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دي را باليحال تعط دریکارخانه ها  

  تصرف کنيم «کنترل کارگری» شعارسازش با سرمايه است
١٣٨٧ ی د چهارمستيشنبه بسه                                                                                      ی هماهنگتهيکم  

 
 

» شوراهای ضد سرمايه داری را تشکيل دهيم و کارخانه های در حال تعطيل را تصرف کنيم « ديری است که شعار 

 را در درون اين شعار هنوز جای خود. از سوی کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری مطرح گرديده است

جنبش کارگری ايران باز نکرده است و ما نيز مطلقًا انتظار قبول فوری و عاجل آن را از سوی توده وسيع کارگران 

سنت و رسم هميشگی فرقه ها اين است که هر . و نمی توانيم داشته باشيم اخراجی يا کل جنبش کارگری نداشته ايم 

. وان راه حل مقبول و همه جا پذيرفته شده طبقه کارگر جنجال می کنند نفر و نصفی خود را به عن٢حرف درون فرقه 

اين نه فقط رسم فعالين جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر نيست که به طور قطع آماج 

 تدارک برای اينکه راهکار تصرف کارخانه و پيش زمينه ها و ملزومات. بيشترين تنفر و انزجار آنان نيز می باشد

انجام آن به جريان مبارزه حی و حاضر توده های طبقه کارگر ايران تبديل شود دنيائی مبارزه، تالش عملی و کار 

اين کاری است که فعالين جنبش . آگاهگرانه الزم است که بايد همگی در عمق کارزار روز کارگران صورت گيرد

در مورد موانع و مشکالت سر . ی تحقق آن مبارزه می کنندضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی با همه توان برا

در اين جا فقط باز هم تأکيد می کنيم که . راه توده گير شدن اين راهکار در جای ديگری به تفصيل بحث خواهيم کرد

 ما نه مدعی توده گير شدن وسيع اين شعار در شرائط روز هستيم و نه انتظار وقوع فوری و فوتی چنين رخدادی را

آنچه برای ما بسيار اساسی است، اين است که راهکار تصرف کارخانه يک راهکار تعرضی ضد سرمايه . داريم

 با اين توضيح ساده و .دارای حداکثر موضوعيت واقعی در همين موقعيت کنونی جنبش کارگری ايران استداری و 

     . کوتاه به سراغ مسائل اساسی مربوط به اين بحث می رويم

ود اساس هستی سرمايه است و الجرم تعرض به روند توليد سود يا اضافه ارزش نيز يک شالوده مهم تاکتيک توليد س

هجوم به شيرازه حيات سرمايه نيازمند اتخاذ راه حل هائی . در مبارزه ضد سرمايه داری توده های کارگر می باشد

مبارزه توده های کارگر عليه نظام سرمايه در درون مبارزات روزمره است که اعمال و گسترش عملی آن ها سنگر 

تعرض به روند توليد اضافه ارزش يک رويکرد همه سويه اقتصادی، سياسی، . داری را گام به گام نيرومندتر سازد

اين بدان معنی است که توده های کارگر يک کارخانه يا کًال جنبش کارگری در همان حال . اجتماعی و طبقاتی است

 يا شرائط معيشتی و امکانات و اضافی کار الزميش قوا و توان مبارزه خويش کفه توازن ميان که متناسب با آرا

اجتماعی خود در يک سوی و سود سرمايه در سوی ديگر را به نفع اولی و به زيان دومی سنگين تر می سازند کل 

رار می دهند، همزمان با پيکار شالوده قدرت و شيرازه حاکميت سرمايه را نيز به ميزان توانشان مورد هجوم خود ق

برای افزايش دستمزدها بر قانون و قانونيت و ساختار حقوق و نظم سياسی سرمايه نيز می شورند، سازش و 
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همزيستی مسالمت آميز را بنياد مبارزه خويش نمی کنند، بلکه قدرت طبقاتی خود را در مقابل قدرت طبقاتی سرمايه 

کار سرمايه يعنی يکی ساختن سير مبارزات روزمره با جريان واقعی سازمانيابی تعرض به روند . به صف می نمايند

ضد سرمايه داری، با توسعه هر چه بيشتر آگاهی ضد کار مزدی، با هر چه سراسری تر کردن و بين المللی تر 

 برگ الزم نمودن مبارزه، هر چه شفاف تر ساختن افق لغو کار مزدی و در يک کالم يعنی فراهم سازی همه ساز و

درک ما از تعرض جنبش کارگری به روند کار . برای مبارزه ای که بايد به نابودی نظام سرمايه داری منتهی گردد

سرمايه از چنين ابعاد و محتوا و رويکردی برخوردار است و با هر نوع روايت رفرميستی چپ و راست از اين 

 جريان توليد اضافه ارزش متناسب با شرائط و اوضاع و تعرض توده های کارگر به. مفهوم مرزبندی بنيادی دارد

راهکارها يا . چگونگی آرايش قوای طبقات اساسی جامعه سرمايه داری اشکال متنوع و متفاوتی به خود می گيرد

تاکتيک های مختلفی که هيچ يک به طور انتزاعی هيچ توضيحی در باره رفرميستی بودن يا بالعکس سرمايه ستيز 

اعتصاب چرخ توليد و کار را ار کار . اعتصاب يکی از رايج ترين اين راهکارها است. د به همراه ندارندبودن با خو

می تواند به دستاورد معيشتی معينی برای کارگران منتهی . می اندازد، اما شايد حاوی هيچ ضديتی با سرمايه نباشد

اسی بودن صورت گيرد اما سخت رفرميستی و گردد اما از بيخ و بن سازشکارانه باشد، می تواند زير پرچم سي

مماشات جويانه باشد، می تواند تغيير رژيم سياسی و سقوط دولت روز سرمايه را دستور کار خود کند اما باز هم در 

اعتصاب می تواند دستاورد معيشتی مطلوبی به . گورستان رفرميسم مدفون باشد، عکس همه اين ها نيز مصداق دارد

يار سرمايه ستيز باشد، می تواند به هيج دستاوری منتهی نشود اما با باز هم ضد سرمايه داری باشد، همراه آرد و بس

ممکن است شکست بخورد ولی تجلی جنگ عليه سرمايه باشد، نه حد و حدود پيروزی ها و شکست ها، نه طول و 

شاخصی برای تعيين ضد هيچ کدام هيچ » !!نداشتن« عرض مطالبات و نه ظاهر سياسی ضد رژيمی داشتن و 

عين همين مسأله در مورد تمامی راهکارهای ديگر جنبش . سرمايه داری بودن و نبودن يک اعتصاب نمی باشند

مرز سازش با سرمايه و . کارگری يا خيزش ها و شورش های بزرگ کارگران هم به طور کامل مصداق دارد

برنامه .  مرز بسيار شفاف و پردرخشش وعريانی استسرمايه ستيزی برای فعالين ضد سرمايه داری جنبش کارگری

ريزی آگاهانه و سنجيده تعرض به روند توليد اضافه ارزش و کل استخوانبندی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی 

. سرمايه در متن يک استراتژی شفاف ضد کار مزدی تنها شاخص واقعی سرمايه ستيزی برای جنبش کارگری است

ر حال تعطيل در شرائط روز مبارزه طبقاتی و موقعيت کنونی پيکار کارگران، برای توده تصرف کارخانه های د

های کارگر در معرض اخراج اين واحدها تنها راهکاری است که شاخص باال را به بهترين شکل با خود حمل می کند 

معنای  ات مکتبی يا گروهی رفرميست های چپ نما کًال و جدا از تعلق. و در تمامی تار و پود خود متجلی می سازد

ضد سرمايه . ضديت يا عدم ضديت با سرمايه داری را مثل همه مفاهيم ديگر وارونه و با سر سرمايه درک می کنند

داری برای اين ها ضديت با سرمايه و رابطه خريد و فروش نيروی کار نيست، بالعکس صرف جنگ و جدل با 

ضديت برای ما . ار دروغ ضد سرمايه داری به تن ساخته می سازد قدرت سياسی روز سرمايه است که خرقه و دست

ستيز با سرمايه برای ما . و برای طبقه کارگری که به حکم هستی طبقاتی اش ضد سرمايه است معنای ديگری دارد

يعنی تدارک قوا به صورت مستمر و استراتژيک برای تعرض لحظه به لحظه عليه روند ارزش افزائی سرمايه و 

راهکار تصرف کارخانه . ذ راهکارها و تاکتيک هائی که به توسعه و تداوم بدون انقطاع اين تعرض کمک کنداتخا
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های در حال تعطيل به طور قطع برای کارگران اين واحدها در دل موقعيت خاص کنونی تنها تاکتيکی است که همه 

ساسی آنان که با سر سرمايه فکر می کنند يک معضل ا. اين مؤلفه ها و شروط را يک جا در درون خود جمع می کند

تصرف کارخانه . و مبارزه طبقاتی را با عقل سرمايه کندوکاو می نمايند ناتوانی عميق در درک همين موضوع است

اين سير روز مبارزه ميان . های در معرض تعطيل يک سياست ابداعی و دلبخواهی فعالين ضد سرمايه داری نيست

ه است که ملزومات عروج تعرضی و سرمايه ستيز مبارزات توده های کارگر را به اتخاذ طبقات اساسی درون جامع

در حالت نخست . کارگران ممکن است اين راهکار را اتخاذ کنند و ممکن است نکنند. چنين راهکاری پيوند زده است

 شرائط کار و مسير پيکار روزمره خود را بر محور درست مبارزه طبقاتی عليه تعرضات جاری سرمايه به

در حالت دوم اين کار را نکرده اند . زندگيشان و در همان حال عليه شالوده حيات نظام سرمايه داری استوار ساخته اند

و بالعکس به صورت بسيار رقت بار و غم انگيزی خود را و جنبش خود را در پيچ و خم کژراهه ها و ناکجاآبادهای 

ه سرگردان ساخته اند و از هر نوع اثرگذاری نيرومند ضد سرمايه داری حفاری شده ساختار نظم کارگرکش سرماي

شکست حالت دوم قطعی است اما در حالت اول حتی شکست نيز نه گامی به قهقرا که دروازه ای به . ساقط نموده اند

وليد کنيم و محتوای بحث تصرف کارخانه مطلقًا اين نيست که ما کارخانه ای را بگيريم و ت. سوی فتوحات بعدی است

بساط خريد و فروش به راه اندازيم و با سرمايه داران به رقابت برخيزيم و از اين طريق زندگی خويش را اداره 

ما نمی خواهيم تعاونی توليد يا توزيع محصوالت تأسيس کنيم يا يک مرکز کسب و کار در کنار همه مراکز . نمائيم

از اين که بگذريم ما کارخانه را تصرف نمی کنيم که . ه وجود آوريمديگر کار و توليد درون جامعه سرمايه داری ب

حق کنترل و نظارت خويش بر پروسه خريد و فروش نيروی کار خودمان را به دست گيريم و بازرس ديوان 

بحث ما به هيچ !! محاسبات سرمايه در حد و حدود استثمار خود توسط سرمايه داران يا دولت سرمايه داری گرديم

چنين گفتگوها، طرح ها يا راه حل . از سنخ مباحثی مانند کنترل و نظارت کارگری بر توليد و مانند اين ها نيستوجه 

پردازی هائی از ديرباز تا امروز در جنبش کارگری و به طور خاص در محافل سياسی مدعی تعلق به طبقه کارگر 

به و سنخيتی با هيچ کدام از اين راهبردها و وجود داشته است اما آنچه که ما امروز مطرح می کنيم هيچ تشا

چيست طبيعتًا  اينکه محتوای واقعی و کنکرت راهکار تصرف کارخانه های در حال تعطيل . راهکارپردازی ها ندارد

آن را به صورت شفاف تر و مشروح تر باز خواهيم کرد اما پيش از آن بايد بر مرزبندی شفاف خود با همه اين 

اين کار الزم است زيرا رهنمودها و راهکارهای باال متعلقات تاکتيکی و سياسی . ا تأکيد کنيمالگوها و ايده ه

رويکردهائی هستند که سمت و سوی آن ها به هيچ وجه تدارک جنبش کارگری برای تعرض مستمر عليه سرمايه و 

اشاره » کنترل کارگری« م به  موسو در اين زمينه می توان به طرح. سرانجام نابودی نظام سرمايه داری نمی باشد

کنترل کارگری حرف دل کسانی است که راه حل آنها برای جنبش جاری توده های کارگر سنديکاسازی و . کرد

آنان اتکاء . سنديکاليسم است و دورنمای نهائی که پيش روی طبقه کارگر قرار می دهند فقط سرمايه داری دولتی است

اساسًا جنبش کارگری را . اسری ضد سرمايه داری خويش را مردود می دانندتوده های کارگر به قدرت مؤثر و سر

يک جنبش ضد سرمايه داری به حساب نمی آورند و اگر در فرمولبندی های سياسی خود از وجود يک گرايش ضد 

منظور آنان از گرايش ضد سرمايه . سرمايه در اين جنبش سخن می رانند در عمل چنين چيزی را منکر می شوند

داری درون طبقه کارگر به طور واقعی توده های کارگر نيست بلکه فقط کارگرانی است که خود را به دار و دسته 
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جمعيت چند نفری خود را قطب عالم وجود، ناجی و » کنترل کارگری« محافل طرح کننده . آنان آويزان سازند

وهای مستأصل و آلت فعلی به حساب می آورند سکاندار رهائی طبقه کارگر تلقی می کنند و توده های کارگر را نير

فراخوان اينان به طبقه .  صرفًا در تمسک و توسل به فرقه يا فرقه های چند نفری نهفته است که راه نجات آن ها

کارگر به صورت زمينی و در خارج از مدار لفظ بازی ها و شعارپردازی ها آن است که با نظام سرمايه داری و 

نظام يعنی رابطه خريد و فروش نيروی کار مبارزه نکنند، بلکه تمامی جنگ و ستيز خود را در شالوده هستی اين 

اينان می گويند که کارگران همراه با مبارزه سنديکاليستی برای بهبود . مبارزه برای تغيير رژيم سياسی خالصه نمايند

له انتقال احزاب يا در واقع همان فرقه معاش و مبارزه سياسی جهت تغيير رژيم، کل جنبش طبقه شان را تسمه نقا

آن ها می کوشند که با تسخير قدرت سياسی باالخره سرمايه داری دولتی را . خاص خودشان به قدرت سياسی سازند

حرف دل اين جماعت » کنترل کارگری« طرح . جايگزين شکل کنونی برنامه ريزی کار و توليد سرمايه داری سازند

رح آن است که کارگران از اعمال قدرت سازمان يافته شورائی عليه سرمايه خود داری است و مرادشان از اين ط

کنند، در عوض برای احراز مکان شور و مشورت با سرمايه داران و کارفرمايان بر روی دولت روز فشار وارد 

طرح برای رفرميست خاصيت اين . سازند و از اين طريق روند کشمکش برای تغيير رژيم سياسی را نيز تشديد نمايند

تمامی توان و ظرفيت پيکار طبقاتی  های چپ نما اين است که اوًال کارگران عليه سرمايه مبارزه نخواهند کرد، ثانيًا 

خود را برای جا به جائی دولت ها و به قدرت رساندن احتمالی فرقه ها به کار خواهند انداخت، ثالثًا و باالخره اين که 

تلقين خواهند کرد که اعمال قدرت متحد سراسری و شورائی عليه سرمايه کار آنان نيست، به کارگران هميشه به خود 

جای اين کار يا به جای پيکار برای برچيدن اساس سرمايه داری و بساط خريد و فروش نيروی کار بايد برای استقرار 

     . تالش نمايندسرمايه داری دولتی تحت استيال و حاکميت يک حزب ماوراء هستی اجتماعی خويش 

منعکس در ادبيات محافل کنونی چپ حتی در راديکال ترين حالت سنخيتی با رويکرد ضد » کنترل کارگری« طرح 

اين راه حل يا در خدمت هموارسازی راه استقرار سرمايه داری دولتی است و يا به . کار مزدی طبقه کارگر ندارند

ثمار خويش توسط سرمايه را اندکی کنترل کنند و به توشيح نمايندگان کارگران توصيه می کند که ديوان محاسبات است

شورا در گفتگوی آن   بانيان اين طرح بعضًا از سازمانيابی شورائی کارگران هم حرف می زنند اما !! خويش برسانند

يکای ها مطلقًا ظرف اعمال قدرت ضد سرمايه داری آحاد توده های کارگر نمی باشد، شورای آنان يا يک سند

دموکراتيک است و يا نهاد سياسی خاصی است که در روزهای قيام برای جايگزينی احتمالی ماشين دولتی موجود 

سرمايه با حزب سرمايه داران دولتی تالش می کند، به بيان ديگر ظرفی برای مشارکت نمايندگان پارلمانی کارگران 

يک کالم همه چيز هست اما فقط ظرف اعمال قدرت در . در برنامه ريزی رابطه خريد و فروش نيروی کار است

توده های وسيع طبقه کارگر برای تعرض به شريان حيات سرمايه و تحکيم نيرومندتر و نيرومندتر سنگر پيکار 

  . طبقاتی و ضد سرمايه داری کارگران نمی باشد

 بيخ و بن متفاوت با طرح راهکار تصرف کارخانه توسط شوراهای ضد سرمايه داری توده های کارگر راهکاری از

شوراهای مورد بحث ما نه سنديکاهای دموکراتيک هستند، نه تسمه . کنترل کارگری و اين نوع الگوپردازی ها است

نقاله معراج حزب به قدرت سياسی می باشند، نه نقش بازرس امور مالی و ديوان محاسبات سرمايه را ايفاء می کنند 

اين شوراها ظرف اتحاد و همبستگی سازمان يافته ضد . ندگی قرار می گيرندو نه تحت قيمومت هيچ هيأت نماي
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مراد از تصرف کارخانه نيز در اين جا نه اعمال نظارت و کنترل . سرمايه داری همه آحاد توده های کارگر می باشند

ولتی و نه حفاری کارگران بر روند استثمار خويش توسط سرمايه است، نه هموار سازی راه استقرار سرمايه داری د

تونل برای اين که اين کارخانه و آن کارخانه مجزا را از سيطره مناسبات کار مزدی و قانون ارزش و رابطه توليد 

تصرف کارخانه لحظه ای و حلقه ای از لحظات و زنجيره سراسری پيکار طبقه کارگر !! اضافه ارزش خارج ساخت

راهکار را به جنبش ما گوشزد می کند، مجموعه شرائط و اوضاعی  آنچه که ضرورت اتخاذ اين .عليه سرمايه است

است که فضای مبارزه روز ميان توده های کارگر و طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری را از همه سو در 

 ۵٠٠مطابق آمارهای منتشر شده از سوی منابع رسمی دولتی تا همين امروز بيش از . محاصره خود قرار داده است

انه متوسط و بزرگ يا بعضًا کوچک توسط صاحبان آن ها تعطيل شده است و کارگران آن ها يا يک راست به کارخ

صاحبان مراکز . برهوت گرسنگی پرتاب گرديده اند و يا در خطر جدی بيکار شدن و سقوط به چنان ورطه ای هستند

آن ها . دتا و هزارتا هزارتا بيکار می کنندکار و توليد اعم از خصوصی يا دولتی بردگان مزدی سرمايه را صد تا، ص

را در شرائطی قرار می دهند که همه راه های امرار معاش، راه فروش نيروی کار، راه زنده ماندن و ادامه حيات بر 

از اين مهم تر و بسيار بدتر، صاحبان سرمايه و دولت آن ها کارگران را به ورطه ای فرو . روی آنان سد می گردد

. که هر نوع امکان اعمال قدرت و جنگيدن عليه جنايات و سبعيت های سرمايه را هم از آنان سلب می نمايندمی رانند 

وقتی ما از کارخانه اخراج می شويم، وقتی تعطيلی کارخانه در دستور کار سرمايه دار قرار می گيرد، وقتی دولت 

د کارگری خود از جنايت سرمايه دار حمايت می سرمايه با تمامی قدرت نظامی و پليسی و قضائی و ديوانساالری ض

در چنين شرائطی بايد راهی . کند ما عمًال به وخيم ترين و هولناک ترين ورطه بی قدرتی و استيصال سقوط کرده ايم

سرمايه داران و دولت آن ها با تمامی دسيسه پردازی ها و ترفندها . برای خروج از اين گرداب هائل مرگبار پيدا کنيم

ش می کنند تا ما را در پيچ و خم ديوانساالری بی انتهای سرمايه گيج و کر و کور و منگ و سرانجام مآيوس تال

رفرميست ها هم از هر دار و دسته و . سازند تا از اين طريق هر نوع خطر تداوم پيکار ما را از سر سرمايه رفع کنند

ار صاحبان سرمايه و نهادهای نظم سرمايه داری را دکانی که باشند به رغم حرف های متفاوتشان در عمل همان ک

می گويند،  اين ها هم يا نسخه سنديکا می پيچند و سازش با سرمايه را توصيه می نمايند و يا فقط . انجام می دهند

مبارزه کنيد، اعتصاب کنيد، متشکل شويد و فراوان از اين کلی بافی ها سر هم می کنند، بدون اين که هيچ دريچه ای 

در اينجا توده های طبقه ما به طور . به هيچ راهی برای هيچ نوع اعمال قدرت و مبارزه ای پيش روی ما قرار دهند

واقعی با مثلث هجوم هار صاحبان کارخانه ها که بيکار می کنند و به مسلخ گرسنگی پرتاب می کنند، با سرکوب و 

نديکاليسم يا کلی بافی های گمراه کننده محافل رفرميستی رو کشتار و قهر يا اداره بازی دولت سرمايه و باالخره با س

راهکار تصرف کارخانه کوبيدن . همه از ما می خواهند که گرسنگی و مرگ و ذلت را بپذيريم. به رو می گردند

مشتی محکم با دست پرتوان طبقه خود بر تمامی ترفندهای اين مثلث شوم و بازگشائی دريچه ای اميدبخش برای 

برای اين کار قبل از هر . ما تصرف کارخانه را برنامه کار خود می سازيم. از اين وضعيت فاجعه بار استرهائی 

مثل روز می دانيم که سرمايه . چيز با همه تارو پود فکر و زندگی مان در می يابيم که اين کار بسيار دشوار است

نگيد، دولت سرمايه داری با تمامی ارتش و پليس و داران بر سر ريال به ريال سرمايه های کارخانه با ما خواهند ج

سپاه و ديوانساالری و زندان ها و شکنجه خانه ها و ميدان های بی شمار تير عليه ما به خط خواهد شد و سنديکاليست 
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برای پيروزی به اين ترتيب روشن است که تصرف کارخانه کاری است کارستان و . ها ما را سرزنش خواهند کرد

 به همان اندازه شفاف درک می کنيم  اين را نيز. در آن بايد بر همه اين صف آرائی های خصمانه و قهرآميز غلبه کرد

که حتی موفقيت کامل در اين ميدان سر سوزنی ما را از شر استثمار سرمايه و تسلط بشرستيزانه نظام بردگی مزدی 

 خوب می دانيم و با آگاهی و درايت ژرف طبقاتی نسبت به همه اين ما همه اين ها را. خالصی نخواهد بخشيد

در نخستين گام به دنبال ارزيابی واقع بينانه از دشواری راه، يک . موضوعات است که روند کار را آغاز می کنيم

 سازی راست به خاطر می آوريم که تنها نيستيم، ما فقط چند هزار کارگر نيشکر هفته تپه، الستيک البرز، لوله

ما يک طبقه اجتماعی و بين المللی هستيم، ما توده وسيع . خوزستان و صدرای بوشهر يا چينی همگام نمی باشيم

جنبش ما جنبشی در محدوده اين کارخانه و آن کارخانه نيست و . بردگان مزدی در سراسر جهان سرمايه می باشيم

ه تعداد هم زنجيران خويش در فاصله تنگ چهارديواری برای تصرف مراکز کار در حال تعطيل هم نبايد به خود و ب

بالعکس بايد به سراغ همه همسرنوشتان خويش برويم، به سراغ کارگران نفت برويم، در خانه . کارخانه نگاه کنيم

کارگر برق را بکوبيم، سير تا پياز معضالت خويش را با کارگر حمل و نقل و آب و خودروسازی و ذوب آهن و 

و جنوب و کارگران ساختمان و راه و مزارع و توده عظيم بردگان مزدی معلم و پرستار در ميان معادن شمال 

بايد به قدرت ضد سرمايه داری طبقه مان فکر کنيم و برای صف ارائی هر چه عظيم تر اين قدرت دست به . گذاريم

ی کارگر است و در دائره وجود تصرف کارخانه يک راهکار و لحظه ای از روند پيکار سراسری توده ها. کار شويم

تدارک قوا در اين گذر . و قدرت اين طبقه است که توسط اين يا آن گردان از بردگان مزدی به پيش کشيده می شود

اساسی ترين بخش پيکار است و اين کار به نوبه خود در گرو سازمانيابی شورائی هر چه وسيع تر همزنجيران در 

راهکار تصرف کارخانه هر گام موفقيت خود را از درون . ز کار و توليد استهر سطح ممکن و در درون هر مرک

اين تدارک و اين سازمانيابی و همبستگی تضمين می کند و به ميزانی که در اين روند موفق گردد شانس پيروزی 

دقيقًا تصرف کارخانه يک جنبش است و آنچه که پشتوانه پيروزی اين جنبش است . خود را نيز افزايش می دهد

اگر کارگران الستيک البرز يا نيشکر هفت تپه بتوانند کارخانه را . پشتوانه دفاع از دستاوردهايش نيز می باشد

تصرف کنند معنايش آن است که توازن قوای ميان خويش و طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه را در نقطه ای قرار 

مايه داری را به دادن مواد اوليه و مصالح توليد رايگان مجبور داده اند که دشمن را عقب نشانده اند، که دولت سر

کرده اند، که سرمايه داران زير فشار قدرت پيکار کارگران و همبستگی گسترده طبقاتی توده های کارگر راهی سوای 

 از آرايش اگر کارگران کارخانه را تصرف کنند معنايش اين است که به چنين سطحی. تسليم در مقابل آنان نديده اند

قوا دست يافته اند و در چنين وضعی سؤال اساسی اين است که آيا اين کارگران قادر به اداره کارخانه و برنامه ريزی 

توليد نخواهند بود؟ پاسخ سرمايه داران و دولت سرمايه داری و رفرميست ها تاريخًا منفی بوده است، آن ها هميشه 

اما پاسخ فعالين ضد سرمايه داری .  توده های کارگر بر نيامده و بر نخواهد آمدجنجال کرده اند که اين کارها از عهده

تاريخ مبارزه طبقاتی به طور اعم و تاريخ جنبش کارگری ايران و جهان نشان داده است که . هم بسيار شفاف است

رگ و متوسط تعطيل شده  کارخانه بز۵٠٠ما در روزهائی به سر می بريم که بيش از . همه اين ها کامًال امکان دارد

سوای اين ها چند ميليون جمعيت . است و همه کارگران آن ها در ورطه بيکاری و فقر و گرسنگی سرگردان شده اند

طغيان موج جديد بحران سرمايه داری هر چه سريعتر شمار کارخانه های در . بيکار نيز از سابق وجود داشته است
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تا همين لحظه حاضر بيکاری و گرسنگی و فالکت و بی مسکنی .  خواهد دادحال تعطيل را به گونه ای فاحش افزايش

و همه اشکال ديگر سيه روزی کل تار و پود زندگی ما را در کالف خود فرو پيچيده است و موج بسيار سرکوبگرتر 

ائطی قرار توده های طبقه ما در شر. بحران جاری اين وضع را باز هم بسيار وخيم تر و فاجعه بارتر خواهد ساخت

اين وضع سبب شده است که همين االن ما از شاغل گرفته . دارند که خطر نابودی آن ها را از همه سو تهديد می کند

تا بيکار، از کارگر کارخانه و ساختمان و حمل و نقل گرفته تا معلم و پرستار و بردگان مزدی فروشگاهها و معادن و 

طبقه ما اصًال با محدوديت دامنه مبارزه و اعتراض يا با . زه هستيممزارع، همه و همه شب و روز در حال مبار

اين تغيير ريل . بحث اساسی اين است که ريل مبارزات بايد عوض گردد. سکوت و گريز از ميدان جدال مواجه نيست

ع سر راه همان گونه که به کرات گفته ايم و توضيح داده ايم کاری دشوار است اما در همان حال عملی است و موان

حتمًا با خود فکر می کنيم که اگر کارخانه را بگيريم چگونه آن را . قابل جا به جاسازی و از ميان برداشتن هستند

در پاسخ اين . اداره خواهيم کرد و در اولين قدم مواد خام و مصالح الزم برای پروسه توليد را از کجا خواهيم آورد

ه ديگران فکر می کنند و بر خالف آنچه در مباحثی از قبيل کنترل ما بر خالف آنچ. سؤال يک چيز روشن است

کارگری و شوراهای خودگردانی نوع رفرميستی و مانند اين ها طرح شده است مطلقًا قرار نيست يک شبکه خريد و 

اد خام راه ما برای تهيه مو. بالعکس يک جنبش در حال پيکار عليه سرمايه می باشيم!!!. فروش و و تجارت پهن کنيم

بايد دولت سرمايه را مجبور سازيم تا همه اين امکانات را . و مصالح پروسه توليد مثل روز روشن است

برای اين کار احتياج به قدرت . اين تنها راه پيش روی ما است.  حصول هيچ ريالی در اختيار مان قرار دهد  بدون

اتر باشد، پس بايد برای فراهم ساختن اين قدرت يا توان داريم و دامنه قدرت ما بايد از چهارديواری کارخانه مان فر

اين برنامه ريزی را قرار . اين کار نيازمند برنامه ريزی است. مجبور کردن دولت سرمايه داری دست به کار گرديم

نه، اين کار از منظر جنبش ضد . نيست چند کارگر به صورت تک تک يا زير نام نمايندگی همه کارگران بکنند

بايد کليه آحاد توده های ما به ميزان توان و دانش و ابتکار و برد اثرگذاری خود وارد . ه داری غلط محض استسرماي

. هيچ کس نبايد هيچ نوع تسامحی به خرج دهد، هيچ کس نبايد کس ديگری را قيم خود سازد. صحنه مصاف گردند

د، هيچ کس نبايد از زير بار وظيفه شانه خالی هيچ کس نبايد بخواهد يا اجازه دهد که ديگری به جای او بيأنديش

.  هيچ کس نبايد ديگری را نماينده تام االختيار خويش سازد و خود را به مجری تصميمات ديگران تنزل دهد  .سازد

هيچ کس نبايد اجازه دهد ديگران سياست گزار و خودش مجری سياست باشد، هيچ کس حق ندارد قائم مقام ديگران 

ايد با همه تدبير و تالش برای دخالتگری کليه آحاد، برای افزايش ظرفيت تأثيرگذاری سايرين، برای گردد، هر کس ب

ما بايد اين چنين به هم پيوند بخوريم . هموارسازی راه ارتقاء و قدرت دخالت ديگران به هر کوشش ممکن دست يازد

به اين ترتيب . ومات پيکار عليه سرمايه استو اين همان شکل شورائی سازمان يابی و اتحاد کارگری متناظر با ملز

ما بايد قبل از هر چيز شورای ضد سرمايه داری خود را به پا کنيم اما حرف اين بود و همچنان اين است که متشکل 

شدن در چهارديواری کارخانه برای اعمال قدرت عليه دولت سرمايه و سرمايه داران اصًال حالل مشکل نيست، پس 

شورای ما بايد برای جلب حمايت کارگران آب و برق و نفت و حمل و . ت که گام دوم بايد برداشته شوداز همين جا اس

نقل و اتوموبيل سازی و مدارس و بيمارستان ها و دانش آموزان و دانشجويان متعلق به جنبش ضد سرمايه داری طبقه 

  .  بسيج گرددکارگر برنامه ريزی کند و با همه توان برای اجرای عملی اين برنامه
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کسانی که چنين فکر می کنند . حتمًا عده ای خواهند گفت يا در پيش خود می پندارند که اين ها همه خواب و خيال است

مابه ازاء واقعی فکر و نتيجه . حتی اگر از ميان توده های طبقه ما باشند به طور قطع آدم های عقب مانده ای هستند

 دست بگذاريم تا قطار سرمايه داری هر روز هزار هزار ما و بچه های ما حرف اين جماعت آن است که دست روی

نوع اين افکار و استنتاجات و ارزيابی ها يا . را به کوير لوت گرسنگی حمل کند و در آن جا برای هميشه دفن نمايد

اس استصيال متعلق به سنديکاليست ها و رفرميست ها رنگارنگ است يا ناشی از عقب ماندگی و ناآگاهی و احس

. واقعيت اين است که زمينه های الزم برای موفقيت ما در جلب همبستگی و حمايت همزنجيران مان وجود دارد. است

آنان نيز کارخانه هايشان تعطيل شده است، خودشان بيکارند و زنان و . آن ها خود نيز عين مشکالت ما را دارند

هيچ شکی نيست که متقاعد . آن ها هم در حال مبارزه اند. گريبانندفرزندانشان در زير تيغ گرسنگی با مرگ دست به 

ساختن آن ها به تصرف کارخانه وقت و کار و تدبير و چاره پردازی می خواهد، اما همه اين ها شروط حتمی و 

غل از اين بخش توده های طبقه مان که بگذريم دليلی وجود ندارد که کارگران شا. جبری مبارزه طبقاتی می باشند

اگر هم در آغاز چنين کنند ما بسيار مصمم و پيگير برای جلب توافق . مراکز مهم کار و توليد نيز از ما حمايت نکنند

بر سر کارگران نفت فرياد خواهيم کشيد که چرا حاضر بودند نيروی پشت جبهه حزب توده . آن ها تالش خواهيم نمود

برای پس گرفتن لقمه نان فرزندان گرسنه ما از چنگال سرمايه و مصدق و جريانات مشابه شوند اما حاضر نيستند 

عين همين حرف را به ! داران و دولت سرمايه داری با ما يعنی با هم زنجيران اندرونی طبقه خود همراه گردند؟

تصرف کارخانه . کارگران حمل و نقل و آب و برق و ذوب آهن و کارگران همه مراکز ديگر کار و توليد خواهيم زد

آنان که می گويند مواد اوليه را چگونه تهيه می کنيد به مبارزه طبقاتی و برد آن . ما را وارد اين مسيرها خواهد ساخت

ما قرار نيست در تدارک برنامه ريزی رابطه توليد اضافه ارزش و ايجاد شبکه خريد و فروش و رقابت . نمی انديشند

تی خود را هر چه گسترده تر وارد ميدان جنگ عليه سرمايه کنيم و ما می خواهيم قدرت طبقا!!! و بازاريابی باشيم

به هر ميزان که بتوانيم نيروی پيکار جنبش خويش را . هر گام پيروزی خود را با موفقيت در اين تالش گره زده ايم

ون به به ميدان بکشيم خواهيم توانست دولت سرمايه داری را از سنگر مقاومت هار ارتجاعی و سرکوب و حمام خ

  . عقب رانيم و خواست خود برای تهيه رايگان مواد خام و مصالح توليد را بر سرمايه داران و دولت آن ها تحميل کنيم

پاسخ ما اين بار شفاف تر از . پس از آن چه خواهيد نمود. خوب فرض کنيد که توليد کرديد: بعضی ها خواهند گفت

، اگر حمايت الزم برای اين کار را جلب کرديم، اگر سازمانيابی اگر تا مرحله توليد پيش رفتيم. بار نخست است

. سراسری ضد سرمايه داری جنبش توده همزنجير را تا اين سطح به جلو آورديم بقيه امور بسيار آسان تر خواهد شد

يم که تکرار می کنيم و تکرار می کن. نکته اساسی در اينجا نيز اين است که ما در تدارک فروش و تجارت نيستيم

توده های همزنجيری که ما . جنبش توده های طبقه کارگر عليه استثمار سرمايه و عليه اساس بردگی مزدی می باشيم

ما روزهای . را در تحميل خواسته هايمان بر دولت سرمايه ياری دادند در حل مابقی مشکالت نيز با ما خواهند بود

ر نه اين است که در آن روزها آخرين لقمه های نان فرزندانمان را با مگ. پيش از وقوع قيام بهمن را از ياد نبرده ايم

هم تقسيم می کرديم، مگر نه اين است که شرق تا غرب تهران و شهرهای ديگر را زير پا می گذاشتيم تا خون خويش 

 لباسی را هر چه اندک نثار مجروحان و زخمی ها سازيم، مگر نه اين است که در يک چشم به هم زدن تمامی چوب

های درون خانه هايمان را به سه پايه آويختن کيسه های خون در بيمارستان ها تبديل می نموديم، مگر نه اين است که 
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نسل هائی از ما همه اين حوادث را به . تمامی کپسول گاز خانه هايمان را وسيله انفجار پادگان های دشمن می ساختيم

در همين جا اين نکته را هم . مال از اين حوادث پرارج و آموزنده استياد دارند و جنبش ما در سراسر جهان ماال

اضافه کنيم که در آن روزها بدون هيچ افقی، بدون هيچ سازماينابی ضد سرمايه داری، بدون هيچ درک و دريافت 

 اين شفاف کارگری و ضد کار مزدی و بدون هيچ مرزکشی با هارترين و درنده ترين دشمنان طبقاتی خود به همه

سخن از جنبش توده های وسيع طبقه مان عليه . پيداست که بحث امروز بحث ديگری است. کارها دست می زديم

سنديکاليست های راست و رفرميست های رنگارنگ اصًال اين مسائل را . سرمايه و برای محو سرمايه داری است

 و در باره حمايت اتحاديه های کارگری مزدور ندآنان فقط بلدند نامه فدايت شوم برای گای رايدر بنويس. نمی فهمند

آنان به جای رجوع به قدرت عظيم طبقاتی . کاخ سفيد و سرمايه جهانی از ما، دروغ های کثيف شاخ دار سر هم کنند

آن ها . مان يک راست ما را به در خانه سرمايه داران و نهادهای دست ساز سرمايه داری جهانی حواله می دهند

  . اندورنی طبقه ما هستنددشمنان زشت 

ما مبارزه می کنيم، متحد می شويم، شوراهای ضد سرمايه داری بر پای می . به اين ترتيب پاسخ ها روشن است

در اين مسير ما قدرت طبقاتی خود را در مقابل سرمايه به صف می کنيم و . داريم، شوراها را به هم پيوند می زنيم

ا عليه سرمايه اعمال می کنيم، دولت را مجبور می سازيم که مواد خام و مصالح وارد ميدان می سازيم، اين قدرت ر

توليد را برای مان به طور رايگان تهيه نمايد، آنچه را توليد کرده ايم در طبق اخالص به توده های طبقه مان عرضه 

ا از جنبش ضد سرمايه داری طبقه م. می کنيم و آن ها در قبال آن نان فرزندانشان را با فرزندان ما تقسيم خواهند کرد

شرائط و زمينه های .  آغاز می کنيم، به اين جنبش رجوع می نمائيم، رجوع به گای رايدرها را محکوم می سازيم  مان

رفرميست ها نه اين موضوعات و نه . اجتماعی الزم برای رشد و توسعه و تحکيم و قدرت يابی اين جنبش وجود دارد

      .را اصًال نمی فهمندالفبای مبارزه طبقاتی 

تصرف کارخانه های در حال تعطيل در شرائط مشخص و با توجه به اوضاع و احوال معين لحظه ای از مبارزه 

جنبش طبقه کارگر در هر کجا که اين . طبقاتی است و پيروزی آن هر چند اندک پيروزی جنبش کارگری است

اين پيروزی ها . اهد کرد و برای توسعه آن پيکار خواهد نمودپيروزی را به دست آرد، دستاوردهايش را پاسداری خو

کارگرانی که متفق و متحد و از درون يک همبستگی . را پلکانی برای تعرضات بعدی عليه سرمايه خواهد ساخت

 کارخانه را تصرف کنند همه راههای الزم برای ادامه مبارزه، برای ۵٠٠عظيم طبقاتی و شورائی يک يا ده يا 

 ريزی کار و توليد اين واحدها، برای توزيع محصوالت و برای ساير مسائل مربوط به تداوم پيکار را نيز برنامه

اين کارگران البته خود را هم فريب نخواهند داد و بر اين دستاوردها نام الغاء قانون . برنامه ريزی خواهند نمود

ميليون ها بار بهتر و عميق تر ار رفرميست های آنان !!!. و رهائی از استثمار سرمايه نخواهند گذاشت!! ارزش

چپ ظرفيت اين شناخت را دارند که محو سرمايه داری نه در تصرف اين کارخانه و آن کارخانه بلکه متضمن محو 

بحث بر سر گسترش جنبش جاری توده های کارگر عليه . تام و تمام رابطه خريد و فروش نيروی کار خواهد بود

جنگ هائی که .  سر تسليم نشدن، جنگيدن و هموارسازی راه برای ادامه جنگ های بعدی استبحث بر. سرمايه است

نه در عالم الفاظ، نه در حصار تنگ گروه بازی ها بلکه به طور واقعی بر روی زمين مبارزه طبقاتی و بر سر حياتی 

حرف ها داد خواهند زد که حاال مطابق معمول عده ای با شنيدن اين . ترين مسائل زندگی کارگران جريان می يابد
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پاسخ ما اين است که کارگران هميشه و در همه جای . اين کارها مال دوران اعتالء است. دوران اعتالء انقالبی نيست

اين مبارزات مستقل از جدول بافی های اعتال و رکود توسط اين يا آن . دنيا در حال مبارزه عليه سرمايه داری هستند

بحث بر سر دادن پاسخ راديکال ضد سرمايه داری به ملزومات . ست در عالم واقع وجود دارندرفرميست سنديکالي

جنبش کارگری برای . گسترش و ارتقاء اين مبارزات است و مسأله تصرف کارخانه راهکاری در اين راستا است

ئطی به هر ميزان که کارگران در هر شرا. مبارزه عليه سرمايه هيچگاه منتظر طلوع ستاره اعتالء ننشسته است

بتوانند با سرمايه، با استثماری که می شوند، با بی حقوقی و ستم و جناياتی که تحمل می کنند و با همه سيه روزی 

رجوع به طلوع و افول ستاره اعتالء خاص رفرميست های . های ناشی از موجوديت نظام بردگی مزدی می جنگند

نشسته اند تا شرائطی پديد آيد، خود را به کاروان مبارزات کارگران آنان در کمين . چپ و احزاب اين طيف است

برسانند، جنبش آن ها را مصادره کنند و سپس از بخش های اندرونی طبقه خود يعنی طبقه سرمايه دار تقاضای باج 

فاوت با حرف جنبش ضد سرمايه داری حرفی از بيخ و بن مت. خواهی برای يافتن جای پائی در قدرت سياسی بنمايند

  . اين کاسبکاری ها است

 تاکتيک تصرف اين يا آن کارخانه گويا قانون  در آخر کالم شايد الزم باشد يک بار ديگر تأکيد کنيم که تصور اينکه

تاريخًا گرايشات زيادی زير . يک توهم بافی کور مبتنی بر تعقل منحط رفرميستی است!!! ارزش را ساقط می سازد

بحث ما در اينجا !!! اری دولتی را ناقض قانون ارزش و استثمار سرمايه داری قلمداد کرده اندسرمايه د نام چپ حتی 

تصرف کارخانه های در حال تعطيل يک راهکار معين ضد سرمايه . مطلقا توضيح ابتذال اين تئوری بافی ها نيست

اين گذر گامی برای تحکيم سنگر هر گام پيروزی کارگران در . داری در روند پيکار طبقه کارگر عليه سرمايه است

هر گام اين پيروزی در عين حال گامی در جلوگيری . مبارزه و توفنده کردن مبارزه طبقاتی عليه سرمايه داری است

از تشديد فشار استثمار سرمايه، عقب راندن سرمايه داران و دولت آن ها از شرائط کار و معيشت و حقوق انسانی 

  .توده های کارگر است
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  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
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