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ر کاف کن با کارگران کارخانهیسخن  
  ١٣٨٧بهمن دوم شنبه چهار                                                                                             ی هماهنگتهيکم 
 

 
اين گزارش سير . چند سال اخير کارگران کارخانه کنف کار در همين سايت درج شد چندی پيش گزارشی از مبارزات

البالی راه حل يابی  نکات و موضوعاتی نيز در. بسيار شنيدنی و تحسين انگيز بود را تصوير می کرد که  کارزاری

شروع رخدادهای . خود جای بحث جدی دارند ها و چاره پردازی های روز کارگران به چشم می خورد که به نوبه

شخصی به  در اين سال است که.  بر می گردد١٣۶۴است به سال  درون کارخانه تا آنجا که محتوای گزارش مذکور

شدت استثمار آنان را به . دست به اخراج گسترده کارگران می زندمديرعامل کارخانه  نام ايرج زهرابی سرمايه دار

و غيرقابل تحمل  انفجارآميزی باال می برد و فقر و فالکت و گرسنگی دامنگير توده های کارگر را وخيم تر صورت

و سرمايه های انبوه تحقق می بخشد  زهرابی از اين طريق به رؤيای خويش برای انباشتن سودها و. تر می سازد

   .ادامه دهدجاهای ديگربردگان مزدی را درسرمايه و استثمارريز تا کار پيشمی گرددکشورمتعاقب آن عازم خروج از

مصمم و بی پروا اقدام به دستگيری آنان بسيار. وج وی مطلع می شوندخبر خر از در چنين وضعی کارگران کنف کار

دولت سرمايه داری  اصرار و پايداری خويش،فشاررانگيزتر آنکه زيراين مهم تر و بسيار شومی نمايند و از زهرابی

احسان بخش امام جمعه رشت را بازداشت  را مجبور می سازند تا مديرعامل خونخوار مورد حمايت خود و يارغار

. می دهددستگاههای دولتی سرمايه آزاد می شود و به جنايات خود ادامه  زهرابی در پناه حمايت گسترده و فعال. کند

نام  کارخانه را تعطيل می کند تا زير!! به بهانه ساختگی و بی اساس خسارات ناشی از برف ١٣٨٣سال او در

کثيری از کارگران را نيز  او همزمان جمعيت. بازسازی و ترميم آن يک وام چند صد ميليون تومانی دريافت دارد

راه رجوع به سازمان تأمين اجتماعی رادر پيش   آناناخراج می نمايد و برای رهائی از خطر مبارزات خشم آلود

   .روی آن ها باز می کند

 آنان دور. هوشياری از گرفتن بيمه بيکاری سرباز می زنند و به کارخانه باز می گردند با درايت وکارگران کنف کار

گيرند، به کرات در  یجديدی از مبارزه، مقاومت و عصيان عليه صاحب سرمايه و دولت سرمايه داران را از سر م

ايادی و عمال سرمايه و قهر خويش را بر سر مقابل استانداری، تامين اجتماعی و ساير نهادهای دولتی فرياد خشم

 سنگسر را برای چند بار به طور -سازمان می دهند و از جمله جاده رشت  راهبندان های مهمی را. فرود می آورند

بی  ريان اين مبارزات و تعرضات و ابراز خشم و قهرهای روزمره به طورکارگران در ج. سازند کامل مسدود می

اما  قرار می گيرند، امان و پشت سر هم مورد ضرب و شتم ماموران اطالعات و يکان ويژه قوای سرکوب سرمايه

ه سر  کارگر کارخانه ب٢٠٠اخراج ها ابطال می شود و حکم  .آنان از پای نمی نشينند و سرانجام پيروز می شوند

آنان مبارزات خود را برای حصول مطالبات . کارگر به اين اکتفاء نمی کنند توده های. می گردندخويش بازکار

و در  می دهند، زهرابی نيز برای پيشبرد هدف های کثيف کارگرکش خود، به هر تالشی دست می زند ادامه معوقه 
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   .سرمايه سود می جويد نظامی و همه نوعی دولتاين گذر از وسيع ترين و کاراترين حمايت های اقتصادی و 

 اشاره می کند و جنگ و ستيزهای چند ساله کارگران با سرمايه داران و دولت آن ها را گزارش به تمامی نکات باال

 نفر کاهش ۴٠مرز  بر اساس توضيحات بعدی شمار کارگران شاغل کارخانه اينک تا. بسيار خوب تصوير می نمايد

مرگ خويش برای تشديد هر چه مرگبارتر  مايه دار صاحب شرکت که اخيرًا فوت کرده است تا روزسر. يافته است

تر آنان به هر جنايتی دست زده است و در اين گذر به همان گونه  استثمار کارگران و برای بيکارسازی هر چه وسيع

 نيز اينک همان جنايات را با سبعيتوارثان وی . حمايت های بی دريغ دولتی سود جسته است که اشاره شد از تمامی

مشکالت خويش خواستار  کالم آخر گزارش اين است که کارگران برای رفع .و هاری هر چه بيشتر انجام می دهند

اجتماعی شده اند و درست همين کالم آخر  انتقال مالکيت کارخانه از صاحبان خصوصی به سازمان تأمين

در نقل محتوای گزارش و تصميم کنونی توده های کارگر را  فتگوی ماهمزنجيران کارگر است که محور اساسی گ

 اجازه دهيد. اين پيشنهاد و تصميم و چاره گری کارگران از همه لحاظ محل ايراد است به نظر ما .تعيين می کند

. مگفتگو و مشورت کني موضوع را بيشتر باز کرده و به عنوان انسان های هم سرنوشت و هم زنجير پيرامون آن

اجتماعی و دولت قرار است چه مشکلی را حل  اولين سؤال اين است که انتقال مالکيت کارخانه به سازمان تأمين

مالکيت دولت هستند وضعی بهتر از توده های کارگر کارخانه های تحت  نمايد؟ مگر کارگران کارخانه هائی که در

 به کارخانه لوله سازی خوزستان و روزگار. شما خوب می دانيد که چنين نيست! دارند؟ مالکيت بخش خصوصی

 اند، ماهها است که  کارگر شرکت هر نوع تضمين اشتغال خويش را از دست داده۶٠٠. کارگران آن نگاه اندازيد

 هنوز به هيچ   و مبارزات طوالنی مدت آن هافوج فوج کارگران را اخراج کرده اند . دستمزد آنان پرداخت نشده است

بزرگ صنعتی در مالکيت مستقيم سازمان تأمين اجتماعی قرار دارد و از  اين کارخانه. نشده استنتيجه ای منتهی 

سنار و  و جنايت آميزتر اينکه کارگران اخراجی يا در معرض اخراج کارخانه عمومًا از دريافت همه چيز موحش تر

خود نهاد مسؤل پرداخت غرامت  ی کهسازمان تأمين اجتماع. سی شاهی موسوم به بيمه بيکاری نيز محروم مانده اند

سازی و جعل واقعيت ها گروه گروه از کارگران اين شرکت  بيکاری است با توسل به صدها ترفند و توطئه و پرونده

 داستان. آنان تعلق گيرد به کشتارگاه بيکاری، فقر و گرسنگی سرمايه پرتاب کرده است را بدون آنکه هيچ غرامتی به

قديمی و دارای سوابق   کارگر۶٠٠لکان دولتی اين مجتمع عظيم صنعتی عليه هست و نيست جنايات موحشی که ما

سازمان تأمين . اندازه کافی در جريان آن هستيد طوالنی کار اعمال کرده اند بسيار طوالنی است و خود شما نيز به

اکز ديگر کار و توليد را نيز در مالکيت مستقيم شمار زيادی از کارخانه ها و مر اجتماعی سوای لوله سازی خوزستان

متفاوت مشکالت و  کارگران اکثريت قريب به اتفاق اين کارخانه ها در سطوح مختلف و به شيوه های. دارد دست

. مسأله مطلقًا به اين جا ختم نمی شود مصائب همين کارگران لوله سازی خوزستان را تحمل می کنند، اما ابعاد

صنعتی تحت مالکيت مستقيم خود بلکه در اعمال فاجعه آميزترين   کارگران واحدهایسازمان مذکور نه فقط در مورد

 سرنوشت مبارزه و اعتراض کارگران غالب کارخانه های در حال تعطيل هم نقش بسيار اساسی جنايات بر زندگی و

ی خفه کردن صدای برا اين نهاد در تحميل اخراج ها و بيکارسازی ها بر کارگران، در تالش. و کليدی داشته است

دقيقًا دوش به دوش قوای سرکوب با سرمايه  اعتراض و خاموش ساختن شعله های خشم و مبارزه کارگران عاصی

است تا زير لوای پذيرش حق بيمه کارگران اخراجی از طغيان موج  در همه جا کوشيده. داران همکاری کرده است
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 کارگران را به قبول بيکارسازی ها مجبور و متقاعد. و گيردکارگر عليه سرمايه داران جل خشم و عصيان توده های

بيشتر اين مستمری موقت  سازد، همزمان ليست اخراج شدگان مشمول دريافت حق بيمه را در راستای تقليل هر چه

ه کارنامه سازمان تأمين اجتماعی از اين لحاظ ب. نمايد ناچيز يا کًال محروم ساختن کارگران از چنين حقی دستکاری

مثل روز روشن است که آنچه اين سازمان عليه کارگران و عليه . جنايتکارانه است صورت بسيار وحشتناکی سياه و

های رسمی و تحت  حقوق ابتدائی آن ها انجام داده است هزاران بار افزون تر از ميزانی است که در رسانه حق و

آنچه در همين رسانه ها درج شده است  يار ساده بهسانسور دولت سرمايه انعکاس يافته است اما حتی يک نگاه بس

وسيع توده های کارگر و ساقط  استثمار کارگران، بيکارسازی نشان می دهد که اين سازمان در برنامه ريزی تشديد

  .حقوق ساده معيشتی هيچ دست کمی از سرمايه داران بخش خصوصی نداشته است ساختن کارگران از هر نوع

به کارگرکشی ها و سبعيت های سازمان تأمين اجتماعی را تمام کنيم يک نکته مهم  ه تيتروارپيش از اين که اشار

کار و استثمار  توضيح واضحات است که هر چه سرمايه در دنيا است محصول. به اين اشارات اضافه نمائيم ديگر را

رای لحظه ای به اين فکر کنيم که اساسًا شفاف، ب طبقه کارگر بين المللی است اما در متن يا در کنار اين واقعيت بديهی

به عنوان يک تراست بسيار عظيم سرمايه داری و صاحب هزاران کارخانه و  نهادی زير نام سازمان تأمين اجتماعی

بخشی  و مالی، کوه کالن سرمايه های خود را از کجا آورده است؟ عظيم ترين بخش اين سرمايه ها بنگاه مهم صنعتی

کارگر ايران است که بر اساس  توده های چندين ميليونی يا در واقع چند ده ميليونی توده هایاز دستمزدهای ما 

اين . عنوان حق بيمه به سازمان مذکور پرداخت کرده ايم مصوبات زورگويانه و جنايتکارانه دولت سرمايه داری به

 شده است تا در قبال آن به گاه نياز کارگر، توسط سازمان تأمين اجتماعی مصادره بخش از دستمزدهای ما ميليون ها

ما فرود می آورد چيزی  افتادن به ورطه بيکاری، بازنشستگی و معلول شدن يا دهها بليه مهلکی که سرمايه بر سر و

تأمين اجتماعی در رابطه با پرداخت بيمه بيکاری،  در مورد اينکه سازمان. برای امرار معاش خويش دريافت نمائيم

معلوليت و از کار افتادگی با توده های طبقه ما چه می کند، شايد احتياج به  بيمه دوران بيماری وحق بازنشستگی و 

دقيق تر بدانيم  اينها را همه ما با گوشت و پوست خويش بسيار خوب لمس کرده ايم اما برای اينکه. نباشد هيچ بحثی

به شمار کثير کارخانه ها و بنگاههای  ر استسازمان مورد گفتگو با دستمزدهای مصادره شده ما چه کرده است بهت

ترين بخش دستمزدهای مصادره شده ما به سرمايه های حی و حاضر  عظيم. مالی تحت مالکيت اين نهاد نظر اندازيم

همان سرمايه هائی که اينک به صورت زنجيره طوالنی ممتدی از شرکت ها در تملک . است اين نهاد تبديل گرديده

ارقام بسيار موثق و قابل  بر اساس آمارها و. مسأله باز هم نيازمند تشريح بيشتری است. رار داردنهاد دولتی ق اين

 ١٢کارگر در ايران دريافت می داريم يک قسمت از  اعتماد موجود، متوسط دستمزدی که ما توده های شاغل طبقه

به بيان ديگر صاحبان سرمايه اعم . و دولت سرمايه داری انجام می دهيم  داران  قسمت کاری است که برای سرمايه

تومان  دولتی در جريان خريد و مصرف نيروی کار ما و در جريان استثمار طبقه ما در قبال هر يک از خصوصی يا

 تومان اضافه ١١پرداخت می کنند، بيش از   ماه به ما۶ ماه و ۶که به عنوان بهای نيروی کار، آن هم با تأخير زمانی 

 تومان کار انجام شده خود را می گيريم و آنگاه بخشی از ١٢تومان از  ما يک. خويش می سازندارزش يا سود نصيب 

اين بخش  سازمان مذکور به يمن مصادره. بيمه به نهادی به نام سازمان تأمين اجتماعی می پردازيم آن را زير نام حق

نهاد از طريق اين سرمايه ها در مکان  اين. از دستمزد ما به نوبه خود صاحب ميليارد ها ميليارد تومان سرمايه است
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 تومان کاری که انجام دهيم فقط يک تومان ١٢کند و باز هم از هر  يک مؤسسه عظيم سرمايه داری ما را استثمار می

سؤال  با اين توضيحات.  تومان ديگر را به کوه بلند سرمايه های خود اضافه می کند١١نمايد و  به ما پرداخت می

و تعميق سيه روزی های ما کمتر  است که چرا بايد بيأنديشيم که اين سرمايه دار بزرگ در تشديد استثمارواقعی اين 

  !!  است؟از ساير صاحبان سرمايه جنايتکار، مخوف و کارگرکش

 به شهرداری ها. بگذريم ساير نهادهای دولتی سرمايه نيز دقيقًا همين وضع را دارند از سازمان تأمين اجتماعی که

کارگران . اندازيد اه کنيد، به شمار زيادی از مجتمعات صنعتی تحت مالکيت مستقيم دولت سرمايه داری نظرنگ

تمامی سيه روزی های ناشی از قراردادهای  شهرداری ها از لحاظ فقدان هر نوع تضمين اشتغال، از لحاظ تحمل

امنگير طبقه کارگر ايران در اسفبارترين و بيکارسازی ها و همه بليه های د موقت کار، از نظر تعويق دستمزدها و

مطالبه  جمعيت قابل توجهی از کارگران را به جرم» هرسين«در شهرداری . شرائط قرار دارند رعب آورترين

ديگر ايران ماهها است که هيچ  شهرداری خرم آباد و بسياری از شهرهای. دستمزدهای معوقه شان اخراج می کنند

شهرداری خرمشهر به دنبال سال ها کار کردن و استثمار  کارگران.  پرداخت نمی کنندريالی دستمزد به کارگران

 مرگبارترين و ذلت بارترين کارها نه فقط از دريافت دستمزدهای نازل خود محروم مانده شدن و تحمل سخت ترين و

  . ست ااند که هر نفس اعتراضی آنان با هزاران تهديد و تشر و تهاجم قوای سرکوب مواجه شده

سرکوب مبارزات کارگران کارخانه های تحت مالکيت بخش دولتی و يکسانی شرائط  حديث دردناک شدت استثمار و

سرمايه داران   متعلق به  استثمار و بدبختی های اين بخش طبقه کارگر با همزنجيران آنان در مراکز کار و توليد کار و

ما به کرات و به مناسبت های مختلف . است » من کاغذمثنوی هفتاد« خصوصی بسيار طوالنی و به قول معروف 

نه شکل مالکيت سرمايه ها بلکه نفس موجوديت نظام سرمايه داری  توضيح داده ايم که معضل ما توده های کارگر

از اينکه يک فرد خاص، يک شرکت سرمايه گذاری، يک بنگاه عظيم صنعتی يا دولت  سرمايه دار مستقل. است

سرمايه ای است که قيافه .  است تشخص يافته سرمايه و باز هم سرمايه، سرمايه ، در همه حالداری باشد سرمايه

قطعی  آنچه سرمايه دار می کند حکم. بنگاه و مؤسسه و سازمان و نهاد را به خود گرفته است ظاهری آدميزاد يا يک

نياز سودجوئی و ارزش افزائی هر   کهاو به عنوان سرمايه دار فقط کارهائی را انجام می دهد. و حتمی سرمايه است

اين حرف از بيخ . سرمايه دار تا سرمايه دار با هم فرق دارند ممکن است کسی بگويد. چه بيشتر و بيشتر سرمايه است

نقاب  سخن دشمنان نقابدار يا بی. اين حرف ما کارگران نيست. ساز و سخت گمراه کننده است و بن دروغ، غلط، توهم

نظام سراسر گند و خون و وحشت و  ن منفور نظام بردگی مزدی و عامالن آگاه يا ناآگاه تحميل اينما، سخن مدافعا

دار بودن هيچ تفاوتی با هم ندارند زيرا اين وجود آنان به  صاحبان سرمايه به اعتبار سرمايه. کشتار بر طبقه ماست

 می کند، تصميم می گيرد، تعيين سياست می کند نيست که برنامه ريزی  متشکل از انسان ها عنوان يک انسان يا نهاد

همه حاالت فقط سرمايه يا  در. نه، مطلقًا چنين نيست. و برنامه ها، سياست ها و تصميمات را به اجراء می گذارد

است که ملزومات موجوديت، توسعه، تحکيم و  همان رابطه خريد و فروش نيروی کار، رابطه توليد اضافه ارزش

دولتی خود کشت می کند و پرورش می دهد، به انديشه و سياست و   در مغز صاحبان خصوصی ياماندگاری خود را

 سرمايه دار دقيقًا سرمايه است که فکر می کند، حرف. مذهب و مرام آنان تبديل می کند فرهنگ و اخالق و سنت و

پرتاب می نمايد و به همه  نگی بيکار می سازد، به کوير گرس می زند، جنايت می کند، کشتار می نمايد، کارگر را
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   .کارهای ديگر دست می زند

بحث ها . شکل مالکيت سرمايه و دولتی بودن يا خصوصی بودن سرمايه ها نيست سخن مطلقًا بر سر سرمايه دار،

می کشد  سر سرمايه است و هر کسی که گفتگو را به نوع تملک سرمايه و تفاوت ميان سرمايه داران همه و همه بر

تعريف . ضد سرمايه داری ماست ا ناآگاه خدمتگزار سرمايه و دشمن ما توده های کارگر و جنبش طبقاتی وآگاه ي

و استثمار کارگر، رابطه ساقط ساختن بردگان مزدی از  سرمايه رابطه توليد اضافه ارزش. سرمايه بسيار روشن است

منشأ موجوديت سرمايه کار پرداخت .  استاختيار و کل هستی آزاد اجتماعی خويش هر نوع حق و حقوق و آزادی و

خارج شده است و  کاری است که ما انجام داده ايم، بخشی از عمر و زندگی ما است که از دسترس ما. است نشده ما

سرمايه يعنی همين حاصل کار و استثمار . است به قدرت خداگونه مسلط بر ما و بر تمامی هست و نيست ما تبديل شده

به وحشيانه ترين شکل استثمار می کند، بهای نيروی کار ما را تنزل می   کار ما را می خرد، ما راما است که نيروی

هر چه اندک  دهد، فشار کار ما را باالتر و باالتر می برد، توليد هر چه عظيم تر را بر گرده شمار  و تنزل می  دهد

ميليون بيکار می نمايد و در همه اين حاالت و  يونتر توده های طبقه ما سنگين می سازد، ما را هزار هزار و گاه ميل

به کوهساران سر به . ها خود را فربه تر و نيرومندتر و مسلط تر می گرداند در تمامی اين فراز و فرودها و پيچ و خم

که در نقش  همه محصول مستقيم کار و استثمار ماست. سرمايه در ايران و در سراسر جهان نگاه کنيد فلک کشيده

و مفلوک و مستأصل و گرسنه و بيمار  درترين خدای هستی، توده عظيم چند ميلياردی طبقه ما را اينسان سيه روزمقت

  .  ساخته استو بی خانمان و بيمار و فاقد هر نوع امکان و توان

   !همزنجيران
احبان انتقال مالکيت کارخانه از ص. و دولتی بودن سرمايه ها نيست مشکل به هيچ وجه در خصوصی بودن

 از اين ستون« ضرب المثل معروف . تأمين اجتماعی به طور قطع عالج هيچ دردی نمی باشد خصوصی به سازمان

خويش و نسل های آتی خود را  ما نمی توانيم کل زندگی. نيز مطلقًا مشکلی را از زندگی ما حل نمی کند» به آن ستون

جستجوی راه چاره در ميان . ستون آويزان سازيم نبه دار فرصت خواهی واهی و بی اساس ميان اين ستون و آ

اينکه ما اساس کار را بر ضعف و فروماندگی خود . چيز را ثابت می کند مالکيت خصوصی و دولتی سرمايه فقط يک

دامنگيرمان را به اين  به بيان ديگر وضعيت موجود را امری مقدر تلقی کرده ايم و راه چاره از مصائب .قرار داده ايم

کارنامه مبارزات چند ساله . موفقيتی دست نمی يابيم پيداست که از اين طريق به هيچ.  احتمال واهی گره زده ايمو آن

سخن و در همان حال بهترين شاهد بر نادرستی چاره پردازی های استيصال آميز  شما خود گوياترين سند حقانيت اين

نموده ايد، دولت  ، سرمايه دار مدير عامل شرکت را دستگيردر اين چند سال به طور مستمر پيکار کرده ايد شما. است

ها و اعتراضات و راه پيمائی ها و راهبندان  اين سرمايه دار کرده ايد، تحصن سرمايه را مجبور به زندانی ساختن 

ر کجا در ه. تمامی سير چند ساله مبارزات شما بسيار بسيار برجسته است يک چيز در. های مهمی را سازمان داده ايد

نبوده است  طبقاتی خويش اتکاء نموده ايد موفقيت هائی نيز به دست آورده ايد و در هر کجا که چنين که به قدرت متحد

زند که برای حصول هر اندازه از  همه چيز با صدای بلند فرياد می. به طور قطع موفقيتی نيز حاصل نگرديده است

يا هر خواسته ديگر بايد اساس کارمان اتکاء به قدرت متحد  اشتغالمطالبات خود، برای گرفتن حقوق معوقه، تضمين 
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      .خويش باشد و متشکل ضد سرمايه داری

  !هم زنجيران
بايد عزيمت از ضعف و فروماندگی را کنار بگذاريم . بيشتر در پيش روی خود نداريم بخواهيم يا نخواهيم، ما يک راه

آنگاه راه چاره روز ما برای  اگر چنين کنيم. گاه مبارزات خود سازيمبايد اتکاء به قدرت متحد طبقاتی را تکيه  و

از سرمايه داران خصوصی به دولت سرمايه داری و  خروج از وضعيت موجود نه درخواست انتقال مالکيت کارخانه

ايد ما ب. کارخانه توسط شورای کارگری ضد سرمايه داری خودمان خواهد بود سازمان تأمين اجتماعی، بلکه تصرف

تعطيل و  بايد از طريق اين شورا با کارگران همه کارخانه های در حال. برپائی شورای خويش شويم دست به کار

قدرت کل طبقه مان پيوند زنيم و بايد کل  بايد قدرت خود را به. کارگران همه مراکز کار و توليد ارتباط برقرار کنيم

ما می توانيم با اتکاء به اين قدرت، دولت را . ی به صف سازيمدار اين قدرت را در مقابل سرمايه و نظام سرمايه

خواهيم  ما. مواد خام و مصالح توليد را به طور کامًال رايگان در اختيار شورای ما قرار دهد مجبور کنيم که کليه

. ی کنيمهمزنجيران برنامه ريز توانست کار توزيع محصوالت توليدی خود را در ارتباط شورائی و تنگاتنگ با همه

  .تضمين نمائيم ما تنها از اين طريق می توانيم بقای اشتغال خود را نيز

   

  مطبقه کارگر متحد شوي حول منشور مطالبات پايه ای   
  مآوري جلوگيری از بيکاری، کارخانه های در حال تعطيل را به تصرف خود در برای

  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته

  ١٣٨٧ بهمن ١
http://www.hamaahangi.com  
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