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جسنند ی هایحرکت متحد کارگران نساج  

 
١٣٨٧م شهريورچهار بيستشنبه يک                                              )تهرانمنطقه ( ی هماهنگتهيکم   

  
. دادند سه کارخانه مهم نساجی در شهر سنندج در طول روزهای اخير دامنه مبارزات خويش را گسترشکارگران 

يافته و برنامه ريزی شده در  کارگران نساجی کردستان، غرب بافت و پرريس دست در دست هم به گونه ای سازمان

فرياد اعتراض عليه مظالم سرمايه خواستار پرداخت فوری  خيابان های سنندج به راه پيمايی پرداختند و با سردادن

 تا. حرکت متحد کارگران بسيار ارزنده و اميدبخش است. اشتغال و ادامه کار خويش شدند مطالبات خود و تضمين قطعی

عقب نشينی زده اند و با  سرمايه و از جمله اداره کار در مقابل اين خيزش جمعی دست بههمين جا نهادهای دولتی 

. گرفتن ژست های دروغين به نفع کارگران شده اند احساس خطر از گسترش اين مبارزات دست به کار وعده و وعيد و

ا برای بازگشت به کار کارگران خشم کارگران اين چنين وانمود می کنند که گوي عمال دولتی سرمايه با مشاهده عروج

تالش کرده  آن ها همچنين!! و نساجی کردستان به سر کار خويش مترصد فشار عليه سرمايه داران هستند غرب بافت

مبارزات کارگران از . متقاعد سازند اند تا با سالح وعده و ترفند کارگران پرريس را به ختم اعتصاب و شروع کار

پافشاری بر تحقق مطالبات، ادامه پيکار، تحکيم پايه . برخوردار بوده است  نقاط قوت اساسیآغاز تا امروز از پاره ای

اهميت هستند  گسترش همدلی، برنامه ريزی اعتراضات متحد و دسته جمعی و نوع اين راهکارها همه واجد های اتحاد و

مبارزات اکنون در موقعيتی قرار گرفته  اين. و همگی وجوه واقعی قوت مبارزات روز کارگران را به نمايش می گذارند

گرو هوشياری، ابتکار عمل و توسل به راهکارهای مؤثر و  است که تضمين تداوم يا هر سطح از پيروزی آن در

غرب بافت با بازگشت چند کارگر موافقت کرده است و در مورد بقيه بيکارشدگان به  سرمايه دار صاحب. کارساز است

وعيدهای توخالی  در مورد کارگران نساجی کردستان جز وعده و.  بيکاری اکتفا کرده استوعده چند ماه بيمه دادن

   .ديگری در دست توده های کارگر نيست نهادهای دولتی يا حرف های اين يا آن دولتمرد فريبکار سرمايه هيچ چيز

جنبش کارگری  صل از تاريخدرست از روند مبارزات کارگران از آغاز تا امروز به عالوه کل تجارب حا جمع بندی 

سالح دست ما برای گرفتن هر ميزان از  بين المللی به ما می گويد که اعمال قدرت و فشار دادن گلوی سرمايه تنها

اعمال قدرت توانسته ايم عمال دولتی سرمايه را مجبور کنيم که برای رفع  ما تا اينجا در همين سطح از. مطالباتمان است

گويا می   همه سو به دست و پا افتند و با دروغ و ترفند و عوام فريبی وانمود کنند کهسرمايه از خطر از سر

تشخيص داده اند که بايد ولو بسيار مزورانه  صاحبان سرمايه نيز با تبانی دولتمردان.  کاری به نفع ما انجام دهند  خواهند

 در اين حلقه از زنجيره تداوم مبارزه سه نکته در اين جا و. را بپذيرند و عوام فريبانه برخی عقب نشينی های محدود

 انداختن طناب نخست اين که هر نوع باور به هر ميزان دخالت نهادهای دولتی به نفع ما. پيش روی ماست بسيار مهم در

ابراز قدرت ما وارد ميدان شده اند و آن ها فقط با احساس وحشت از گسترش اعتراض و . دار بر گردن خودمان است

. ظاهرًا بر خالف ميل کارفرمايان بر زبان می رانند دروغ محض است ل و وعده ای که می دهند يا هر حرفی کههر قو

که توافق  نکته دوم اين. اين تالش ها رفع خطر پيکار توده های طبقه ما از سر سرمايه داران است هدف آن ها از همه



 

 

. نيز فاقد هر نوع ضمانت اجرائی است تضمين اشتغال آتیاحتمالی صاحبان سرمايه با اين يا آن خواست ما در مورد 

دار يا دولتمرد سرمايه انجام می دهند، تاکتيک مشترک روز آن ها  واقعيت اين است که همه آنچه اينان اعم از سرمايه

 سومين و مهم ترين نکته اين است که. ما و خريدن فرصت برای اجرای نقشه های خويش است برای غلبه بر مبارزه

. اعمال قدرت عليه سرمايه است ادامه پيروزمند مبارزات ما مستلزم تداوم رشد يابنده شيوه ها و راهکارهای کارساز

است که اوًال توانايی ما برای توسل به راهکارهای تعيين کننده  مبارزات تا کنونی ما در مجموع شرايطی را پديد آورده

مؤثرتر  ت بن بست های سر راه آن به اتخاذ اين راهکارهای کارسازتر وبرده است و ثانيًا شکس تر و مهم تر را باال

کارخانه نساجی کردستان،  ما بايد درست در بطن همين مبارزات خود را برای تصرف هر سه. موکول گرديده است

بخش بسيار در ازای بازگشت چند نفر ما به کارخانه،  دولت سرمايه در تدارک است تا. غرب بافت و پرريس آماده کنيم

سئوال مهم پيش . وام های سنگين و ساير کمک ها به صاحبان سرمايه تقديم کند عظيمی از محصول کارمان را در شکل

اين کارخانه ها،  است که چرا ما صاحبان واقعی اين کارخانه ها، ما توليد کنندگان واقعی سرمايه های کل روی ما اين

در مبارزات تا کنونی خويش نشان داده ايم به  زنيم؟ چرا ما همان گونه کهدست به تصرف آنچه خود توليد کرده ايم ن

عليه سرمايه متوسل نشويم؟ چرا ما دولت سرمايه داری را مجبور نکنيم که  اعمال قدرت وسيع تر و سازمان يافته تر

ما آن ها . مال ماست ه هاتسهيالت و امکانات را به صورت کامًال رايگان در اختيار خودمان قرار دهد؟ کارخان همه اين

سرمايه داران و دولتمردان سرمايه در . ساليان دراز ماست تمامی دار و ندار آن ها حاصل کار و استثمار. را آفريده ايم

 اين کارها و ترفندها. صورت مصلحتی و تاکتيکی دست به اين يا آن عقب نشينی می زنند  مقابل موج خشم و قهر ما به

گسترش مبارزه و تضمين کننده موفقيت  وظيفه روز و گام کنونی. تا اينجا بسيارخوب جلو رفته ايم. دهدنبايد ما را فريب 

ما در اتحاد با هم توانسته ايم سرمايه . تصرف هر سه کارخانه است ما تدارک آگاهانه و سنجيده و برنامه ريزی شده

  با تشکيل شوراهای ضد سرمايه داری برای.دولتی را مجبور به شنيدن حرف های خويش کنيم داران و نهادهای

تشويق کارگران نيشکر  تصرف هرسه کارخانه، با روی کردن به همه همزنجيران خويش در سراسر ايران و جهان، با

کارخانه درحال تعطيل ديگر به انجام کارهای ما برای  ٢٠٠هفت تپه، الستيک البرز، لوله سازی خوزستان و کارگران 

می توانيم » منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران«سازمانيابی سراسری حول  ی خود، باتصرف کارخانه ها

بقيه . گذرگاه است موفقيت مبارزه طبقاتی ما درگرو عبور از اين.  به کلی عوض کنيم روز جنبش طبقه مان را موقعيت

   .راه ها به گورستان تسليم و سازش ختم می شود

  !شکل شويمعليه سرمايه متکارگران 

  !جلوگيری از بيکاری، کارخانه های درمعرض تعطيل را به تصرف خود درآوريم برای
  )منطقه تهران(هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری  کميته
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