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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  * البرزی سازکي در کارخانه الستتيبحران صالح

 
١٣٨٧م شهريور ششبيستشنبه سه                                                                                              ی ثابتدهيفر  

 
 

!!!تي است و فاقد صالحاقتي لی بیدار اصل سهامندي گوی مکارگران  

!!! نداردتي صالحی و وزارت کار معتقدند سهامدار اصلعي کشور، وزارت صناوزارت  

. ماه را بپردازد٢ داده است و کارفرما موظف شده حقوق ی اداره کار اسالم شهر به نفع کارگران راصي تشخئتيه  

!!! استی جمهورسي رئ البرز در دستانکي کارگران الستی و زندگندهيآ  

قبل از آن، .  ماه قبل آغاز شد٨ درست ١٣٨٦ البرز از زمستان کي و عدم پرداخت دستمزدها در الستدي تولبحران

 ماه بود که کارفرما در پرداخت دستمزدها اشکال ٤اما .  کرد ی کار متي و با حداکثر ظرفیکارخانه به روال جار

 دانستند ی است که نمیعي کردند طبیر امور اداره کارخانه نداشتند و فقط کار م دیچون کارگران دخالت.  کردی میتراش

 آن ها در بازار چگونه است؟ ی روند و تقاضا برای شده به فروش مدي تولی کاالهاايآ.  کندی آن ها چه مديکارفرما با تول

 ی و کمکهي اولد مواهيته).  وجه شوند توانستند متی انبار و حمل ونقل کاال می را کارگران از موجودیکي نيالبته ا(

مهم تر  است؟ وی و طرح توسعه برچه روالیبازآموز آموزش وی برای آتی چگونه است؟ برنامه های بعددي تولیبرا

کارفرما به آن اعتماد  افراد مورد  وتيري که تنها مدی امر  است؟ يی کار برچه مبناالنيب  و انيز همه، حساب سود واز  

. دارندیدسترس    

 به مي بهمن ماه کارگران تصملياوا در- چرا تحمل؟ - نکردن دستمزدافتي ماه تحمل در٤  بعد ازی انهي زمشي پني چناب

 ستميعدم شناخت سابهام، استعاره، عدم صراحت و ازیهاله ا اعتصاب دراميا کارگران دریشعارها. رندي گیاعتصاب م

  ري اخیسال هاهزاران موارد مشابه در ازی عدم درس آموزاي ی کافبهر عدم تجاي ی خود سانسوردي شااي وی دارهيسرما

.مي اندازی شعارها مني به دو تا از اینگاه.  همراه استی به استفاده از قدرت کارگردي مجموعه تهدنيو همزمان با ا  

 ی عدالتی بزي سرریعني راني جامعه اتي واقعاني بی جا کارگران برانيدر ا".   ی عدالتی همه بني ا،یحکومت عدل عل"

 ی کنند، استفاده می مفي خود را با آن تعرني که مسئولی به طعنه از حکومت عدل علدي بودن شدیو فشار و دو قطب

  اي نه و آاي حاکم بوده است ی عدلاي دوره وجود ندارد که نشان دهد آني اتي از وضعی مستدلقي تحقچي که هیحالدر. ندينما

. شومی بحث نمني باشد که وارد اني توانسته چنیاصوال م  

 خود فهي چون وظست،ي ناقتي لیاتفاقا مسئول ب".  استامي آماده قی است، جنبش کارگرامي پني آخرني ااقتي لیمسئول ب"

 ن،ي مسئولمي کنی است که فکر ملي ما از مسادياشکال در د.  بردی مشي پی که انتخاب کرده به خوبیرا در جهت اهداف

 ان،ي مورد طالبنيدر هم.  قبول کرده اندتي با هدف خدمت به کارگران مسئولی دارهي مراکز سرماراني مد وانيکارفرما

 شده ی به گونه اطي شرای واحد ها به بخش خصوصیمتاسفانه در واگذار: دي گوی مزي خانه کارگر اسالم شهر، نريدب

 که ميرژ از او به عنوان کارگزار ديشا!!!  هستندی به فکر سود، صالح و منفعت شخصشتري بدياست که مالکان جد
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 خدمت به خدا و ی هستند و برای جدا بافته ای تافته های داران اسالمهي کند که سرمای تظاهر مني چناياعتقاد دارد و 

 هي که سرمانياما باور ما کارگران به ا.  استیعي طبی برخوردني کنند، چنی دار بودن را تقبل مهيکارگران رنج سرما

 است و قاقد اقتي لی بی سهام دار اصلمي که مثال بگوئني دار خوب و بد وجود دارد  و اهيران با هم فرق دارند و سرمادا

 و ی دارهي سرماستمي ضعف ما در شناخت سانگري خوبترند، باي و احتماال سهامداران کوچک تر خوبند تيصالح

 مناسبات ني اینگ که به چگوی به عنوان کارگرمي رسی ماقتي و لتي به بحث صالحیوقت. مناسبات حاکم در آن است

  و ست،ي نشي های هم طبقه اري شده توسط خود او و سادي جز بخش اعظم ارزش تولیزي داند که سود چیآگاه است و م

 ی  است که در گذشته کار کرده اند، بی شده حاصل کار او و کارگران همه بخش ها و کارگراندي تولیکل ثروت اجتماع

  یزندگکارخانه و کارگاه و محل کار و   اداره اموراقتي و لتي اند که صالحارگرانرسد که تنها کي مجهي نتنينگ به ادر

. استثمار نخواهد شدی انسانچي هگري صورت است که دنيو اداره کل جامعه را دارند و تنها در ا  

 ی مني گمان بر ایامي پنيبا چن.  مربوط به خود باشدزاتي ها و تجهی بر آمادگی مبتندي بایامي پني شعار دوم، چندرمورد

 وجود دارد  و گام ی رزمنده کارگری تشکل سراسرکي و هدفمند حرکت کرده اند، افتهي سازمان اريرود که کارگران بس

  ی الگوی تواند حداقل به عنوان نمونه حرکت کارگری کرد که مخواهند یخواهد بود و کارسرنوشت ساز") اميق ("یبعد

!فتادي نی اتفاقنياما چن. ردي کارگران قرار گريسا  

 شد ی مني بار نبود که چنني اولنياما به وعده ها وفا نشد و ا. افتي اني پاني روز با وعده  مسئولستي بعد از باعتصاب

 رانيان ا قائم شهر، کارگران سامکو، کارگری کارگران نساجی اتقاق افتاده بود، براگري کارگران دیبلکه بارها برا

 ی کردن به قدرت طبقاتهي تکیاما بازهم ما به جا. گري صدها مورد دو کارگران هفت تپه الن،يصدرا، کارگران فرش گ

ما . ميني نشی دار مهي مسئول و آن سرماني ادي و به اممي گذاری دست می اداره کارخانه دست رویخود و ابتکار عمل برا

 و در مجموع ان هزار توم٥٠٠ و ونيلي مکي کارگر در آن هرکدام ٧٠٠که  مي داری صندوق مالکي کارخانه نيدر ا

 تا با استفاده از اعتبار آن به ما وام مي دولت را مجبور کنمي توانی تومان اندوخته دارند که مونيلي و پنجاه مارديلي مکي

که تنها و   مي امور نشان بدهيیاره شورا و اد دي تولیبا راه انداز بدهد آنگاه   هي مواد اولدي خری کم بهره براايبدون بهره   

. اداره کارخانه را دارندتي که صالحاندتنها کارگران   

 نقاط قوت و ی شود که هرکدام دارای مختلف اعتراض به کاربرده می هاوهي و شردي گی پشت اعتصاب شکل ماعتصاب

 ري خود را به گوش سای بندند تا خواسته های اسالم شهر را م-کارگران جاده تهران. همزمان نقاط ابهام و ضعف است

 را جلب گراني سرو صدا توجه دجادي زنند و با ای مآتش را کي الستعاتيدر کارخانه، ضا. کارگران و مردم برسانند

 از شي کنند و همزمان بی مديي کار آن ها را تاگري که صدها نفر از کارگران دنندي بی شوند و می کنند و موفق هم میم

 بلند زاما ابهام مسئله در پخش قرآن ا.  کنندی ضد شورش آن ها را محاصره میروهاي و نی انتظامیروينفر از نهزار 

 ني مجلس رها کن، ما را از شر اني به حال ما کن ، ما را از شر ای امام زمان رحماي: " است که ني گفتن اايگوها و 

 به م،ياوري به خود باور بديبا.  شودیتنها با دست خودمان باز م کنند که گره کور کار ما یو فراموش م". دولت رها کن

 جا نيمسئله در ا.  از آسمان به کمک ما نخواهد آمدی دستچيه.  خودمانافتهي انقدرت خودمان، به عمل همبسته و سازم

 و تا ی تا سهامی داران فردهيجنگ استثمار شونده و استثمار کننده در همه ابعادش از سرما.  استهيتضاد کار و سرما

 ی دارهي به دولت سرمادي امگري صورت دنيدر ا.  کندی و محافظت میندگي که منافع آن ها را نمای دارهيدولت سرما
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 ندهي و آیزندگ.  استی جمهورسي البرز در دستان رئکي کارگران الستندهي و آی گفت زندگمي بست و نخواهمينخواه

 خواهند کرد، اگر به قدرت خود نيي خود و جامعه را تعندهينها کارگران اند که آت. کارگران تنها در دستان کارگران است

 ی خود را برای دهند، اگر تشکل سراسرلي خود را در محل کار تشکی دارهي ضد سرمایوراهارا باور کنند، اگر ش

 و با تصرف رندي به دست بگ که امکان دارد اداره محل کار رايی شوراها برپا دارند، اگر در هر جاني دادن همه اونديپ

  ري امر امکان پذنيا. سامان دهند  شانيازهاين ني تامی خود و فشار به دولت برایروي ن  را باديمحل کار و ابزار کار تول

. دهدی آن را نشان مري چند سال اخنياست و صدها تجربه در جهان و در هم  

 

   ی ثابتدهيفر

٢٠٠٨ سپتامبر  

                                                                                                        

*  به ١٣٥٥سپس نام آن در سال .  شدسي تاس١٣٣٧سال در " جي اف گودریب" البرز ابتدا با نام ی سازکيکارخانه الست

 پوشش ري ز١٣٥٨در سال .  فروخته شدی داران داخلهي به سرمای گذاران خارجهيد و سهام سرما کررييتغ" ري تاانيک" 

 یدي تولیرهاي انواع تای برای استاندارد ملنامهي به اخذ گواهفق مو١٣٦٨در سال .  قرارگرفتراني ای ملعيسازمان صنا

٪ سهام آن به بخش ٤/٦٢ یجان رفسنی توسط دولت  هاشمی سازی همراه با رونق خصوص١٣٧٣در سال . خود شد

 هزار تن در سال ٣٠ آن به ی اسمتي و ظرفافتي اني طرح توسعه آن پااتي عمل٧٤در سال .  واگذار شدیخصوص

  تن در روز بود که ٨٠تا ٦٠ دي روزانه آن قبل از قطع تولدي تولندي گوی براساس آنچه که کارگران موزهامر. ديرس

 کرده است و با توجه به ی خود کار متي کارخانه با حداکثر ظرفیعني.  سال است هزار تن در٣٠ در حدود همان یزيچ

 کيالست" کرد و ريي دوباره نام آن تغ١٣٨٠در سال .  وجود داردزي امکان توسعه آن نرانيبازار مصرف بزرگ ا

نامهي سال بعد توانست گواهکي شد و دهينام" البرز  GCC کندافتيرس در فاجي به حوزه خلکي صدور الستیرا برا  .

  کارخانه در یعني است، ی و کشاورزی راه ساز،ی صنعت،ی وانت، اتوبوس، بار،ی سواری هاکي آن شامل الستداتيتول

. داشت و فعال بوددي ونقل امکان تولحمل ی هانهيهمه زم  

 از ی نشانچي ه که در دست است نه تنها٢٠٠١ تا ١٩٩٦ از سال ی و خارجی صادرات آن در دو محدوده  داخلسهيمقا

  برابر و در ٢٠ آن حدودا در سطح صادرات به خارج دي پنج سال تولی  طیعني.  باالستی رشدانگريبحران ندارد بلکه ب

.  برابر شده است١٠ حدود یسطح فروش داخل  

 ٢٠٠١ تا١٩٩۶ فروش الستيک در فاصله  تعداد
 فروش داخلی ارجصادرات به خ سال

١٩٩۶ ١٣٫۶١۴ ١٢۴٫۴٧٧ 

٢٠٠٠ ۴٨٫٠۶۶ ٨۵۵٫۵۶۵ 

٢ ٢٠٠١۶۵١٫١١٨٫٣٣ ٫٢٢٠۴ 

 
 

: کارخانه آمده استتي سادر  
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. است٢١ قرن ی باال، استاندارد باال و اهداف باال و مطابق با استانداردهاتيفي البرز با ککيالست-      

 کي الستتيفيو ک.  استی و تکنولوژکيدر توسعه الست  رفتشيچند دهه کار سخت، تجربه و پ  جهي نتی فعلتيريمد -

. استی المللني بی ما مطابق استانداردهایدي تولیها  

  گسترش ،ی توسعه منابع انسانت،يري مدی هاوهي توسعه شد،ي جدی در پروژه های گذارهي شامل سرماتيري مداستيس -

. پروسه  صادرات کاالستیرا به مدارک استاندارد بیراني ای هاکي الستیابيآموزش و دست  

 ی دوستانه برای کاری، و فضا... مشاوراتقي از طری در بازار جهانی بزرگ ترگاهي خواهد جای البرز مکيالست -

اکنون  البرزکي الستميما معتقد ":  شودی مدي تاکانيپا و در. کسب کند! !!شتري مشارکت ب یدادن شانس به کارکنان برا  

".ديبرانبا ما :  است کمي و ستيبآماده مالقات با قرن   

 اني در می و فروش و ورشکستگیکي تکن،ی مال،یدي به مشکالت اعم از تولی اشاره اني کوچک ترمينيي بی که مچنان

 ی جمهورني مسئولی مسئله را حتنيا.  نداردی واقعی مبناچي توسط کارفرما هی ورشکستگی ادعانيبنابرا. ستين

 دي گوی سابق سازمان کار استان تهران مسيرئ ی قاسمیحاج.  اما با زبان خاص خود کنند،ی مطرح مزي نیاسالم

او . ستي ندي کند و اراده اش بر ادامه تولی می اشکال تراششي قرار دارد اما کارفرمای مناسبتي البرز در وضعکيالست

 وحشتناک طي او شرایبرا.  وجود نداشتی آزار دهنده ای بحران کارگر٨٦ و ٨٥ ی که در سال هادي گوی منيهم چن

  یکارگرالبته با توجه به ضعف حاکم در جنبش . ستي نی مسئله آزار دهنده اگريو ده ها کارخانه د البرزگران کاریزندگ

. زندیم داران را هي و حرف دل سرمادي گوی ربط سخن نمیاو چندان ب  
 
 
 
 
 
 

 فريده ثابتی
 

 )منطقه تهران(ايجاد تشکل کارگری  کميته هماهنگی برای

  ٨٧ شهريور ٢۵
www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com  

 


