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تن رفو البرز، بن بست مبارزه و راه برکيکارگران الست  

 
  ١٣٨٧هم مهر دپانزشنبه دو                                                                              )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم

  

  

 ، درادامه مبارزات طوالنی خويش در خيابان٨٧ماه مهر١۵شنبه يکامروز سازی البرز، کارخانه الستيکصدها کارگر

ماه حقوق ۶پرداخت داشتند خواستار دستروی پالکاردهايی که درآنان بر. اجتماع کردند» کار زارتو«مقابلآزادی در

خانه و واگذاری اين مؤسسه به نهادهای يد از صاحبان فعلی کار خواست خلع. معوقه و واگذاری شرکت به دولت بودند

 اين که. ميان کارگران زمزمه می شود و ظاهرًا در مورد آن توافق جمعی وجود دارد دولتی چندی است که در

اين پيشنهاد طرح کنند در جای  کارگران به دنبال ماه ها مبارزه تصميم گرفته اند که راه خروج از بن بست را در قالب

سئواالت و ابهامات فراوانی نيز در اطراف آن وجود دارد که  با اين همه، بايد قبول کرد که. استخود دارای اهميت 

کارخانه  اولين پرسش اين است که نفس انتقال مالکيت يا مسؤليت اداره. به دنبال پاسخ بود بايد درباره شان بحث کرد و

کارگر   حل خواهد کرد؟ دوستان  الت کارگران راسرمايه گذار خصوصی به نهادهای دولتی تا چه حد و چگونه مشکاز

چگونه توضيح می دهند و برآوردها و نتيجه گيری های آنان به  ما نتيجه بخش بودن و چاره ساز بودن اين راه حل را

نهادهای  دستاورهای مطمئن قبلی اتکا دارد؟ هم اکنون شرکت های زيادی هستند که در مالکيت کدام تجارب عينی و

الستيک البرز بعينه و با همين ابعاد  ار دارند و توسط اين نهادها اداره می شوند اما مشکالت کارگراندولتی قر

تپه، لوله سازی خوزستان، بسياری از مؤسسات تحت کنترل و  نيشکر هفت. دامنگيرکارگران آن واحدها هم هست

. ديگر مصاديق بارز اين گفته ما هستندپارس، نساجی کردستان و برخی کارخانه های  تملک شهرداری ها، کاغذسازی

ترديدهای جدی را در  به آنچه در طول سال گذشته و امسال در اين واحدها جريان داشته است حداقل پاره ای رجوع

مشکل کارخانه الستيک البرز و . بديهی است يک چيز. مورد موفق بودن اين پيشنهاد در ذهن ما به وجود می آورد

تعطيل ديگر به هيچ وجه خصوصی بودن يا دولتی بودن مالکيت آن ها  عطيل شده يا درحال کارخانه ت٢٠٠تمامی 

محافل و در  سياست غلط و بی لياقتی و سوء مديريت نيز که اين روزها مثل نقل و نبات در پاره ای داليلی مانند. نيست

ارگر بيکارسازی های وسيع توده های ک ميان کارگران بسياری از کارخانه ها به عنوان علت های تعطيل کارخانه ها و

 سياست غلط و کدام بی لياقتی؟ کدام سوء مديريت؟ کدام. ای نيستند استدالل های سنجيدهشود، اظهار نظرها ومطرح مي

انباشت  استثمار توده های کارگر، برای افزايش هر چه بيشتر توليد و برای توسعه هر چه بيشتر سرمايه داری برایهر
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ارجاع علت تعطيل . استبرخوردار خوب هماست و بسيارا و مديريت های خاص خود برخوردارکاردانی هزسرمايه، ا

يک برداشت ايان راستش يک روايت ناآگاهانه وکفايتی کارفرم بی گسترده کارگران به سوء مديريت واخراجکارخانه و

بخش  نوع نگاهو طرز فکرعلل بيکارسازی ها بيشترازاستنباط اين چنينی . که جريان دارد واقعيت هايی استوارونه از

جدال با رقبای خود سراغ کارگران  فکری نظام سرمايه داری است که درنمايندگان سياسی وحکومت کنندگان وهايی از

 را های کارگر را در باتالق توهم فرو کنند، مبارزه کارگران می آيند و تالش می کنند تا با طرح اين موضوعات توده

 مالکان و مسئوالن. پيکار آن ها را وسيله تسويه حساب های درونی با رقبای خويش سازند به کجراه بکشانند و قدرت

تعطيل می کنند و کارگران را  کارخانه های در حال تعطيل به خاطر سوء مديريت و بی کفايتی نيست که کارخانه ها را

تدبير و مديريت کارساز خود خيلی خوب متوجه شده اند که  کاردانی وآن ها به کمک . کامًال برعکس. بيکار می سازند

حوزه های ديگر منتقل کنند، اگر کارخانه موجود را تعطيل و در جای ديگری سرمايه  اگر سرمايه های خويش را به

مايه داری و هر سر سرمايه به سود هرچه بيشتر می انديشد. کنند، سودهای بسيار کالن تری به چنگ می آورند گذاری

هايش و استثمار هر چه کشنده تر کارگران را  تمامی زمين و آسمان را می کاود تا راه های سوداندوزی بيشتر سرمايه

همان قدر درمورد سرمايه دار خصوصی صادق است که در مورد سرمايه دار  اين واقعيت. پيدا کند و به اجرا بگذارد

سان  می رسد که پافشاری بر روی بی کفايتی مسئوالن کارخانه و بدينبه طور خالصه، به نظر ن بنابراين،. دولتی

همان گونه که . را حل کند طرح انتقال از دست سرمايه دار خصوصی به نهادهای دولتی مشکلی از مشکالت کارگران

    .هستندسازی خوزستان در اين زمينه بسيار گويا  باالتر گفتيم، نمونه های نيشکر هفت تپه و کاغذ پارس و لوله

است که چرا کارگران همه اش به تعويض سرمايه دار می انديشند؟ چرا فکر می  سؤال دومی که مطرح می شود اين

هايی که جستجو می  بايد برای صاحبان سرمايه کار کنند و توسط سرمايه استثمار شوند؟ چرا درميان راه حل کنند حتمًا

يافته شورايی خود نمی انديشند؟ ترديد و هراس  خانه توسط قدرت سازمانکنند به خلع يد از سرمايه داران و اداره کار

اما مشکل اساسًا در وجود . چنين طرحی تاحد زيادی مفهوم وقابل درک است يا حتی پرهيز کارگران از پيش کشيدن

ترديد و واهمه  باابتکار تازه و هر خيزش جديد در قلمرو مبارزه صدها محاسبه توأم هر. هراس ها نيست اين ترديدها و

آگاهانه برای غلبه بر اين ترديدها و هراس ها  مسئله مهم تالش خالق و سنجيده و دسته جمعی و. و تأمل همراه دارد

. اين راه حل به دنيايی از مشکالت عجيب و غريب فکر می کنند بی گمان، کارگران به محض مطرح شدن. است

چه تضمينی   الزم برای خريد مصالح و نيازهای توليد را از کجا تأمين کنيم؟اوليه تهيه کنيم؟ پول چگونه و از کجا مواد

توسط خودمان پاسخگوی رفع نيازهای  برای فروش محصوالت توليد شده مان وجود دارد؟ از کجا معلوم که اداره توليد

ه دفع کنيم؟ و خيلی آوردن کارخانه از دست کارگران را چگون  برای بيرون  زندگی مان باشد؟ هجوم نيروهای سرکوب

   .طبعًا پشت سر هم رديف خواهد شد و بايد به همه آن ها انديشيد مسائل و پرسش های ديگر که

 تصرف و اداره کارخانه بدون داشتن پاسخ برای آن ها مسلمًا کار درستی نيست و هيچ همه اين مسائل واقعی هستند و

همه اين گره ها و غلبه بر  ست اين است که به نظر ما گشودنآن چه اساسی ا. نتيجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت

 کارگران   سير مبارزات: قوت بسيار مهم وجود دارد  در اين راستا، يک نقطه. تمامی اين مشکالت امکان پذير است

دولت سرمايه داری صرف سرکوب جنبش کارگران را سالح کارساز برای غلبه  شرايطی را پديد آورده است که حتی

کرديم بيش از   همان گونه که باالتر اشاره  ندانسته است و راستش راه حل تعويض مديريت کارخانه هم  اين جنبشبر
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و آن جناح قدرت سرمايه و نمايندگان  آن که يک راه چاره سنجيده کارگری باشد راه حلی است که از سوی اين جناح

آخرين خبرها حاکی است که همين نهادهای دولتی و . شده است خانه کارگری و نوع شوراهای اسالمی آن ها مطرح

نمايندگان  تالشند تا به نوعی ميان دولت و کارگران پل بندند و عده ای از کارگران را زير نام ايادی کارگری آن ها در

برنگار صندوق تأمين اجتماعی در گفتگو با خ مدير کل. آن ها در مالکيت و اداره کارخانه در آينده با خود همراه کنند

 نفر را انتخاب کنند تا در صورت توافق رئيس جمهوری با انتقال ۵کارگران  يکی از روزنامه های دولتی گفته است که

اکنون در دست تدارک  اين توطئه هم. کارخانه به دولت، در اداره امور شرکت با نهادهای دولتی همکاری کنند مالکيت

هدف اين توطئه . غيرقابل قبول اعالم کرده اند ن با هشياری آن راو اجراست و بر اساس همان گزارشات، کارگرا

ميان کارگران عده ای را با خود همراه سازند و کاری کنند که تمامی مصائب  آن ها می خواهند از. بسيار روشن است

 کارگران و خود سرمايه بر توده کارگر تحميل شده است در روزهای بعد زير نام هايی که هم امروز توسط و بدبختی

افشای اين ترفند سياه ضدکارگری، جا، عالوه بر اينما درنکته مهم مورد نظر. ان تحميل شودنمايندگان آن ها بر کارگر

. کنونی خويش، برای تصرف کارخانه به هيچ وجه در نقطه صفر قرار ندارند اين است که کارگران به يمن مبارزات تا

جدال آن ها با   جايی رسيده اند که تعيين تکليف اداره کارخانه به موضوع واقعیپيکار طوالنی خود به آنان در روند

اين نوع تغيير و تحوالت و دسيسه پرداری ها  وقتی که نهادهای دولتی خود را مجبور به. دولت سرمايه تبديل شده است

 کارخانه مال ماست و هيچ نيرويی کارگران پا پيش نهند و اعالم دارند که ديده اند و می بينند، بسيار طبيعی است که

   .و شايستگی اداره آن را ندارد جز ما حق تصرف

 کارگران به اندازه کافی در اين زمينه تجربه دارند و برای به. برنامه ريزی توليد است مسئله بعدی آمادگی الزم برای

سرمايه داران و دولت  .ش شوندکارگيری عملی اين تجارب بايد در سريع ترين زمان دست به کار تشکيل شورای خوي

دست پيشبرد سياست های خود کنند و آنان را در  آن ها می کوشند که عده ای را زير نام نمايندگان کارگران ابزار

کارگران بايد در مقابل، ضمن مردود . های کارگران با خود شريک کنند تشديد هر چه بيشتر استثمار و سيه روزی

اين يا آن  انه به دولت، از هر شکل جايگزينی اختيار و نقش و اعمال قدرت جمعی خود باانتقال کارخ دانستن هر نوع

آحاد کارگران در همه امور و همه   تشکيل شورای کارگری و دخالت. نهاد صنفی و سنديکاليستی سخت مقابله کنند

 طور واقعی يک مسئله حياتی تعمق در اين زمينه به. کار است سياست گذاری ها و برنامه ريزی ها تنها شيوه درست

 ترديدی نيست ما اينجا و آن جا. کارگران الستيک البرز درهمين شرايط حساس روز است جنبش کارگری و از جمله

اختيارات و نقش و قدرت  اما واگذاری. مجبوريم به افرادی از ميان خود مأموريت ها و مسؤليت هايی را محول کنيم

نماينده و مانند اين ها عمًال به معنای خط کشيدن بر روی  ن صنفی يا سنديکا يا تعدادیخويش به شورای اسالمی يا انجم

در فردای انجام چنين کارگری . هموارسازی راه برای به شکست کشاندن اين قدرت است قدرت مبارزه جمعی خود و

ديگرانند که اراده و سياست  کهما توده های وسيع کارگر نيستيم که تصميم می گيريم و برنامه ريزی می کنيم بل ديگر

همان سياست ها و طرح ها و برنامه هايی را بر ما تحميل  های خود را بر ما تحميل می کنند و آنان به طور معمول

صالحديد سودآوری هر چه بيشتر سرمايه و الزمه تشديد هر چه هولناک تر استثمار  خواهند کرد که خواست سرمايه،

وجود آوريم، دخالت  ما بايد هر چه سريع تر شورای کارگری خويش را به ،همه اين داليلبه . سرمايه است ما توسط

کارگران را در کارها تقويت کنيم و همين شورا   آحاد همه کارگران در همه امور را خواستار شويم، توان دخالتگری
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   .توليد کارخانه کنيم  و برنامه ريزی کار و را ظرف تصرف شرکت

اين بخش . مهم و حياتی پيش روی ما است يک موضوع بسيارز ني  چرخه توليدنيازهای وسائل کمکی وخام وتهيه مواد 

اما به هيچ وجه . سخت استبسياربدون شک اين کار. رسدبه نظرغيرعملی تروسخت ترديگرهمه امورشايد ازکاراز

ی ميليون ها برابر اين پول دولت سرمايه دارپول است و ممستلزتهيه مواد اوليه و مصالح کار. ستغيرممکن نينشدنی و

دولت  ساختنمجبوراينجا اعمال قدرت ودرپيشبرد کار شرط الزم. دست دارددرهای طبقه ما تودهما ومحل استثماررا از

ا مجبور کرده ايم که مبارزات خود دولت ر ما تا همين امروز با. به تهيه کامًال رايگان نيازهای روند کار و توليد است

درست به همين دليل با تشديد مبارزات خويش قادر خواهيم بود . شود برای تعيين تکليف وضعيت کارخانه وارد مذاکره

 يک پيش شرط مهم برای. به تأمين مواد اوليه به صورت رايگان برای خود مجبور سازيم دولت سرمايه داری را

به . يد استو تولمختلف کارمراکز ساير کارخانه ها ودروسيع همزنجيران کارگردستيابی به اين موفقيت رجوع به توده 

های گام. خواهد شد اندازه هم شانس پيروزی ما بيشترپشتيبانی کنند، به همان ماازاين مبارزه بيشتراندازه که آنان درهر

   .غيرقابل حلی نيستند که هيچ کدام مسائل ددگرمياداره کارخانه برامورسايرتوزيع محصوالت توليد شده و بعدی به

   !همزنجيران
تحليل و شناخت و درک درست وضعيت حاضر در سرنوشت . نقطه حساسی رسيده ايم ما در ادامه مبارزات خويش به

انتقال مالکيت  .کاری نکنيم که حاصل کل مبارزات مان بر باد رود. زندگی ما حائز اهميت بسيار است مبارزات و

معضالت و بدبختی ها و فقر و فالکت و سيه  تمام. کارخانه از سرمايه دار خصوصی به دولت عالج هيچ دردی نيست

بياييد راه حل تعويض مديريت را با . مالکيت و نوع مديريت سرمايه داران روزی ما از وجود سرمايه است نه از شکل

و اداره  بياييد تمام تالش الزم برای تدارک تصرف کارخانه. زين کنيمو موفق تصرف کارخانه جايگ راه حل سنجيده

دهيم و به سينه هر نوع  بياييد شورای کارگری خويش را تشکيل. پيروزمند آن توسط خويش را به عمل آوريم

ايه داری بياييد از تريبون شورای ضدسرم. رد بکوبيم انجمن صنفی بازی و سنديکا سازی و مانند اين ها دست پيشنهاد 

 آنان نيز. در حال تعطيل پيام دهيم که آنان نيز کارخانه های خود را تصرف کنند خود به همه کارگران کارخانه های

بياييد . توليد را به دست گيرند شوراهای کارگری خود را بر پای دارند و آنان نيز با شورای خويش برنامه ريزی کار و

کارگران شاغل کارخانه ها اعالم کنيم که از مبارزات ما  ود خطاب به همهاز تريبون نيرومند شوراهای کارگری خ

بياييد با برنامه ريزی اين کارزار جبری طبقاتی دست . و ضدسرمايه داری ما بپيوندند حمايت کنند و به جنبش شورايی

ه های طبقه خود جنبشی تود بياييد با قدرت اليزال. کار سازمانيابی سراسری شورايی خويش در سراسر ايران شويم به

  .را بر نظام سرمايه داری تحميل کنيم قدرتمند را سازمان دهيم و در گام نخست مطالبات پايه ای خود

  !عليه سرمايه متشکل شويمکارگران 

  !معرض تعطيل را به تصرف خود درآوريم جلوگيری از بيکاری، کارخانه های در برای

  )منطقه تهران(گری هماهنگی برای ايجاد تشکل کار کميته
  ٨٧ مهر ١۵
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