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  !مي را به تصرف خود درآورلي درمعرض تعطیکارخانه ها
  

  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم هفت                                                                        )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم
                                                                 

 از شي بیکاري کارخانه و بلي از تعطیري گرفتن حقوق معوقه و جلوگی البرز براکيمبارزات کارگران کارخانه الست

 یونگ و چگلي در معرض تعطی گسترده تر، مسئله کارخانه های بار در سطحني و اگر،ي بار دکيهزار کارگر 

" عي صناینوساز" بر اساس قانون شي ها پلدولت از سا.  را مطرح کرده استی دارهي سرمادهي پدنيبرخورد با ا

که " ( یبخش خصوص" مناسب به اري بسی و مالی بانکالتي ارزان و تسهاري بسی هامتي را با قیاري بسیکارخانه ها

 یمعنا. واگذار کرده است)  را به چهره زدهیصوص بوده که نقاب بخش خی از موارد همان بخش دولتیاريدر بس

 کار و، یروي نلي سو و تعدکي کارخانه ها از ني ای آالت و تکنولوژني ماشی جز ارتقایزيچ" عي صناینوساز"قانون 

 طي محدودتر و با شرااري در سطح بسدي و استخدام کارگران جدیمي تر، اخراج کارگران قدحي درست تر و صرانيبه ب

 کارخانه ها از همان ابتدا آن ه را ني اداراني از خریاري بسن،يعالوه برا. ستي حقوق تر نبوده و نیرزان تر و ب ااريبس

 ی در رشته های گذارهي سرمای ثابت آن براهي در همان رشته بلکه به قصد استفاده از سرمادينه به قصد ادامه تول

 شده از دهي خراي بهانه که کارخانه ها ني ااي زهي انگني چن و بایطي شراني است که در چنیهيبد. دنديسودآورتر خر

 یکاري کارخانه ها و بلي تعطی برای موجهلي کنند، دلی نماي نکرده اند ني را تامداراني مورد نظر خریوردولت سودآ

 ی حتاي ی ها به بهانه عدم سودآوریکارسازيساز ب. جلوه کند...)  و اخراج ودي مختلف بازخریبه شکل ها(کارگران 

 پس از اي ري اخی در سال هاژهي به وراني دار اهي بخش از طبقه سرمانيا.  جا بود که کوک شدني از همی دهانيز

 دي تر کارگران جدانهي رفته و به استثمار وحشهي سودآورتر سرمای و اخراج کارگران خود به حوزه هاديبازخر

 ادامه استثمار درهمان حوزه، یار محدودتر و ارزان تر برا کیروي نیري با هدف به کارگی پردازد و یپرداخته و م

 و یکاري عبارت بوده است از بجهيدر هر دو صورت، نت.  کندی کرده است و همچنان مکاري را بلکارگران شاغ

 است که با توجه به نيپرسش ا.  ماهه دستمزد آنانني گسترده کارگران توام با عدم پرداخت چنداري بس بسیکارسازيب

  چهیکاري خانمان سوزبی و بالارخانه کليکارخانه ها دربرخورد با تعط  ني ها کارگران اثي حرف و حدنيموعه امج

.مي پرسش، پاسخ دهني به امي کوشی نوشته مختصر مني بکنند؟ در اديکار با    

 وضع رامونيست پ که خواسته ای منصفیخارجناظر هراي لب به سخن گشوده یکه کارگرروزهرريسال اخ٣٠طول در

 اري بسشيپروزازروز کارگران هریزندگ:  کرده کهانيب راقتي حقنيازبان آورد، بری حرفرانيا کارگریمعاش توده ها

 رانياطبقه کارگر سه دهه برني ایتمام است که دریتي کالم وضعنجا فشرده ودي جمله بدون تردنيا. شده استبدتر

شکل مشخص وخامت معاش،  آن ها دری مادی ه با محتواتي واقعی کالمی فرمول بندانيما اوًال م.  شده استليتحم

 شدن به نوبه ترازآن، بدمهم تر وا،يثان.  وجود داردیاري تفاوت بسگريهزاران فاجعه د ویرنج و گرسنگ درد و،یماريب

 و نجاي ارانيا کارگریله توده ها سا٣٠ ی های روزهي سی زمانريرابطه با س آن دری است عام و چگونگیخود مفهوم

 تر و حادتر مي طبقه کارگر روز به روز وخی و ستمکشی حقوقی و بی زندگتيوضع.  داشته استیادي زیهاآنجا تفاوت
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 ريطول دوسه سال اخآنچه فعال و در. بوده استد تصورح ازشي وخامت گاه بنيا دي تشدزانيم حدت وني، ما درجه اشده

 حدت ها و وخامت هاست که بخش ني از روند عام ایارخطرناکي بسچيرفته است، تند پ رود ویرگران م کایزندگسربر

ابتدا  که دریلي داران به دالهيااکنون سرم.  کامل قرارداده استیستينلبه پرتگاه مرگ وکارگران را در ازیعيوساريبس

.  سازندیمکاريکارگران را ب  یهرگونه بازخواستهراس ازوقفه و بدون   یهمه جا به صورت ب درمياشاره کرد ها به آن  

. شده استلي داران تبدهي سرمای دردسر برایو ب ی سراسران،يعر آشکاروج،يرااري بساي دهي به پدنکي ایکارسازيب  

 ی کل زندگران،ي ای دارهي جهنم سرمایاي زوای است که در همه جا، در تمامی بس هولناکتي وضعیکاري بد،ي تردیب

 تر و عي وساري بسی در همان حال واکنش قهرتي وضعنيما ا.  استدهيچيزمره طبقه کارگر را در کالف خود فرو پرو

 است ني اتيواقع.  به دنبال داشته استزي آنان را نارزات روز به روز مبدي و تشدهي سرماهي کارگر علیحادتر توده ها

 ني ایمحتوا.  استدهي گردی جدراتيي جهات دچار تغاي  از پارهري اخی در سال هاراني امروز ایکه جنبش کارگر

 از نوع ی آن و خواه حتیستيکالي و سنداي خواه از نوع فرقه ،ی کارگرتهي آن کماي ني اشيداي اصًال در پراتييتغ

 تقابل و یني است، روند عدهي بالی کرده و به طور واقعرييآنچه تغ.  شودی اش خالصه نمی دارهي ضدسرماکاليادر

 ی دارهي دار و دولت سرماهي با طبقه سرما،یکاري کارگر، به وبژه کارگران در معرض اخراج و بی توده هازيست

 مهم و درس اري لحاظ بسني رخ داده از ای کارگربش در جنري چند ماه اخني به آنچه که فقط درهمینگاه کوتاه. است

 در صبح زود ی حساب شده قبلیزيبرنامه ر کي مختلف بجنورد بر اساس ی کارگر کارخانه ها١٠٠٠. آموز است

 شناسند، ما ی را نمگريکدي کي از نزددياکثر آنان شا.  کنندی مداري را دگري از شهر همدیني از روزها در نقطه معیکي

 شهر به ی هااباني در خري زنجکي یآنان دست در دست هم به سان دانه ها. گرنديکدي و همدرد و همرنج یقلب انيآشنا

 و سپس در نديماي پی شهر را ماباني خنيتظاهر کنندگان طول چند.  زنندی ماديافتند و مطالبات روز خود را فر یراه م

 نينمونه هم.  کنندی مشي عاجل خوی خواسته هاارش شروع به سردادن شعار و شمهيبرابر مراکز قدرت دولت سرما

 توسل به تظاهرات پراکنده ی مختلف شهر به جایا کارخانه هیکارگران اخراج.  افتدی اتفاق منيرخداد در شهر قزو

 کنند و سپس در ی میزي را برنامه ری کارگرعي حرکت وسکي شي فعاالن خواني می گفتگوهای از مجرا،یچند نفر

 رانيابتکار کارگران ا.  زنندی ميیماي از مناطق حساس شهر دست به راه پیکي همه آن ها همزمان در ن،ي روز معکي

 نشي کارگران شاغل کارخانه، گزی جلب همراه،ی سازی شرکت کشتی دروازه ورودريدر تسخ بوشهر یصدرا

 شي خوراني به همه همزنجها اعتراض خود از زبان مسافران شهرامي کار و رساندن پني ای نوروز برالي تعطیروزها

 در اي بار اعتصاب ازدهي.  ماه امسال استني در نخستی درون جنبش کارگرگري دی از رخدادهازيدر سراسر کشور ن

 شي خوب در حافظه خوی همگزي هفت تپه را نشکري کارگران مجتمع بزرگ نعي اعتصاب توده وسکيواقع هر ماه 

 بستن ژهي البرز در طول ماه ها مقاومت و مبارزه انجام داده اند و به وکيالست و باالخره آنچه کارگران ميثبت کرده ا

  سرکوبیروي از فرمان نیچي کارگران به شکل سرپني کارگران آتش نشان با ایتگزهمبسي اسالمشهر و ن-جاده تهران

.مي اشاره کرده اآن از يی خود به گوشه های دارد و ما در جاشتري به شرح و بسط بازي است که نی موضوعهيسرما    

 مدت به ني در طول الي در معرض تعطی مبارزات کارگران کارخانه های رخدادهاري موارد باال و در سی در تمامآنچه

مبارزه،   راسخ به  ميتصم.  استراني ای وعروج قابل توجه جنبش کارگری بالندگاني خورد، بیصورت بارز به چشم م

 و کاري پ  که جز تداومني به اناني اطمه،ي سرماهي قدرت علنيا اعمال یبرامصمم تر ه  و ارادیبه قدرت طبقاتشتريبباور
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ها به رغم دولت آن داران وهي که سرمانيا وجود ندارد واتي ادامه حی برایگريراه د چي هی طبقاتی به قدرت جمع توسل

ها  ی پردازرهچا  به راهکارها ودنيشيمبارزات کارگران عقب خواهند نشست، اندفشارري شان باالخره زیرحميتمام ب

 ،گري دیسوازريتوده همزنج تيحماو یجلب همبستگ سووکي ازميساختن دشمنان به تسل مجبوریبراکارآمدتر مؤثرترو

. گذارندی مشيبه نمارياخدوره  را دریجنبش کارگرشتريبلوغ بانسجام و ویکه بالندگ هستندیمواردهمه از  

 يی ها فقط گام هاني کرده ما همه اري ها سی تحوالت و بالندگنيامدار درليمعرض تعط دری کارگران کارخانه هاجنبش

 در ی کننده و جدنيي ابراز وجود تعکي ی جنبش بتواند براني است که ااي به نقطه دنيت رسجه دری و کَمیمقدماتاريبس

 الزم تيفاقد ظرف وفي ضعیدردناکاري لحظه به صورت بسني تا ابش جننيا. برداردزي خی دارهيمقابل نظام سرما

در  کارگریتوده ها.  استفيعضاري مختلف بسی کارگران جاهااني مونديهنوز پ.  بوده استی اعمال قدرت جدیبرا

 داني در مگري مهم دی جاهایاري مانند نفت، آب، برق، حمل و نقل، بنادر و بسدي کار و تولکي و استراتژیمراکز اساس

 کارگران نيا.  نخورده اندوندي پیکاري و درمعرض بکاري مبارزات کارگران بليبه رندارند و چالش حضورنيگسترده ا

 با دوام و یزي فاقد برنامه ری مبارزات جارنديفرااتحاد آن ها در ویهمبستگ وستنديشکل ن متچي هعيسطح وسدر

  سو وسرکوبکي ازرشاني دامنگیو گرسنگخرد کننده فقر وندهيفرساشارفريسطح انتظارات کارگران ز. مستحکم است

. شودی هفتاد من کاغذ می که اگرفهرست شوند مثنویگري است ومشکالت انبوه دني پائگرکامًالي دیمستمرازسو    

 کننده تر نييعتو مؤثرتراري بسی اعمال قدرت جمعی الزم براتي به دست آوردن ظرفطي شرانيا دریمحوراريمسئله بس

 کنند و ی ملي کارگاه را تعطکي انبوه تر ی به سودهایابي دستی با فراغ باال کامل براهي که صاحبان سرمایوقت. است

 ني قدرت خود جلو اشي بتوانند با نمادي سازند کارگران بای میگرسنگ برهوت ینفر از کارگران را راه صدها ايده ها 

. ستي نی وجه کافچيشعار سردادن به هصرف اعتراض، تحصن، تجمع و کارني ایبرا. رندي را بگتکارانهياقدام جنا

 را از ديتول سالح اعتصاب و خواباندن چرخ  کند و عمًالی ملي دولت طبقه اش کارخانه را تعطتي دار با حماهيسرما

 اي چاره دي عالج درد بایبرا. ستي مبارزه نشبردي راهکار پتشي اعتصاب با همه اهمگري دنجايادر. ردي گیدست ما م

کامال  امرنيا.  کارخانه را گرفتليجلو تعط کل کارخانه را تصرف کرد وی با اعمال قدرت جمعديبا. ديشياندگريد

. ميرا بکن کارني امي توانیما به طور قطع م.  کردیزي آن برنامه ری برادي باه است کی اقدامني ترستهيست و شا ایشدن

 قدرت تصرف کارخانه را داشته ديبازيچهرقبل از. مي رو دارشي در پیادي موفق آن شرط و شروط زشبردي پیما برا

 سرکوب دولت ی که قوایوقت. ماستازگري دیم کارگران جاهامصم متحد وتيگرو حما امر به نوبه خود درنيا. ميباش

 ی ما مزشيقلع و قمع ختصرف کارخانه دست به کار ازیريجلوگ کارفرما وی خصوصتي در دفاع از حق مالکهيسرما

 ودروخوگازنفت و برق و با و  هنگام کارگرنيادر . استیموج تهاجم دشمن ناکاف غلبه بری اندک ما برایرويشود، ن

 عي وستي با جلب حماديما با.  مان بشتابندیاري به دي طبقه ماست که بایها بخشريساوپرستاران معلمان و ویساز

 ليمعرض تعط دریهمه کارخانه هاد،يتولو کاریديکل وکي استراتژی کارگران حوزه هاژهيبه ووگري دیکارگران جاها

 توسل به قي کارگاه از طرلي اعالم تعطجرأت داران هيسرما کارنيبا ا. ميندولت آن ها خارج ک وانيدست کارفرمارا از

حوزه خود به  ازی را به راحتشاني هاهينخواهند توانست سرماگريآنان د. دست خواهند داد اساس را ازی بیبهانه ها

 ی سودهای را فدامانيخانواده ها ما و یزندگ کنند وليتعطنخواهند توانست کارخانه راگريد. منتقل کنندگري دیحوزه ها

ارزان تر، قدرت متحد م را  کاریروي نیريبه کارگو کالن تری هايیعکس، به محض وسوسه سودجوبر.سازندانبوه تر
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.ببخشندماساز  سرنوشتیطبقاتکاري قدرت پیبه لقارا کالن تری سودهایکه عطاخواهند شدومجبور خواهند آورداديبه   

 یروزي پی برایلي دلچي خود هی هم به خوددي هر مرکز کار و تولاي است که صرف تصرف کارخانه ني ای بعدنکته

 ما م،ي کارخانه را حتمًا تصرف کنديما با.  دهدی داران و دولت آن ها به دست نمهي سرماهي ما در کارزار علیحتم

 ندي فراازي و مصالح مورد نهي مواد اولم،ي و اداره کنیزي کارخانه را برنامه رمي بتوانديبا. ستي نیصرف تصرف کاف

 آن ه را از ني تأمی الزم برانهي و هزمي مواد و مصالح را چگونه و از کجا به دست آورني که امي بدانم،ي کنهي را تهديتول

د  مورید کاالهاي کارگران تولیکاري کارخانه و بلي از تعطیري جلوگی که برامي از مردم بخواهديبا. ميکجا فراهم کن

 سازمان ازمردمي را نه براساس سود بلکه براساس ندي تولمي توانی که چگونه ممي بدانديبا.  را به ما سفارش دهندازخودين

 و م،ي را در دسترس مردم قرار دهشي خودي واسطه محصول کاروتولی و بمي مستقمي توانی که چگونه ممي بدانديبا. ميده

 ما قرار خواهند گرفت و الزم است که ی روشي دنبال تصرف کارخانه در پ که همه و همه بهگري مسائل مهم دیاريبس

 راني و اتحاد همزنجی و همدلی کارها باز هم به همراهني همه ایما برا. مي و قدرت به همه آن ها پاسخ دهیستگيبا شا

 نهي هزني که پرداخت امين را مجبور کیر داهي دولت سرمادي باهي مواد اولهي تهیبرا. مي دارازي نگري دی در جاهاشيخو

 مي توانی است که دولت را چگونه و با کدام قدرت مني ای جا سئوال اساسنيو در هم. رديرا به تمام و کمال به دوش گ

 طبقه ما وجود ی شکل در توده هاني و کامل ترني ترستهي قدرت به شانيا.  پاسخ ساده استم؟ي کار کننيمجبور به ا

 و ی انساناري جامعه و جهان تمام عکي جادي ای و اقتدار الزم براتي ظرفیاز قدرت که تمام زاني مني اقطنه ف. دارد

 و تدارک و ی آمادگیمعضل اساس. ستي قدرت ننيمشکل نبودن ا. عادالنه و برابر و آزاد در طبقه ما نهفته است

 که ما کارخانه را دي فکر کناي لحظه یبرا.  قدرت استني و به فعل درآوردن ایري به کارگی الزم برایابيسازمان

 ما درست درهمان زمان م،ي مواجه شده اهي مواد اولی بهاگانيرا% ١٠٠ و با امتناع دولت از پرداخت ميتصرف کرده ا

 از مبارزه تي کشور به حمای شهرها و استان هاري بندرعباس و سااني می مواصالتی راننده ما در جاده هارانيهمزنج

 چه یبه راست.  دارندی جاده ه را از حرکت باز مني بزرگ حامل بار در ای هاونيد و کل کام کشنی کار مازما دست 

 بعد آن مختل ی روزهااي در همان روز ی دارهي کار سرمارازهيش.  سئوال روشن استني افتد؟ جواب ای میاتفاق

 از مراکز کار کي چي و هی مؤسسات صنعتز اکي چي و کار به هدي تولازي و مصالح مورد نهيمواد اول. خواهد شد

 مي عظشي نماني رخداد و اني در مقابل ای دارهي داران و دولت سرماهي که سرمادي کنیفکر م. ديجامعه نخواهد رس

 ها خواهند نشاند و وني ها و پاسداره را پشت فرمان کامیجي که بسدي تصور کنديقدرت طبقه ما چه خواهند کرد؟ شا

 تقابل ني از چند روز قادر به ادامه اشي به طور قطع ب؟یما تا ک.  استیتصور درست! د؟يد به ما خواهند خنروزمندانهيپ

 که درست همزمان دي تصور را هم اضافه کنني اميبه آنچه گفت. مي تر دنبال کنقي موضوع را دقدياجازه ده. نخواهند بود

 م،ي توسط عوامل رژلي وساني ایدگ بعد از راننز و روی شهرني بی هاوني و کاملرهايبا اعتصاب رانندگان تر

 راننده ما کل راني با ما و همزنجی طبقاتی عملی از ما و در همبستگتي به حمایمي نفت و گاز و پتروشعيکارگران صنا

!  شوند؟ی ها مشغول استخراج نفت میجي که بسدي معتقداي.  را متوقف کنندیمي نفت و گاز و پتروشدياستخراج و تول

 مدارس و لي آن روز معلمان و پرستاران کشور حکم به تعطیاگر درفردا. کار را هم توانستند بکنند ني که اميفرض کن

 و انتقال برق ی با رسانی شبکه های دادند، و پس از شروع اعتصاب آن ها کارگران با و برق هم تمامیمراکز درمان

 ها قادر به مقاومت در مقابل ما خواهند بود؟ به  و دولت آنران داهي سرمااي بستند، دي همه مراکز کار و تولیرا بر رو
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 و اعمال يی دار و دولتش دست به صف آراهي گونه در مقابل طبقه سرماني امي اگر ما بتواناي : مي پرسی مبي ترتنيا

 ني ایبعدما سئوال .  استی قادر به درهم شکستن ما خواهد بود؟ معلوم است که جواب منفيیروي نچي هميقدرت بزن

 سخت است، ما به طور قطع دي تردی کار بني ام؟ي قدرت هستمي عظشي و نمايی صف آراني ما قادر به چنايکه است 

 یتي به دست آوردن هر نوع موفقی که ما برانجاستي کار درست در ای گرهارينکته بس.  استري و امکان پذیعمل

 هي ضدسرمای سراسریابي ا تحاد و سازمانايگ  مراي. "ميدار نیگري راه دچي داران و دولت آن ها ههيدرمقابل سرما

.  ماستی مرگ و زندگثيبرعکس، حد. ستي نی و توخالانهي آرمانگرا،ی دلبخواهی شعارپردازکي ما یبرا" یدار

. د جا قرار دارني در همقًاي دقزي نهي سرماهي جنگ ما علداني از ما است و مهي رابطه استثمار سرماهيرابطه م با سرما

  ی امریمتحد شدن ما در روند مبارزات جار. مي کنی آماده مزي نيی جنگ نهای جاست که ما خود را برانيهمدرست در

. استیابي اتحاد و سازمانني جنبش ما در گرو ایروزيمقدور است و هر گام از پ  

 به حوزه شاني هاهي کارخانه و انتقال سرمالي تعطی برااني کارفرمای های پردازسهي در مقابل دسدي و بامي توانی مما

 در دي مبارزه باني موفق اشبردي پیما برا. مي کار ارزان تر، به تصرف کارخانه اقدام کنیرويپرسودتر و استثمار ن

 و مي بروگري کارگران دشي پديبا. مي باشدي همه مراکز و کار و تولر دشي خورانيتدارک ارتباط تنگاتنگ با همه همزنج

 تصرف مرکز کار، تدارک برنامه یعني کارها، ني ایتمام. مي دعوت کنی دارهيدسرما ضی اتحاد طبقاتکيآن ه را به 

 توسل د،ي و اداره کارخانه، سازمان دادن اعتصابات و اعتراضات در همه کارخانه ها و مراکز کار و تولدي تولیزير

 و اعمال قدرت یبارزه طبقات می سراسریابي سازمانر،ي با همه توده همزنجني آهنوندي پیبه راهبندان ها، تالش برا

 ی کوشش برا،ی دارهي و شناخت خود از چند و چون نظام سرمای باال بردن سطح آگاهه،ي سرماهي علیمتحد سراسر

بحث تصرف و .  مبارزه ما هستندرهي زنجوستهي پیهمه حلقه ها..  جهان ور با جنبش طبقه مان دیستيونالي انترناسونديپ

 هي ضدسرماکاري پی سراسررهي زنجني روز ما درهمی راهکار ضرورکي زي نليتعط در حال یاداره کارخانه ها

  ی مقيطر ني به اراي دارد، ز  جنبش مای برااي کننده  نيي تعتي اهم یکنون  طيشرا  در ژهيبه و راهکارنيا.  استیدار

.مي کنی خنث کارگاه ه رالي ها و تعطیکارسازي بی براهي از صاحبان سرمایاري بسی هاسهي دسميتوان  

 در هي صاحبان سرماانهي سودجوی از توطئه های به عنوان بخشلي کارخانه ها و مراکز کار در معرض تعطمشکل

" خانه کارگر" و از جمله سردمداران تشکل موسوم به هي سرمایاسي محافل درون قدرت سی برخی حتري اخیروزها

 خشم اني از طغیري جلوگی برای راهافتني:  روشن است اري بسناني واکنش ایمحتوا.  به واکنش واداشته استزيرا ن

 سود دلخواه ني از خطر مبارزات شعله ور کارگران و تضمی دارهي سرمازي کارگر، نجات نظام انسان ستیتوده ها

 رضاي است که علیشنهادي پسند پهي سرمای های نوع چاره پردازني نمونه مشخص از اکي.  کلهيصاحبان سرما

 را تنها ی دولترانياو مداخله مد.  مطرح کرده استه،ي مجلس سرماندهي خانه کارگر و نمار مادام العملرکيمحجوب، دب

 ی ه را بر زبان ماوهي ني ایطي در شرایمحجوب و امثال و.  البرز اعالم کرده استکيراه حل مشکل کارخانه الست

 هي آورند که سرمای آورده و مارگران را به سر کیي از جاها همان بالیاري در بسزي خود نی دولتانيرانند که کارفرما

 راهکار غلبه بر جنبش افتنيمشکل امثال محجوب .  آوردیکارگران آورده و مبه سر البرزکيدارصاحب کارخانه الست

 کارگران کاري زنند که خروش اعتراض و پی حرف ه را مني ایطي در شراقًايآنان دق.  استهيطبقه ما به نفع سرما

 و هي را بر صاحبان سرمایني و ضرورت عقب نشیفي بن بست، بالتکلیعمًال نوعريچند ماه اخدر البرزی سازکيالست
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 و به ی دارهي سرماشي گراني ایبه عنوان ارگان خبر" دسترنج "ینترنتي اتيسا.  کرده استليدولت آن ها تحم

 روانشناسانه حساب ی هاوهيش با توسل به  وی خاصی با زرنگراني دار اهي طبقه سرمای اصالح طلبان دولتیطورکل

 ١٤٣ و ١٤٢رجوع به مواد مزبور و کند تا ضمن اعالم خبری آموخته است، تالش مهي علوم سرمای که از آکادمايشده 

 نيآنچه ا.  را در ذهن کارگران بکاردی پسندهي و سرمابانهي عوام فری راه حل هانيچن بذره،يدولت سرما" قانون کار" 

چند و چون  نسبت به دي است که کارگران بای کنند موضوعی مغي تبلهيسرمابکاري طلبان فرصالح اندگاني نما وتيسا

 به بخش ی بخش خصوصیزي و برنامه رتيريحوزه مد ازليمعرض تعط دریانتقال کارخانه ها .آن کامًال آگاه باشند

 ی شغلتي نخواهد شد، امناي کارخانه چي هليع تعط نوع راه حل ها ماننيا. ستي نی دردچي به طور قطع چاره هیدولت

 و خشم ما و اني غلبه بر موج عصاه،ي جز فرستادن ما به دنبال نخود ستينها نخواهد کرد و درني را تضمی کارگرچيه

 هي داران و دولت سرماهيمقابل سرماراه حل ما در.  ما نخواهد داشتی برایگري دیدي عاچيهم پاشاندن مبارزاتمان هاز

 متشکل از همه کارگران و به دست ی شوراهالي کارگر، تشکی محجوب تصرف کارخانه توسط توده هاال و امثیدار

  دوریگذشته ها درايکه کارگران دن است ی کارنيا.  شوراها استني کارخانه ها توسط اديتولو کاریزيگرفتن برنامه ر

مشغول آلمان ستمي سکيبا وکيمکزن،يآرژانت یرگر کایشوراهادر اکنون کارگران متشکلوهم اند انجام داده کينزدو  

.ستنده آن یانجام و اجرا    

!لي در معرض تعطیکارگران کارخانه ها  

 بونيتراز ومي دهلي را تشکشي خوی دارهي ضدسرمای شوراهام،ي را تصرف کنلي درحال تعطی تمام کارخانه هادييايب

 ما و جنبش ما و شورا که ازميجهان بخواه ورانياسراسر درشي خورانيمه همزنجه ازی دارهي ضدسرمای شوراهانيا

 که قدرت مي بخواهیميگاز و پتروشکارگران نفت واز.  دفاع کنندی دارهيدولت سرماو دارهيمقابل طبقه سرما ما دریها

 لي درمعرض تعطیکارخانه ها دردي مواد و مصالح تولی تمامگاني رانيساختن دولت به تأم مجبوری خود را براميعظ

رانندگان از.اعالم کنند نشدن کارخانه هاليتعطرا ی کشتیريبارگ  وهي که شرط تخلميبخواهکارگران بنادراز.رنديگبه کار

 اخطار ی دارهيبه دولت سرما شوند ودانيما وارد م ازتيحما که درمي بخواهینقل کشور حمل وی هاونيکام ولرهايتر

.  ماستی تحت اداره شوراهایبه کارخانه ها کارنديفراازي مصالح و مواد مورد نگانيها پرداخت راآننند که شرط کارک

 هي ما توسط سرمای را به قبول خواسته هاهيسرما و کاردي با و برق مراکز تولني که تأممياز کارگران با و برق بخواه

 مسافران را ینقل درون شهر که حمل ومي بخواهین شرکت واحد اتوبوسرانکارگرااز. ران و دولت آن ها مشروط کننددا

به کارگران .  شدن اخراج کارگران موکول کنندنوعمم ولي در شرف تعطی در کارخانه هاديو تولبه راه افتادن کار

ه آنان هم خواهد مقابل خان است که سرانجام دری شتریکاريبو کارلي که تعطميي بگوی خودروسازمي عظیکارخانه ها

. مشروط سازندکارنوع اخراج کارگران از هرتيبه ممنوع خود راديتولو که ادامه کارميها بخواهآن سان ازني و بدديخواب

  ادامه مارانيدرمان ب دانش آموزان و آموزش   به ی اعالم کنند که درصورت  تامي بخواه معلمان و پرستارانو باالخره از

. شودی نمکاري بی کارگرچيو ه لي تعطاي کارخانه چي کند که هنيت تضمخواهند داد که دول    

!مي متشکل شوهي سرماهي علکارگران  

)منطقه تهران (ی تشکل کارگرجادي ای برای هماهنگتهيکم  
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