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هخان کار تصرفی تهران برایدي کارگران کارخانجات تولیاعالم آمادگ  

   
  ١٣٨٧هم مهر دسيزشنبه                                                                                  )منطقه تهران(کميته هماهنگی 

  
 اولتيماتم داده ايم آه ما .آارگران استما آارخانه را نگه داشته است استقامت و مقاومت آنچه تا امروز«

خودمان آارخانه  انجام نشود)عاملمدير" (خرسند"طرف برای راه اندازی آارخانه ازاقدامیباشدقراراگر

  »فتررا به دست خواهيم گ
 اعالم آمادگی کارگران کارخانجات توليدی تهران برای تصرف کارخانه و به دست گرفتن الم فوق بيان شفاف و قاطعک

اين مؤسسه بزرگ توليدی مدت هاست که جمعيت کثير کارگران را سرگردان ساخته . برنامه ريزی کار و توليد است

او چند بار اعالم . استمدير عامل شرکت طرحی برای اخراج و بيکارسازی وسيع توده های کارگر تنظيم کرده . است

بخش . کرده است که هر چه زودتر شمار کارگران را به صورت چشمگير کم می کند و به صد نفر کاهش خواهد داد

دوم طرح و نقشه او چنان که خودش تشريح و تأکيد کرده است اخراج کليه کارگران و انتقال کل سرمايه های کارخانه 

او می گويد از طريق فروش زمين کارخانه چند صد ميليارد تومان . روشی استبه حوزه تأسيس ساختمان و بساز و بف

يکراست به چنگ خواهد آورد و اين سرمايه عظيم را در پرسودترين حوزه ها از جمله بخش ساختمان سرمايه گذاری 

ت اعتراف او به صراح. خرسند مصمم است که همه اين طرح ها را يکی پس از ديگری به اجرا گذارد. خواهد کرد

می کند که مشکالت سر راهش فقط برنامه ريزی موفق اخراج کليه کارگران رسمی دارای سابقه های بسيار طوالنی 

با انجام اين کار بدون هيچ درد سر تمامی کارگران قراردادی را هم بيکار می سازد و ساير بخش های طرح . کار است

ی تهران وقوع اين رويدادها و اجرای اين نقشه ها را به منزله سقوط کارگران کارخانجات توليد. را به اجرا می گذارد

آنان در قبال . خويش و کل افراد خانواده هايشان در باتالق بيکاری و گرسنگی و مرگ ذلت بار ناشی از فقر می بينند

ل همه کارگران را اين توطئه ها و جنايات يکصدا به خرسند اخطار کرده اند که يا کارخانه را راه اندازد و اشتغا

تضمين کند و يا درغيراين صورت خودشان اقدام به تصرف کارخانه و به دست گرفتن برنامه ريزی کار و توليد 

  . خواهند کرد

ما عزم مصمم کارگران کارخانجات توليدی تهران برای تصرف کارخانه و اداره امور توليد را ارج می گذاريم و 

نها راه حلی است که اينک در پيش پای کارگران اين کارخانه و تمامی کارخانه های به نظر ما اين ت. تحسين می کنيم

پيشبرد موفق اين مبارزه البته در گرو تدارک کافی و تحقق تمامی پيش شرط های الزم . ديگر درحال تعطيل قرار دارد

. ی خود را متشکل کنيمبايد به صورت شوراي. سازمانيابی شورايی کارگران نخستين حلقه اين تدارک است. است

برای درهم شکستن اين تهاجم به . تصرف کارخانه بی گمان با تهاجم سبعانه دولت سرمايه داری مواجه خواهد گرديد

از همين . نيروی کافی و به حمايت همزنجيران خويش به ويژه در مراکز کليدی و استراتژيک کار و توليد نيازداريم

 ها و مراکز ديگر و در گام نخست کارگران حمل و نقل، نفت، گاز، آب و برق، رو بايد به سوی کارگران کارخانه
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بايد دست اتحاد همه اين همسرنوشتان را فشار دهيم و از آن ها . خودروسازی ها، معلمان مدارس، پرستاران برويم

رت سازمان يافته و شورايی بايد از آنان بخواهيم که به نوبه خود به صو. برای پشتيبانی از مبارزات مان استمداد کنيم

اداره امور کارخانه نيازمند دسترسی به مواد اوليه و وسايل توليد و ساير . و ضد سرمايه داری از ما حمايت کنند

ما بايد بتوانيم دولت سرمايه داری را مجبور کنيم تا کليه اين ملزومات را به صورت کامًال رايگان . مصالح کار است

اين کار نيز در گرو صف آرايی سازمان يافته و متحد و شورايی ما و توده وسيع همزنجير ما . ددر اختيار ما قرار ده

  . در مقابل سرمايه و برای اعمال قدرت عليه نظام سرمايه داری است

  ! همزنجيران
. استبی ترديد موفقيت ما در اين پيکار اجباری سرنوشت ساز به عبور از تمامی اين گذرگاه های سخت گره خورده 

ما قادر به حل تمامی اين معضالت و تنگناها . اما فراموش نکنيم که ما قدرت و ظرفيت اين عبور موفق را داريم

ما می توانيم همه مشکالت را با سرپنجه تدبير و اراده آهنين طبقاتی، با توسل به قدرت اليزال توده های طبقه . هستيم

در پيچ و خم جدال ممکن .  سرمايه داری خويش حل و فصل کنيمخود و بر بستر سازمانيابی سراسری شورايی ضد

است دولت سرمايه داری به ما پيشنهاد کند که در قبال تصرف کارخانه و تأمين مواد اوليه و مصالح کار از دولت وام 

 خواهند اين يکی از بزرگ ترين دام هايی است که سرمايه داران و دولت آن ها بر سر راه مبارزات ما پهن. بگيريم

پرداخت بدهی ها با بهره . هر نوع ابراز تمايل به چنين پيشنهادی در حکم شکست محتوم مبارزه ما خواهد بود. کرد

سخن صريع و محکم و مستدل ما در برابر اين نوع دام ها فقط اين خواهد بود . های کالن اصًال در استطاعت ما نيست

ای آن به عالوه ميليون ها برابر اين حجم سرمايه را همه و همه ما توليد که کارخانجات توليدی تهران، تمامی سرمايه ه

بنابراين، طبيعی است که مصالح و مواد و ملزومات کار که ما خود . ما خالقان واقعی کل سرمايه ها هستيم. کرده ايم

اين . پيروزی از آن ماست. آن ها را توليد کرده ايم به صورت کامال رايگان در اختيار شورای کارگری ما قرار گيرد

  . ستااما به طور قطع امکان پذير . پيروزی ساده و آسان به دست نمی آيد

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم

  !رض تعطيل را به تصرف خود درآوريمبرای جلوگيری از بيکاری، کارخانه های درمع

  )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
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