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زالبر کيبازهم درباره مبارزات کارگران الست  
 

١٣٨٨ ارديبهشت ٢٩ شنبهسه    یاهنگ همهتيکم                                    
  

به دنبال دو سال مبارزه پيگير و مستمر  اين اقدام. چندين ماه از راه اندازی دوباره کارخانه الستيک البرز می گذرد

 سرکوب، از يورش به تحصن ها و به  اين دو سال به همه اشکال دولت سرمايه داری در طول. کارگران روی داد

 تا بگير و ببندها و به سياه چال انداختن آن ها، متوسل شد اما قادر به درهم شکستن آب يخ بستن کارگران گرفته

اين مبارزات مجبور به چاره  دولت زير فشار تداوم و تشديد. فشاری آنان بر ادامه مبارزه نشدمقاومت کارگران و پا

کارگران . با شکل دولتی آن را راه چاره خود ديد انديشی شد و جايگزينی مالکيت سرمايه داران خصوصی کارخانه

سرمايه تمکين کردند و آن را مالکيت را مطرح می کردند به راهکار دولت  که خود از پيش همين خواست تغيير

در همان روز و در طول ماه » کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری« !مبارزات خود ديدند نشانه پيروزی

به  خطاب ، کارگرانمنتهی به آن، با نوشتن چندين مقاله جداگانه و به مناسبت های افت و خيز مبارزات های

ما در طول دو سال . نيست يير شکل مالکيت کارخانه عالج هيچ دردیهمزنجيران طبقاتی خود توضيح داد که تغ

 کارگر ٢٠٠٠خاطرنشان کرديم که پيروزی مبارزات  پيکار بی امان کارگران قدم به قدم با تمامی حساسيت الزم

 گفتيم که راه اعمال قدرت. و سازمان يافته شورايی عليه سرمايه است الستيک البرز در گرو اعمال قدرت متحد

داری  اخراج سرمايه داران و به دست گرفتن برنامه ريزی کار و توليد توسط شورای ضدسرمايه تصرف کارخانه،

برای . دست به کار تشکيل شورا شد چگونه بايد. در چند مقاله تشريح کرديم که از کجا بايد آغاز کرد. کارگران است

چرا بايد حتمًا سراغ همزنجيران خويش در . از استکارهايی ني جمع آوری قدرت و اعمال آن عليه سرمايه به چه

ما تأکيد کرديم و . تعطيل و سراغ همسرنوشتان خود در همه مراکز کار و توليد برويم همه کارخانه های درمعرض

شورايی ضدسرمايه  ورای تشريح جوانب مختلف کار اين تأکيد خويش را تکرار کرديم که بدون سازمانيابی از

طبقاتی و بدون اعمال اين قدرت عليه  حمايت وسيع همزنجيران، بدون فراهم آوردن قدرت متحدداری، بدون جلب 

در آن زمان بسياری ها . توانيم چشم به راه هيچ موفقيتی باشيم سرمايه و سرمايه داران و دولت سرمايه داری نمی

ما  قلمداد کردند، جنجالی که به نظرشکل مالکيت کارخانه را پيروزی عظيم مبارزات کارگران  هياهو کردند و تغيير

ماه از آن تاريخ گذشته  اکنون چند. جز توهم آفرينی و گمراه سازی کارگران هيچ معنا و محتوای ديگری نداشت

هر کدام از . دولتی زمام امور را به دست گرفته اند سرمايه داران. در طول اين مدت کارخانه راه افتاده است. است

.  و حال را نصيب خود ساخته اند کالنی از اضافه ارزش های توليد شده سابق تگان خود ارقاماين ها به سياق گذش

کارگران به تدريج  شمار زيادی از. حوادث روی داده، اما دستمزدهای کارگران همچنان پرداخت نشده است همه اين

 در صفوف متحد کارگران شکاف کوشيدند تا سرمايه داران جديد دولتی. توسط کارفرمايان دولتی اخراج شده اند

هيچ کدام از . بدون مقاومت مؤثر همزنجيرانشان اخراج کردند عده زيادی از کارگران را به راحتی و. اندازند

 اما هدف مبارزه. کارخانه داير است و عده ای کار می کنند. درستی محقق نشده است مطالبات واقعی کارگران به



و پرداخت به موقع حقوق  ه تضمين کامل اشتغال خويش توأم با دستمزد قابل قبولکارگران نه کار بدون دستمزد بلک

. همه اين ها، سرمايه داران بازهم دست بردار نيستند با. ها بود، خواست هايی که هيچ کدام جامه عمل نپوشيده است

اخراج همسرنوشتان ما را . دگام به گام صفوف کارگران را بيشتر متالشی می سازن آنان گام به گام توطئه می چينند،

تمامی نيات پليد  آنان. هر گونه احساس امنيت در باره ادامه اشتغال را از آنان سلب می کنند. می دهند ادامه

با کاردانی . به اجرا نهاده اند و می گذارند سودجويانه خود عليه کارگران را به صورت برنامه ريزی شده و با قدرت

سراشيب ضعف و فروماندگی و از دست دادن توان پيشين پيکار، سوق داده اند  گران را بهو آگاهی، گام به گام کار

يمن تجارب  ما بايد به. آنان همه اين بالها را سر کارگران آورده اند و می آورند. سوق می دهند و هرچه بيشتر

رزه توده های طبقه مان در قرن مبا ساليان دراز خود، به يمن يک قرن مبارزه طبقه خود در ايران، به يمن چند

سطح مطالبات و انتظاراتمان، حتی نازل ترين خواسته های  جهان، به يمن همه اين ها آموخته باشيم که تحقق هر

کارمان، حتی اين امکان که سرمايه داران ما را با تمامی توحش استثمار کنند و  مان، حتی حق ادامه فروش نيروی

سرمايه داران عليه   شديدتر و شديدتر استثمار شويم، حتی برای اين که تعرض وحشيانهآن فقط زنده بمانيم تا در قبال

کدام از اين نازل ترين و بی مقدارترين  کاهش مستمر دستمزدهای واقعی خود را دفع کنيم، آری برای تحقق هر

.  اختيار نداريمطبقاتی مان هيچ راهی و هيچ سالح ديگری در مطالبات خويش هم جز به کارگرفتن قدرت متحد

همان آغاز موجوديت اش تا هر زمان که باقی باشد، تاريخ يک جنگ طبقاتی اجباری  تاريخ نظام سرمايه داری از

گرو استثمار هر چه  رشد سرمايه در. سرمايه حاصل کار و استثمار ما است. قابل تعطيل در سراسر دنيا است بدون

. تر و گسترده تر توده های طبقه ما است  به تشديد هر چه سهمگينادامه حيات سرمايه موکول. مرگبارتر ما است

هر چه سرمايه بيشتر . تنزل سطح معيشت و امکانات زندگی ما است هر ريال افزايش سود سرمايه نيازمند يک ريال

 ه میهر چه سرمايه فربه تر می شود ما بسيار هولناک تر ضعيف و فرسود. نابود می شويم رشد می کند ما عميق تر

نيرومندتر می شود ما  هرچه سرمايه. هر چه سرمايه شاداب تر می شود ما رنجورتر و مردنی تر می شويم. شويم

سرمايه و نظام بردگی مزدی و دولت سرمايه  رابطه ما با. منکوب تر و مقهورتر و شکست خورده تر می شويم

ی و در متن چنين رابطه ای ميان طبقه ما وطبقه در چنين مناسبات. است داری دقيقًا و بدون هيچ کم و کاست چنين

 روز روش است که با خواهش و التماس، با عريضه نويسی، با مبارزاتی که مظهر اعمال قدرت سرمايه دار، مثل

ما عليه سرمايه صورت  تعيين کننده ما عليه سرمايه نباشد، با گفتگوهايی که بر سکوی قدرت متحد سرنوشت ساز

نباشد، آری با هيچ کدام از اين ها هيچ کاری به   وعيدهايی که قدرت طبقاتی ما ضامن تحقق آن هانگيرد، با وعده و

به نظر ما درس های . ساله مبارزات خود در الستيک البرز خوب نگاه کنيم به همين تاريخ دو. پيش برده نمی شود

مختلفی از  ما حدود دو سال اشکال. يدبرای ادامه پيکار در آينده می توان از درون آن بيرون کش بسيار پرباری

سرکوب، بردن اعتراضات خود به ميان  تحصن، راه بندان، مقاومت در مقابل نيروهای. مبارزه را آزمايش کرديم

اينجا بسيار شفاف به سرمايه داران و دولت آن ها نشان داديم که  تا. همزنجيرانمان و نوع اين کارها را انجام داديم

اين . دهيم آماده ايم تا برای گرفتن دستمزدهای معوقه و تضمين اشتغال خويش به مبارزه ادامه م ودست بردار نيستي

اثرگذاری آن نيز نمی توانست از حدود تدارک  يک نقطه قوت بسيار مهم و تعيين کننده بود، اما برد تعيين کنندگی و

که حاضر به تسليم نيستيم و خواستار ادامه کار ما فقط نشان می داديم  .و آمادگی و وسعت پيکار روز ما خارج باشد



عقب  دولت سرمايه داری در برابر همين سطح از مبارزات ما حاضر به. پرداخت دستمزدها هستيم کارخانه و

احتمال ادامه کار شرکت و  از جمله اين که تغيير شکل مالکيت کارخانه را پيش کشد و ما را به. نشينی هايی شد

دولت سرمايه در راستای . روز ما را به عقب راند ميدوار سازد و از اين طريق موج مبارزاتپرداخت دستمزدها ا

در . ماه ها در مقابل مبارزات ما مقاومت کرد و هيچ پاسخی نداد. عمل کرد تضمين منافع طبقه اش بسيار آگاهانه

فراغ بال به  مايه های خود را بابه سرمايه داران خصوصی کارخانه به اندازه کافی فرصت داد تا سر طول اين مدت

در آنجا کارخانه . رهسپار کشور چين کنند دنيايی از حاصل کار و استثمار ما را. حوزه های پرسودتر منتقل کنند

جنايتکارانه نيروی کار شبه رايگان همزنجيران چينی ما رود عظيم  عظيم توليد الستيک تأسيس کنند و با استثمار

 دولت سرمايه به آن ها فرصت داد تا در اين فاصله حتی. هرچه پرخروش تر سازند اضافه ارزش هايشان را

کارهای ديگر را هم انجام  دستمزدهای شش ماهه ما را هم به کوه سرمايه های در حال انتقالشان اضافه کنند و خيلی

ن همه اين کارها را های سنجيده خود و دولتشا ايه داران در پرتو حمايت دولت خويش و برنامه ريزیسرم. دهند

ما برای رسيدن به اين هدف . پرداخت دستمزد و تضمين اشتغال پای فشرديم کردند و ما در اين مدت فقط بر خواست

اعتصاب و  در چنين شرايطی صرف. دست به کار اعمال قدرت واقعی و مؤثر و تعيين کننده نشديم ها هم مطلقًا

دليل آن هم بسيار . نمی کرد وب اصًال برای پيروزی ما کفايتتحصن و ايستادگی در مقابل يورش نيروی سرک

خود خواستار تعطيل کارخانه و انتقال سرمايه های  اعتصاب هيچ لطمه ای به آنان نمی زد، زيرا آنان. روشن است

ا به چين همين زمان سرمايه داران را اخراج می کرديم، بايد از انتقال سرمايه ه ما بايد در. خود به جای ديگر بودند

داران خارج می  حوزه ديگر سرمايه گذاری جلوگيری به عمل می آورديم، بايد کارخانه را از دست سرمايه و هر

بايد . اين کارها بايد دنيايی تدارک می ديدم برای انجام. کرديم و برنامه ريزی کار و توليد آن را به دست می گرفتيم

بايد شورای . ض تعطيل و کل کارگران ايران را جلب می کرديمدرمعر حمايت کارگران همه کارخانه های ديگر

 بايد به کمک همه اين تدارکات و برنامه ريزی ها و پيش تاختن ها. سازمان می داديم ضدسرمايه داری خود را

کارها را نکرديم و به صرف  ما اين. قدرت خود را عليه سرمايه داران و نظام سرمايه داری به ميدان می کشيديم

تا جايی در مقابل مبارزات ما عقب نشست که قدرت ما  دولت سرمايه. اومت در مقابل تعطيل کارخانه اکتفا کرديممق

پيش کشيدن تغيير مالکيت کارخانه، . اين ميزان عقب نشينی همان بود که ديديم .او را مجبور به اين کار می کرد

اشتغال ما کل محتوای  ده و ايجاد اميد کاذب برای ادامهترفندهای تازه، دادن وعده پرداخت دستمزدها در آين طراحی

استفاده نکرديم و آنچه را باالتر اشاره شد انجام  ما در دوره نخست پيکار از فرصت. برنامه ريزی جديد دولت بود

 نه را کهصرف انتقال مالکيت کارخا. عمًال مجبور به تسليم شديم. پيشروی بيشتر نشديم  به همين دليل قادر به. نداديم

دليل فقدان آمادگی و  ما به. هيچ ارزشی نداشت و هيچ گرهی از معضالت ما را نمی گشود پيروزی به حساب آورديم

خويش، به دليل فروماندگی درجلب حمايت  تدارک الزم، به دليل عدم سازمانيابی شورايی ضدسرمايه داری

وعده ها را باور . رزات به ورطه ضعف فروغلتيديمپيشبرد مبا همزنجيران، به دليل عدم آگاهی الزم به چگونگی

تحصن و راه بندان و شکل های . و به اين ترتيب دور اول مبارزات ما به پايان رسيد شروع به کار کرديم. کرديم

دولت آن ها که تا اينجا  سرمايه داران و. مبارزه جای خود را به کارکردن و انتظار کشيدن و مانند اين ها داد ديگر

آنان . در تقابل با ما و انتظارات ما آغاز کردند  پيش رفته بودند دوره جديدی را بر پايه فتوحات سابق خودخوب



صفوف ما را کم کم ازهم . دستمزدها را که وعده کرده بودند نپرداختند .شروع به بيکارسازی تدريجی ما کردند

. کردند مراودات ميان ما و همزنجيرانمان حاکماز ادامه مبارزه را بر فضای فکر و زندگی و  نوميدی. گسيختند

مدام . خويش را دريافت نکرده ايم بازهم ماه ها است که دستمزد. نتيجه مستقيم اين روند وضعی است که االن داريم

ما بازهم توصيه و تأکيد می . را با خود حمل می کنيم در معرض اخراج هستيم و همه مصائب و بدبختی های سابق

بايد سراغ همزنجيران . بايد خود را شورايی و ضدسرمايه داری سازمان دهيم. کنيم يد کارخانه را تصرفکنيم که با

اداره مراکز کار و  بايد جنبش تصرف کارخانه ها و. در همه مراکز کار و توليد و نيز کارگران بيکار برويم خويش

راه انداختن اين جنبش و سازمان دادن قدرت متحد  بايد با. توليد توسط شوراهای ضدسرمايه داری را به راه اندازيم

    .ها را مجبور به قبول خواسته های خود کنيم طبقاتی خود سرمايه داران و دولت آن
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