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اسخ ما کاشان خطاب به مردم و پیجنامه کارگران نسا  

 
هشتاد وهفتتيرم شش بيست )ه تهرانمنطق(هماهنگی  کميته      

                                                                                           
خود نوشته اند  شرکت ريسندگی و بافندگی و نساجی کاشان نامه ای خطاب به افکار عمومی و توده همزنجيرکارگران 

در عمق و وسعت فاجعه دامنگير کارگران و  اهميت و تکان دهندگی اين نامه صرفًا. که بسيار مهم و تکان دهنده است

اين مظلوميت قلب هر کارگر وهر انسان آزاده و شريف را به درد می  اين فاجعه و. نهفته در آن نيست نيزمظلوميت 

چيز متن پيش از هر. اما نامه به لحاظی ديگر از اهميتی خاص برخوردار است. هيچ ترديدی نيست در اين، جای. آورد  

: اندهکارگران نوشت. ر کنيمنامه را مرو    

 شرآت یمشكالت مال. مي باشی نفر م٢٠٠٠ آاشان حدود ی و نساجی وبافندگیسندگيما آارگران شرآت ر    !با سالم« 

 ٨٧  ايم، در سال گرفتن هيچ مزدی کار کرده  را بدون   ٨٦سال    تمامی.  شروع شده و تا به حال ادامه دارد٧٨از سال 

فروشگاه ما را چند قسمت نموده و اجاره . چند سال بن طلب داريم. نگرفته ايم  است هيچ حقوقینيز تا حال که ماه تير

م و ي شده ای و روانی و روحی مختلف جسمی های ما دچار ناراحت. دهندی به ما نمیچ حق وحقوقيداده اند و بابت آن ه

 مربوطه فرستاده یگر نهاد هاياست جمهور ودي و ری آه به رهبریيبا تمام نامه ها. مي باشی خود میشه نگران فردايهم

نامه  متن( » با تشکر . دي آنیيم ما را راهنمايخواهشمند.  برطرف نمودن مشكالت ما انجام نداده اندی برای اساسیم آاريا

   )نگارشی با اندکی اصالحات

مطالبات ديگری  وه بر دستمزد،عال.  ماه است که هيچ ريالی دستمزد نگرفته اند١۶  کارگران نساجی کاشان  بدين سان،

و فرياد خود  جمهوری اسالمی رجوع کرده  به همه مراجع مسئول. هم دارند که در طول چند سال پرداخت نشده است

کارگران در قبال همه اين فرياد ها و شکايت ها هيچ پاسخی از هيچ کجا  .را به گوش تمامی نهادهای دولتی رسانده اند

بکنند؟ گفتيم که اين نامه  ال آنان از افکار عمومی به ويژه توده همزنجير خود اين است که چه بايدحاال سئو نگرفته اند و

اين نامه درست در رجوع آنان به هم طبقه ای ها و  به نظر ما اهميت خاص. بسيار تکان دهنده و حائز اهميت است

ه صرف اعتراض و شکايت به مقامات دولتی است که کارگران دريافته اند ک جوهر نامه اين. است همزنجيران خويش 

تحقق مطالبات  نيست و بر همين اساس بايد به دنبال راه حل های ديگر بود و راهکارهای ديگری برای هيچ چاره کار

نتيجه بودن شکايت صرف کامًال درست   دريافت دوستان کارگر ما از بی بايد اذعان کرد که هم. خود در پيش گرفت

وظيفه همه کارگران و . خود بسيار ارزنده و تحسين انگيز است  آن ها به مردم و توده های طبقهاست و هم مراجعه

 که با حداکثر احساس مسئوليت به پرسش اين دوستان پاسخ دهند و ما نيز به سهم خود می فعاالن جنبش کارگری است

   .کوشيم که در دادن اين پاسخ شريک شويم

دچار مشکل  کارخانه ريسندگی و بافندگی و نساجی کاشان. شکل را خوب بشکافيمچيز چهارچوب واقعی م پيش از هر
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چرا؟ و اساس اين مشکل چيست؟  . کارگر را در معرض خطر جدی قرارداده است٢٠٠٠و همين مشکل زندگی  شده 

ه زبان گويد که وضع مالی کارخانه خوب نيست يا، ب سرمايه دار صاحب کارخانه خود می. قدم به قدم جلو برويم

به اين ترتيب، کل مشکل سرمايه داردر سودآور نبودن سرمايه شرکت خالصه  .بسيارشفاف تر، کارخانه سودآور نيست

 ٢٠٠٠  ماه بی حقوقی و گرسنگی و فقر و فالکت را بر١۶امر برای صاحب کارخانه کافی است تا  وهمين. می شود

. روی همين معادله ساده متمرکز کنيم  بياييد همه حواس خود را. کارگر و چندين هزار افراد خانواده آن ها تحميل کند

است  دست و پا می زنند زيرا سرمايه دار آن گونه که مطلوب او  کارگر در باتالق فقر و سيه روزی و گرسنگی٢٠٠٠

 ٧۵ از جمله همه مردم جهان و. کارخانه نساجی کاشان پارچه توليد می کند. برداريم يک گام ديگر به جلو. سود نمی برد

نيست که توليد کارخانه مورد  پس مشکل اصًال اين. ميليون سکنه ايران به پارچه نياز دارند و بسيار هم نياز دارند

کارگر می خواهند کار کنند و برای امرار معاش خود نياز به کار  ٢٠٠٠. گام بعدی را بر داريم. احتياج انسان ها نيست

 ه مورد نياز ضروری شهروندان است و هم کارگران خواستار توليد اينمحصول کارخان پس هم. کردن دارند

کارخانه سودآور : گويد  سرمايه دار می. محصوالت هستند و از اين طريق می توانند مشکالت زندگی خود را حل کنند

 می خواهند زندگی آن ها. کارگران که دنبال سود نيستند اما  . نيست ومن مجبورم آن را تعطيل و کارگران را بيکار کنم

با يک سئوال بسيار  اينجاست که  . را هم برای رفع نيازهای زندگی خود می خواهند کنند و کار کردن و توليد کردن

که سرمايه دارهستيم يا  به اينبسته   کارگر؟٢٠٠٠سود سرمايه دار مهم است يا زندگی  :روبه رو می شويم  اساسی

 کارگر   ٢٠٠٠ سود اهميت دارد، اما برای کارگر زندگی  برای سرمايه دار. ی کندکارگر، پاسخ ما به اين سئوال فرق م

 . کارگر بيکار نشوند٢٠٠٠ها انسان کارگر می خواهند توليد کارخانه ادامه يابد و اين  به اين ترتيب، ميليون. مهم است

راه دارد و آن اداره کارخانه  ط يکاما در شرايطی که سرمايه دار می خواهد کارخانه را تعطيل کند، ادامه توليد فق

اما . بکنند؟ بی گمان، اين کار به ويژه در ابتدا سخت است آيا کارگران می توانند اين کار را. توسط کارگران است

نيست؟ زيرا کار اصلی کارخانه يعنی توليد و توزيع و فروش و حسابداری و امور  چرا غيرممکن. غيرممکن نيست

ريزی و مديريت اين   می ماند برنامه  .ام می دهند و همين امر بخش عمده کار را ممکن می کندکارگران انج اداری را

پس راه حل ما به . و به تدريج ممکن می شود کارها که آن هم با تشکيل شورای کارخانه و تقسيم کار در طول زمان

بارزه کارگران و سختی کار تازه از اما واقعيت اين است که م. است طور کلی اداره کارخانه توسط شورای کارگران

 به محض اين که کارگران کارخانه را به تصرف خود درآورند سروکله نيروهای دولت. می شود اينجا به بعد شروع

به اداره کارخانه  به عبارت ديگر، درست است که اکثريت مطلق جامعه رای. برای سرکوب کارگران پيدا می شود

برعکس، قدرت در دست همان . اين کار را ندارد تاسفانه اين اکثريت مطلق قدرت تضمينتوسط کارگران می دهد، اما م

دولت درواقع نماينده اين اقليت ناچيز . نظام سرمايه داری با اين کار مخالف است اقليت ناچيزی است که به علت دفاع از

با اين قدرت سرکوبگر و  کارگران مقابلهپس مشکل اصلی . اما به دروغ خود را نماينده تمام مردم معرفی می کند است،

قدرت کارگران در . کارگران نيز بايد قدرت داشته باشند بديهی است که برای اين کار،. است  مدافع نظام سرمايه داری 

. صرف اتحاد و تشکل در شورای کارخانه برای مقابله با قدرت سرمايه کفايت نمی کند اما. اتحاد و تشکل آنان است

يعنی . شوند  گير کردن قدرت سرکوب دولت سرمايه، کارگران بايد به طور سراسری متحد ومتشکلزمين برای

سپس از به هم پيوستن اين شوراها يک  کارگران ديگر مراکز کار وتوليد نيز بايد در شوراهای خود متشکل شوند و
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 کارگر با نيروهای سرکوبگر ادامه که با مقابله سراسری طبقه تنها در اين صورت است. شورای سراسری به وجود آيد

همين قدرت سراسری است که درعين حال با . تعطيل و يا در معرض تعطيل تضمين می شود توليد در کارخانه های

واقعيت اين است که . وادار کند فشار قراردادن دولت می تواند او را به تهيه و تدارک مواد ومصالح ونيازهای توليد زير

 سال ٨٠های نساجی ايران بيش از حد قديمی و احتماًال متعلق به  و سيستم توليد و تکنولوژی کارخانهتمامی ماشين آالت 

. دارد بهانه تراشی های سرمايه دار در مورد سودآور نبودن اين کارخانه ها نيز در اينجا قرار پيش است و ريشه کل

اما مگر نه اين است که هر چه هست و   . نمی دانندگفتيم که کارگران دنبال سود نيستند و هدف از توليد را سودآوری

کارگران نساجی کاشان است؟ مگر اين کوه عظيم سرمايه ها، ثروت  نيست محصول کار و توليد طبقه کارگر و از جمله

مصمم و  ساختمان ها، مزارع و هر آنچه هست را کارگران خلق نکرده اند؟ خوب، چرا آنان نبايد ها، کارخانه ها،

همه کار و توليد کارگران را به   دولت سرمايه داری را زير فشار قرار دهند که بخش ناچيزی از محصول ايناستوار

و نيز تهيه مواد اوليه اختصاص دهد؟ اگر اين کار انجام گيرد  بازسازی تکنولوژی و ماشين آالت و سيستم کار کارخانه

   . دن و توليد را برنامه ريزی کن کارخانه را خود اداره نمايند آنگاه کارگران می توانند

  !شاناکارگر کارخانه ريسندگی و بافندگی و نساجی کدوستان 
  

راه حل و پيشنهاد باور  ما به اين. به نامه شما اين است که انجام اين امور را در دستور کار خود قرار دهيدپاسخ ما 

بياييد ما نيز در ايران اين کار را . اند و نتيجه گرفته اند در پاره ای از مناطق دنيا کارگران همين کار را کرده. داريم

 برای پشتوانه اين کار به قدرت عظيم طبقه مان. بر پا سازيم و کارخانه را تصرف کنيم شورای کارگری. شروع کنيم

ن همه اين تا از به هم پيوست تکيه کنيم و از کارگران بخش های ديگر بخواهيم که آنان نيز شورای کارگری برپا کنند

اين قدرت سراسری، دولت سرمايه را مجبور کنيم که  با تکيه به. شوراها يک شورای سراسری نيرومند ايجاد شود

 توليد کارخانه را به صورت. نيازهای توليد را به طوررايگان برای ما فراهم سازد ماشين آالت و مواد اوليه و ديگر

وگرسنگی ناشی از آن که   از مهلکه تعطيل کارخانه و بيکاری و فقرشورايی برنامه ريزی کنيم و بدين سان خود را

  .يمزسرمايه بر ما تحميل کرده است رها سا

  

  !عليه سرمايه متشکل شويمکارگران 

  )منطقه تهران(هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری  کميته

  ١٣٨٧  تير٢۴

www.hamaahangi.com  
hamaahangi@gmail.com  

  


