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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

، بر سر کارهای خود بازگشتندايران برک کارگران اخراجی  
١٣٨٧م آبان هفت بيستشنبه دو                                                                          ک کمی برای هماهنگتهيکم  

  

 در نتيجه ی تالش ومبارزه ی جمعی و متشکل کارگران کارخانه ی ايران برک

))کارگران اخراجی ، بر سر کارهای خود بازگشتند ((   

)٣گزارش شماره (  

، کارخانه ی ايران برک رشت، درهماهنگ و يکپارچه ی کارگراناعتصاب هفته ازدوش ازانجام پس از گذشت بيسر

پذيرش خواست به عقب نشينی و، مجبور، کارفرمای اين کارخانهتمامی کارگران اخراجیبه کاربازگشت مبنی بر

 .، در اين خصوص  شدکارگران

کميته ی هماهنگی " ــ  که عينًا در سايت کارخانه  کارگران اين  ١ همان گونه که در گزارش شماره ی،توضيح اينکه

، در اعتراض به  نفر از نمايندگان کارگران٧" ،آمدهــ  انعکاس يافته است" ای کمک به ايجاد تشکل های کارگریبر

 اين مقابله با که در،وسط کارفرمای کارخانه اخراج شدند، تمزايای معوقه ی خود ماه حقوق و ۴ عدم پرداخت

کار کشيدند و  ، به شکلی متحد و يکپارچه دست از کارگر کارخانه٢٠٠، تمامی برخورد رذيالنه و ضد کارگری

کارفرمای ضد کارگر ، پاسخ به اين عمل انقالبی کارگراندر .  را يکی پس از ديگری خاموش کردنددستگاه ها

از سرمايه دار زالو ، که در دفاع داره ی کار و امور اجتماعی استانست ا، رئيس حرا، در همدستی با لطيفیکارخانه

جور و واجور  "  تنبيهات "ديد به اخراج و به اصطالحسر از پا نمی شناخت و مدام کارگران را تهصفت کارخانه 

که  کارگران  . کارخانه نمود ين کارگران ااز تن ديگر٧، اقدام به اخراج ، برای چشم زهر گرفتن از کارگرانمی نمود

،  در پاسخ  به  کارفرمای ضد کارگر کارخانه و مسئولين اقدامی شجاعانه  و تحسين برانگيزبی کار ننشسته و در نيز

، به ی و پرداخت حقوق معوقه ی کارگرانتا بازگشت به کار تمامی کارگران اخراج" حراست استان  اعالم نمودند که 

، تمام سعی و ، در طول اين مدتآوريست که کارفرما و گماشتگان اوالزم به ياد. "مه خواهند داد اعتصاب خود ادا

چه ی ،  اعتصاب يکپارصفوف متحد کارگران تفرقه انداختهتالش خود را به کار بردند تا به عناوين مختلف در ميان 

وق معوقه و عيدی ــ پاداش سال های قبل کارگران به عنوان مثال اعالم نمودند که حق. کارگران را به شکست بکشانند

ن اخراجی کارخانه صرف نظر را در صورتی پرداخت می کنند که کارگران از تقاضای بازگشت به کار کارگرا

، مجبور کردند  که پای ورقه هايی را  با تهديد به اخراج و بعضأ تطميعو يا معدودی از کارگران قراردادی را. نمايند

، خواهان شروع به کار ، ضمن حمايت از مديريت کارخانهما کارگران" ن نوشته شده بود که ند که در آامضاء کن

ران با ، با هوشياری و درايت کارگکه خوشبختانه تمامی اين ترفند ها"...، اما ه و ادامه ی کار آن هستيمفوری کارخان

دو هفته اعتصاب ، کارگران توانستند پس ازتآمده اس گزارش نيز ناي آغاز که درطورهمان شکست مواجه شد و

باز کارهای خود سرارگران اخراجی اين کارخانه را برو کرما را مجبور به عقب نشينی کرده ، کارفيکپارچه و متحد
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 .گردانند

ندن يکی از مبارزه ی متحد و يکپارچه ی کارگران کارخانه ی ايران برک رشت و موفقيت آنان در به کرسی نشا

خواست ها و مطالبات مهم و اساسی خويش ، به کارفرمايان و حاميان آنان ، داير بر بازگشت به کار کارگران اخراج 

ابعادی کوچک و منفرد اتفاق افتاده است ــ اما به نوبه ی خود و بر سر کارهای خود ــ اگر چه درشده ، به کارخانه 

ند به مثابه يک طبقه همديگر را پيدا کنند و عزم خود را  برای به دست آوردن ثابت می نمايد که کارگران اگر بخواه

ارزه ی آگاه ،  ، می توانند در سايه ی تالش و مبزمينه های مختلف  جزم نمايندقوق و مطالبات  مورد نظر خويش درح

واست ها و مطالبات طبقاتی  ارتباط   با تحقق خو عظيم تری  در،  به دست آورد های بزرگ ترمتحد و متشکل خود

، از عوامل آنان را در هر شکل و هيئتی، نايل آيند  و در نهايت  دست سرمايه داران و ، در همه ی عرصه هاخويش

 برک همچنين با اين کارگران ايران.  ، کوتاه نمايندران و همه ی توده های مردم محرومشرايط کار و زندگی کارگ

برای هم طبقه ای های خود در درس ها و آموزه های گرانقدری نيز، زی تحسين برانگيزاين پيرو وحرکت متحد 

 :اط کشور به ارمغان آورده اند  کهاقصی نق

ــ  به ويژه در سرمايه داران و حاميان شان را  ، و نيروی عزم و اراده ی  کارگران اگر می توان با قدرت اتحاد

، آن چنان احساس قدرقدرتی ميکردند که به خود اجازه ميدادند  تا همراه با اين واقعهکارخانه ای که تا مدتی پيش از 

، خراج  کارگران به هر بهانه گرفتها ، از، هر ستمی، نسبت به کارگانترين و وحشيانه ترين نوع استثمارِاعمال شديد 

تا آنجا که کارگران در انتهای نامه ای  که ( ، ارندرا  در حق آنان  روا د"  تنبيهات" تا انواع فشار ها و به اصطالح 

برای کميته ی هماهنگی ، در ارتباط با شرح فشارهای صاحبان سرمايه ، نسبت به کارگران در اين کارخانه ، ارسال 

ذيرش خواست به عقب نشينی و پ" )  انشااله که خداوند خود احقاق حق نمايد  ...  :  "شته بودند  نااميدانه نوشتند  کهدا

ها و مطالبات کارگران ــ اگر چه در يک مورد  حتی ــ  وادار نمود و آنان را درمانده و مستأصل ،  بر سر جای خود 

 نشاند ، پس می توان به قدرت آگاهی  و همبستگی طبقاتی کارگران  و عزم جزم آنان ، در کارزاری  به وسعت ايران

ی خود بر سرجاز  به شکست و هزيمت مجبور کرد و ق آمد و آن طبقه  را ني، فاينيز بر سرمايه  و سرمايه داران 

، در واقع ، بر اين امر خطير مهر تأييد ا اين حرکت متحد و يکپارچه ی خود، در واقع  بکارگران ايران برک. نشاند 

کند ادند که اگر اين طبقه  اراده آنان  نشان د. بقه ی کارگر را به نمايش گذاشتندکوبيدند و  تنها گوشه هايی از قدرت ط

 .  هيچ قدرتی جلودار آن نخواهد بود، متشکل شود و به ميدان بيايدو در ابعادی گسترده و سراسری

مبستگی  سايه ی آگاهی و ه، اين پيروزی را که درای کمک به ايجاد تشکل های کارگریکميته ی هماهنگی بر

مقابله با ترفند و همچنان  آنان را به هوشياری دراين کارخانه تبريک گفته ، به کارگران کارگران به دست آمده است

 .  های رياکارانه ی سرمايه داران و اتحاد در مقابل اين طبقه  آنان فرا می خواند 

، به نيرو ، توده ای و طبقاتی کارگران، درسايه ی ايجاد تشکل های مستقلد به  پيروزی نهايی طبقه ی کارگربا امي

  .   نوقدرت اراده ی خود آنا

 ی کمک به ايجاد تشکل های کارگریکميته هماهنگی برا
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