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نرگرااالستيک البرز و اميد درس آموزی کداستان   

 
 )انه تهرمنطق(ی هماهنگتهيکم                                                    ١٣٨٧م مهر  يکشنبه بيستيک

   
روشن  همه چيزاکنون ديگر. پرده برون افتاد ازبه مهر می نمودرازی که برای عده ای سرسرانجام پرده ها کنار رفت و 

. ونه مشکل مالی نداشته اندهيچ گ. اند با هيچ نوع کمبود نقدينگی مواجه نبودهسرمايه داران الستيک البرز.  استشده

همه آنچه که الزمه سوداندوزی کالن و کالن تر است به برخوردار بوده و از باالترين سطح رونقفروش آن ها ازبازار

دولتی سرمايه به کل  روشن شد که همه نهادهای. مکشوفه به اين جا محدود نمی شوداسرار. نصيب داشته اند اندازه کافی

ترفند و توطئه و وارونه معلوم شد که همه چيز. بوده اند خود سرمايه داران واقفازدقيق تروبهتر کارخانه بسيارمسائل

حلقه  مالکيت صاحبان خصوصی به دولتی فقطلوم شد که بحث انتقال کارخانه ازمع. ادامه دهيم بازهم. پردازی بوده است

يره و بيداری بازهم از شناخت س  که کارگران به رغم تمامی هشياری ومعلوم شد. ای از زنجيره سراسری ترفندها است

در : استاين قرارماجرا از. يقت مسئله را می گفتيمشد که ما حق بوده اند و باالخره معلومسنت و رسم کار سرمايه قاصر

سرمايه  رز دست به کارکارگران جريان داشته است، سرمايه داران صاحب کارخانه الستيک الب طول مدتی که مبارزات

کارگر چينی، تهيه الستيک های چين، برنامه ريزی استثماردرچين، تأسيس کارخانه الستيک البرزکشور گذاری در

قياس با توليد ای بسيار طاليی تر و انبوه تر درکسب سوده ارزان تر، صادر کردن الستيک ها به بازار داخلی ايران و

اداری و  تمامی امور. طی اين مدت برنامه های خود را پيش برده اندآنان در. زی بوده اندسا کارخانه کنونی الستيکدر

 در طول اين مدت کل سرمايه و داران سرمايه. و تصميم گيری های دولتی آن را پشت سر نهاده اندقانونی و کسب مجوز

 حال مبارزه را نيز از کارخانه کنونی خارج عاصی درتوده های کارگر و استثمارو ندار کارخانه يا همان حاصل کاردار

راه بندان ها، درروزهايی که کارگران الستيک البرزآری، درهمان . چين پيوند زده اندکشوردرانبوه  و به سرمايه گذاری

ن انتقال مالکيت کارخانه از سرمايه داراپرداخت حقوق معوقه و وزارت کار خواستارتحصن جلو مجلس واعتصاب ها و

. را باتبانی دولت سرمايه عليه کارگران به اجرا نهاده اندترفندهای باال خصوصی به دولتی بودند، سرمايه داران همه

با دست خالی مبارزه  آيا وقت آن نرسيده است که به جای: ديگر اين سئوال را تکرار کنيم دارد که ما يک بار اکنون جا

مبارزه کنيم، به سرمايه داران اخطار  چين ها به کشور يم، عليه انتقال سرمايهبا دست پر بجنگيم، کارخانه را تصرف کن

های  ندارند و خودشان می توانند بدون سرمايهما را به جاهای ديگرو استثمارحاصل کاراز کنيم که حق انتقال هيچ ريالی

 شورای ضد سرمايه   آن نرسيده است که  وقتخواهند بروند؟ آيابه هر کجا که ميما گور خود را گم کنند وحاصل استثمار

کنيم که تمام وسائل و زنجير دولت سرمايه داری را مجبورهای هم داری خويش را سازمان دهيم و همراه با همه توده

اما ماهی  .به نظر ما برای اين کار حتی دير هم شده است. دهداختيار ما قراربه صورت رايگان در لوازم چرخه توليد را

        .تأخيری امر اجباری و حياتی ما است آگاهانه و متشکل با هر  آب بگيريم تازه است، و مبارزه طبقاتی وقت ازهررا 
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