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تاسآنان  ی قدرتی البرز معلول بکيگران الست کاریسرگردان  

 
   ١٣٨٧م مهرهفتشنبه يک                                                                                  )منطقه تهران(ی هماهنگتهيکم

 

 
 همه ی برای درس مهمدادهاي رونيدل افرود مبارزات کارگران در و البرز و فرازکي کارخانه الستیدادهايروريس

 از یفراوانشمار کارگریتوده ها.  روند تنها نبوده اندني ای البرز در طکيکارگران الست.  استراني ایجنبش کارگر

 یم کارخانه مشخص برني که به ايیجاتا. نهاده اند پشت سرا رزهايخ  افت وني همني هم عديو تول کارگريدمراکز

 اعتصاب پشت کار،ي مختلف اعتراض و پی هاوهي آزمون ش،یکارگر به دنبال ماه ها مبارزه، همدل١٢٠٠ ازشيگردد، ب

 جون معۀ بستیپشت درها درنکي اام،ي قی برای جنبش کارگریآمادگسردادن شعارراه بندان جاده ها و، اعتصاب

  جهينت انتظار به  »ع ومعادنيصنا  ویاجتماع امور و کار  یها   وزارتخانه  مشترکونيسيکم « نام  به یکننده ا گمراه 

!!نشسته اند  

 کنند که ی فکر ماي باور دارند؟ آی دارهي و دولتمردان سرماهي صاحبان سرمای هایباز واقعًا کارگران به شعبده ايآ

 داران هي سرمااي دار هي به سرمای دار کنونهي کارخانه از سرماني بخش سهام اکي نهاد دال بر احتمال انتقال ني اميتصم

 ی راه چاره اافتني به هي دارند که ادامه روند رجوع به دولت سرماانتظار اي را از آنان حل خواهد کرد؟ آی مشکلگريد

 مبارزه کارگران ی روزهاعي وقاري که سی شود؟ هر کسی اشتغال آنان منتهني معوقه و تضمی پرداخت دستمزدهایبرا

. ستي نيی های بافلاي توهمات و خني داند که مشکل آنان اصًال داشتن چنی دو سال را دنبال کرده باشد خوب منيدر ا

 پندارها و ی هم دارد بر خالف پاره اتي که واقعی در آن جاها و در مواردی حتی بافالي توهم و خم،ي که بگذرنياز ا

 الي خني و انبوه ترنيمتراکم تر. ستي نی مبارزه طبقاتی و به طور کلکاري دفاع و تعرض و پی ها سد راه واقعیتئور

 ی استثمار و بهي و کار و استثمار و ضرورت مبارزه علی زمخت و خشن زندگیها تي فشار واقعري ها در زیباف

 سازد و نه ی آن ها می زندگی مادطيافکار انسان ها را شرا« مسئله که نيا.  هستندیني ها مجبور به عقب نشیحقوق

 تواند ی مدت هم نمهوتا در کیتوهم نه فقط در دراز مدت که  حت.  کندی جا هم به تمام و کمال صدق منيدر ا» برعکس

 ني تر از امي و صدها مانع عظني چواريتازه خود سد سکندر و د.  باشدی سر راه مبارزه طبقاتني چواريسد سکندر و د

.  گرددی شود و باد هوا می  آب مهي سرماهي بودن مبارزه کارگر علی و قهریريزناپذي در مقابل موج سرکش گرزيها ن

 کارگر ی و کار و استثمار توده های برخاسته از عمق زندگی ضرورت قهرکي یدار هي سرماهيجنبش کارگران عل

 دارد و ماحصل کالم تي البرز هم به طورقطع واقعکي کارگران الستی نکات در مورد مبارزات جارنيهمه ا. است

 یگري دزيلکه چه بي حاکمان سرمایدهاي وعده و وعاي دولتمردان ی کارگران نه توهم به شعبده بازی که مشکل اصلنيا

 راه مي که توانسته ايی تا جازي غلبه بر آن نی چگونگراموني و پمي بحث کرده ااري معضل ما تا حاال بسنيدر باره ا. است

 بازهم لحظه به لحظه دي که همان گفته ها را بامي همه، سخت اعتقاد دارنيبا ا. مي نموده احي را تشرشي خویحل ها

 ،ی بافی تئور،ی و دانشگاهی مکتبی گفتگوکي مي کنی مطرح مگري دنهي در هر زماياستا ن ريآنچه ما در ا. تکرار کرد
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 از طبقه کارگر، به عنوان همراهان و همرزمان یما به عنوان آحاد. ستي نی حزبیخي مریني و نظرآفرنيطرح دکتر

 کارگر ی مبارزات توده هارون به عنوان دست اندرکاران دا،ي دنگري دی کارگران هر کجااي البرز کيکارگران الست

 و الجرم ميني بی مبارزات مواجه مني به طور مستمر خود را با کوه مشکالت و موانع سر راه اهي سرماهيجهان عل

. مي نهی ماني در مري را با توده همزنجشي خوی کارگری ها و راه چاره هایري گچهيحرف ها و استنباطات و نت

 نادرست بودن ی حتاي سخن گفتن، قطع نظر از درست بودن یني روند زمني چنون و در دری وضعني که در چنداستيپ

 عبور نکرده است و از گري به نقطه دی روز جنبش از نقطه اتي جنبش است و مادام که واقعتي وافعینيآن، الزمه ع

 نيبا ا.  کردررا آن حرف ها و راه حل ها را تکرار و تکرار و بازهم تکدي نشتافته است باگري به سنگر دیسنگر

 لي مبارزات و تحمشبردي  البرز در پکيمعضل روز کارگران الست. مي کنی بحث را دنبال می الزم رشته اصلحيتوض

 در باره ی بافالي خی بلکه حتستي دولتمردان نی احتمالیني نه فقط توهم به نقش آفرهيمطالبات خود بر صاحبان سرما

 ی اشکال مبارزه را قدم به قدم تجربه کرده اند و ناکافنيآنان ا. ستي هم نزه مباریامکان موفق بودن اشکال تا کنون

 ني ایمعضل اساس.  آن ها را عمًال خوب درک نموده اندقي و توسعه و تعملي تر ضرورت تکمقي دقاني به بايبودن 

 هي سرماهي علهرز گسترش مبای برای کافیروي نداشتن نراني در سراسر اگرشاني دراني همزنجیکارگران مثل تمام

 کردستان، ی بوشهر، نساجی خوزستان، صدرای برک رشت، لوله سازراني البرز، اکيکارگران الست.  استیدار

 نيي و تعی اساسی فشار کسر و کمبودهاري مانند که زی را می درست ارتشگري کارخانه د٢٠٠ شاهو و حدود س،يپرر

 ها و ضعف ها غلبه کند ی کاستني بر ادي ارتش بانيا.  شده استرينگي متخاصم زمیکننده در جبهه گسترده جنگ با قوا

 گردد ینه تنها موفق به تدارک درست حمله و تعرض نم.  شودی خود خارج نمرينگي مستأصل زمتيو گر نه از موقع

  است و هرکاري کمبود توان پی مشکل اساسب،ي ترتنيبه ا. ندي نشی در مقابل هر حمله دشمن هم عقب میبلکه حت

 سازمان دي بازيارتش ما قبل از هر چ.  ها را محور تمرکز خود سازدی کمبودها و کاستني رفع ای چگونگديتالش ما با

اگر خود را سازمان دهد .  را به دست آوردی دارهي سرماهي علکاري الزم پتي که ظرفابدي سازمان ی به نوعدي و باابدي

 نه ني که اداستي پهن باشد پهي در مقابل سرماميطومار تسل  بساط سازش با دشمن والتشياما در هر گوشه تشک

 ارتش نيا.  استیرينگي زمتي قبول شکست و جاودانه ساختن موقعی بلکه تدارک اجماع برای طبقاتکاري پیابيسازمان

 ش هر کدام از آن ها فقط بخیري که به کارگيی اتخاذ کند نه راهکارهایروزي پري گني تضمی جنگی هاکي تاکتديبا

 شکرهفتي البرز، چه در نکي ما کارگران چه در الستیمشکل اساس.  ما را به هرز دهدی از توش و توان جنگیميعظ

 کاري متناسب پیابي فقدان سازمانکار،ي کمبود قدرت پگري دی و هر کجای برک و صدرا و لوله سازرانيتپه، چه در ا

 هي سرماهي در جبهه جنگ علیشروي ملزومات تعرض و پا موفق متناظر بی و غفلت از اتخاذ راهکارهاهي سرماهيعل

 و از مي موجود را برهم بزنی توازن قوامي توانی است که می اساسی های کمبودها و کاستنيتنها در پرتو رفع ا. است

 ها و نهي است که ما همه زمني جا اني مهم در ااري نکته بسکي. مي خارج شوی فعلصالي اسفبار و پر از استتيوضع

 روز خود بر ی خواسته هالي تحمینه فقط قدرت الزم برا. مي داری کار را به اندازه کافني و ملزومات اکاناتما

 یتوان بالقوه ما در سطح. ميي آی برمی هم به خوبی مزدی نظام بردگی از عهده نابودی بلکه حتمي داران را دارهيسرما

 فارغ از هر نوع يیاي دن،یازي نی و رفاه و بی آکنده از برابريیاي را با دنی دارهي سرمای تواند جهنم کنونیاست که م

رشد «  که در آن يیاي کار داوطلبانه انسان ها، دنیاي دن،ی بدون کار مزديیاي دن،ی و اجبار و فرودستیفقر و نابرابر
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 دي دارد، اما باد طبقه ما وجوی توان در توده هانيا.  سازدنيگزيجا» آزادانه همگان در گرو رشد آزاد هر فرد است

 حول ديبا. مي متشکل کنی دارهي سرماهي عليی و شورای خود را به صورت سراسرديما با.  و بالفعل شودیسازمانده

 کارخانه ها ماني با اتکا به قدرت شوراهاديبا. مي خود بزنيی شورایابي طبقه مان دست به سازمانی اهيمنشور مطالبات پا

  در همه دي کار و تولیزي طبقه مان برنامه ری توده های متشکل و سراسرکاريقدرت پ  و با استمداد ازميرا تصرف کن

.ميريکارخانه ها و مراکز کار را به دست گ  
 

!مي متشکل شوهي سرماهي علکارگران  
  

)منطقه تهران( ی تشکل کارگرجادي ای برای هماهنگتهيکم  

٨٧مهر  ٦  

www.hamaahangi.com 
hamaahangi@gmail.com 

 

 
 

 


