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!مي بطلبیاري خود رانيهمزنجاز  
  

١٣٨٧م آبان دو ستبيشنبه هارچ                                                                                      ی هماهنگتهيکم   
  
آنان در اين اجتماع مطابق . ر ديگر در مقابل ساختمان رئيس جمهوری اجتماع کردندرگران الستيک البرز يک باکا

 ماه است هيچ حقوقی نگرفته اند، سرنوشت اشتغال آنان به کلی تيره و تار است و هيچ ٧معمول فرياد سردادند که 

ر نوع امکانات دارو و درمان و و از ه نمی دانند که چه خواهد شد، دفترچه های بيمه آنان ماه ها است که تمديد نشده 

دکتر و بيمارستان به طور کامل محروم شده اند، سرويس اياب و ذهاب و رستوران کارخانه مدت مديدی است که 

تعطيل شده و روزها بايد با هرينه خويش راهی کارخانه شوند و در آنجا نيز بی آن که کاری وجود داشته باشد روز 

ياد می زدند که خودشان و فرزندانشان و همسرانشان سخت گرسنه اند، هيچ روزنه ای کارگران فر.برسانند  را به شب

به زندگی بر رويشان باز نيست، زير فشار بدهکاری از پای در آمده اند و هيچ کس به آن ها وام نمی دهد، ماه ها 

 آنان اخطار می کنند که وسايل است که اجاره بهای محل سکونت خود را نپرداخته اند و صاحبان خانه هايشان دائمًا به

طلبکاران عرصه را بر آن ها تنگ کرده اند و تهديد نموده اند که آن ها را به خاطر . شان را به خيابان خواهند ريخت

پليس و ساير نيروهای . کارگران همه اين دردها را فرياد می کردند. عدم پرداخت بدهی ها به زندان خواهند انداخت

کارگران رسانده و با تهديد و تشر دست به کار متفرق  همان دقايق نخست خود را به محل اجتماع سرکوب سرمايه در 

آيا کسی هست که مرا ( » هل من ناصر ينصرنی؟«کارگران بر روی پالکاردی با خط درشت جمله . شدن آن ها شدند

ز جمله دردناک ترين و فاجعه صحنه اجتماع کارگران ا. را نوشته و بر دستان خويش حمل می کردند) ياری دهد؟

در اين جا هيچ خبری از قدرت و . بارترين صحنه هايی بود که برای جنبش کارگری يک جامعه قابل تصور است

مقايسه اين صحنه با . هر چه بود ضعف و فروماندگی و احساس عجز بود. ابراز حيات و ظرفيت پيکار کارگران نبود

ميزان اين دردناکی را بازهم )  اسالمشهر–مثال بستن جاده تهران (گران رويدادهای چند ماه پيش مبارزات کار

زمان در . در آن روزها کارگران اينجا و آنجا باالخره نشانه ای از قدرت خود را ظاهر می ساختند. دوچندان می کرد

 همه لحاظ  از  آنچه رخ داده. جهت تضعيف بيشتر و بيشتر صف آرايی اعتراضی و مقاومت آنان پيش رفته است

کارگران دوسال است که برای گرفتن دستمزدهای معوقه و تضمين اشتغال خود . عبرت انگيز و درس آموز است

سرمايه داران صاحب کارخانه در طول همين دو سال همه نقشه های شوم و ضدکارگری خود را به . مبارزه می کنند

حتی در کشور چين . ه های بسيار پرسودتر منتقل ساخته اندآنان سرمايه هايشان را به حوز. مرحله اجرا در آورده اند

محور واقعی جدال از آغاز تا امروز اين بوده است که کارخانه به . يک کارخانه بزرگ توليد الستيک دايرکرده اند

کارگران دو سال تمام اين حرف ها را در . کار خود ادامه دهد، کارگران بيکار نشوند و دستمزدها پرداخت شود

ظاهرات، در اعتصابات، در زندان، در راه بندان ها، در اجتماعات اعتراضی خود در مقابل نهادهای دولتی و در ت

در آن سوی ماجرا سرمايه داران کارخانه را عمًال تعطيل، سرمايه ها را منتقل، . جاهای ديگر تکرار کرده اند

تاريخ ماجرا يک . کامل غيرممکن ساخته اندپرداخت حقوق ها را تعويق به محال و تضمين اشتغال را به طور
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کارگران می توانستند دست به کارهايی بزنند که سير رويدادها حداقل تا اين حد تاسف بار .تراژدی بسياردردناک است

آن ها حتی می توانستند کارخانه را تصرف کنند، دست صاحبان سرمايه را از مالکيت سرمايه ها قطع نمايند و . نباشد

می توانستند . انتقال اين سرمايه ها به حوزه های ديگر و پرواز آن ها به چين و ماچين جلوگيری به عمل آورنداز کار 

می . دامنه اعتراضات و مبارزاتشان را به جلب کمک تمامی همزنجيران در کارخانه ها و مراکز ديگر کار بسط دهند

ه امور کارخانه ها را با کمک همرزمان کارگر خويش توانستند شورای ضدسرمايه داری خود را تشکيل دهند و ادار

اگر شکست می  حتی . کارگران الستيک البرز می توانستند در مسير تحقق اين اهداف گام بردارند. به دست گيرند

کارگران الستيک البرز . خوردند الاقل تالش متحد و متشکل خود را برای به دست آوردن مطالباتشان کرده بودند

ه کردند که چنين نکردند و حاصل آن اکنون اين است که پالکارد به دست درمقابل دفتر رئيس جمهوری سخت اشتبا

اين حکم صريح و منطق محکم . سر می دهند» هل من ناصر ينصرنی؟« سرمايه فرياد فروماندگی و پر از استيصال 

ان نيروی کار قدرت عظيم طبقاتی خود مبارزه طبقاتی است که اگر در مقام بردگان مزدی و توده های وسيع فروشندگ

را نشناسی و عليه سرمايه و نظام سرمايه داری به کار نگيری سرمايه داران و دولت آن ها تمامی قدرت جهنمی و 

پرسش اساسی از کارگران اين است که از چه کسی و از کدام . نابودساز سرمايه را بر سر شما خراب خواهند کرد

از ! از متوليان نظام سرمايه داری؟! از دولت سرمايه؟! ی داريد؟ از رئيس جمهور؟نيرو و نهاد تقاضای يار

اين ها همگی همان نيروها، نهادها و نظامی هستند که ! پاسداران، ارتشيان و پليس و نيروی اعمال سرکوب سرمايه؟

طلب .  توده های طبقه کارگر هستندياری دهندگان شما نه اين ها، بلکه فقط و فقط. شما را به اين روز سياه انداخته اند

سرمايه نه پيکار طبقاتی بلکه بستن دخيل به بارگاه حرمت سرمايه و نابود کردن قدرت  ياری از رئيس جمهوری 

آن چه بر شما رفته است برای خودتان و برای کل جنبش کارگری ايران بسيار عبرت . پيکار طبقاتی خويش است

ما هيچ .  معنايی جز فرورفتن هرچه بيشتر در منجالب فقر و خفت و خواری نداردادامه راه کنونی هيچ. آموز است

دست به کار تشکيل . از همزنجيران خود طلب ياری کنيم. چاره ای جز مبارزه متحد و متشکل با سرمايه داری نداريم

ر دولت سرمايه را کارخانه را تصرف کنيم و با تکيه بر قدرت متشکل طبقه کارگ. شورای ضد سرمايه داری شويم

اين تنها راه دستيابی به حقوق معوقه و، . مجبور کنيم که مواد اوليه و لوازم راه اندازی توليد را در اختيار ما بگذارد

  . مهم تر ازآن، جلوگيری ازتعطيل کارخانه و بيکاری است
 

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم
 

رض تعطيل را به برای جلوگيری از بيکاری، کارخانه های درمع
  !تصرف خود درآوريم

 
  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری      

 ٨٧ آبان ٢١                                    
http://www.hamaahangi.com                             

   hamaahangi@gmail.com                              


