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  وسيادامه مبارزات کارگران پرر

ا چند نکته درباره راهکار تصرف کارخانه هحي توض  
١٣٨٧م  آذر هديازشنبه دو     یاهنگ همهتيکم                                                         

 
 

. آنچه در کارخانه پرريس جريان دارد نمونه بسيار گويايی از وضعيت غالب کارخانه های در معرض تعطيل است

برنامه های . ا پيش کوشيد تا فشار استثمار کارگران را به حداکثر برساندسرمايه دار صاحب کارخانه از مدت ه

صرفه جويی در هزينه های سوخت و گرم کردن سالن های کار، وخيم تر کردن شرايط کار، کاستن بيش از پيش 

اج سرمايه دار پس از آن شروع به اخر. حداقل امکانات و مانند اين ها را يکی پس از ديگری به اجرا گذاشت

 نفر را بيکار کرد و کل کارهای کارگران اخراجی را بر دوش ١٠کارگران نمود و در همان نخستين گام حدود 

 کارگر ديگر را از همه راه های ممکن ٣٢. مالک کارخانه به راه خود ادامه داد. همزنجيران باقی مانده آن ها بارکرد

او در . و کار در چهارچوب قراردادهای موقت رضايت دهندزير فشار قرار داد تا به لغو قرارداد استخدامی خويش 

اين گذر با مقاومت متحد همه کارگران رو به رو شد اما با اين وصف عقب ننشست و از سبعيت و شرارت خود عليه 

سرمايه دار صاحب کارخانه اصًال . کارخانه پرريس در تمامی طول اين مدت کار می کند. کارگران دست برنداشت

در اين . سودآوری کارخانه باالست. تمام جار و جنجال وضعيت بد مالی دروغ محض است. ک تعطيل نيستدر تدار

همه اين جنايت ها و و حشيگری ها و بيکارسازی ها برای اين است که نيروی . ميان کل دعوا بر سر لحاف مال است

هدف دسيسه سازی ها اين است . يگزين شودکار کنونی کارخانه با نيروی کار باز هم ارزان تر و شبه رايگان تر جا

هدف اين است که کارگران بدون هيچ تضمين اشتغال به . که هر نوع تضمين اشتغال کارگران به طور کامل محو شود

کل ماجرا اين است و برای تحقق اين هدف شوم است . صورت هر چه بی بهاتر و با شدت هر چه بيشتر استثمار شوند

مبارزات کارگران عليه اين جنايت ها ماه ها . روغ ها و دسيسه ها پشت سر هم رديف می شوندکه همه بهانه ها و د

دولت سرمايه داری در حمايت از طرح ها و برنامه ريزی های کارگرکش سرمايه دار هر چه . است که جريان دارد

يوس ساختن آن ها از تداوم با اعزام نيروی سرکوب برای متفرق کردن کارگران و مأ. الزم بوده انجام داده است

مدت های مديد توده کارگر را در داالن های تاريک و بی انتهای ديوان ساالری چرخانده و . مبارزه تالش کرده است

اين مبارزات کماکان ادامه . از اداره کار و هيئت حل اختالف به ديوان عدالت اداری و جاهای ديگر حواله داده است

ما پيشتر گفته ايم و بازهم می گوييم که تنها . يچ و خم قانون بازی سرمايه سرگردان استدارد اما کماکان هم در پ

تنها اين راهکار است که دريچه ای به . راهکار درست برای کارگران پرريس تصرف کارخانه توسط کارگران است

 شريان حياتی سرمايه سوی اعمال قدرت بر سرمايه برای پذيرش مطالبات کارگران، گسترش جبهه مبارزه، فشردن

از آنجا که اين روزها بازار . يعنی توليد ارزش اضافی و پيشروی به سوی اهداف بعدی و باالتر طبقه کارگر است

اينترنتی تحريف آشکار رهنمودهای ما درمورد راهکار تصرف کارخانه ها داغ است، در اينجا فرصت را مغتنم می 

  .رگران و در اين مورد خاص کارگران پرريس توضيح می دهيمشماريم و چند نکته را صرفا خطاب به کا
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نزده ايم، به ما نسبت » کنترل کارگری«و » اشغال کارخانه ها«در حالی که ما در هيچ کجا کوچک ترين حرفی از 

 کارخانه ها سخن گفته ايم، زيرا به نظرما) يا تسخير ( » تصرف«ما از . می دهند که گويا اين حرف ها را زده ايم

را ما هيچ وقت به کارنبرده » اشغال«کلمه  . می کنند که محصول کار خودشان است» تصرف«کارگران چيزی را 

در زبان فارسی، اگر » اشغال«با توجه به معنای . ايم، آن هم دقيقا برای پرهيز از بار منفی ای که در اين واژه هست

ه ايم که کارخانه از آن سرمايه دار است و کارگران چيزی کارخانه ها سخن بگوييم به اين ترتيب پذيرفت» اشغال«از 

اشغالگر به عبارت صريح تر، درواقع گفته ايم کارگران . خود درآورده انداشغال را که از آن خودشان نيست به 

همان طور مثال آلمان نازی در جنگ جهانی دوم فرانسه را به اشغال خود درآورد يا مثال رژيم صدام حسين . هستند

اين بار منفی در !! ردستان عراق را به اشغال خود درآورد، کارگران نيز کارخانه ها را به اشغال خود درمی آورندک

وجود ندارد يا اگر هم وجود داشته باشد بسيار کمتر است، هرچند در اين مورد می توان واژه های » تصرف«واژه 

اما نکته مورد نظر ما در اينجا نه واردشدن .  به کاربردرا نيز» جنبش بازپس گيری کارخانه ها«جديد و بهتری چون 

به بحث تفاوت معنايی اين واژه ها بلکه اين است که اگر کسی غرض و مرضی ندارد و نمی خواهد گفته ها و نوشته 

های ديگران را تحريف و مسخ کند چرا دقيقا همان چيزی را که آنان گفته يا نوشته اند نقد نمی کند؟ ما کجا از 

) که حديث ديگری دارد و پرداختن به آن مجال ديگری را می طلبد(» کنترل کارگری«کارخانه ها و » اشغال«

صحبت کرده ايم؟ آيا همين برخورد نشان نمی دهد که اين به اصطالح نقد از همان ابتدا بر تحريف و وارونه نمايی 

  حرف های طرف مقابل استوار است؟

مهم تراز اين . ای اينترنتی ديده می شود صرفا تحريف الفاظ و واژه های ما نيستاما آنچه اين روزها در سايت ه

يک شيوه بسيار زشت و کثيف در اين . سخنان ما درباره راهکار تصرف کارخانه ها استمضمون تحريف، تحريف 

 و راست بر مورد آن است که نخست از سخنان طرف مقابل يک کيسه بوکس بی دفاع می سازند تا بعدا بتوانند چپ

اين شيوه وقتی از سوی بورژواهای آشکار به کار گرفته می شود به . آن مشت بکوبند و به اصطالح آن را نقد کنند

فعال «اما وقتی از سوی کسانی به کار گرفته می شود که خود را . اندازه کافی چندش آور و مشمئزکننده است

اگر بخواهيم بحث «: نوشته اند . به حالت تهوع تبديل می شودمی نامند، اشمئزاز ناشی از آن به راستی » کارگری

سپردن مسئوليت اداره واحدهای توليدی درمعرض : را خالصه کنيم، به اين سه شعار می رسيم " کميته هماهنگی"

تعطيلی به کارگران، ارائه مواد اوليه رايگان توسط حکومت به کارگران، خريد مستقيم توليدات اين واحدها توسط 

ما همين جا اعالم می کنيم که اگر نويسنده يا نويسندگان اين جمله حتی يک » .کارگران و زحمتکشان جامعه و دنيا

سخن گفته ايم و يا اگر جمله يا » به کارگران... سپردن مسئوليت اداره واحدهای « مورد را نشان دهند که ما از 

د، ما دربست و بدون چون وچرا تمام حرف های ديگر پاراگرافی را نشان دهند که حتی مضمونش چنين چيزی باش

اما اگر نتوانستند چنين چيزی را نشان . آنان را می پذيريم و حتی حاضريم در دکانشان به صورت مجانی پادويی کنيم

! ران اما کارگ ! همين. دهند از آنجا که ما نه دکان داريم و نه به پادو نياز داريم فقط از آن ها می خواهيم شرم کنند

فکر می کنيد چرا اين افراد حرفی را که ما نزده ايم اين گونه بيشرمانه و وقيحانه به ما نسبت می دهند؟ دقيقا به علت 

ما در همه جا تصرف . بگذاريد توضيح دهيم!! حذف و سانسور حرف اصلی ما در مورد راهکار تصرف کارخانه ها

عمال قدرت بر دولت سرمايه برای گرفتن مواد اوليه رايگان از آن را کارخانه ها و اداره آن ها را توسط کارگران و ا
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و اين چيزی است که اين افراد آن را به کلی و يکسره . مشروط کرده ايمقدرت متحد و متشکل و شورايی کارگران به 

ز اين پيش شرط در تمام نوشته اين افراد کوچک ترين نشانه ای ا. از رهنمود های ما در اين مورد سانسور کرده اند

اين همان نکته اساسی است که حذف شده تا بتوان با خيال راحت و . اساسی ما برای تصرف کارخانه ها وجود ندارد

تقاضا از دولت برای ارائه مواد اوليه «و » سپردن مسئوليت اداره واحدهای توليدی به کارگران«با تحريفاتی چون 

غافل از آن که چيزی که به اين ترتيب اين کوتوله های !! ما را ناک اوت کردچپ و راست به ما مشت زد و » رايگان

!! فرقه ای آن را ناک اوت می کنند يک کيسه بوکس بی دفاع است و نه کميته هماهنکی برای ايجاد تشکل کارگری

ا سانسور کرد، وقتی بتوان با بيشرمی نظرات ديگران را تحريف کرد، وقتی بتوان با وقاحت ورذالت حرف ديگران ر

: چنين گفت !!! » دوست«ديگر می توان به راحتی لودگی و لوس بازی کرد و با مخاطب قراردادن ما به عنوان 

دوستان کميته هماهنگی، چطور است که از دولت سرمايه دار و کليه سرمايه داران بخواهيم که حاکميت سياسی و «

به راستی بايد خيلی خويشتندار بود تا در مقابل اين همه  » ند؟قدرت اقتصادی را يکسره به طبقه کارگر واگذار کن

  .لودگی وقيحانه دچار حالت تهوع نشد

اما پرسش اساسی برای کارگران اين است که آيا دشمنی و تقابل خصمانه اين گونه افراد با فعاالن ضدسرمايه داری 

اين تقابل را به . داد؟ به نظر ما نه، نمی توانرا می توان صرفا با مقوالتی چون تحريف و سانسور و لودگی توضيح 

 اين افراد و ضديت آن ها با گرايش ضدسرمايه داری جنبش کارگری می  صورت ريشه ای و اساسی فقط با رفرميسم

و اين همان موضوع مهمی است که بايد برای کارگران توضيح داد و هدف اصلی ما از اين نوشته . توان توضيح داد

  .نيز همين است

يکی از درک ها و دريافت هايی که بيش از يک قرن است بر جنبش کارگری جهان حاکم شده و آن را فلج کرده اين 

در . سطح اقتصادی و سطح سياسی: است که مبارزه کارگران با سرمايه داران دو سطح مجزا و منفک از هم دارد 

 داران مبارزه اقتصادی می کنند، و درسطح سطح اقتصادی، توده کارگران در چهارچوب سرمايه داری با سرمايه

سياسی نيز روشنفکران انقالبی و فعاالن کارگری که خود را نماينده طبقه کارگر می دانند برای کسب قدرت سياسی و 

براساس اين درک و دريافت، تشکل . از ميان برداشتن نظام سرمايه داری با دولت مبارزه سياسی براندازانه می کنند

يا همان اتحاديه يا سنديکای کارگری است، و تشکل » سازمان کارگران«گران برای سطح اول مبارزه، مناسب کار

در اين تقسيم کار، اتحاديه يا سنديکا با پذيرش . است» طبقه کارگر حزب« سطح دوم مبارزه نيز  مناسب برای

کند برای تحقق مطالبات اقتصادی چهارچوب سرمايه داری و بدون اين که کمترين خدشه ای به اين چهارچوب وارد 

نيز با رژيم های سياسی حاکم و برای کسب قدرت سياسی مبارزه می کند يا، در » حزب«کارگران فعاليت می کند، و 

راديکال ترين حالت، مبارزه کارگران برای کسب قدرت سياسی و سپس نابودی نظام سرمايه داری را رهبری و 

ر يک سو با توده های کارگر متشکل در سنديکاها روبه روايم که هيچ کاری به در اين دوقطبی، د. هدايت می کند

سرمايه داری و مبارزه برای الغای آن ندارند و، درسوی ديگر، با روشنفکران و فعاالن کارگری متشکل در حزب 

. ه می کنندمواجهيم که تحت پوشش مبارزه برای الغای سرمايه داری درواقع صرفا برای کسب قدرت سياسی مبارز

حال آن که رهايی طبقه کارگر از سرمايه داری امر آحاد اين طبقه است و فقط با متشکل شدن آحاد کارگران در 

احزاب مبتنی بر .  اين شوراها ميسر می شود  شوراهای انقالبی و کسب قدرت سياسی و درنهايت لغو کارمزدی توسط
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 نه تنها چنين تشکل های نيستند بلکه صرفا برای - نشان داد  چنان که تجربه شوروی به وضوح-الگوی دوقطبی فوق 

به .  حزبی ساخته شده اند-کسب قدرت سياسی و ادامه همان مناسبات سرمايه داری به صورت سرمايه داری دولتی 

اين ترتيب، وجه مشترک سنديکاها و احزاب کارگری رايج اين است که هيچ کدام نه می خواهند و نه می توانند 

به اين معنا، هردو اين تشکل ها رفرميست يا اصالح طلب هستند، يعنی برای نوع . ايه داری را از ميان بردارندسرم

سنديکا اين را آشکارا بيان می کند و به اين معنا ! ديگری از سرمايه داری که کمتر ضدکارگری باشد مبارزه می کنند

  . سياسی می پوشاند و به همين دليل رفرميست چپ استرفرميست راست است اما حزب آنرا در لفافه رژيم ستيزی

در همسويی با مبارزه عينا و واقعا ضدسرمايه داری کارگران » کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری«اکنون 

تشکل ضدسرمايه داری «اين شاکله دوقطبی در زمينه سازمانيابی کارگران را زير سئوال برده و تشکل واحدی به نام 

را مطرح کرده که نه سنديکا است و نه حزب به معنای رايج آن، که متشکل از انقالبيون » سری طبقه کارگرو سرا

حال، کسی يا جريانی که نتواند اين زيرسئوال رفتن شاکله رايج در .  استفرقهحرفه ای است و نام بهتر آن همان 

تصرف «نسوخ بچسبد به طريق اولی راهکار زمينه سازمانيابی کارگران را درک کند و کماکان به اين شاکله م

زيرا تصرف کارخانه ها توسط همين تشکل های ضدسرمايه داری کارگران . را نيز نمی تواند درک کند» کارخانه ها

  .که شورای سراسری طبقه کارگر از به هم پيوستن آن ها به وجود خواهد آمد، انجام می گيرد

مسئله نخست اين است که آيا تصرف کارخانه ها مستلزم .  به آن ها پاسخ داددر اينجا دو مسئله پيش می آيد که بايد

اما رفرميست های چپ علی العموم به اين . وجود اوضاع انقالبی در جامعه است؟ پاسخ ما به اين پرسش، منفی است

يروی ضدسرمايه زيرا به نظر آنان کارگران تنها تحت رهبری حزب می توانند به يک ن. سئوال جواب مثبت می دهند

اما احزاب مورد نظر ما، که درکشورهايی چون ايران عموما . داری، که الزمه تصرف کارخانه ها است، تبديل شوند

مخفی و فاقد نفوذ در ميان کارگران هستند، در اوضاع غيرانقالبی قادر به رهبری و از جمله هدايت کارگران برای 

به عبارت ديگر، . قالبی می توانند رهبری طبقه کارگر را به دست بگيرندتصرف کارخانه نيستند و تنها در اوضاع ان

رفرميست های چپ به اين دليل تصرف کارخانه ها را به وجود اوضاع انقالبی موکول می کنند که حزب تنها در 

ه داری، اوضاع انقالبی می تواند سکان رهبری مبارزه کارگران را به دست بگيرد و آن را به مبارزه ای ضدسرماي

به بيان صريح تر، برای رفرميست های چپ، بحث اوضاع انقالبی . که الزمه تصرف کارخانه ها است، تبديل کند

دريک کالم، حرف روشن . اسم رمزی است برای مشروط کردن مبارزه کارگران عليه سرمايه به وجود حزب

 اوضاع غيرانقالبی کارخانه ها را به وشفاف رفرميست های چپ اين است کارگران به اين دليل نمی توانند در

بنابراين، بحث اوضاع انقالبی پرده ساتری برای اين . تصرف خود درآورند که مبارزه شان تحت رهبری حزب نيست

حزب برای کارگران باور نداريم و می گوييم کارگران به شرط » چوب زيربغل«اما ما به . فرقه گرايی جبونانه است

 متشکل شوند و بتوانند قدرت خود را بر سرمايه و دولت آن اعمال کنند حتی در اوضاع آن که در شوراهای خود

طبقه .  را اداره کنند درآورند و آن ها غيرانقالبی نيز می توانند برای جلوگيری از بيکاری کارخانه ها را به تصرف 

يک نيروی !!) قا بدون اين رهبریو اتفا( کارگر حتی در اوضاع غيرانقالبی و حتی بدون رهبری احزاب مورد بحث 

آنچه اين نيرو الزم دارد نه چيزهايی از نوع فرقه ها بلکه، درست برعکس، تشکل و . ضدسرمايه داری است

ما به . خودآگاهی خودرهاننده است که زمينه سازی آن ها وظيفه فعاالن ضدسرمايه داری درون جنبش کارگری است
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 شده اين است که در کارخانه های درمعرض تعطيل اعتصاب برای جلوگيری کارگران می گوييم آنچه در عمل ثابت

از تعطيل کارخانه، بيکارسازی کارگران و وادارکردن صاحبان سرمايه به پرداخت حقوق معوقه کارگران راهکاری 

. ده استکارآمد و کافی و وافی به مقصود نبوده است، همان طور که تحصن در اينجا و آنجا نيز کاری از پيش نبر

برای اعمال فشار به سرمايه و جلوگيری از تعطيل کارخانه های که صاحبانشان می خواهند سرمايه هايشان را به 

رشته های ديگر منتقل کنند يا درهمان رشته بمانند اما توليد را با کارگران ارزان تر و بی حقوق تر ادامه دهند، 

ادن آحاد کارگران در تصميم گيری ها و برقراری ارتباط با کارگران بايد با تشکيل شوراهای خود و دخالت د

کارگران  شوراهای کارخانه های ديگر کارخانه را به تصرف خود درآورند، با قدرت و از طريق جلب همبستگی 

و به مراکز مهم و کليدی کار و توليد ارائه مواد اوليه رايگان را به دولت تحميل کنند، اداره توليد را به دست بگيرند 

اما ببينيم فعاالن فرقه ای به اصطالح کارگری و درواقع . اين ترتيب از تعطيل کارخانه و بيکاری خود جلوگيری کنند

تصرف کارخانه در . نه، اين کار خيال بافانه است: آن ها می گويند . و عمال ضدکارگری به کارگران چه می گويند

کارگران بايد صبر کنند تا اوضاع انقالبی شود . وضاع انقالبی نيستزيرا ا. اوضاع کنونی به نفع سرمايه داران است

کارگران بهتر !!) که معلوم نيست کی فراخواهد رسيد( فعال و تا آن زمان . و آن گاه به تصرف کارخانه ها اقدام کنند

ا توده کارگران زير(است سنديکا تشکيل بدهند و افسار خود را به دست چند نفر اعضای هيئت مديره سنديکا بدهند 

حال که حزب نيست يا نمی تواند اين کار را بکند . مشتی مش رجب اند که درهرحال افسارشان بايد دست کسی باشد

تا اين افراد بروند و در غياب کارگران با کارفرما از يک طرف و مسئوالن وزارت کار و !!) سنديکا که هست

ره کنند و به اين مقامات قول بدهند که کارگران در چهارچوب سردار طاليی ها و قاليباف ها از طرف ديگر مذاک

به روسای  . قانون فعاليت خواهند کرد و به کارگران نيز هشدار دهند که نبايد پا را از چهارچوب قانون فراتر بگذارند

ند برای احمدی اتحاديه های کارگری و امثال گای رايدر و ديويد کاکرافت نامه فدايت شوم بنويسند و از آنان بخواه

و در اين ميان هرجا !!) تا رئيس دفتر او بی درنگ آن را ريزريز کند و به سطل آشغال بيندازد( نژاد نامه بنويسند

الزم باشد به کارگران بگويند زير نامه ای را امضا بکنند يا نکنند، درجايی تجمع بکنند يا نکنند، يا فعال سرکارشان 

  . يجه برسد و به اطالع آنان رسانده شودباشند تا مذاکرات آن ها به نت

راهکار ما که : حال شما کارگران قضاوت کنيد که راهکار کدام يک از ما سرمايه دارانه و به نفع سرمايه داری است 

می گوييم کارگران با قدرت متشکل و شورايی خود و برای جلوگيری از بيکاری و عقب راندن هجوم سرمايه به 

 کارخانه ها به تصرف خود درآورند يا راهکار فعاالن فرقه ای که تصرف کارخانه به عنوان سطح معيشت کارگران

يک اقدام ضدسرمايه داری را به يک اوضاع انقالبی موهوم و دور از دسترس حواله می دهند و درواقع کارگران را 

ه سنديکاسازی سرکارگران پی نخودسياه می فرستند و درعوض برای اوضاع کنونی و حی وحاضر با توجيه و توصي

 به اين ترتيب دارند برای بهبود شرايط زندگی    شيره می مالند و به آنها القا می کنند که گويا  را به سود سرمايه داری

  شان مبارزه می کنند؟

اما مسئله دوم آن است که آيا تصرف کارخانه ها نافی قانون ارزش است، يعنی خصلت کااليی محصوالت کارخانه را 

ز ميان برمی دارد و محصوالت کارخانه ديگر برای مبادله و فروش در بازار توليد نمی شوند؟ پاسخ به اين مسئله را ا

از توضيح اوضاع انقالبی شروع می کنيم تا درعين حال درک خود از اين اوضاع و تمايز آن را از درک رفرميست 
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ه داری طبق تعريف به شرايطی گفته می شود که در آن اوضاع انقالبی در جامعه سرماي. های چپ روشن کرده باشيم

طبقه سرمايه دار و دولت آن ديگر نمی توانند مثل سابق حکومت کنند و طبقه کارگر نيز نمی تواند مثل سابق ستم 

سرمايه و دولت آن را تحمل کند و بدين سان در صورتی که در شوراهای انقالبی خود و با افق لغو کارمزدی متشکل 

. باشد براندازی دولت و برچيدن رابطه سرمايه و کارمزدی و قانون ارزش را در دستور کار خود قرار می دهدشده 

اين اوضاع البته بدون گسترش دامنه همين مبارزات جاری طبقه کارگر و بدون پراکسيس سازمانيافته مبارزه 

.  چه نکنيم اوضاع انقالبی به وجود خواهد آمد چه ما فعاليت بکنيم و اين گونه نيست که. کارگران به وجود نمی آيد

اوضاع انقالبی از تداوم و گسترش همين مبارزه جاری کارگران برای تصرف کارخانه ها و از اراده ماديت يافته 

اما واقعيتی است که اکنون اين شرايط فعال در . کارگران برای برچيدن بساط سرمايه و دولت آن به وجود می آيد

ليکن حرف ما اين است که تصرف کارخانه ها توسط کارگران به وجود اين اوضاع موکول . د نداردجامعه ما وجو

اين راهکار، اقدامی . نمی شود، زيرا قرار نيست که اين راهکار بساط سرمايه و کارمزدی و قانون ارزش را برچيند

 آن برای سنگين کردن  يان حياتاست در چهارچوب سرمايه اما برضد سرمايه و برای اعمال قدرت و فشار بر شر

 روزافزون و  اين راهکار، اقدامی است برای جلوگيری از بيکاری. کفه توازن قوای مبارزه طبقاتی به سود کارگران

فقط کسی که خود را از چهارچوب شاکله دوقطبی سنديکاليستی . تهاجم لجام گسيخته سرمايه به سطح معيشت کارگران

اشد می تواند ضرورت و درعين حال امکان پذيری تصرف کارخانه ها توسط کارگران  رها کرده ب  سکتاريستی-

زيرا راهکار تصرف کارخانه ها براساس قدرت . متشکل در شوراهای کارگری را در اوضاع غيرانقالبی درک کند

ود اندوزی متشکل و شورايی کارگران از يک سو به دليل اعمال قدرت و فشار عليه روند توليد ارزش اضافی و س

سرمايه نافی سنديکاليسم است و، از سوی ديگر، با اعالم صريح اين نکته که اداره کارخانه ها توسط کارگران 

خصلت کااليی محصوالت را از بين نمی برد اين توهم و وارونه پردازی سکتاريستی را افشا می کند که گويا به با 

 حزبی رابطه سرمايه، -يعنی با شکل گيری سرمايه داری دولتی رژيم ستيزی فراطبقاتی و به قدرت رسيدن فرقه ها 

به اين ترتيب، پاسخ ما به اين پرسش نيز که آيا تصرف کارخانه ها نافی . کارمزدی و قانون ارزش از ميا ن می رود

انه ما در آينده درمورد اين راهکار مهم جنبش کارگری که برون رفت کارگران کارخ. قانون ارزش است، منفی است

  .بازهم خواهيم نوشت های درمعرض تعطيل از وضعيت کنونی شان درگرو تحقق آن است 
   

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم
  !برای جلوگيری از بيکاری، کارخانه های درمعرض تعطيل را به تصرف خود درآوريم

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
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