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:فعالين جنبش لغو کار مزدی  

 

امواج بی عنان و پی در پی تهاجمات بورژوازی به شرائط زندگی   کارگران پرريس عليهدور اول مبارزات جاری

سرمايه دار صاحب کارگاه همسان کل سرمايه داران  در آن زمان. گرديد   آغاز١٣٨۵  تيرماه و کارشان در اول

ه انعقاد قرادادهای اعالم داشت که برای خريد نيروی کار کارگران حتی ب ديگر ايران و دنيا با وقاحتی بی مرز

  !!!م است که اين مدت را به دو ماه تقليل دهدم دهد و مصنيز تن نمی موقت سه ماهه

معنای حرف کارفرما که زبان واقعی و نهادين سرمايه است اين بود که هر روزی به نيروی کار کارگران نياز 

ارزش افزائی سرمايه و کل نفوس انسانی د بر نياز ئ کار زاداشتيم می خريم و هر روز نياز نداشتيم کل نيروی

اقدام سرمايه دار مالک کارخانه با . خانوار اين جمعيت را يکجا در باتالق گرسنگی و فقر به کام مرگ می سپاريم

کارگران چرخ توليد سود را از کار انداختند و . اعتراض و مقاومت کل فروشندگان نيروی کار در کارگاه مواجه شد

سرمايه . تا انصراف کامل کارفرما از تقليل زمان قرارداد  به  اعتصاب خويش ادامه خواهند دادتصريح کردند که 

در . دار عجالتًا عقب نشست و همزمان يکی از چهره های فعال کارگری به نام بهزاد سهرابی را از کار اخراج نمود

 کارگران نيست که آنان را به ميدان تفکر بشرستيز بورژوازی اين فشار استثمار و توحش و جنايات سرمايه عليه

مبارزه عليه وضعيت موجود و به کارزار طبقاتی عليه سرمايه داری ملزم می سازد، بلکه صرفًا دخالت مخل چهره 

اخراج بهزاد سهرابی کارگر مبارزی !!! های خاص است که کارگران را به احراز چنين رويکردی سوق می دهد

رد مشترک طبقه اش را فرياد می کرد به طور طبيعی خشم و نفرت عموم کارگران که بسان هر کارگر آگاه ديگر د

را به دنبال داشت، به گونه ای که خواست بازگشت او به کار در تمامی طول اين مدت، نقطه صدر مطالبات آنان را 

 . تعيين می کرد

ی پايان دوره سه ماهه، اخطار کرد کارفرما در پ. موج دوم مبارزات کارگران از روزهای آخر ماه مرداد آغاز شد

که در خريد نيروی کار کارگران سوای مصالح سودآوری انبوه تر و انبوه تر سرمايه اش هيچ معيار و ضابطه و 

مبنای ديگری را به رسميت نمی شناسد و در همين گذر قرارداد کار هر کارگر را به طور مجزا و به صرف رجوع 

کارفرما به اين نيز بسنده نکرد و با . تر سرمايه، از يک ماه تا يکسال تمديد می کندخويش به همان مالک سود انبوه 

بيشرمی وصف ناپديری که خاص کليه سرمايه داران دنيا و کليه نمايندگان سياسی و فکری نظام سرمايه داری در 



 ميليون تومان از کارگران ٢سفته ای با مبلغ !! ؟؟»قراداد« سرتاسر جهان است اضافه نمود که در قبال تمديد هر 

پاسخ کارگران به اين زورگوئيهای توحشبار اين بود که از خواست پيشين خود دائر بر سه ماهه . مطالبه خواهد نمود

کار !! ؟؟»قراداد« آنان همزمان با صدای رسا اعالم داشتند که تمديد . عقب نشينی نمی کنند! ؟»قراداد« بودن مدت

گفتگوها به روال معمول به جائی نرسيد و الجرم کارگران در . ديد همه قراردادها مقدم باشدبهزاد سهرابی بايد بر تم

  .  مرداد دست به اعتصاب زدند٢۵صبح 

با شروع مجدد اعتصاب، عمله و اکره سرمايه از هر سو وارد ميدان شدند تا کارگران را به قبول کليه شروط 

به عنوان » اداره کار« اد آشنای نظم  سياسی سرمايه موسوم به نه. کارفرما و رفتن به سر کار متقاعد سازند

پيشقراول دستگاههای قهر ارتجاعی و سرکوب طی چند روز به ايفای نقش خود پرداخت و به کارگران هشدار داد 

که هر نوع ابراز وجود مخالف در مقابل سرمايه و سرمايه داران شکست حريم قانونيت و قراداديت و قانونساالری 

آنان به توقف چرخ توليد و اجتماع در حصار کارخانه بسنده نکردند و . کارگران به اعتصاب ادامه دادند. است

در . صبحگاه اول شهريور محل تحصن را به خارج از کارگاه و به ميدان کار و زندگی ساکنان شهر منتقل ساختند

عترض عليه بربريت و توحش سرمايه داری مقابل درب ورودی پرريس چادر بر افراشتند و از همه انسانهای م

. با بسط دامنه مبارزه به خارج از محيط کارگاه زن و بچه های کارگران نيز به آنها ملحق گرديدند. کمک خواستند

کارفرما با حمايت همه جانبه و بی دريغ دولت سرمايه داران در مقابل خواست های کارگران ايستادگی کرد و توده 

ن قهر صبح روز چهارم شهريور ماشي. دگی کارفرما را با مقاومت بر روی مطالباتشان پاسخ دادندهای کارگر ايستا

وحشم مسلح سرمايه  با شقاوت و غدارمنشی خاص خويش به  خدم . وازی وارد ميدان شدژو توحش و کشتار بور

د به کشتار و راه انداختن ضرب و شتم کارگران و زنان و کودکان حاضر در صحنه اعتصاب پرداختند، آنها با تهدي

حمام خون حاضران و با توسل به تمامی اشکال رعب و هراس و وحشت و زور کارگران را از محل اعتصاب دور 

 .اعتصاب به اين طريق عجالتًا پايان يافت اما مبارزه کارگران برای تحقق مطالباتشان ادامه دارد. و متفرق ساختند

   

 کارگران پرريس مروری کوتاه بر تجربه مبارزات 

  

کارگران پرريس در اين اعتصاب و در طول روزهای تداوم آن ابتکارات و راهکارهای ارزنده ای را از خود به 

پايداری قاطع آنان بر جانبداری از بهزاد سهرابی فعال دلسوز اندرونی جنبش کارگری ايران و . نمايش نهادند

ابتکار . ان بازگشت او به کار با خواسته های ديگر يک حرکت راديکال و درس آموز بودبرقراری پيوند محکم مي

کارگران برای انتقال محل اعتصاب از داخل به خارج کارگاه و به ميدان زندگی ساير همزنجيران نيز تجربه ای پر 

د تنه ممش کارگری دنيا پيشيتجربه ای که در جنب. بار در کار گسترش پيکار و بسيج قوای طبقاتی به حساب می آيد

در طول زمان اعتصاب برخی از فعالين ديگر . دارد و در جريان هر مبارزه و اعتراض  کارگری بايد تکرار گردد

و نمايندگانی از کميته هماهنگی به » شين باف« جنبش کارگری از شهرها يا کارخانه های ديگر از جمله کارخانه 



اين . حدت و هم پيمانی طبقاتی خود را با توده کارگر در حال پيکار اعالم داشتندميان کارگران رفتند و همدلی و و

  .نيز جلوه  پردرخشش ديگری در جريان اين کارزار بود

اعتصاب کارگران پرريس در همان حال همسان همه اعتصابات جاری طبقه کارگر ايران و جهان از کمبودهای 

اين امر در شرائط . ارگران ساير واحدها و شهرها برخوردار نشداعتصاب از حمايت مؤثر ک. مهمی رنج می برد

کنونی و در متن بی تشکيالتی و تشتت حاکم بر جنبش کارگری ايران امری کم و بيش عادی به نظر می رسد، اما 

شکست هر . عادی تلقی کردن آن مطلقًا پرنسيپ کارگران راديکال و فعالين ضد سرمايه داری طبقه کارگر نيست

صاب از جمله اعتصاب کارگران پرريس تنها توحش دستگاه اختاپوسی دولتی سرمايه داری را به نمايش نمی اعت

يکاليستی و چپ دگذارد بلکه ورشکستگی و افالس و استيصال همه جانبه راه حلهای واپسگرايانه رفرميسم راست سن

رگران پرريس شکست خورد، زيرا اعتصاب کا. فرقه گرای غيرکارگری را نيز به همان شدت منعکس می سازد

. حتی کمترين بخش همزنجيرانشان در هيچ کجای ديگر دست آنها را به طور واقعی و جنبشی و طبقاتی فشار ندادند

شکست اعتصاب فريادگر اين واقعيت شفاف بود که با اعتصابات کوچک چند نفری، حتی چند صد نفری و چند 

ه به ويژه در شرائط کنونی تاريخ نمی توان هيچ مطالبه و حق و حقوقی هزار نفری در حصار تنگ اين و آن کارگا

برای تحميل خواسته ها حتی نازلترين آنها بر . را به صورت پايا و با دوام، بر نظام سرمايه داری تحميل کرد

رمايه داری سرمايه داران، بسيج وسيع قوای طبقاتی و توسل به  نيروی پيکار توده های فروشنده نيروی کار عليه س

حضور فعالين کارگری . در سطحی گسترده، يک راهکار الزم و حياتی در هر نقطه و هر کجای اين دنيا است

مراکز ديگر کار و توليد در اعتصاب کارگران پرريس بسيار زيبا، پرارج و قابل ستايش است اما تالش برای تحقق 

ن در جريان وقوع هر اعتصاب از مطالبات و حمايت گسترده و سراسری بخشهای هر چه بيشتری از کارگرا

انتظارات کارگران اين و آن مرکز کار بايد به بخش غير قابل تفکيکی از مبارزات ما برای سازمانيابی سراسری 

ايده . رفرميسم راست و چپ به چنين ضرورتی باور ندارد. جنبش کارگری عليه سرمايه داری تبديل شود

رگران و مبارزه گسسته آنها در اين رشته و آن رشته کار، نمی تواند راهی بسوی سنديکاسازی، شقه شقه کردن کا

درس شکست اعتصاب کارگران پرريس و اعتصابات انبوه . اتحاد سراسری توده های کارگر عليه سرمايه باز گشايد

يج هرچه کارگران در همه جاهای ديگر برای ما فعالين ضد سرمايه داری طبقه کارگر اين است که برای بس

سراسری تر نيروی پيکار طبقه خود در حمايت از هر اعتراض و اعتصاب کارگران در هر کجای جامعه و جهان 

درس همه اين شکستها اين است که مبارزه طبقاتی خود را در سطحی سراسری عليه سرمايه و نظام . تالش کنيم

اين انتظاری نيست که يک ماه و يک سال و چند . سرمايه داری حول مطالباتی مشترک و سرمايه ستيز سازمان دهيم

اتحاد سراسری و . سال محقق گردد، اما وظيفه ای است که بايد در هر لحظه و هر شرائطی آن را دنبال کرد

وار پديدار نمی شود  وقوع هر اعتصاب » کن فيکون« انترناسيوناليستی طبقه کارگرعليه سرمايه زلزله گون و 

ن سرمايه داری بايد قلمرو تالش ما برای بسيج و گسترش همبستگی طبقاتی همه کارگری در هر کجای جها

شروع هر اعتصاب بايد زنگ آمادگی همه ما برای رجوع به کارگران آب و . کارگران عليه نظام بردگی مزدی باشد

. جهان تلقی شودبرق و نفت و راه آهن و معلمان و توده وسيع کارگران بيکار و کل کارگران در هر نقطه جامعه و 



تنها در اين راستا و به ميزان کسب موفقيت در اين رويکرد است که اعتصاب بعدی کارگران پرريس و پرريس ها 

شکست نخواهد خورد، که پروسه جلب حمايت از مبارزات کارگران هر کارگاه با پروسه تالش ما برای سازماندهی 

 هم خواهد آميخت، که راه را برای اتحاد سراسری طبقاتی سراسری مبارزات طبقه کارگر عليه سرمايه داری به

حول مطالبات پايه ای ضد سرمايه داری هموار خواهيم ساخت، که جاده همبستگی و وحدت انترناسيوناليستی طبقه 

کارگر جهانی را تسطيح خواهيم کرد و باالخره در همين راستاست که به موجوديت نظام سرمايه داری پايان خواهيم 

  . داد

  

  فعالين جنبش لغو کار مزدی

  ١٣٨۵ شهريور ۴

 


