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؟ستي کرد درگرو چیني چیبازگشت به کار کارگران اخراج  
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. نشاه عليه حکم اخراج و برای بازگشت به کار ادامه داردمبارزات کارگران اخراجی کارخانه چينی کرد در کرما

 کارگر اخراجی به طور مکرر به نهادهای دولتی رجوع می کنند و خواستار روشن شدن وضعيت اشتغال ٢٠٠

عمال دولتی مستقر در اين نهادها چنان که رسم و . خويش و انصراف کارفرما از اجرای طرح بيکارسازی می شوند

ست بنياد کار خويش را بر سردواندن، فرسودن، خسته کردن، به بن بست کشاندن و مأيوس ساختن وظيفه آن ها ا

يک روز مسؤالن اداره کار به آن ها وعده می دهند که چند وقت ديگر . کارگران از تداوم اعتراض قرارداده اند

هفته بعد با . جبور خواهند ساختبساط رسيدگی پهن خواهند کرد و حتمًا سرمايه دار را به انصراف از اخراج ها م

چند . فرا رسيدن زمان موعود و هنگام مراجعه مجدد کارگران، اعالم می کنند که کاری از دستشان ساخته نيست

صباحی اين سوتر، بخش ديگری از کارگزاران سرمايه در اداره استانداری در مقابل جمعيت عاصی کارگران 

که گويا به راستی می خواهند سرمايه دار را به خاطر ارتکاب جنايت ظاهر می شوند و چنان وانمود می کنند 

زمان می گذرد و کارگران در تداوم اعتراضات و تالش های خويش باز هم به سراغ . بيکارسازی ها مجازات کنند

عد بهانه ها روزهای ب!!! اين نهادها می روند و اين بار می شنوند که بايد محل مذاکره با سرمايه دار را تغيير دهند

آن چه ماهيت و اساس همه . برای تعويق ماجرا و طوالنی ساختن سرگردانی و فرسودن کارگران عوض می شود

وعده و وعيدها و خط و نشان کشيدن ها و تغيير حرف ها را تعيين می کند صرفًا همان است که باالتر به آن اشاره 

 و رفت کنند تا سرانجام از پای در آيند، از فرط خستگی و کرديم، اين که کارگران آن قدر ميان اين ادارات آمد

سرمايه داران و دولت آن ها چنين . نوميدی تسليم شوند و خطر اعتراض و مبارزه آنان از سر سرمايه دار رفع شود

اهی و می کنند و هر نوع تصور، انتظار و اعتقاد به اين که جز اين کنند به طور قطع عين توهم و ناشی از کمال ناآگ

در اين ميان مسئله بسيار اساسی نحوه نگاه و واکنش و نوع اقداماتی است که کارگران انجام می . خام انديشی است

وقتی کارگر قدرت ندارد، وقتی او خود را ضعيف و فرومانده می بيند، وقتی . يک چيز مثل روز روشن است. دهند

ی که به دروغ بودن حرف سرمايه داران و عمال دولتی آن  تجربه، شناخت و باور پشتش خالی است، به رغم تمامی

اين موضوع . ها دارد بازهم از سر ناچاری و درماندگی به دنبال هر وعده و وعيد سراسر دروغ آن ها راه می افتد

 را مادام که فاقد قدرت و فرومانده و دچار عجز است نمی توان به علت  هيچ کارگری. کامًال مفهوم و ملموس است

مفهوم سخن ما . فتادن در دام وعده های دروغ و ترفندهای عوام فريبانه سرمايه داران يا دولت آن ها سرزنش کردا

برعکس، ما با درک اين معضل اساسی همه . در اين جا نيز مطلقًا انکار اين واقعيت بسيار تلخ و دردناک نيست

بايد به جای افتادن به دام ترفندهای کارفرمايان .  شدحرف مان اين است که بايد از ورطه بی قدرتی و ناتوانی خارج

. و اداره کار و استانداری و مانند اين ها راه متحد شدن، متشکل گرديدن، قدرت يافتن و اعمال قدرت را دنبال کرد

ی که گفتن است و نه ناديده گرفتن دنيای مشکالت» از بيرون گود لنگش کن« اين نه شعاربافی است، نه خيالبافی، نه 



. خالصه سخن اين است که هيچ راه ديگری وجود ندارد. سر راه مبارزه و متحد شدن و متشکل گرديدن قراردارد

راه ها و راه حل های ديگر ميليون ها بار تجربه شده اند و بيهوده بودن آن ها کل ظرفيت ذهن و خاطره و حافظه ما 

ر کار دست از پا درازتر، با دنيايی فرسودگی و يأس از چه قدر بايد ميان ادارات دويد و آخ. را پر کرده است

پيگيری خواست های خويش دست کشيد؟ چه قدر بايد به حرف استاندار و رئيس اداره کار و اين يا آن نماينده مجلس 

يا رئيس جمهوری و مانند اين ها گوش داد و به وعده های آن ها دل بست؟ چه قدر بايد محتوای گفتگوها، درد دل 

 را نقل اين يا آن دروغ فالن سرمايه دار يا فالن نهاد دولتی تشکيل  ، اميدهای کاذب و خيالبافی های پر از عجز ماها

دهد؟ چند نسل از ما کارگران بايد در پيچ و خم اين راه های فرساينده پر از ذلت و بدبختی تباه شوند؟ ما با طبقه 

 که اراده می کنند بر سر ما می آورند، هر چه را که مصلحت سرمايه دار طرف هستيم، سرمايه داران هر باليی

آنان دولت دارند، ارتش دارند، پليس . سرمايه اندوزی و سود افزايی و تشديد استثمار ما است بر ما تحميل می کنند

.  دادپاسخ قدرت را فقط با قدرت می توان. دارند، زندان دارند و در يک کالم قدرت و قدرت و بازهم قدرت دارند

آنان برای . سرمايه داران و دولت و قانون سرمايه قرار نيست به زندگی ما فکر کنند و به شکايات ما رسيدگی نمايند

در مقابل سرمايه و سرمايه داران با خواهش و . هر ريال افزايش سود خود بسيار راحت ما را سرکوب می کنند

تنها چيزی که می تواند به ياری ما بشتابد . قی دست يافتالتماس و الحاح و شکايت نمی توان به هيچ حق و حقو

برعکس، راه زوال و . شکايت نويسی و توسل به دولتمردان راه اعمال قدرت نيست. قدرت و اعمال قدرت است

قدرت را . قدرت ما در سازمانيابی متحد و شورايی وسيع ما عليه سرمايه است. فرسودن و از دست دادن قدرت است

ن مسير، در روند متشکل شدن شورايی عليه سرمايه و سرمايه داران و نظام سرمايه داری و دولت فقط در اي

و راه عملی شدن آن نيز بسيار روشن در پيش . اين کار سخت است، اما شدنی است. سرمايه می توان جستجو کرد

.  دست به کار نجات ما شودقرار نيست کسی از آسمان يا از درون اين حزب و آن گروه و آن نهاد. روی ما است

همه چيز، همه کارهايی که بايد انجام دهيم، حی و حاضر در جريان زندگی و کار روزمره ما، پيش رويمان صف 

سرمايه دار ما .  کارگر هستيم که در کارخانه کاشی کرد کار می کرده ايم و استثمار می شده ايم٢٠٠ما . کشيده است

در چنين وضعی طبعا با . و به ناچار بيکار شده ايم و به ورطه گرسنگی افتاده ايمرا از کارخانه اخراج کرده است 

اين پرسش مواجهيم که چه کنيم؟ پاسخ خيلی ها و از جمله پاسخ خود ما کارگران چينی کرد تا امروز اين بوده است 

. مقابل استانداری اجتماع کنيمدر. به اداره کار رجوع کنيم. که شکايت سرمايه دار را پيش دولت سرمايه داران ببريم

حرف ما اين است که کار ديگری را هم می توان . به رئيس جمهوری نامه بنويسيم و نوع اين کارها را انجام دهيم

ريال به . ما کارخانه را تصرف کنيم. به جای اين که سرمايه دار ما را اخراج کند، ما او را اخراج کنيم. انجام داد

اگر به اين کار دست بزنيم تازه گوشه بسيار ناچيزی از دنيای سرمايه ای را . ستثمار ما استريال کارخانه حاصل ا

خوب فکر کنيد چرا سرمايه دار که حاصل کار و استثمار ما را به صورت . که آفريده ايم خودمان به دست آورده ايم

 اما ما که خالق کل سرمايه کارخانه و کارخانه تصرف کرده است بايد ما را از آن جا اخراج و بيکار و گرسنه سازد

هزاران برابر آن هستيم به خود اجازه ندهيم که سرمايه دار غاصب زورگو را از کارخانه بيرون اندازيم؟ ما می 

توانيم اين کار را انجام دهيم و بايد آن را انجام دهيم و با انجام دادن آن تازه يک سنگر واقعی مقاومت در مقابل 

می . قرار نيست که ما با تصرف کارخانه سرمايه دار شويم. دار و دولت سرمايه داران پيدا کرده ايمتعرض سرمايه 



خواهيم از بيکار شدن خويش جلوگيری کنيم، و برای اين که خواست ادامه کار و اشتغال را بر صاحبان سرمايه و 

راه اين مبارزه از تصرف کارخانه می . دولتشان تحميل کنيم بايد با آن ها به صورت متحد و متشکل مبارزه کنيم

در درون آن مقاومت می کنيم و اعالم می داريم که ما بسيار بهتر از هر . اين جا يک سنگر محکم است. گذرد

تهيه . برای اين کار فقط احتياج به مواد اوليه و امکانات داريم. سرمايه دار قادر به برنامه ريزی کار و توليد هستيم

همه . به اين ترتيب مبارزه ما يک مبارزه واقعی زمينی می شود.  به عهده دولت سرمايه داران استاين وسائل نيز

 نفری خودمان نمی توانيم بر سرمايه دار و دولتش ٢٠٠همه می دانيم که به اعتبار قدرت . اين ها فقط گام اول است

اين ساز و برگ و مهمات هم هيچ چيز . تبرای پيروزی در اين مبارزه ساز و برگ و مهمات الزم اس. پيروز شويم

از اين جا به بعد بايد دست به کار جلب حمايت توده . جز قدرت سازمان يافته شورايی ضد سرمايه داری ما نيست

از همه کارگران اخراج شده کارخانه های ديگر بخواهيم که آن ها هم عين کار ما را انجام . های طبقه خويش شويم

اغل مراکز کار و توليد بخواهيم که در حمايت از ما اعتصاب کنند و خيلی کارهای ديگر که بايد از کارگران ش. دهند

يک بار ديگر تأکيد می کنيم که اين کار بسيار سخت است و دنيايی فکر و برنامه ريزی و چاره انديشی . انجام دهيم

مشتاق .  نيست که به اين فکر می افتيماما ما از سر هوی و هوس. اين کامًال روشن است. و فداکاری الزم دارد 

اما ما . همه اين ها را می دانيم. می دانيم که پيروزی در اين مبارزه هم صد درصد حتمی نيست. جنگيدن هم نيستيم

اين تنها راهی است که در آن . همه راه ها به بن بست ختم می شود. مجبوريم مبارزه بکنيم و هيچ راه ديگری نداريم

آگاهی خويش را بيش از پيش   تنها راهی است که در آن می توانيم .  عليه سرمايه به صف می کنيمقدرت خود را

تنها راهی است که در صورت پيمودن، ادامه دادن، باال . ارتقا دهيم و آگاهانه تر و بدين سان قدرتمندتر مبارزه کنيم

و شورايی از بيشترين شانس ممکن برای بردن آگاهی، گسترش مبارزه، سازمانيابی نيرومندتر ضدسرمايه داری 

. هر چه آغاز کردن اين راه را به تعويق اندازيم به طور قطع بيشتر ضرر کرده ايم. پيروزی برخوردار است

تصرف کارخانه در شرايط کنونی برای کارگران کارخانه های درمعرض تعطيل يک سالح مؤثرمبارزه است، 

ن شاغل در همه مراکز کار و توليد يک سالح کارساز پيکار عليه همان طور که سالح اعتصاب برای کارگرا

ما بايد همه اين راهکارها را به هم پيوند زنيم و همه اين سالح ها در مبارزه کنونی خويش عليه . سرمايه داری است

يی و ضد استفاده از تمامی اين راهکارها به نوبه خود در گرو سازمانيابی سراسری شورا. سرمايه به کار گيريم

  . سرمايه داری ما است
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