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  ؟کاغذ پارس چه می گذرد و کارگران چه بايد بکننددر کارخانه 

 
  ١٣٨٧هم مهر دشنبه چهار                                                                               )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم

 

 
 کارگر اخراج شده اند و شمار ٢٣٠٠کاغذ پارس حدود در کارخانه 

 نفر کاهش يافته ١٢٠٠به  ٣۵٠٠فروشندگان نيروی کار در آن از 

 جمعيت عظيم کارگران اخراجی دچارهولناک ترين وضعيت. است

معيشتی هستند و مبارزات آن ها برای بازگشت به کار به هيچ نتيجه 

، حق سختی کار و همه اوالد، حق اضافه کاری حق. ای نرسيده است

کارگران را تشکيل می دهد  آنچه که بخش های پيوسته دستمزد نازل

 دستمزدها به سطحی سقوط کرده است که. همه و همه قطع شده اند

مدير کارخانه نماد » راد مهدی« . حتی برای پايين ترين سطح زندگی يا برای نان بخور و نمير هم کفاف نمی دهد

می کند عليه توده های کارگر انجام می دهد و هر  او هر چه اراده.  در لباس آدميزاد استقدرت بی مهار سرمايه

او به جمعيت وسيعی از بيکار شدگان اعالم . است بر کارگران تحميل می کند جنايتی که الزمه افزايش سود سرمايه

ر به اصطالح بازنشسته و بيکار تا اما اين شمار کثي. هستند در شمار بازنشستگان يا بازخريد شدگان  کرده است که

   .دريافت نکرده اند امروز حتی يک ريال حقوق

کارخانه و اخراج  او اينک تصميم به تعطيل کل. بی مهار سرمايه به همه اين ها هم اکتفا نکرده است خدايگان قدرت

همه .  تعطيل خواهد بود ماه٢کارخانه برای  در شروع ماجرا اعالم کرد که.  کارگر باقی مانده گرفته است١٢٠٠

در وضعيت جاری جهنم سرمايه داری ايران . توطئه ای عظيم در کار است کارگران به محض شنيدن خبر دريافتند که

کارگران  .که چند و چون ترفندبازی ها و دسيسه پردازی های سرمايه داران را نداند و حدس نزند کمتر کارگری است

سازی خوزستان بسيار خوب متوجه  لخ همزنجيران خود در نيشکر هفت تپه و لولهکاغذ سازی پارس با داشتن تجربه ت

. هميشگی شرکت و بيکارسازی مادام العمر آنان است  ماه تعطيل کارخانه نيرنگی برای تعطيل٢بودند که بحث 

به اعتصاب آنان دست . واکنش حاد و شروع مبارزه وسيع و متحد ترديد نکردند کارگران به همين دليل در ضرورت

سرمايه . کردند انديمشک به اهواز را بستند و عبور و مرور وسايط نقليه در اين جاده مهم تجاری را قطع جاده. زدند

آن ها کوشيدند تا با . پاسخ ترجيح دادند داران و دولتمردان سرمايه در مقابل موج اعتراض کارگران سکوت را بر

چند روز بعد يعنی دوشنبه نهم شهريور . کارگران را فرونشانند نسالح سکوت و بی تفاوتی توفان خشم و عصيا

 آنان در همه اين مدت خواستار. فرمانداری شهر دست به تحصن و تشکيل اجتماع زدند کارگران در مقابل دفتر

ر نطفه ترفند سرمايه دار را د جلوگيری از تعطيل کارخانه و تضمين اشتغال خود بودند و آگاهانه می کوشيدند تا شايد

تعطيل کارخانه تمامی توان اعمال قدرت عليه سرمايه داران  کارگران اين را خوب درک کرده بودند که با. خفه سازند
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 آن پس آنان نه متوقف کنندگان چرخه توليد و نه صاحبان قدرت الزم برای از کار انداختن از آن ها سلب می شود و از

کارگران به . خواهند بود ر خارج از ميدان واقعی تقابل و اعمال قدرتچرخ سودسازی سرمايه بلکه مشتی توده بيکا

شدند و درست در پيچ و خم همين کشاکش ها بود که  همين دليل دست به کار سازماندهی مقاومت مؤثرتر و نيرومندتر

  درون مقر قدرتپنداشتند پرده از توطئه سياه کارگرکش خود برداشتند و از  مالکان شرکت همان گونه که کارگران می

  .  شودخود پيام دادند که کارخانه برای هميشه تعطيل می

کارگران  بسياری از. کارخانه کاغذ سازی پارس اينک در خانه تک تک کارگران شيون به پا کرده است خبر تعطيل

به زندگی را در فرزند هر روزنه اميد  خطر بيکاری و گرسنگی زن و. با شنيدن وقوع حادثه زار زار به گريه افتادند

مقاومت سخن می رانند و در اين ميان تمامی بحث بر سر اين  همه از ضرورت. برابر چشمان آنان تاريک کرده است

بر ترفندهای جنايتکارانه صاحبان سرمايه کدام است؟ تشخيص درست و پخته اين راه  است که راه مقاومت و غلبه

   به راستی چه بايد کرد؟. کارگران کاغذسازی پارس است روزترين مسئله و سرنوشت ساز  کننده ترين تعيين

پارس و نيشکر  کارخانه کاغذسازی. نهادهای دولتی و اعجاز دولتمردان اميد ببنديم؟ اين فقط فاجعه است آيا به دخالت

ر سر و تمامی فجايعی که تا امروز ب هفت تپه و لوله سازی خوزستان درمالکيت و مديريت دولت سرمايه داری است

انتظار گره گشايی از اين نهادها . آن ها برنامه ريزی شده است کارگران آن ها رفته است توسط دولتمردان و عوامل

 بلکه آه و ناله پر از استيصال و حقارت در بارگاه قدرت. دزد پيش رئيس دزدان هم نيست ديگر حتی بردن شکايت از

نه راه بلکه بيراهه ای است که  اين. ب گرسنگی و ذلت پرتاب کرده اندنيروها و کسانی است که مستقيمًا ما را به منجال

   .جز بالتکليفی و سرگردانی نتيجه ای ندارد

ما و زير  و از سنديکاسازی سخن بگوييم و به چند نفر فرصت طلب فرقه باز اجازه بدهيم که به نام برويم بنشينيم

اين سنديکا و سرنشينان آن چه کنند  که!  دستکی راه اندازند؟پوشش چيزی به اسم سنديکای کارگری برای خود دفتر و

ما اشتغال و دستمزد و معيشت و نان فرزندان نخواهد شد و در  و چه آشی برای ما بپزند؟ اين کار بی ترديد برای

 خیاين حادثه در بر. کار عوام فريبانه ای برای مشتی سودجو و جاه طلب خواهد گرديد بهترين حالت دکان کسب و

وگورکردن قدرت پيکار توده های  جاها روی داده است و حاصل آن فقط سوء استفاده زشت از نام همزنجيران ما و گم

  .  رفتن استاين راه نيز به دنبال نخود سياه. طبقه مان بوده است

پشت سر هم آن  تحصن ها و راه بندان ها و تجمعات اعتراضی خشک و خالی تاکنونی بسنده کنيم و روزها آيا به همين

 در اين صورت، سرمايه داران و نهادهای دولتی آن ها در. کسی به داد ما نخواهد رسيد  بازهم ها را تکرار نمائيم؟

فرسوده شويم و دست از  بهترين حالت سياست صبر و انتظار در پيش می گيرند و می گذارند تا ما خسته و مأيوس و

صفوف متحد ما متالشی شود و آنگاه در يک  فشار يأس و خستگی و عجزصبرمی کنند تا زير . اين کارها برداريم

   .درهم می کوبند هم  شبيخون جنايتکارانه باقی مانده مقاومت ما را

   پس چه بايد بکنيم؟  
اما . نظر می آيند اين جا گفتيم و شايد هم بسياری راه های مشابه ديگر در مجموع راه حل های آسانی به راه هايی که تا

فقط به همين . آزموده ايم و به نتيجه نرسيده ايم ما نه يکبار بلکه صدها بار و نه يک جا که در سراسر ايران آن ها را

 .همسرنوشتان ما در نيشکر هفت تپه همه اين کارها و بسيار بزرگ تر از اين ها را کردند .اطراف خود کمی نگاه کنيم
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روزها به تحصن . کردند به همه جا شکايت. د پرشکوه خود بارها جاده ها را بستندبا جسارت و شهامت و اتحا

آنان همچنان ادامه می دهند ولی تاکنون به هيچ نتيجه  .به چند نفر فرصت دادند که به نامشان سنديکا بسازند. پرداختند

 در لوله وند را همزنجيران ديگر ماعين همين ر. دستمزدهای معوقه خود را نگرفته اند حتی. مطلوبی دست نيافته اند

در هيچ کجا تا لحظه  سازی خوزستان، الستيک البرز و صدرای بوشهر و بسياری جاهای ديگر پشت سر نهادند ولی

اين . موفقيت در پيش روی آن ها ديده نمی شود حاضر موفقيت مهمی به دست نياورده اند و چشم اندازی هم برای کسب

     .های طبقه ما در همين شرايط حاضر و روزهای گذشته و حال است نده مبارزات تودهراه ها همه تجربه های ز

  !همزنجيران
بايد به راستی خطر کرد و مراد . که بايد چاره ای ديگر انديشيد همه چيز فرياد می زند  باال را رفته ايم و همه راه های

بيکاری و  پيداست که مبارزه با.  برای تيرباران نيستاستقبال از مرگ و رفتن جلو گلوله و آمادگی از خطر کردن فقط

منظور ما از خطر کردن در اينجا نه اين ها  اما. از گرسنگی نمردن همه اين ها را دارد و بايد پذيرای همه اين ها بود

هايی بايد دست به کار. های مهم تر و سخت تر و سهمگين تر روی کنيم بايد به چاره پردازی. بلکه چيز ديگری است

گرسنگی بايد  همه ما می دانيم که برای مبارزه با بيکاری و نمردن از. کمتر به آن ها پرداخته ايم بزنيم که تا کنون

دولت آن را ها به قبول خواسته های خود  ما بايد سرمايه داران و. قدرت داشت و بايد به طور واقعی اعمال قدرت کرد

اعتصاب و راه بندان و تحصن و راه پيمايی همه شکل های اعمال  . ماستاين مسئله کليدی پيکار روز. مجبور کنيم

يک  اين ها همه بايد به. اما کافی نيستند. بسيار کارسازی برای پيشبرد مبارزات ما هستند قدرت ما و راهکارهای

جبور به پذيرش و دولت را م محور مهم تمرکز و اعمال قدرت تعيين کننده پيوند بخورند تا بتوانيم صاحبان سرمايه

موضوع هيچ . داران و دولت را اندکی بشکافيم در اين جا الزم است مجبور کردن سرمايه. حرف های خويش کنيم

بندرعباس به مناطق مختلف ايران، در طول يک هفته دست از کار بکشند بخش  اگر کارگران راننده جاده. پيچيده نيست

فروشگاه ها و تجارت  به احتمال زياد بسياری از. مل از کار خواهند افتادکار و توليد در ايران به طور کا اعظم مراکز

دولت آن ها چنين خيزشی را تحمل نخواهند کرد  صاحبان سرمايه و. خانه های مهم سرمايه داران هم تعطيل خواهد شد

 يا دست به عقب نشينی يا متوسل به سرکوب می شوند و: انتخاب خواهند کرد  و در مقابل آن يکی از اين دو راه حل را

به نتيجه رسيده  در حالت دوم کارگران به طور موقت و در سطح انتظار روز. مطالبات آنان را می پذيرند می زنند و

تهاجم نيروی سرکوب، کارگران تمامی  فکر کنيد که به محض. اند و در حالت اول با خطر شکست مواجه می شوند

باز فکر کنيد که کارگران برق همه شهرستان ها به دولت سرمايه  ا برخيزند وپااليشگاه های نفت به حمايت از آن ه

ترديد  بی. سرکوب رانندگان حتمًا برق همه کارخانه ها و دواير دولتی را قطع خواهند کرد اخطار کنند که در صورت

. کارگران می شوندخواسته های  اگر چنين حادثه ای رخ دهد سرمايه داران و دولت مجبور به عقب نشينی و قبول

آنان . به روند کار و توليد سود سرمايه مستقيم حمله کرده اند چراچنين است؟ زيرا اوًال کارگران راننده با اعمال قدرت

رانندگان  ثانيًا. کار انداخته اند و اين وضع برای صاحبان سرمايه و دولت قابل تحمل نيست چرخ کار و توليد را از

همزنجيران خويش در نفت و گاز و برق و آب و  اس دست تنها نمانده اند و از حمايت نيرومندکاميون های جاده بندرعب

ما برای مجبورساختن دولت به قبول خواسته هايمان به اين هر دو . اند خودروسازی و جاهای ديگر برخوردار شده

شرايط کنونی ما   انتخاب کنيم و دربايد اوًال محور واقعی تمرکز قدرت عليه سرمايه را درست. داريم عامل سخت نياز
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عده ای . محور اعمال قدرت می دانيم تصرف کارخانه برای کارگران کارخانه های در حال تعطيل را مناسب ترين

تصور آنان اين است که . بسيار وارونه ای برداشت می کنند معنای اين حرف را درست نمی فهمند و آن را به صورت

ساختمان کارگاه و بعد دست روی دست گذاشتن و سرگردان ماندن که ای وای چه خاکی  تصرف کارخانه يعنی گرفتن

کسانی که اين چنين می  کو مواد اوليه؟ پول از کجا بياوريم و کارخانه را چگونه راه اندازيم؟!! خود بريزيم به سر

. يت پيکار توده های کارگر نيستندجنبش کارگری و ظرف پندارند معنای مبارزه طبقاتی را درک نکرده اند و قادر به فهم

اوال ما تصرف . آنچه که اينان می پندارند بلکه چيز کامًال متفاوت ديگری است معنای واقعی تصرف کارخانه نه

منظور ما از . کنيم را به عنوان يک اقدام محلی و در سطح اين يا آن کارخانه در اينجا و آنجا مطرح نمی کارخانه

. حداقل ده ها کارخانه در سطح کشور است معرض تعطيل اقدام همزمان سراسری در سطحتصرف کارخانه های در 

گستردگی آن می تواند و بايد دولت را تحت فشار بگذارد تا مواد اوليه و  ثانيا اين اقدام درست به دليل سراسری بودن و

ون دولت دارد می کند، منتها برای سرمايه اين کار را هم اکن .در اختيار کارگران گذارد  اين کارخانه ها ساير نيازهای

 قدرت سراسری کارگران تصرف کننده کارخانه ها در صورتی که موفق به. نه برای کارگران داران اين کارخانه ها و

امکاناتی را که هم اکنون در  جلب حمايت بخش های مهم وکليدی طبقه کارگر شود می تواند دولت را مجبور کند که

ثالثا اقدام همزمان ديگری که بايد توسط . کارگران بگذارد گذاران می گذارد به طور رايگان در اختياراختيار سرمايه 

  برای دادن سفارش توليد کاال- نه فقط مردم ايران بلکه مردم سراسر جهان -تمام مردم  کارگران انجام گيرد دعوت از

توانند اين کارخانه ها  بدين سان، کارگران می. استبه آن ها و پيش پرداخت وجوه اين سفارشات به حساب کارگران 

در يک چشم انداز کالن تر و گسترده تر، تصرف  درعين حال،. را راه بيندازند و از بيکاری خود جلوگيری کنند

عطف تبديل مبارزه تدافعی کارگران به مبارزه تهاجمی آنان عليه سرمايه و  کارخانه های درحال تعطيل درواقع نقطه

سرمايه داران . دنيايی سرمايه در دست مالکان آن است کارخانه، حتی کارخانه های در حال تعطيل،  .آن استدولت 

همه تالش آن ها اين است که اين ها را در جاهای ديگر و در حوزه های . نيستند حاضر به رها ساختن اين سرمايه ها

بازگشای يک ميدان واقعی و  اين کارخانه ها از سوی مابنا براين، تدارک تصرف . پرسودتر سرمايه گذاری کنند بسيار

وقتی ما به طور متحد و قدرتمند دست به تصرف . است گسترده پيکار عليه صاحبان آن ها و طبعا دولت مدافع آنان

اين جا و آن جا به طور موقت به  در جايی تحصن کنيم يا حتی  با اين که مثًال کارخانه می زنيم بسيار فرق می کند

اما تا . يک حمله و گرفتن سنگر در قلب قدرت سرمايه است تصرف کارخانه شروع واقعی. بستن يک جاده اقدام کنيم

. و تازه همين نقطه شروع دنيايی تدارک و آمادگی و زمينه سازی قبلی الزم دارد اين جا فقط نقطه شروع کار است

را ظرف اعمال  بايد شورا. رومند متحد و متشکل شدتصرف کارخانه بايد پيش از آن در يک تشکل شورايی ني برای

فعال و دخالتگر شورا سراغ همزنجيران  شورا را می سازيم و همه ما به عنوان آحاد متحد. قدرت عليه سرمايه ساخت

و پااليش نفت، در شبکه های سراسری برق و آب ، در شبکه  خويش در جاهای ديگر، در مراکز استخراج و توليد

 ها و مراکز توليد فوالد و پتروشيمی و الستيک، در معادن و بيمارستان ها و مدارس قل، در خودروسازیهای حمل ون

فراموش نکنيم . می کنيم همه راه می افتيم و برای همراه ساختن کارگران مراکز ديگر تالش. سراسر کشور، می رويم

   .هی ما عين حرف دل آنان نيز هستخوا که بخش عظيمی از آن ها وضعيت خوِد ما را دارند و فرياد کمک

   !همزنجيران
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صعب  منظور ما از خطر کردن، پيمودن همين راه سخت و. از اين گردنه های صعب العبور می گذردراه مبارزه ما 

مطالبات پايه ای طبقه کارگر  «بايد. چاره ديگر بايد جست. تکرارآزموده های شکست خورده خطا است. العبور است

عليه سرمايه تبديل کنيم و برای اتحاد سراسری شورايی   نقطه عزيمت مبارزه سراسری و متشکل خودرا به» ايران

درون همين تالش و پيکارعليه سرمايه کارخانه های در حال تعطيل از جمله کارخانه  حول اين منشور تالش کنيم و از

    .سازی پارس را به تصرف خود درآوريم کاغذ

  
  !سرمايه متشکل شويم کارگران عليه

  
  ل، کارخانه های درمعرض تعطياز بيکاری برای جلوگيری

  !خود درآوريمرا به تصرف  

  

  )منطقه تهران(برای ايجاد تشکل کارگری  کميته هماهنگی

  ٨٧ مهر ١٠
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