
  من در مشترکم مرا فرياد کن
  

راه آهن تبريز به همقطاران ) شاغل و اخراجی ،حقوق معوقه (نامه سرگشاده جمعی از کارگران
  :کارگر خود 

  

  . دهيم ليه اخراج ،داشتن امنيت شغلی ،حق اعتصاب و تشکل شدتستانه روز جهانی کارگر مبارزه خود را عآدر
  
  

 سرمايه داری در بدترين وضعيت ممکن زندگی تمامی نعمات اجتماعی تحت حاکميتن  ما کارگران ايران به عنوان مولدي
 حکومت برده داری اسالمی  حقوق تصويب شده از سوی.در حالی که خط فقر واقعی بيش از يک مليون تومان است .ميکنيم 
گهبان آن در جهت ران و دولت ن طبقه سرمايه دار اي.طبقه ما می باشد با مرگ تدريجی برای برابرن ام و سه هزار توسيصد
 مانند بانکسرمايه داری از طرف نهادهای  که يش بهره کشی و پياده کردن سياست های ضد کارگری و ضد بشری افزا

در اين تهاجم  . از هيچ جنايتی فروگذار نيست. استديکته شده  به آن ها تجارت جهانی و صندوق بين المللی پولسازمانجهانی،
خامنه ای از – سپاه گرفته تاجناح اصالح طلبان  ازت پاسدار نظام سرمايه داری با تمامی جناح های خودهمه جانبه حکوم

تمامی امکانات خود زير پرچم سرمايه داری جهانی  با برنامه ريزی کامل و سازمان يافته و متحد بر عيله طبقه کارگر استفاده 
  .کرده است

  

  :ر اشاره کردمی توان به نمونه های زيدر اين ميان  
  

در جهت تهيه نيروی کار ارزان برای سرمايه داری   قراردادهای موقت و سفيد امضاءبا تحميلنابودی امنيت شغلی 
آزادی ،،برادشتن گمرکات مرزی) ...درمانی ،تحصيلی و ، خدمات ،   وتوزيع توليد( سازی تمام عرصه هایی،خصوص

 صنايع مکانيکی و صنعت کشاورزیعث نابودی کامل توليدات داخلی از قبيل که باواردات از طريق باند های مافيای دولتی 
 ساعته برای زنده ٢۴دوندگی ، تحميل حذف يارانه ها ،تشديد سرکوب فعاالن کارگری و تمامی تشکل های کارگری.  استشده

 ذهب،بيکاری و اخراجاده از م،استفتزريق گرسنگی به طور سازماندهی شدهماندن ،بهره گيری از رقابت و تفرقه درونی ما ، 
نساجی،ماشن (صنايع ليونی ما علی رغم اعتصابات گسترده ي ولی متاسفانه طبقه چند م.)و در انتها شکنجه و اعدام زندان ،

 در نبود تشکل های پايه ای و  نتوانسته با داشتن دردهای مشترک)... سازی ،دارو سازی، نفت و پترو شيمی ،حمل و نقل و 
  .بزنددست ت سراسری ابه اعتصابکرده و  جلوگيری آن از گسستگی کارگرحزب طبقه 
 ( در کنار ضعف تشکلهای پايدار.ی اين مرحله از جنبش کارگری را بايد در پراکندگی خود بخود آن خالصه نمودسويژگی اسا

بری جنبش کارگری،علنی بر رهانحرافات حاکم از می توان )پذيریو از علل عدم تشکل  حزبحاديه ها، سياسی ،ات –صنفی 
 فرقه گرايی در اشکال احزاب خود خوانده و سازمان های سياسی جدا از طبقه ،پرستش حرکات خودبخودی کارگرانگرايی،
 اما اين درحالی است که حکومت  .اسالمی و سرمايه داری جهانی نام برد - در کنار سرکوب شديد حکومت فاشيستی ،کارگر

 شما به خوانيد شورای ،از يک ماه پيش شورای امنيت ملیکارگران  ما ليونی يبقه چند ماسالمی در ترس از اتحاد ط
چرا که طبق آمار .  کشور را اضطراری اعالم نموددر مورد اعتصابات کارگری وضع  )  و بهره کشانانسرمايه دار(امنيت

اسم کيان تاير،ايران خودرو،ذوب آهن که در مهمترين آنان می توان .صاب مهم رخ می دهديک اعت روز ۵خود حاکميت هر 
  .را ديد...  ، هفت تپه و اصفهان،واگن پارس ،آلمينيوم اراک

 طبقه کارگر می توانست سراسری عمل کرده و نه تنها به بهبودی زندگی کارگران کمک کند بلکه ،حزبدر صورت وجود 
 ذکر شده حاکم بر جنبش کارگریه علت ضعف های اما متاسفانه ب. کمر حکومت سرمايه داری اسالمی و جهانی رانيز بشکند

  . استداده  از پتانسيل خود را هدر می توان گفت نيمی. به اين هدف نايل شودنتوانسته 
  

  :د برای اثابت گفته هايمان وجود داردر تبريز نيز مانند ساير شهر های ايران نمونه های بارزی
 صاحب سرمايه در حالی که،واگن سازی تبريز)بارها(استانداری اين شهر  که می توان از اعتصابات صنايع نساجی در مقابل 

 ماه است که ٣ کارگران واگن سازی . ميليونی خود در محل کارخانه حاضر می شود٣٠٠دار اين کارخانه هر روز با بنز 
  . ند ه احقوق خود را دريافت نکرد

 . به پا کرد در سال گذشتهی کهز علی رغم سر و صدای اندک صبا  در تبريمسافر بری حرکات اعتراضی کارگران هم زمان با
 روز مانده ٢٠ نفر در ٢٢ با اخراج و.ارگران پيشرو و تهمت زدن شروع شدورانه مديريت اين شرکت با اخراج کسياست مز

 منجر  ادامه اعتصابو هم چنان ادامه دراد هارگران مشاهده کردند اخراج کاکه هنگامی  متاسفانه .به عيد همچنان ادامه دارد 



. در صورتی که خيابان را چند ساعت در اختيار داشتند عقب نشستند.  آن ها است خودو فردا نوبتخواهد شد به اخراج بيشتر 
اما . ست که می توان در مقابل اخراج ها ايستادگی کردها و شرکت ها ای قسمت های کارخانه متنها با مبارزه يکدست تما

ر ميکنند با سکوت خود و عده ای با تبانی و خود فروشی می توانند از تيغ گيوتين سرمايه داری جان برخی از کارگران فک
ده و دست به مبارزه تا زمانی که با هم متحد نش.  سخت در اشتباه هستند چون اين طبيعت سرمايه داری است.سالم به در ببرند
مديريت اين شرکت با سوءاستفاده از عدم اتحاد کارگران ، . اهد کرد اين روند اخراج ها هم چنان ادامه پيدا خوسراسری نزنيم

  روندغريزه و پيوند طبقاتی بوجود آمده را نابود کرد و از طرفی .ان پيشرو و هشت سال سابقه کار زددست به اخراج کارگر
 کارگران پيشرو ين است که به گرد ااما  وظيفه ما و کارگران تبريز در .م کردهی آگاهانه محرومبارزه را از برنامه و سازماند

 . حقوق های معوقه خود يک صف واحد را تشکيل بدهيمگرفتن از اخراج و بازگشت به کار کارگران اخراجی و در جلوگيری
 است که کارگر حزب طبقهما فقط با وحدت و   .چاره رنجبران در وحدت و تشکيالت استبه گفته رهبر کبير جنبش کارگری 

  .مطالبات خود دست پيدا کرده و از يک زندگی انسانی بهره مند شويم می توانيم به
  

تحاد تراکتور سازی تبريز که توانستند با ا  خود در رفقای پيروزمندانهاما در مقابل اين نمونه های ناموفق می توان به اعتصاب 
سرعت عقب نشينی به عوامل حاکميت   کهندانداختشت وحبه چنان حکومت اسالمی را  در سطح شهر  به تظاهراتخود و تهديد

د وپيستون سازی اشاره نمکارگران  در کنار کارگران تراکتور سازی می توان به .د و کارگران به مطالبات خود رسيدندکردن
 با عمل و برنامه ريزی سازماندهی خود .که با اعتصاب يکپارچه خود مانع از اخراج همکاران قرارداد موقت خود شدند

  .پوز مديريت خود را به خاک بمالندتوانستند 
 در مقابل اتحاد سرمايه داری ايستادگی کرده يم کارگران تنها با اتحاد خود می توان ماشان دهنده اين است کهتمامی موارد باال ن

  . را بشکنيمو کمر آن
 ان بخشی از طبقه سرمايه دار بعنوهای ماورداگر اصالح طلبان و جناح های محافظه کار دولت اسالمی در نابودی تمامی دستا

  متحد و يکپارچه عمل می کنند چرا ما در مقابل آن ها به عنوان يک طبقه متحد نشويم ؟
 تنها در اين صورت است . است حزب سياسی سراسری خودتنها راه و چاره ما در مقابل سرمايه داری در وحدت کل طبقه در 

و همانند يک نيروی سراسری هويت خود را به اثبات . بدهيم خاتمه  به پراکندگی و رقابت درونی خود يمکه می توان
زندگی محل کار و در مخفی کارخانه ها -انقالبی  کميته  هسته ها وسازمانيابی در حزب طبقه کارگرنقطه شروع .برسانيم

هسته ها عالوه بر  اين .از طريق افراد جسور و آگاه اين طبقه است که نطفه اين هسته ها بوجود می آيد. کارگری است
مخفی و  –حزب سياسی ايجاد سازماندهی مبارزات جاری در اتصال با مبارزات گروه های ديگر وظيفه زمينه سازی 

  .را دارند سراسری و متشکل از کل طبقه
 شرط لزوم و بقای تلفيق کار مخفی و علنی به طور دقيق در مقابل شدت سرکوب دشمن مخفی کاری و سازماندهی مخفی

-يت اشتباه و نا آگاهی دوستانی که به طور يک جانبه بر قانونطی تجارب بدست آمده بخصوص در سالهای اخير. است رزه مبا
است  اعتصابات کارگری به امری روزمره تبديل گشته علی رغم اينکه .به اثبات رسيده است علنی گرايی پافشاری می کردند 

 چرا هيچ تاثيری روی پرسيده انددر اشکال سازمان ها و احزاب از خود فرقه های جدا از متن مبارزات کارگری ، آيا 
  !!سازماندهی اين اعتصابات ندارند ؟

  

   رفقا،خواهران و برداران انقالبی ،همرزمان کارگر
  

   ...پس بياييم
  

ی رزمنده  دور سازمان هاحزب پوالدين کارگریبا درس از تجارب جهانی برای ساختن  در روز جهانی کارگر          
و در  ی مخفی کارخانه ،هسته ها و سلول ها مخفی کميته های، اتحاديه ها، تشکل های صنفی ايجاد و با .بزنيمکارگری حلقه 

کارگران و مردم آزاده ايران ،کارگران . از بی هويتی و گسستگی نجات دهيمطبقه خود را،کارگر حزب سياسی طبقهانتها 
 مبارزات خود را به صورت . و هم طبقه ای های خود به هر شکل ممکن حمايت کنيداز همکاران ، آهن تبريزشاغل راه

 امنيت شغلی ،حق تشکل،حق اعتصاب دنبال کرده و بدانيد که تنها راه رهايی در مقابل بهره کشی برای آگاهانه و سازمان يافته 
  . می باشدحزب سياسی طبقه کارگرسرمايه داری 


