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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
  هبارزم کردستان و ضرورت درهم شکستن بن بست یکارگران نساج

  
١٣٨٧ وريانزدهم شهرش شنبه                                                                        )منطقه تهران (ی هماهنگتهيکم

 
 

 تا زمان تعطيل ۵٧اين کارخانه از روزهای قيام بهمن . است کارخانه نساجی کردستان واقع در سنندج عمًال تعطيل شده

 قرار داشت و تا چند سال» بنياد مستضعفان« واقع تراست عظيم مالی و صنعتی موسوم به  در مالکيت نهاد دولتی يا در

 موج های اخير همراه با در سال.  کارگر را در بدترين و سخت ترين شرايط کاری استثمار می کرد٧۵٠پيش بيش از 

گسترده تر در قلمروهای دارای نرخ سودهای باالتر،  تهاجم سرمايه برای پااليش حوزه های کم سودتر و تمرکز هرچه

با وجود اعتصاب . واحدهای بزرگ و کوچک نساجی دستخوش تعيير و تحوالت جدی شد اين کارخانه نيز همچون ساير

کارگر در چند  ۶٠٠کارفرما را موقتا عقب نشاند، حدود  روزه کارگران در چند سال پيش که دولت و ۵٨ دالورانه

نيز در معرض تهديد مدام به اخراج   کارگر باقی مانده١۵٠مرحله بازخريد و درواقع برای هميشه اخراج شدند و 

شرايط کار از هر لحاظ سخت تر شد و فشار بر . طوالنی پرداخت نشد دستمزدهای کارگران برای ماه های. قرارگرفتند

شد،  روند فوق ناگزير با اعتراض و خشم کارگران روبه رو. کارگران از همه سو تشديد گرديد  مزدها و معيشتسطح

ها و اشکال ديگر مبارزات آنان  به گونه ای که در سال های اخير بارها شاهد وقوع اعتصاب ها، تحصن ها، راه پيمايی

نشده است و سرمايه داران همه نقشه های ضدکارگری و  اين اعتراض ها تا امروز به هيچ نتيجه ای منتهی. بوديم

اکنون آخرين دسته کارگران دراعتراض به . آخرين بخش کارگران را عملی کرده اند جنايتکارانه خويش از جمله اخراج

 . خود در محل کارخانه متحصن شده انداخراج

 فرساينده ای است که در شيوه پيشبرد اين کردستان بن بست نکته اساسی درمورد روند جاری مبارزات کارگران نساجی

بست يا گره کوری که امروز بخش عظيمی از کل جنبش کارگری ايران و حتی کل  مبارزات وجود دارد، همان بن

از جمله  شناخت اين بن بست برای طبقه کارگر جهانی و. بين المللی در پشت آن زمينگير شده است جنبش کارگری

و کارگران همه جای ايران و  کارگر نساجی کردستان .ک ضرورت اساسی و حياتی استجنبش کارگری روز ايران ي

مقابل رفرميسم کارگری، حرکت های پراکنده تدافعی  جهان بايد بدانند که دوران عقب نشينی سرمايه جهانی در

 نظام سرمايه داری مدار تعرض قدرتمند و مستقيم طبقه کارگر به شيرازه حيات کارگران و هر گونه مبارزه خارج از

اين که بدانند يا ندانند  آنان که اين حقيقت را از کارگران پنهان می کنند مستقل از .به پايان رسيده است برای هميشه

عمال در سالخی معيشت و مبارزات کارگران توسط  خاک به چشم بردگان مزدی سرمايه می پاشند و با اين کار خود

توده وسيع کارگری هم که اين حقيقت را درک نکند و همچنان به امکان . شوند ک میسرمايه داران و دولت آن ها شري

چالش و ستيز   توهم داشته باشد، بی ترديد در الی چرخ  نيروی کار و ادامه زندگی به عنوان برده مزدی مستمر فروش

که فشار لحظه به لحظه بر زندگی می کنيم  ما در روزگار سراسر توحشی. قهری ميان سرمايه و کار نابود خواهد شد

صد ميليونی توده های طبقه ما، سوزندان ميليون ها همزنجير ما در  سطح معيشت ما، بيکارسازی های ميليونی و چند
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ها،  شعله های آتش جنگ، پرتاب ميليون ميليون کودکان خردسال و گرسنه ما به حاشيه خيابان چهار گوشه جهان در

ومهاجرت ميليون ميليون برده مزدی از  وشی برای يک لقمه نان کوفتی فرزندانشان، فراراجبار زنان طبقه مان به تن فر

جريان همين مهاجرت قهری و اجباری و فراوان جنايت ها و درندگی   از آنان در  و نابودی بسياری خانه و ديار خويش 

سرمايه  امی و حياتی دوام و بقایعليه توده های کارگر داغ لعنت خورده جهان به شرايط الز های ديگر از اين دست

داری بيشتر از هر دوره ای در  ما در دوران سرتا پا ظلم وستمی زندگی می کنيم که سرمايه. داری تبديل شده است

استثمار و تمامی اشکال بربرمنشی و درنده خويی را بر ما  تاريخ سراسر چرک وخون و کثافت اش تحميل حداکثر تشديد

 سرمايه جهانی در همان حال با بهره گيری از دستاوردهای چند قرن سرکوب. گذاشته است  خودکارگران در دستورکار

رويکردهای فرقه ای آويزان به  نظامی مبارزات ما و با استفاده از عوارض وخيم ضرباتی که رفرميسم اتحاديه ای و

قاتی ما وارد ساخته اند، آری به يمن يک قرن بر مبارزه طب اردوگاه شوروی سابق يا قطب دولتی سرمايه داری در طول

در   .مناسبی برای پيشبرد نقشه های شوم بشرستيزانه خود عليه جنبش روز ما برخوردار است همه اين ها، از موقعيت

در حال تعطيل، با راه بندان های  چنين شرايطی مثل روز روشن است که ما با مبارزات پراکنده درون اين يا آن کارخانه

وقت آن است که بن بست مرگبار . و دولت آن ها تحميل نخواهيم کرد هيچ مطالبه ای را بر سرمايه داران   جاده اين يا آن

 ما بدون اعمال قدرت متحد طبقاتی و سراسری عليه سرمايه هيچ. جنبش خويش را درهم شکنيم و شکست آفرين سر راه

مهلک و شکست آفرين  بن بست.  مرگ و زندگی استاين يک جنگ. راهی برای ادامه زندگی در پيش روی خود نداريم

 سال اخير ٣٠همه چيز و تمامی تجارب . است جنبش ما همانا دل بستن به کارايی شيوه های تا کنونی مبارزات روز

تالش برای ايجاد تشکل سراسری . خود را عوض کنيم که بايد ريل مبارزه  پيکارهای ما از زمين و آسمان فرياد می زند

قدرت  حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر و اتخاذ راهکارهای موثر و کارآمد برای اعمال ايه داریضد سرم

مبارزه طبقاتی عليه نظام بردگی  متحد طبقاتی عليه سرمايه تنها راه غلبه بر بن بست موجود و هموارسازی راه تداوم

بايد اين . وز خود را بر نظام سرمايه داری تحميل کنيممطالبات ر تنها در اين مسير است که ما می توانيم. مزدی است

يک قرن . ايم کنيم که ما تا امروز از نقش آفرينی تاريخی قدرت عظيم طبقه خود به کلی غافل مانده حقيقيت تلخ را باور

وزيسيون های اسارت راه حل های رنگارنگ اپ تمام با ناآگاهی و بی افقی به دنبال جنبش های ديگر راه افتاده ايم و در

جنبش ما به تسمه نقاله ابراز قدرت اين حزب و آن جبهه . گرفتار آمده ايم مختلف طبقه سرمايه دار از راست تا چپ

شده ايم و در  به همه راه ها کشيده. پيشمرگ جنبش های ناسيوناليستی و خلقی شده ايم. تبديل شده است سرمايه داران

مطالبات . اليزال طبقه خود اتکا نکرده ايم  جنگيده ايم اما به نيروی عظيم ورکاب هر حزب و گروه و دار و دسته ای

 افق واقعی لغو کارمزدی را پيش روی خود   .مبارزات خويش نساخته ايم واقعی ضد سرمايه داری طبقه خود را پرچم

گذشته خود ادامه  واند به راهجنبش ما نمی ت. در سنگر توفنده ضد سرمايه داری متحد و متشکل نشده ايم   .قرار نداده ايم

پشت يک بن بست بسيار سنگين و سهمگين گير  ما در. و ادامه آن ديگر ممکن نيست  اين راه به بن بست برخورده . دهد

آنچه امروز سد راه پيشروی و موفقيت مبارزات . طبقه خود در هم بشکنيم اين بن بست را بايد با سالح قدرت. کرده ايم

 جی کردستان، شاهو، پرريس، نيشکرهفت تپه، الستيک االبرز، صدرای بوشهر، لوله سازینسا ما در کارخانه

همه لباس دوزی ها و در  خوزستان، تمامی کارخانه های قند و شکر، تمامی نساجی ها، تمامی واحدهای صنايع فلزی،

 ساليان دراز در وهله بن بستی که در طول. است يک کالم کل مراکز خريد و فروش نيروی کار است همين بن بست
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های بعد توسط رفرميسم سنديکاليستی و احزاب فرقه ای بر سر راه جنبش  نخست توسط دولت سرمايه داری و در وهله

توسط  بن بستی که امروز هم هر کجا می خواهيم عليه سرمايه مبارزه کنيم فوری از يک طرف. است ما قرار داده شده

درمقابل مبارزه ما قرار داده می   همان جريان های کارگرنما و اپوزيسيون بازدولت سرمايه و ازطرف ديگر از سوی

مبارزات ما بايد بر اين . سنديکاسازی را پيش رويمان پهن می نمايد نسخه اولی ما را سرکوب می کند و دومی . شود

پيرامون  دقايقی به. يم روی اين حرف ها لحظه ای درنگ کن. ها و کجراه پردازی ها غلبه کند سرکوب ها و سد سازی

قزوين، از بجنورد تا سنندج و از مشرق و  از تهران تا اهواز، از بوشهر تا رشت ، از کرمان تا. خويش نظر اندازيم

چند ميليون کارگر برای دريافت حقوق . حال جدال عليه سرمايه اند شمال تا مغرب و جنوب توده های همزنجير ما در

به  دفع تعرض وحشيانه سرمايه از اخراج و ادامه امکان فروش نيروی کار خود، برایجلوگيری  معوقه خويش، برای

همه جا به ما يورش می برد  نيروی سرکوب سرمايه در. سطح معيشت محقر و رقت بار خود با سرمايه مبارزه می کنند

مه گردان های مبارز طبقه ما يکسانی مبارزه می کنيم و ه همه ما برای خواسته های. و جنبش ما را تار و مار می کند

همه جا سرمايه است که ما را استثمار می کند و به خاطر . درهم کوبيده می شود توسط نيروهای نظام مسلط موجود

بيکارسازی های گسترده  استثمار هرچه وحشيانه تر ما تمامی سيه روزی های موجود از تعويق حقوق تا اخراج و تشديد

صدای بلند به ما نمی گويد که توده های طبقه ما جز اتحاد و  آيا همه اين ها با. تحميل می کندو مانند اين ها را بر ما 

 اين وضعيت و  سرمايه داری هيچ سالح ديگری برای دستيابی به خواسته های خود ندارند؟  سازمانيابی سراسری ضد

الزامات حياتی جنبش خود دست به  ق اينبايد برای تحق. اين ضرورت اساسی و مبرم بايد توسط آحاد طبقه ما درک شود

جامعه سرمايه داری و از قدرت بسيار محدود چند نفری يا چند  نگاه خود را از حصار تنگ کارخانه ها به کل. کار شويم

 عظيم چند ده ميليونی طبقه خود در سراسر ايران و چند ميلياردی خود در جهان معطوف صد نفری محيط کار به قدرت

همسرنوشتان و همزنجيران  طن شرايط کار و مبارزه جاری روز خود در کارخانه شروع کنيم و به سراغاز ب. سازيم

کارگر ايران را سنگ بنای اتحاد و سازمانيابی ضد سرمايه  منشور مطالبات پايه ای طبقه. خود در سراسر ايران برويم

تصرف کارخانه های در حال تعطيل از جمله قدرت متحد جمعی خود تدارک الزم برای  با اتکا به. داری خود کنيم

جامعه را در   و کوچک در سراسر  های نساجی کردستان، شاهو، پرريس و صدها کارخانه بزرگ و متوسط کارخانه

شکست آفرين و محصول کار گروه های  سنديکاسازی و تمامی راه حل های ديگر رفرميستی. دستورکار خود گذاريم

از اين رهگذر و با انجام اين کارها قدرت واقعی پيکار طبقه . بيندازيم  را به زباله دانی هامتوهم به معجزه گری سرمايه

و محکوم به   بدون قدرت هيچ کاری نمی توانيم  .ما برای مبارزه به قدرت احتياج داريم. ميدان کشيم خويش را به

 نکته بسيار مهم را آويزه گوش و هوش اين. ماست ضدسرمايه داری قدرت ما نيز فقط در اتحاد و تشکل. شکست هستيم

همه اش در گوش ما خوانده اند که گويا قدرت ما فقط در تشکل و اتحاد . گفته اند قرنی است که به ما دروغ. خود سازيم

است که می  اين حرف نيز دقيقًا مصداق همان ضرب المثل معروف!! چاره رنجبران وحدت وتشکيالت است  !!است

اما هر نوع اتحاد و . ومتشکل شود بديهی است که قدرت ما بايد متحد. »بزرگ ترين دروغ استنصف حقيقت « گويد 

کارگری يک جنبش ضدسرمايه داری است و قدرت ما تنها و تنها  جنبش. تشکل به هيچ وجه بيانگر قدرت طبقه ما نيست

بودن  ضدسرمايه داری.  می شوداست که به طور واقعی وارد ميدان عليه سرمايه سراسری در اتحاد و سازمانيابی

ساختن آن تالشی بسيار عبث و  برای جنبش ما معنا دارد و تالش رفرميست های عوام فريب سنديکاباز برای وارونه
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مطالبات ما و نوع سازمانيابی ما . حيات سرمايه حمله کنيم ضدسرمايه داری يعنی اين که به شيرازه. مذبوحانه است

. سرمايه ستيزی دين و آئين يا مرام و مسلک حزبی نيست. تجلی اين سرمايه ستيزی باشد ينی به طور واقعی و زم  بايد

اتحاد ضدسرمايه داری   منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر پرچم. جنبش واقعی مادی و زمينی و طبقاتی است يک

قدرت طبقه . يی متشکل شويممنشور به صورت شورا بياييد حول اين. توده های کارگر ايران در شرايط کنونی است

 مطالبات خود را با اتکا به اين قدرت بر سرمايه داران و دولت آن ها. مبارزه کنيم با سرمايه. خود را به ميدان آوريم

شوراهايمان مراکز کار و توليد  به اتکای قدرت. گام به گام قدرت خود را باور کنيم و به خودآگاهی برسيم. تحميل کنيم

بياييد لکوموتيو مبارزات روز خود را روی اين ريل  .مايه داران و دولت آن ها خارج سازيمرا از دست سر

قدرت سياسی را به دست آوريم و نقش تاريخی خود  . سنگر به سنگر به چالش بکشيم نظام سرمايه داری را . بچرخانيم

هر چه ديگران . نداريم  هيچ راه ديگریما: يک چيز بسيار روشن است . عنوان گورکنان سرمايه داری ايفا کنيم را به

زمان غلت . بار و دردناکی است که تحمل می کنيم و حاصل آن همين وضع فالکت  می گويند آزمايش خود را پس داده 

 سازمانيابی سراسری شورايی حول  وقت پيکار ضد سرمايه داری،. رسيده است خوردن در ورطه آن راه حل ها به سر

   .ستاه کارگر و تصرف کارخانه های درحال تعطيل ای طبق مطالبات پايه

  

  !عليه سرمايه متشکل شويمکارگران 
  

  )منطقه تهران(هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری  کميته
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