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امزدهت ماهه دس٧ قي و تعوی البرز، ادامه سرگردانکيکارگران الست  
 

  ١٣٨٧ ی دمتشه ستيشنبه ب                                                                                             ی هماهنگتهيکم
 

     
 و دولت  ستيزهای متنوع آنان با صاحبان سرمايهو جنگ و  البرز الستيکحاصل دو سال مبارزات مداوم کارگران 

اين پاسخی بود که !! عجالتًا از بخش خصوصی به دولتی واگذار شود سرمايه داری آن شد که مالکيت کارخانه

 اعتراضات گسترده و خيزش های پرشور کارگران نهاد تا از اين طريق آتش خشم و عصيان و سرمايه در مقابل

زی شده برنامه رينقشه مند و  بسيار اين پاسخ زمانی داده شد که سرمايه داران قبلی. پيکار روز آنان را کنترل نمايد

رؤياهای شيرين سرمايه اندوزانه خود دست يافته  بی دريغ دولت خويش به همه انتظارات و   های در پرتو حمايت

کردند، دنيای حاصل کار  می با حداکثر شقاوت و شدت استثمار در طول ساليان دراز توده عظيم کارگر راآنان  .بودند

 می  مبدلر بی امان به سرمايه های عظيم تر و عظيم تر خويشتوده وسيع بردگان مزدی را به طو  اين و استثمار

نظم سرمايه تمامی  مشاهده حوزه های پرسودتر انباشت، در همدستی سازمان يافته با دولتمردان و نهادهایساختند، با 

د الستيک عظيم تولي مراسم برگزاری جشن افتتاح کارخانه .می نمودند اين سرمايه ها را به عرصه های دلخواه منتقل

 گرسنه فرسوده از فشار استثمار در پشت سر در کشور چين را با ميمنت و مبارکی و به کوری چشم چند هزار کارگر

ريزی مشترک با دولت سرمايه برای فروش توليدات کارخانه  از فتوحات درخشان خويش در برنامه. ه بودندنهاد

کالم سرمايه  در يک . کردندساس پيروزی و سرمستی میاح نيز به اندازه کافی جديدشان در بازار داخلی کشور

 بودند و اينک دولت سرمايه داری بايد رسيده به اندازه کافی البرز به همه رؤياها و انتظارات خود الستيک داران

از شر  صاحبان سرمايه صدور برگ ترخيص. همه پيروزی های آنان بر می داشت برای تکميل نيز آخرين گام را

 به بخش دولتی آناناز دست   کارخانه انتقال مالکيت  وعينی اين گام بود محتوای  کارگرمبارزه طبقاتی توده های

   .هدف را محقق می ساخت کارسازترين راهی بود که اين

 تعيين شدو سير مبارزات دو ساله کارگران، باالخره يک هيأت مديره دولتی برای کارخانه  به دنبال همه اين رويدادها

کارگران در . خواهد کرد  دی ماه شرکت را افتتاح٢١و امامزاده جديد وعده داد که پس از چند ماه تعطيلی در روز 

اينکه آيا . جديد اين بود که بايد باز هم صبر کرد اين روز همگی در محل کارخانه حاضر گشتند، اما پاسخ مديرعامل

ردازی ها و آفرينش انتظارات کاذب با برنامه ريزی مستقيم دولت دروغ پ روند جديدی از همان وعده بافی ها،

برای تحقق همين هدف در   باز همغلبه بر موج خشم کارگران آغاز شده است يا اينکه دسيسه های نوينی سرمايه برای

  چه میاما اين پاسخ هر. روز صبر کرد  چندبايد مجددًا است يا هر احتمال ديگری ظاهرًا برای يافتن پاسخ کار

هيچ  هر حال و به طور قطع در به اينکه مشکالت کارگران الستيک البرز. چيز از پيش روشن است يک خواهد باشد

جديد همين االن اعالم داشته است که قرار است مواد اوليه و  مديرعامل . استدچار هيچ کاهش جدی نشده سطحی

ساختن   فراموش نکنيم که او اوًال اين حرف را برای خاموش. ماه فراهم سازد٢توليد را برای  مصالح مورد نياز روند



 

 2

 احتمال آن برای دو ماه بلکه از  نه از آمادگی شعله اعتراض کارگران می زند، ثانيًا در مورد تهيه مواد خام حتی

) بعدش چی( ؟ » ثم ماذا« تمامی اين ها بنا به قول عرب زبانان  رسيدن آن سخن می گويد، ثالثًا با فرض صحت

خشم  به کرات از تهيه مواد اوليه برای دو ماه سخن گفتند، آنان هم هر روز در برابر طغيان سرمايه داران قبلی هم

توجه به همه قرائن و شواهد چيزی  پاسخ کارفرمايان يا دولت سرمايه با. کارگران وعده رتق و فتق کارها را دادند

 ماه است که هيچ ٧از اين که بگذريم تا امروز . تضمين نمايد انيست که تداوم اشتغال کارگران برای مدت زيادی ر

 ٧آيا دولت سرمايه داری قادر به پرداخت دستمزدهای ! ريالی دستمزد دريافت نکرده است کارگر اين کارخانه هيچ

وليه يا کارخانه و رسيدن مواد ا  ماهه هم در گرو گشايش٧آيا پرداخت حقوق معوقه !! ماهه اين کارگران نمی باشد؟؟

   !!ساير تغييرات می باشد؟؟

تضمين . فرياد می زند که مشکالت پيشين کماکان بر سر جای خود باقی هستند در هر حال همه چيز با صدای رسا

با اين حال . دارد کارگران اصًال تأمين نشده است و تعويق حقوق ها به سياق گذشته و حتی طوالنی تر ادامهغال اشت

 همين که آنان.  داشته استنيز توجهی کارگران به طور قطع دستاوردهای قابل  دو سالهمبارزات نبايد از ياد برد که

های خشم آلودشان، سخت به  در قبال عصيان و جنگ و ستيز و خيزش تا دولت سرمايه داری را مجبور ساخته اند

ثابت می  امر بسيار خوب و عرياناين .  دستاورد استدست و پا افتد و از اين دسيسه به آن دسيسه بگريزد، خود يک

بيکران قدرت و سازمان يافتگی، ارتش، پليس، بسيج و ساير قوای  به رغم دنيای  هاسرمايه داران و دولت آن کند که

از هر مقدار   عظيم نظامی و تسليحاتی، پشتوانه طبقاتی بين المللی و همه چيز خود باز هم سرکوب، زرادخانه های

ادامه مبارزه،  در مقاومت و سرسختی کارگران .وحشت را احساس می کنند بيشترين کارگرانپيکار   وقدرتاعمال 

تحمل دستگيری ها و زندانی شدن ها، اتخاذ راهکارهای متفاوت نمايش  سرکوب،  قهر ونيروی متحد با روياروئی

اجتماع  تحصن ها و  و هاائیراهبندان ها، بسيج افکار عمومی، تدارک حضور فعال خانواده ها در راهپيم قدرت مانند

طور واقعی دولت سرمايه را مجبور کرد که ظرفيت پيکار توده های کارگر  زندان و مانند اين ها به رو به روی

 يک اين.  دست بزندآن به عقب نشينی هائی هر چند سراسر فريبکارانه و توطئه آميزدر برابر  کند و البرز را لمس

.  ساله تجارب بسيار زيادی برای کارگران به همراه داشته است٢گذشته، مبارزات  يناز ا. واقعيت بسيار عريان است

نظم سرمايه يک امر  ابتذال و بيهودگی توسل کارگر به قانون و حقوق و ديوانساالری سرمايه داری ايران در جهنم

ق پاشيدن خاک در چشم اصرار دارد که از طري به ويژه در شرائط روز سنديکاليسم زمخت ايرانی بديهی است اما

کارگران الستيک البرز در طول اين مبارزات يک بار ديگر حقيقت هميشه  . اندازداقعيت پردهوکارگران بر روی اين 

 اثبات موجود بی اعتباری مبارزه قانونی و آويختن به دار دولت سرمايه داری را بسيار خوب زنده و در همه جا

 که اعمال قدرت متحد و دستجمعی در خارج بود پيکار گواه آشکار اين حقيقت  سال٢لحظه به لحظه روند اين . کردند

با شليک آن سرمايه داران و دولت  می توانند  که کارگراناست از مدار مماشات و مذاکره و قانون بافی تنها سالحی

ز زبان کارگران آگاه تر ا  سال چند بار٢در طول اين .  حداقل به دست و پا افتادن سازندبور به عقب نشينی ياجم را

ن داد، چندين بار کارگری را بسيج کرد و سازما شنيده شد که در مقابل زور و قدرت سرمايه بايد قدرت متحد

اين ها همه دستاورد . جنبش ما آماده قيام است زدند که اگر مطالبات ما محقق نشود،  دفريا دستجمعیکارگران به طور

کنند که  پيدا می  خود رازمينی کارساز هنگامی ترجمه دستاوردها اين تمامی مبارزات اين مدت است اما به نظر ما
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 و در اتخاذ شيوه ها و راهکارهای گردند برنده تر تبديلبسيار ستيزهای جاری و آتی کارگران به سالح هایجنگ ودر

   .تر و کارارتر مبارزه عليه سرمايه و دولت سرمايه داری به کار گرفته شوندمؤثر

دو ساله اين است که اگر ما می توانيم با اعمال قدرت متحد خويش در سطحی محدود  يک درس بسيار اساسی مبارزه

ينی سازيم پس را مجبور به عقب نش داری سرمايه های خونريزترين دولت ، يکی ازچهارديواری يک کارخانه و در

هر چه بيشتر و عظيم تری  سازمانيابی متحدتر، آگاه تر و گسترده تر اين قدرت، با توسل به نيروی پيکار توده های با

عقب نشينی های بسيار سهمگين  مطالبات خويش می توانيم نمودن پيکار حول تحقق چه سراسری از طبقه خود، با هر

روند مبارزات دو . کل نظام سرمايه داری تحميل کنيم دولت آن ها و برايه و تر و عظيم تری را بر صاحبان سرم

لفظ پردازی به بسياری از سؤاالت و ابهامات و ايرادگيری  عمًال و به دور از هر نوع کارگران الستيک البرز ساله

دهيم و او را ارقرفشارسرمايه را زير اگر ما می توانيم دولت. داده است  شفاف پاسخنيز سنديکاليستی رايج های

روند کار کارخانه را به دوش گيرد، پس می توانيم همين دولت را مجبور  واردار کنيم که تهيه مواد اوليه مورد نياز

رايگان در  اوليه و مصالح توليد را به جای تحويل به هيأت مديره منصوب خود به صورت کامًال نمائيم که مواد

را به  قادر است دولتمردان سرمايه توده های طبقه ما گر فشار قدرت مبارزها. اختيار شورای کارگری ما قرار دهد

توان همين دولت را مجبور  انتقال مالکيت کارخانه از بخش خصوصی به دولتی مجبور کند، با همين قدرت می

توليدات کارخانه اگر . برنامه ريزی کار و توليد را هم تحمل نمايد الی تام و تمام شورای کارگری ما بريساخت که است

مان  است پس ما از طريق شورای خويش بسيار بهتر می توانيم در شور و مشورت با همزنجيران مورد نياز جامعه

ما نشان داده است که همه   ساله٢مبارزات . در سراسر کشور چگونگی مصرف اين توليدات را برنامه ريزی نمائيم

اين امور بلکه فروماندگی  نه غيرممکنی، اساسی سر راه مانع. ارداين کارها و حصول همه اين موفقيت ها امکان د

ما بايد . عليه سرمايه است مان سازمانيافته و متحد طبقاتی بسيار زيانبار ما در شناخت قدرت و ظرفيت عظيم پيکار

يد رزات ما نبامبا .اين مهم ترين کاری است که بايد انجام دهيم. فروماندگی و احساس عجز و ضعف غلبه کنيم بر اين

تمامی معضالت تا کنونی همچنان . نکرده ايم هيچ گره مهمی از مشکالت خويش را حلدر اينجا متوقف ماند، ما هنوز

تدارک به نظر ما  .برای مبارزات بيشتر و خيزشی نيرومندتر آماده شويم بايد. بر سر شرائط کار و زندگی ما خرابند

بستر درست  همچنان تنها راهکاری است که می تواند  ريزی کار و توليدبرنامهتصرف کارخانه و به دست گرفتن 

بايد  .سرمايه و دولت سرمايه داری باشد تمرکز قوای طبقاتی ما برای ادامه پيکار و اعمال قدرت واقعی مان عليه

حتوای زمينی ضد اين گذرگاه است که همه اشکال تالش و مبارزه و چاره انديشی، م در اين راه گام برداريم زيرا در

مؤثرتر و جنگ  داری پيدا می کند و طی هر گام آن امکان برپائی سنگری نيرومندتر را برای اعمال قدرت سرمايه

  :کارخانه يعنی اينکهتدارک تصرف  .نيرومندترعليه سرمايه در پيش روی ما قرار می دهد

   .نجيران مان بر پای داريمبا مشارکت همه آحاد همز شورای ضد سرمايه داری خويش را -

راه افتيم و با ساير همسرنوشتان خويش در همه مراکز کار و توليد ديگر به تک تک ما کارگران عضو شورا به  -

  مبنشيني گفتگو

به کارگران کارخانه های ديگر در معرض اخراج بخواهيم که آنان نيز بسان ما دست  از توده عظيم چند ميليونی -

  .شوراهای ضد سرمايه داری خويش بزنند تشکيل
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اخراج و بيکارسازی از درون شوراهای ضد سرمايه داری خود خطرکارگران در همه شوراهای متشکل از همه -

   هم گذارنددست در دست

ست هم به سراغ کل سرمايه داری کارگران کارخانه های در معرض تعطيل دست در د با تشکيل شوراهای ضد -

سازی ها،  مان در نفت، برق، آب، حمل و نقل، مدارس، بيمارستانها، اتوموبيل سازی ها، الستيک همزنجيران

و کل مراکز کار و توليد  نساجی ها، کشت و صنعت ها، مزارع، فروشگاهها، پست و مخابرات، کشتی سازی ها

  .ديگر برويم

  عليه سرمايه متحد گرديم و قدرت پراکنده طبقاتی مان را از درون شوراهای ضدسرمايه همه ما بردگان مزدی -

  .سرمايه داری خويش به قدرتی متحد و يکپارچه تبديل کنيم

همدلی ها و همصدائی ها قدرت الزم برای تصرف کارخانه ها را پيدا کنيم و هر  در متن اين تالش ها، مبارزات، -

توليد  شورائی ضد سرمايه داری را برای تصرف اين و آن کارخانه و همه مراکز کار وقدرت متحد  ميزان اين

  .در حال تعطيل به کار گيريم

نيروی متشکل و متحد شورائی و ضد سرمايه داری، دولت سرمايه را مجبور سازيم تا  با توسل به اين مبارزه و اين -

کامًال رايگان و  مواد خام و وسائل نيم ساخته و همه مايحتاج روند کار و توليد کارخانه ها را به صورت کليه

    .بدون پرداخت هيچ ريالی در اختيار ما قرار دهد

شوراهای ضد سرمايه داری توده های کارگر در همه مراکز کار و توليد و در روند  همراه با مبارزه برای برپائی -

اين برنامه  اوردهايش، چگونگی توزيع محصوالت کار و توليدمان را برنامه ريزی کنيم و مبارزات و دستاين

  .ريزی را به معرض اجراء گذاريم

بارزات روزمره خود آگاهی طبقاتی و ضد کار مزدی خويش داريم و بر متن م از درون شوراهائی که بر پای می -

 شناخت شفاف واقعيت سرمايه داری، شناخت عميق استثماری که می شويم، شناخت. بسط دهيم را گام به گام

طبقه مان عليه سرمايه  سرنوشت کار و توليد و محصول اجتماعی کارمان را سالح آگاهی طبقاتی بيشتر و بيشتر

  .داری سازيم

عليه دولت سرمايه داری را با مبارزه عليه استثمار و بی حقوقی و ستم سرمايه  هر نوع کشمکش و جنگ و ستيز -

   .پيش بريم همه چيز را از ورای مبارزه ضد سرمايه داری و برای نابودی نظام بردگی مزدی به. کنيم عجين

 نقش رفرميست های سنديکاساز را در منحرف نمودن و به سازشسازيم و ها را رسواتر مشت رسوای سنديکاليست -

زنيم که خود را به کنار  کشاندن و به گورستان بردن مبارزات توده های طبقه مان افشاء کنيم، بر سر آن ها فرياد

برای هميشه دست از سر جنبش طبقاتی و ضد  کشند، طوق عبوديت سرمايه را از دست و پای خود باز کنند و

  .ه داری ما بردارندسرماي

حال تعطيل يعنی پرداختن به همه امور باال، يعنی سازمان دادن يک جنبش نيرومند  تدارک تصرف کارخانه های در 

برای تحميل مطالبات  سرمايه داری، جنبشی که در همان حال، همراه با پيشروی در تمامی حوزه های ياد شده ضد

جنبشی که کل اين . می کند و به پيش می تازد  نظام سرمايه داری پيکارضد سرمايه داری توده های طبقه کارگر بر

ابزاری برای نيرومندتر کردن، سازمان يافته تر کردن، آگاه تر ساختن، افق  جنگ و جدل ها را فقط و فقط بستری و
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ين پيکار هر ا در دل. نمودن و کسب امکانات بيشتر برای اعمال قدرت مؤثرتر عليه سرمايه تلقی می کند دار تر

های کارگر عليه سرمايه و سرمايه داران  ميزان توان متحد و متشکل موجود خود را برای تحميل مطالبات روز توده

   .ر استا برای نابودی نهائی سرمايه به پيش می تازد و دولت سرمايه داری به کار می گيرد و در همين

   !هم زنجيران
همه اين ها فقط و فقط . در گرو پرداختن به همه اين اشکال مبارزه استتعطيل  تدارک تصرف کارخانه های در حال

ايم بسيار سخت است، اما راه  اين کارها همان گونه که به کرات گفته لحظاتی از مبارزه ما عليه سرمايه اند، لحظه و

نش اين راه در مقابل گزي. همه به شکست منتهی گرديده اند همه راهها تجربه شده اند و همه و. ديگری در پيش نيست

هموارسازی راه زندگی در يک سوی و تسليم شدن به مرگ و نابودی فاجعه بار حتمی  راههای ديگر گزينشی ميان

داری را دستور  اگر ما با سرمايه داری نجنگيم و نابودی سرمايه. يک چيز را فراموش نکنيم. ديگر است در سوی

اوست با ما خواهد جنگيد و ساقط نمودن  ن هميشه و آنچنان که سرشتکار روز جنبش خود نکنيم، سرمايه داری بسا

ما هيچ چيز نداريم که از  بايد خطر کنيم،. را حتما به پيش خواهد برد باز هم بيشتر و بيشتر و کوبنده تر ما از هستی

 سرمايه داری به سراسری و ضد مبارزه ما بايد شورائی و. تا امروز به صورت مستمر مبارزه نموده ايم .دهيم دست

  .پيش رود

  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 دی ٢٨
http://www.hamaahangi.com  

khbitkzs@gmail.com  

  


