
 " فوري و بي قيد و شرط دستمزدها متحد شویدپرداختعليه خصوصي سازي و براي "
 
 

اعي آذربایجان                " ختاب فيروزان تبریز  ن"  بجان آمده کارخانه   سيصد کارگر  ار و امور اجتم والي در اداره ک دمين روز مت براي چن
 .شرقي تجمع کرده و خواهان دریافت یکسال حقوق ومزایای پرداخت نشده خود شدند

 
ل در                       کارگران کارخانه نختاب فيروزان، طي هفته هاي گذشته با برپایي تجمع در برابر فرمانداري و با آتش زدن الستيک اتومبي

 .برابر کارخانه، خواهان پاسخگویي مسئوالن حکومتی شده بودند
 

ه   . استکارخانه نختاب فيروزان تبریز، بخاطر سياست خصوصي سازي صنایع به بخش خصوصي واگذار شده      دیریت کارخان م
ی و بانک صنعت       ف سهام داران کارخانه، که بانک م        به عهده هادي نيک خواه و طباطبایي است که این دو از طر             ٧٩از سال    ل

د ده ان ين ش ند، تعي دن مي باش ه . و مع ده است ک اختار، باعث ش دیل س اني و تع روي انس دیل ني ر از ٧٠سياست باصطالح تع  نف
رار                ١٧٣کار باز نشسته شده و      کارگران را طبق قانون       نفر دیگر از کارگران، در قالب طرح نوسازي در اختيار بيمه بيکاری ق

ارگران                        .گيرند  اّما اجراي این طرح که بسيار کند و با مشکالت بسيار برای کارگران همراه است؛ باعث بالتکليفي بسياری از ک
 .شده است

 
ه در      دیریت کارخان ه و            عليرغم وامهای هنگفتي که م دهي هاي کارخان ه، بجاي پرداخت ب دیریت کارخان ا م رده است؛ اّم یافت ک

دام وام    " نيک بافت آذر" حقوق معوقه کارگران، اقدام به سرمایه گذاري در ثبت و تاسيس کارخانه جدیدی به نام       ن اق ا ای کرده و ب
 .های دریافتي عمًال از دست رفته است

 
ا      سياست خصوصي سازي صنایع در ایران اسال      ازاده ه انيون و آق ه روح ژه ب مي، که از طریق  رانتهاي حکومتي و امتيازات وی

د     و تجار وابسته به دستگاه والیت و مدیران فاسد کارخانه های دولتي صورت مي گيرد، شانس               راي صاحبان جدی اد آورده اي ب ب
د          ارگران ميده ا و اخراج ک ر    شان. کارخانه ه ه فق ارگري و سودهاي        سي ک انواده ک  و تنگدستي و گرسنگي را نصيب هزاران خ

 .سریع ميليوني برای صاحبان جدید کارخانه به ارمغان مي آورد
 

ر و  . باید این سياست ضد انساني را در هم شکست     اینک تنها کارگران نختاب فيروزان تبریز نيستند که در معرض گرسنگي ، فق
 پتروشيمي    دو ميليون کارگر صنایع نساجي، قند و شکر، سيمان، ماشين سازي ، صنعت نفت و                 اند؛ بيش از   تنگدستي و بيکاري  

اهي جز براي در هم شکستن این سياست بيکار سازي و خصوصي سازي ر .  و آسيب های فراوان دیده اند      از این سياست صدمه     
ي کارگري، ایجاد تشکل هاي مستقل از دولت و   ایجاد تشکل هاي محل. ر، کارگران زن و مرد نيست     پيوند کارگران شاغل و بيکا    

ار،                ارگران بيک ارگران شاغل و ک ارزا ک ران و هماهنگ کردن مب ارگانهاي حکومتي و مداخله تمام اعضاي خانواده کارگري ای
کارگران در معرض اخراج، کارگران تمام صنایع و تمام مزدبگيران ایران که در معرض این سياست هستند؛ ضرورتي اساسي                   

 .ستا
 

رای        -سازمان کارگران انقالبي ایران    ازیها و ب  راه کارگر، همه کارگران ایران را عليه سياست خصوصي سازیها، عليه بيکار س
ا                       زایش دستمزدها متناسب ب ارگران، اف وق و دستمزد ک د و شرط حق ي قي وري و ب راي پرداخت ف ارگران، ب ممنوعيت اخراج ک

ران             تورم، بيمه بيکاری مکفي براي همه بيک       ارگران و مزدبگي اده بکار کشور و حق اعتصاب و تشکل مستقل ک اران وافراد آم
 .ایران دعوت مي کند

 تنها بر افراشتن پرچم مطالبات سراسري کارگران و هماهنگ کردن مبارزات مي توان این سياست ضد انساني را در هم 
 !شکست

 
  راه کارگر-انقالبي ایرانازمان کارگران س                                                    
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