
 در "بایک سیستم"پیام همبستگی با کارگران دوچرخه سازي 
  نوردهاوزن در آلمان

  
  !همرزمان ! دوستان 

  
 اکتبـر   26 ژوئیـه تـا      10از  (  روز   116 به مـدت     "بایک سیستم "اقدام شما در تصرف کارخانۀ      

بـراي جلـوگیري از   ) strike bike ("دوچرخـۀ اعتـصاب  "و تولید دوچرخه با مارك  ) 2007
رخانه و بیکاري کارگران مایۀ دلگرمی و نیز سربلندي کارگران جهان از جملـه مـن بـه            کاتعطیل  

شما با این اقدام نشان دادید که کـارگران اگـر بـه           . عنوان یکی از فعاالن کارگري ایران گردید      
    کـه از عـوارض تـوحش    -ود تکیه کنند می توانند از تعطیل کارخانه و بیکاري کارگران         نیروي خ 

شما نشان دادید که کـارگران      .  جلوگیري کنند  -اري به ویژه شکل نئولیبرالی آن است        سرمایه د 
، که دنیاي سرمایه داري براي بازداشتن کارگران از مبـارزه      "اعتصاب وحشی "مرعوب برچسب   

شما نشان دادید که کارگران اگر اراده کنند براي . نمی شوند     علیه سرمایه اختراع کرده است، 
 تولیـد را بـا      سرمایه داران کم ندارند بلکه قادرنـد      یریت کارخانه نه تنها هیچ چیزي از      اداره و مد  

شما نشان دادید   . کیفیتی بسیار مرغوب تر و هزینه اي بسیار کمتر از سرمایه داران سامان دهند             
ران را که کارگران اگر متحد شوند قادرند بر رقابت و تفرقۀ ناشی از نظام سرمایه داري، که کارگ     

ا نشان دادید کـه کـارگران   شم. به جاي مبارزه با این نظام به جان یکدیگر می اندازد، غلبه کنند        
و، مهـم تـر از   . می توانند تولید را نه براساس سود بلکه بر پایه نیاز جامعه سازمان دهنـد           متحد

 اگر بـه نیـروي   ارگرانهمۀ این ها، اقدام شما به مثابه یک نمونه و الگوي کوچک نشان داد که ک 
خود متحد و متشکل شوند و مبارزة خود علیه سرمایه را خودآگاهانه سـازند قادرنـد کـل جامعـۀ             

  .بشري را اداره و هدایت کنند
  

  !هم طبقه اي ها 
یا همیشه به چنین    شما احتماال می دانید که کارگران در این یا آن زمان و در این جا و آن جاي دن                  

همین چند سال پیش بود کـه کـارگران   . دیازنمی دست  اند و همچنان   ازیدهی    اقداماتی دست   
ند و دولت و دادگـاه هـاي        دپوشاك بروکمن در آرژانتین کارخانه را به تصرف خود درآور         کارخانۀ  

در ایران نیز   . این کشور را مجبور کردند که ادارة کارخانه توسط کارگران را به رسمیت بشناسند             
تعطیل یکی از کارخانه ها به نام کارخانۀ یخچال سازي لرسـتان در شـهر    سال پیش، در جریان     

رخانـه و بیکـاري   خرم آباد، این نظر در میان کارگران مطرح شد که براي جلوگیري از تعطیـل کا    



 امکانات الزم را در اختیار کارگران بگذارد تا آنان خود تولیـد را اداره        کارگران دولت موظف است   
، اقدام شما یکی از سنت هاي مبارزة طبقۀ کارگر علیه سرمایه داري            بنابراین .و سازماندهی کنند  
اما پرسش اساسی این است که چرا این اقدامات ضدسرمایه داري پـس از         . در کل جهان است   

مدتی فروکش می کند و حد اکثر فقط براي مدتی تعطیل کارخانه و بیکاري کارگران را عقب می                  
چرا این اقدام هاي شجاعانۀ کارگران در این جا و آن جاي دنیا به              اندازد؟ پرسش این است که      

نمی خورد و به یک نیروي بنیان کن براي جلوگیري قطعی از تعطیل کارخانه و بیکاري                   هم گره   
  کارگران تبدیل نمی شود؟

پاسخ این پرسش در یک کالم آن است که کارگران از اتحاد و تشکلی کـه قـادر باشـد نظـام                      
بخش عظیمی از کـارگران     . اري را به عقب براند و در نهایت براندازد برخوردار نیستند          سرمایه د 

فاقد هرگونه تشکل هستند، چـه رسـد بـه تـشکل مـستقل از               ) از جمله کارگران ایران     ( جهان  
آن بخش از کارگران جهان نیز که از تشکل برخوردارند زیر سیطرة اتحادیه        . سرمایه و دولت آن   
ه سر می برند که نمی خواهند کمترین تعرضی به ساحت مقدس سرمایه انجام هاي رفرمیستی ب

همین تصویر سریع و در عین حال واقعی از وضعیت کنونی سازمان یابی طبقـۀ کـارگر در            . دهند
جهان نشان می دهد که کارگران براي رهایی از مصائب سرمایه از جمله بیکاري هـیچ چـاره اي       

  .ضدسرمایه داري و سراسري ندارند     جز متشکل شدن در یک سازمان 
  

   !"بایک سیستم"رفقاي کارگر کارخانۀ 
هم اکنون شماري از فعاالن ضدسرمایه داري ایران هدف خود را فعالیـت بـراي ایجـاد تـشکل                 

وظیفۀ خود می دانم به عنوان یکی  . ضدسرمایه داري و سراسري طبقۀ کارگر ایران قرار داده اند         
عالم همبستگی خود با اقدام دالورانه و شجاعانۀ شما در تصرف کارخانه و              ضمن ا  از این فعاالن  

ضدسرمایه داري در کارخانۀ خود و تـالش          اعمال کنترل کارگري بر آن، شما را به ایجاد تشکل         
براي پیوند آن با سـایر تـشکل هـاي ضدسـرمایه داري در آلمـان در جهـت برپـایی سـازمان                     

پی ریزي یک انترناسیونال کارگري بـه      .  آلمان دعوت کنم   ضدسرمایه داري و سراسري کارگران    
  .عنوان پرچمدار دنیایی انسانی و فارغ از ستم طبقاتی در گرو پیمودن این راه است

  .همبستگی مرا بپذیرید
  .دست شما را صمیمانه می فشارم و برایتان آرزوي پیروزي می کنم

  
   محسن حکیمی ، فعال کارگري در ایران
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