
         

کتور سازی تبريزا               اعتصاب کارگران تر   
 

کارگران شرکت موتور سازان تراکتور سازی تبريز در اعتراض به نحوه و شيوه واگذاری سهام ترجيحی از سوی 
کارگران اين شرکت خواهان واگذاری عادالنه سهام ترجيحی . مسئوالن دولتی از روز دوشنبه دست از کار کشيدند

.با قيمت ميانگين و مناسب شده اند  
 

کارگران اين شرکت که بيش از يک هزار نفر هستند، به چگونگی سياست های حکومتی و سازمان خصوصی 
در اين رابطه شورای اسالمی اين شرکت در نامه ای سرگشاده به دبيرکل سازمان بورس و اوراق . سازی معترضند

صوصی سازی بر واگذاری سهام ترجيحی با قيمت های مناسب و بهادار جمهوری اسالمی و رئيس سازمان خ
.ميانگين تأکيد کرده اند  

 
واقعيت اين است که خصوصی سازی در رژيم اسالمی، عالوه بر مضرات شديدی که بر نيروی کار کشور و ايجاد 

اين . ه می بردبيکاری گسترده و گسترش اختالفات طبقاتی در جامعه دارد؛ از ويژگی جمهوری اسالمی نيز بهر
.ويژگی خود را در چگونگی انتقال اين صنايع به بخش خاصی از سرمايه داران نشان می دهد  

  
سرمايه دارانی که اساسًا در ميان روحانيون، آقازاده ها، تجار و بازاريان وابسته به دستگاه حکومتی اند و در عين 

انی حاکم هستند و از اين رابطه است که آنان برای حال دارای روابط گسترده و نزديک با دستگاه مذهبی و روح
از طرف ديگر سياست واگذاری از طريق سهام به کارگران، سياستی . تصرف غنائم و ثروت کشور سود می برند

است برای انداختن اختالف در ميان کارگران و ايجاد شکاف و تضاد در ميان کارگران شاغل در کارخانجاتی که 
خصوصی سازيهايی که مطلقًا فاقد هر گونه ارزيابی های . ريها و خصوصی سازيها هستنددر معرض اين واگذا

.کارشناسانه و دقيق موقعيت سرمايه گذاری در صنعت کشور است  
 

ما کارگران ايران، خصوصًا کارگران صنايع بزرگ کشور را دعوت می کنيم عليه سياست خصوصی سازی، عليه 
، برای ممنوعيت اخراج، برای حق کار، برای افزايش دستمزدها و پرداخت سياست بيکار سازی ها و اخراجها

فوری و بی قيد و شرط دستمزدهای عقب افتاده، برای حق تشکل کارگران متحد شوند و با هم گامی و هماهنگی 
اين تنها راهی است که می تواند به . مبارزات خود، سياست های ضد کارگری حکومت اسالمی را در هم شکنند

!تبعيض و نابرابری مُهر پايان زند  
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