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!مي را بکشهي سرمای خودکشیبه جا  

   ١٣٨٧م مرداد پنج ستيبجمعه                                                                           )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم
                                                              

 راه دور ی مخابراتعي فاجعه بار کارگران صنایماجرا به زندگ. دي درآانيآن است که به ب هولناک ترازی رخ داده بسآنچه

 یعل« . استرانيا طبقه کارگریهمه توده هارقت باراري بستيوضع ازيیايکه به نوبه خود نمونه گو شودیمربوط م

 زن و و فرزند ی و گرسنگیو بدهکارفشار فقرري نکرده است زافتي دری دستمزدچي ماه تمام ه۵ که ی کارگر»یثامريک

چشم اوهنگام کار،به دوراز.  زدی دست به خودکشديدي خود بسته میرو را بری به زندگدي امی که همه درهایطيشراودر  

. کردزيرا حلق آود نقطه آن خونيباالتروازن منبع آب کارخانه باالرفت پلکا به سرعت ازش،ي خورانيهمزنج  

.  را دارندیامرثي کی و دردناک علمي وختي راه دور در استان فارس وضعی مخابراتعي کارگر کارخانه صنا١٢٠٠ تمام

 شکل استثمار ني ترانهي دار صاحب کارخانه کار کرده  و به وحشهي سرمای سال است که مرتب براميهمه آنان حدود ن

صدها هزار . ستي کارخانه هم نني وضع اصال خاص کارگران انيا.  نگرفته اندی مزدچي کار هني اما در قبال اشده اند،

 ی ها ده ها سال برایامرثي و کیامرثيک.  هستندباني معضل دست به گرني ها کارگر در جامعه ما با اونيلي مديو شا

  آنان ی هاخانواده و افراد ناني بر ای دارهيه امروز نظام سرماآنچ.  استثمار شده اندهي کار کرده اند و توسط سرماهيسرما

. اعمال کرده استتي بر بشرخي در طول تاری است که جامعه طبقاتیاتي جناني ترعي کرده بدون شک از نوع فجليتحم  

 ی و عمال دولتراني دار اهي که طبقه سرمای اهي کرد؟ حجم سرمادي چه باتي جناني است که در برابر اني ای اساسسئوال

 ما، با ماه ها گاني کار شبه رایروي نمني استثمار مرگبار ما کارگران، به قي از طری دارهيو عمله و اکره نظام سرما

 و راني ها و همزنجیامرثي ها را کهي سرمانيکل ا.  زندی هم انباشته اند سر به فلک میکار بدون دستمزد ما، بر رو

 مي آسمانخراش ها و کهکشان عظالها،ي ها، همه برج و باروها، وهي عالوه بر سرما. کرده اندديهمسرنوشتان ما تول

 است که ی همان داستاننيا.  داران است همه حاصل کار ما کارگران استهي سرمااري که در اختیامکانات رفاه

 قرار است ی وضع تا کنيا !  ابويکارکردن خر، خوردن :  کنند ی ماني گونه بني آن را اانهيکارگران خود به زبان عام

 ی هم بابت بهاالي رکي ماه ٥ ماه ٥ ها را خلق کنند و خود هي طبقه ما جهان سرمای توده هادي بای کند؟ تا کدايادامه پ

 و ی فشار گرسنگري و خود زمي کندي ها را ما تولهي سرمامي کوهساران عظدي بای نکنند؟ تا کافتي کارشان دریروين

 ی اعتراض و مبارزه ممي از ما در هر کجا که هستیاري  بسم؟ي بزنیانمان دست به خودکش فرزندی و آوارگیبرهنگ

 تپه شکرهفتي ما در نرانيهمزنج. مي را متوقف ساخته ادي از ما بارها اعتصاب کرده و چرخ کار و تولیاريبس. ميکن

 البرز کيرنوشتان ما در الستهمس.  آوردندی و حمل و نقل روی مهم تجاری به راهبندان جاده های درپی پیروزها

 تهران ی دور راهی از شهرهای گرفتاريیاي طبقه ما با تحمل دنی از توده هایادي زیبخش ها.  کار را کردندنيبارها هم

 کارها را نيما همه ا.  بگذارندشي به نماهي سرمای دولتی شوند تا خشم و قهر و اعتراض خود را در مقابل نهادهایم

 کارانيشمار ب.  بدتر شده استشيوضع ما هر روز از روز پ. مي نگرفته ای اجهي نتچي هیما به طورواقعا. ميانجام داده ا

 ري شوند و ما را فوج فوج به کوی مليکارخانه ها پشت سرهم تعط.  استشي هولناک در حال افزایطبقه ما با سرعت
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 دهي ثروت آفریاي دنی فقر وبندگیاي دننياهمزمان، درمقابل .  کنندی و فقروفالکت پرتاب می و گرسنگیکاريخشک ب

 وقت آن ی به راستايآ.  شودی تر ممي تروعظمي لحظه به لحظه عظیبه روز و حت که روزميني بیشده توسط خود مان را م

 زنده ی و برامي زنده بمانمي خواهی و چگونه ممي که چه کنني و سرانجام آن و اتي وضعنيباره ادر  که همه ما دهينرس

 با شتاب ديبا شده است ورهميد کارني ای؟ به نظر ما برامي فکر کنی به صورت جدمي انتخاب کندي را بایاندن چه راهم

 ی که شکل تا کنونمي دست کم حس کرده ااي برده ی پما ازیاري رسد که بسیمبه نظر. ميشو دست به کارشتريچه بهر

آن کارخانه  کارخانه ونيا هزارتا هزارتا دری حتايصدتا صدتا جدا جدا و. نبوده استاعتراضات و مبارزاتمان چاره ساز

. مي بری نمشي پاز ی کارميري گشي را پی و آن نهاد دولتنيچه راه اهر وميچه اعتصاب کن هرم،يده سراديچه هم که فرهر

 خارج تي وضعنيااست ازقراراگر.  کندینمرا بازمعضل ما ازی گرهچي موارد اعتصاب صرف هیاريبسدرگرياکنون د

 مرگ مي تسلدگانمانيدبرابر دریگرسنگفشاررياست کودکانمان زقرار اگرم،ي کنی و زندگمياست زنده بمانقرار اگرم،يشو

 نيروز چندبناست هر نشوند، اگریبه تن فروش فرزندانشان مجبوری نان خالی طبقه مان برانبناست زنانشوند، اگر

درباره خود را بارها نظرما. مي انتخاب کنشي مبارزه خوی برایدي جدیراه هادي نزنند، بایدست به خودکشگريد یامرثيک  

:مي کنی ماني بگريبار د کيرا   آنی رئوس کلزي ننجاي و در امي اعالم کرده ادي جدی راه هانيا  

  کيال حاضر متفرق و پراکنده است در ح خود را که درکاريقدرت پ. مي متشکل شوی و سراسريیبه صورت شورا -١

.مي متحد و متمرکز سازی دارهي ضد سرمایسازمان سراسر  

 خود ی شورای و اتحاد سراسریابي سازمانی تالش برامتيرا نقطه عز" راني طبقه کارگر ای اهيمنشور مطالبات پا" -٢

  افتهي را دستور کار مبارزه متحد و سازمانی دارهيو دولت سرما دارهيطبقه سرمابر منشورني ای همه بندهاليتحم. ميساز

.مي خود قرار دهیطبقات  

 را لي درمعرض تعطیکارخانه ها. مي فراتر بروی دولتیصرف اعتصاب و تجمع واعتراض درمقابل نهادهااز -٣

 خود را ی خواسته هامي توانی میما تنها در صورت. مي تصرف کارخانه ها را  سازمان دهیجنبش سراسر. ميتصرف کن

 یاعتصاب در کارخانه ها. مي و سرنوشت ساز باشننده کنيي که قادر به اعمال قدرت تعمي کنلي تحمی دارهيبر نظام سرما

  و ميدر آور را به تصرف خود  کارخانه ها  یسراسر  به طورديبا. ستيمناسب اعمال قدرت ما ن  راهکارليدرحال تعط

.ميريخود به دست گ ی را توسط شوراهادي کار و تولیزيبرنامه ر  

 از آب و برق و نفت و گاز و حمل و نقل گرفته د،ي اگر همه ما کارگران در مراکز مختلف کار و تولم،ي کننياگر چن -٤

 و يی اگر شورام،ي دست به دست هم دهلي درحال تعطی ها و انبوه کارخانه های ها وخودروسازمارستانيتا مدارس و ب

راهما همه مشکالت سر . کند مي خواهیجا را ازهيسرماقدرت   که کوهديباش داشته نيقي م،ي متشکل شوی دارهيسرماضد   

. رفتمي خواهشي پیروزي پی داشت و به سومي خود بر خواهی پاشياداره کارخانه ها را از پ    

د تصرف کارخانه ها را دستور کار جنبش خو اگر م،يابي سازمان ی دارهي و ضد سرمايی و شورایسراسراگر  -۵

 هيعلر، متحدتر، متشکل تر و با افق تر آن صورت، آگاهانه تدر . مي کرده اداي را پی مبارزه طبقاتی راه واقعم،يساز

  و ی حقوقیو فقر و ب استثمارشهير. دي کوبمي را درهم خواهید مزی بردگادي جنگ بننيادامه ا و درديجنگ مي خواههيسرما

. داشتمي بر پا خواهی و آزادی سرشار از رفاه و برابری جامعه ا کند ومي ها را خواهی روزهيستم و همه س  
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