحبان ما هيچ ريالی از مطالبات خود را نمی توانيم بدون اعمال قدرت مؤثر . ها نتيجه نگرفته ايم

قدرتی که اوًال عليه سرمايه و نظام سرمايه داری و دولت سرمايه . ما بايد قدرت داشته باشيم. سرمايه بيرون بکشيم

اين بدان معناست که ما . اعمال شود و ثانيًا برای مجبور ساختن اين نظام و دولت، به پرداخت مطالبات مان کفاف دهد

ما در هر کجا که هستيم مبارزه می کنيم، . راتر از اين کارخانه و آن کارخانه با هم متحد شويمبايد در سطحی بسيار ف

دست به دست هم می دهيم و عليه شدت استثمار، شرايط کار و دنيای بی حقوقی هايی که سرمايه بر ما تحميل کرده است 

بايد در تمام . ات نياز به اتحاد سراسری داريماما در همه جا برای پيشبرد موفق اين مبارز. دست به اعتراض می زنيم

بايد در همه جا شوراهای ضد سرمايه داری خود را . جاها به صورت شورايی و ضد سرمايه داری متشکل و متحد شويم

بايد از دل تمام اين شوراها يک شورای سراسری ضدسرمايه داری . به ظرف اعمال قدرت مان عليه سرمايه تبديل کنيم

اگر در اين راستا گام برداريم، می توانيم تمامی کارخانه های در حال تعطيل را خودمان با تکيه بر . آوريمبه وجود 

مبارزات ما فقط و فقط در اين مسير . قدرت شورايی طبقه مان تصرف کنيم و کار و توليد آن ها را برنامه ريزی نمائيم

ست که ما به طور واقعی به صورت يک طبقه باآگاهی و تنها از اين طريق ا. است که می تواند به پيروزی برسد

هر روز و هر ثانيه به ميزان قدرت . بصيرت ضد سرمايه داری در مقابل سرمايه و دولت سرمايه داری قرار می گيريم

فشار استثمار سرمايه . حی و حاضر متحد و متشکل شورايی طبقه مان سرمايه داران و دولت آن ها را به عقب می رانيم

در هر گام قدرت . روی خويش را کاهش می دهيم، روند توليد ارزش اضافی و بازتوليد سرمايه را مختل می سازيم

هر پيروزی بر سرمايه را . دورنمای مبارزه خود را روشن تر می سازيم. پيکار خود عليه سرمايه را بيشتر می کنيم

ا قدرت سياسی را به چنگ می آوريم و در نهايت نظام سنگر پيکار برای پيروزی های بعدی می کنيم و در همين راست

  . سرمايه داری را برای هميشه در عمق گورستان تاريخ دفن می کنيم

  !کارگران سامکو و همه همزنجيران

تاريخ زندگی ما انسان ها عکس اين را . آيا ما توان انجام کارهای فوق را نداريم؟ چنين تصوری از بيخ و بن غلط است
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هنوز در عمق جنگل ها و کنار رودخانه ها . اگر چنين بود انسان هنوز در دوران غارنشينی زندگی می کرد. می گويد

تاريخ جنگ و جدال طبقه . از آغاز تا فرجام، تاريخ مبارزه طبقاتی است. تاريخ را نگاه کنيم. روزگار به سر می آورد

تاريخ چند قرن اخير نيز تاريخ گسترده . ن دوره استفرودست و اسير و زير فشار بی حقوقی ها برای تغيير وضعيت آ

به گذشته خويش در همين جامعه . ترين و عظيم ترين مبارزات طبقه ما عليه استثمار و بربريت سرمايه داری است

صد سال است که مبارزه می کنيم و نيروی محرک و سلسله جنبان واقعی فعل و انفعاالت مهم اجتماعی . ايران نگاه کنيم

معضل اساسی در تمامی اين دوره ها چه .  از ابتدا تا انتها با نيروی پيکار طبقه ما به پيش رفت۵٧انقالب سال . ده ايمبو

در سراسر دنيا و چه در ايران اين بوده و اين است که ما در جريان اين پيکارهای عظيم و گسترده با سر خودآگاه و 

ای واقعی و افق راستين مبارزه ما خواست واقعی و افق شفاف رهايی خواست ه. بيدار طبقاتی خويش حرکت نکرده ايم

اما بايد قبول کنيم که در غالب موارد به دنبال حرف ها، راه حل ها، افق ها و راهبردهای اين جريان . همه انسان هاست

مايه داری را دست ما دولت را عوض کرده ايم اما نظام سر. و آن جريان درون طبقه سرمايه دار به راه افتاده ايم

ما عظيم ترين صحنه های پيکار، نقش آفرينی و تغيير و فداکاری را خلق کرده ايم اما حاصل . نخورده باقی گذاشته ايم

همه تالش های ما عصای دست اين يا آن بخش از دشمنان ما برای تسويه حساب با همديگر، ماندگارسازی نظام سرمايه 

ما مطالبات واقعی ضدسرمايه داری را . گارسازی بر زندگی خود ما تبديل شده استداری و سرشکن شدن بار اين ماند

عليه اساس بردگی . ضد سرمايه و برای محو سرمايه داری متشکل نشده ايم. سنگر توفنده مبارزات خود نساخته ايم

 مبارزه کرده ايم، تغيير داده ما دنيايی.  طبقات ديگر رفته ايم  ما به دنبال شعارها و حرف های. مزدی پيکار نکرده ايم

ايم، رژيم سرنگون کرده ايم و رژيم مستقر ساخته ايم اما از مطالبات و اهداف واقعی طبقاتی خويش که مطالبات و 

مثل روز روشن است که ما توان و ظرفيت کامل تغيير وضعيت موجود را . اهداف واقعی بشريت است حرکت نکرده ايم

ا برای اين کار بايد، خودمان، توده وسيع طبقه خودمان، به دور از راهبردهای آنچه اين جريان ام. به تمام و کمال داريم

و آن جريان درون طبقه سرمايه دار، يا اين و آن محفل منزوی چپ يا راست می گويند، حول منشور مطالبات پايه ای 

ضدسرمايه داری خود اعتصاب کنيم، با قدرت اتحاد . طبقه خود به صورت سراسری و ضدسرمايه داری متشکل شويم

کارخانه ها را تصرف کنيم، خواسته هايمان را بر سرمايه تحميل نمائيم، آگاهی خود را باالتر و باالتر ببريم و در جهت 

  . بايد شروع کنيم. ما بدون هيچ ترديدی از عهده انجام همه اين کارها بر می آئيم.  به پيش رويم  سرمايه داری نابودی

  !ان عليه سرمايه متشکل شويمکارگر

  )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
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