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 راه چاره کارگران سبالن پارچه کدام است؟

  یاهنگ همهتيکم  ١٣٨٧بهمن م تشهشنبه سه                                                                          

 
 خبرها با ذکر تا به حال چند بار در

نام و نشان کارخانه ها خوانده ايم که 

بخش اعظم مراکز و توليد استان 

اردبيل تعطيل شده اند يا در معرض 

با . بسته شدن کامل قرار دارند

تعطيلی زنجيروار مراکز کار در اين استان دهها هزار کارگر کار خويش را از دست داده اند و سيل بيکارسازی در 

 ماه تمام است ۶ کارگر کارخانه ۶٠٠. کارخانه عظيم سبالن پارچه نيز يکی از اين واحدها است. تهمه جا جاری اس

آنان در همه اين مدت دست به کار مبارزه برای حصول مطالبات خود بوده . که هيچ ريالی دستمزد دريافت نکرده اند

حل کار استاندار ترتيب داده اند، بارها يک راه پيمائی اعتراضی بزرگ در مسافتی طوالنی ميان کارخانه و م. اند

. تهديد به اعتصاب کرده اند، اما سرمايه داران و نهادهای دولتی با وعده و وعيد آنان را به ادامه کار مجبور ساخته اند

نساجی سبالن پارچه در مرداد ماه سال پيش به دنبال سال ها کار و تالش و مرارت شبانه روزی هزاران کارگر به 

شخصی به نام حجازی نيا که سرمايه دار صاحب کارخانه است برای ايجاد اين مؤسسه عظيم صنعتی هيچ . فتادراه ا

او صاحب ميلياردها ميليارد تومان سرمايه شد، بدون اينکه شاخ ملخی را از هم باز کرده . ريالی خرج نکرده است

ارج نصب، هزينه حمل و نقل و در يک کالم کل هزينه ساختمان شرکت، ماشين آالت خريداری شده، مخ% ٩٠. باشد

کل سرمايه هائی که برای راه اندازی و شروع کار شرکت الزم بود توسط بانک های دولتی و از حاصل مستقيم کار 

او يک غول بزرگ نساجی را به مالکيت خود در آورد و ريال، ريال . و استثمار توده های کارگر به وی اهداء شد

لت سرمايه داران به صورت هديه و زير نام وام دريافت کرد، از نوع وام هائی که هيچ گاه سرمايه آن را از دو

پرداخت نمی شوند و اگر هم در سطحی پرداخت گردند هر ريال آن با صدها ريال اضافه ارزش يا سود جديد توليد 

 پارچه سوای کوه عظيم وام حجازی نيا پس از راه اندازی کارخانه سبالن. شده توسط کارگران جبران گرديده است

از بانک ها )  ميليارد تومان٢٠٠حدود ( ميليون يورو ١۴٣هائی که گفته شد، يک وام عظيم ارزی ديگر به مبلغ 

او بر اساس آنچه همه می گويند به محض گرفتن اين وام، به کارخانه باز نگشت، يک راست به سراغ سرمايه . گرفت

محصوالت توليدی کارخانه با قيمت .  های سرمايه گذاری های ديگر رفتگذاری های بسيار پرسودتر در حوزه

سرشار به بازار عرضه شد اما سرمايه دار شرکت هيچ گاه هيچ ريالی از آن را برای تهيه مواد   مطلوب و سود بسيار 

ری های خويش خام جديد هزينه نکرد، بلکه کل عايدات ناشی از فروش را به حوزه های جديد و پرسودتر سرمايه گذا

حجازی نيا از همان آغاز، مصادره طوالنی مدت دستمزد کارگران را نيز راهی برای تکميل پيش ريز . منتقل ساخت



 

 2

ايشان در کل مدت کار کارخانه از آغاز تا امروز سه بار . هر چه کالن تر سرمايه در عرصه های اخير تشخيص داد

 کارگر کارخانه سبالن پارچه اينک ۶٠٠.  ماه پيش بوده است۶ر آن بيشتر به کارگران حقوق نداده است که آخرين با

دنيای بدهکاری ها، هول و هراس و وحشت از ديدن قيافه .  ماه تمام است که بدون هيچ دستمزدی کار می کنند۶

طلبکاران، گرسنگی فاجعه بار و مرگ آفرين زن و فرزند، شکايت صاحبخانه ها و هجوم نيروی پليس و تخليه 

اری و حقارت آميز و ماالمال از خفت خانه های استجاری، بيابان خوابی و آلونک نشينی افراد فاميل و همه سيه اجب

روزی ها و ذلت ها و حقارت های ديگر تار و پود وضعيتی است که برای اينان، اين بردگان مزدی نفرين شده زمين 

را البته سرمايه دار کارخانه و شرکای او هستند که به در سوی ديگر اين ماج. سرمايه نام زندگی به خود گرفته است

حجازی نيا صاحب ميلياردها ميليارد تومان سرمايه شده است و کوه عظيم . همه آنچه می خواسته اند دست يافته اند

مشاهده اين صحنه بسيار غم انگيز است اما خوردن غصه و فشردن . سودهايش سقف کهکشان ها را شکاف می زند

بسيار . آنچه روی داده است از همه جهت قابل تأمل و فکر کردن است. م در سينه حالل هيچ مشکلی نيستزانوی غ

روشن است که اين رويداد صرفًا گوشه بسيار کوچک و ناپيدائی از پهندشت بيکران رخدادهائی است که روز به روز 

و غم انگيز تر در چهارگوشه جهنم سرمايه و ساعت به ساعت با همين شکل و همين ابعاد و شايد بسيار هولناک تر 

بايد تغيير يابد و برای تغيير آن بايد همگی دست به کار . اين وضع واقعًا قابل دوام نيست. داری ايران روی می دهد

برای لحظه . بايد دست به دست هم داد، متحد شد، خود را به صورت شورائی و ضد سرمايه داری سازمان داد. شويم

يأنديشيم که کارخانه را ما ساختيم، بنای پرعظمت کارخانه را همزنجيران ما، کارگران بخش ساختمان بر ای به اين ب

 درجه زير صفر زمستان اردبيل با دستان يخ زده و خون منجمد در رگ ها ٣٠پا کردند، آنان بودند که در سرمای 

ارگاهها را همسرنوشتان ما توليد کردند، مصالح ساختمان ک. سنگ سنگ بنا را بر روی هم گذاشتند و باال بردند

کارگرانی که خود و کودکان خردسال و زنان باردار و مادران پيرشان برای لقمه نانی ناچيز شب ها و روزها در 

همان سرمای کشنده زمستان ها در بيغوله های نمور اطراف کوره ها بدون داشتن هيچ نوع امکانات زندگی کردند و 

کارگرانی که در همين امسال قوای سرکوب سرمايه درخواست آنان . ای توليد مصالح جان کندندهر روز دو شيفت بر

. برای چند ريال افزايش دستمزد را با تفنگ و تهديد و بستن آب و قطع برق و خاموش ساختن حمام ها پاسخ گفتند

زنجيران ما انجام گرفت، ماشين حمل و نقل مصالح مورد نياز بنای ساختمان کارخانه نيز با دست ما و با دست هم

آالت را بردگان مزدی همرنج و هم طبقه و همزنجير ما در کارخانه ها و شهرها و کشورهای ديگر ساختند، آنان در 

جريان توليد اين ماشين ها و ابزار ها با شدت تمام استثمار شدند و در قبال هر تومان دستمزدها صدها تومان سود و 

و پنبه و پشم و همه مصالح خط توليد کارخانه را نيز افراد طبقه ما   مواد خام . داران توليد کردندسرمايه برای سرمايه 

توليد کردند، ما بوديم که مواد خام را به پارچه تبديل نموديم، ما بوديم که ريسيديم، ما بوديم که بافتيم، حمل کرديم، به 

ما که همه کارها را کرده ايم، . برای لحظه ای فکر کنيم. استکل سرمايه ها محصول کار و استثمار ما . بازار برديم

ما که هر چه هست و نيست را با دستان خويش ساخته ايم، ما که همه سرمايه ها را توليد کرده ايم چرا تا اين حد در 

ر مالکيت چرا آنچه خود توليد کرده ايم د. مقابل آنچه خود ساخته ايم ضعيف و خوار و مستأصل و حقير و مقهوريم

سرمايه دار کيست؟ او صاحب سرمايه است، سرمايه . ديگران بر همه چيز ما حکم می راند؟ برای لحظه ای فکر کنيم

در کجا تولد يافته است و از زهدان چه کسی متولد گرديده است؟ مگر نه اين است که حاصل کار و استثمار ماست؟ 
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ما است، از زهدان کار و استثمار و رنج و بردگی مزدی ما متولد مگر نه اين است که مولود مستقيم رنج و استثمار 

 محصول   .آقای حجازی نيا با تملک آنچه ما توليد کرده ايم، با تملک سرمايه است که سرمايه دار است. گرديده است

است؟ ما را در خارج از حوزه دخالت و تأثير و نفوذ ما خدای قاهر حاکم بر ما گرديده   کار و استثمار ما است که 

نه، ! به راستی کجای اين زندگی است؟.  ماه بهای نازل نيروی کار ما را پرداخت نمی نمايد۶ ماه تا ۶. بيکار می کند

بايد کاری کرد، بايد خود را متشکل کنيم، بايد شورائی متشکل شويم، بايد . اين زندگی نيست، اين منجالب مرگ است

ما که کارخانه را . يک سؤال اساسی در اينجا اين استداری متشکل شويم، شورائی بر ضد سرمايه و نظام سرمايه 

پارچه توليد کرديم،   با کار خود ساختيم، ما که در کارخانه ساخته شده با دست خود و همزنجيران خود شب و روز 

ا اتحاد و تشکل و چرا خودمان ب! ما که همه کارها را کرديم چرا خودمان نمی توانيم همين کارخانه را اداره کنيم؟

 ميليارد تومان سرمايه حاصل ٢٠٠چرا !!. تشکيل شورای خودمان نتوانيم کار و توليد شرکت را برنامه ريزی کنيم؟

 را حجازی و حجازی ها بايد زير نام وام دريافت دارند و از طريق آن ما را و هزاران همزنجير  کار و استثمار ما

 ميليارد تومان را با استثمار ما به تريليون ها تبديل کند و چرا نبايد خود ما ٢٠٠ايد چرا او ب. ديگر ما را استثمار کنند

با اعمال قدرت و اتکاء به اتحاد و توان متشکل شورائی خويش آنچه را که خود توليد کرده ايم از دست دولت سرمايه 

چنين !! آيا اين کارها ممکن نيست؟. اندازيمباز پس گيريم و برای تهيه مواد خام و برنامه ريزی توليد کارخانه به کار 

اين يک پرسش بسيار ! آيه ای از کدام آسمان نازل گشته است و توسط کدام پيغمبر دروغين به ما ابالغ گرديده است؟

می دانيد چرا؟ برای اين !! به راستی چرا فکر می کنيم انجام اين کارها ممکن نيست؟. مهم و واقعی و اساسی است

اولين جواب اين است که نظام اجتماعی موجود، همان نظام سرمايه داری، همان .  های زيادی وجود داردسؤال پاسخ

رابطه خريد و فروش نيروی کار، همان رابطه استثمار ما، همان رابطه توليد سود و سرمايه از زمين و آسمان، در 

يم، به ما می گويد که برده مزدی آفريده شده ايم، بند بند وجود خود، به ما القاء می کند که ما ضعيف و زبون و مقهور

کارگريم و حق اين نوع انديشيدن ها، حق احساس قدرت، حق مخالفت با سرمايه و نظام سرمايه داری، حق تعرض به 

سرمايه در همه تار و پود وجود خود، در کل . حريم قدرت سرمايه، حق جنگيدن عليه استثمار سرمايه داری را نداريم

ی که بر زندگی و انديشيدن و مسير نگاه ما حاکم ساخته است، در آموزش ها، در فرهنگ، ادبيات، مذهب، شرائط

باورها و اعتقادات، در روزنامه ها، راديوها و تلويزيون ها و همه رسانه ها و در يک کالم در همه جا اين تفکر 

ز ما فرو می نمايد که گويا ما آفريده شده ايم تا همه جا در مغ. مسموم بسيار مخرب را به ما القاء و تزريق می کند

اين بزرگترين !!!! کارگر باشيم، از اين بدتر در مغز ما حقنه می کند که ما کار می کنيم و بهای کار خود را می گيريم

می سرمايه دار اگر ما را به کار گيرد، صرفًا و صرفًا نيروی کار ما را خريداری . دروغ تاريخ زندگی انسان است

کند، او نيروی کار را ما عينًا مثل يک کاال می خرد، او اين نيرو را می خرد تا برای توليد سود و سرمايه به کار 

اندازد، آنچه در قبال اين نيرو به ما پرداخت می کند در بهترين حالت و در حداکثر ميزان خود، بهای خورد و 

االن در اينجا جای اين بحث .  و فروش مجدد آن احتياج داريمخوراک و معاشی است که ما برای بازتوليد همين نيرو

نيست و بيشتر به آن نمی پردازيم، در جاهای ديگر، از جمله در همين سايت به زبان ساده پيرامون آن توضيح داده 

ه چندين ده ايم، سرمايه دار در قبال هر ريال دستمزد يا بهای نيروی کار که به ما پرداخت می کند، چندين برابر و گا

برابر کار انجام يافته ما را خودش به صورت سود يا اضافه ارزش تصرف می کند و به سرمايه تبديل می نمايد، 
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منظور از اين اشاره اين است که سرمايه و نظام سرمايه داری همه چيز را وارونه در ذهن ما القاء می کند به ما می 

مزد می گيريم و بايد هميشه هم کارگر و مزدبگير و فروشنده نيروی کار گويد که کارگريم و فروشنده نيروی کاريم و 

زير فشار اين وارونه بافی ها و القائات است که ما کمتر جسارت تعرض عليه حريم قدرت سرمايه را به خود . باشيم

اين ها زنجيرهائی است که بر دست . کامل دور ريزيماين توهمات و دروغ ها و خرافه ها را بايد به طور   . می دهيم

  .و پای ماست و قدرت پيکار ما عليه سرمايه را به بند می کشد

دليل ديگری اين که اين وضع را تحمل می کنيم و پيکار برای تغيير وضعيت دردناک حاضر را دشوار يا محال می 

 اعمال می کند، هر اعتراض ما قلع و قمع می شود، هر پنداريم، سرکوب مستمر و بی امانی است که سرمايه عليه ما

نفس ما در گلو خفه می گردد، هر خيزش ما عليه استثمار و شدت استثمار سرمايه گلوله باران می شود، زير فشار 

جنايت و شرارت هار و سرکوب دولت سرمايه داری ما مجبور به عقب نشينی می گرديم، انتظارات ما پائين می آيد، 

 پيکار توده های همزنجير ما تا حدودی افت می کند، افق رهائی ما از دسترس فکر و مبارزه روزمره مان جسارت

ديکتاتوری و خفقان و حمام خون و سرکوب نقش بسيار مؤثری را در انداختن ما به حالت استيصال و . دور می گردد

  .ضعف بازی می نمايد

بر روی عقب نشينی و کاهش قدرت . ی در ما بسيار اثرگذارندعوامل باال در تلقين فروماندگی و ضعف و زبون

تعرض ما عليه سرمايه بسيار تأثير دارند اما عوامل بسيار مضر و مخرب ديگری نيز هستند که اين ها را تکميل می 

بهبود افراد و گروههائی از درون جنبش جاری ما يا از بيرون آن به طور مرتب به ما هشدار می دهند که برای . کنند

زندگی خويش و برای گرفتن مطالبات خود بايد با سرمايه داران و با دولت آن ها حرف بزنيم، بايد به قانون روی کنيم 

و مبارزه قانونی بنمائيم، بايد حريم قدرت قانون سرمايه را مقدس بشماريم، بايد برای متشکل شدن حتمًا به قانون 

ولت سرمايه داری دست به کار ساختن سنديکا و تشکل های صنفی سرمايه رجوع کنيم، بايد در صورت اجازه د

اين . قانونی گرديم و فراوان حرف های پوچ و مزخرف و گمراه کننده ديگر از اين دست که به ما تحويل می دهند

ساز حرف ها، دسيسه ها و عوامفريبی ها يا آنچه که جريانات سنديکاليستی می گويند و انجام می دهند نيز سالح کار

فکر و چاره گری و ابراز حيات نيرومند و جسارت و توان اعمال قدرت ما عليه  ديگری است که يکراست به سينه 

اين ها درست همان را می گويند و همان آشی را برای ما می پزند که سرمايه می گويد و . سرمايه شليک می گردد

چکيده گفتگوی اين . ان نظام سرمايه داری می خواهندسرمايه داران يا حداقل شماری از سرمايه داران و دولتمرد

آش و کشک خاله است، بخوری با تو است نخوری هم با « به قول معروف  جماعت آن است که نظام سرمايه داری 

فروش نيروی کار تقدير محض هميشگی ما است و تنها کاری که می توانيم انجام دهيم آويختن به سرمايه !! »تو است

فقط !!  و توسل به قانون و حقوق و نظم دلخواه سرمايه و سرمايه داران است اعت از دولت سرمايه داریداران و اط

عده ای . و کار ديگری از دستمان ساخته نيست! از اين طريق می توانيم در زندگی خويش اگر را به مگر تبديل کنيم

اين ها به صورت بسيار کثيف و . غگوترنداز سنديکاليست ها از همه همکيشان خود مزورتر و حقه بازتر و درو

فرياد می زنند که ما هم مخالف دولت سرمايه داری هستيم، ما . شنيعی سنديکاليست بودن خود را هم از ما می پوشانند

هم می گوئيم بايد به زور خودمان و بدون اجازه دولت سرمايه داری متشکل شويم و مبارزه کنيم و حقوق خود را باز 

دغلکاری هستند، تمام اما اين ها آدم های بسيار.  کنندکوی و برزنی جنجال میهرز اين دروغ ها که بر سرگيريم و ا
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    .نوع اعمال قدرت مستقل طبقاتی و ضد سرمايه داری استهرکردن ما ازان همان سنديکاسازی قانونی و دورتالش آن

وتا نيستند، از سنديکاليست ها که بگذريم باز هم آدم ها دشمنان اعمال قدرت و جسارت پيکار ما عليه سرمايه يکی، د

که کمتر از آنان به ما لطمه نمی زنند و کمتر از   و محافل و احزاب و گروههای زياد ديگری وجود دارند 

راه دوری نرويم، در همين کارخانه ای که کار می کنيم و در شهر و . سنديکاليست ها ها به سرمايه خدمت نمی کنند

عده ای از همه سو ما را در محاصره گرفته اند و . و منطقه ای که زندگی می کنيم کمی به اطراف نگاه اندازيمديار 

پشت سر هم در گوش ما زمزمه می کنند که هر چه مشکل داريم به خاطر آن است که سرمايه دار صاحب کارخانه 

اين ها موجودات !!  نيستند و فارس می باشندمان، يا مدير عامل و هيأت رئيسه کارخانه و گردانندگان شرکت ترک

بسيار خطرناک و مضری می باشند، البته چه بسا از سر حماقت و ناآگاهی است که اين ياوه ها را به هم می بافند اما 

به هر حال حرف ها و فکر و رهنمودهای آنان باز هم تيری است که به قلب قدرت متحد طبقاتی و ضد سرمايه داری 

اين جماعت شب و روز از تفاوت ميان فارس و ترک و کرد و لر و بلوچ و ضرورت صف آرائی . ی شودما شليک م

اين ها همان ناسيوناليست ها هستند، تمام تالش و تقالی آنان اين است که ما !!! آن ها در مقابل هم حرف می زنند

 همسرنوشت فروشنده نيروی کار، به کارگران به جای اينکه در يک صف، به عنوان يک طبقه، به عنوان توده های

عنوان بردگان مزدی سرمايه عليه استثمار سرمايه داری و عليه ستم و بی حقوقی و مظالم نظام سرمايه داری و برای 

آنچه !!! نابودی اين نظام متحد شويم، خودمان به جان هم افتيم و به خاطر محل تولدهای مختلف مان با همديگر بجنگيم

د بيش از حد غيرواقعی و ابلهانه است و آنچه آنان می خواهند، درست همان است که سرمايه داران و اينان می گوين

سخن گفتن از . دولت سرمايه داری و در يک کالم طبقه سرمايه دار يا دشمنان تا بيخ دندان مسلح ما آرزو می کنند

به پيکر اتحاد طبقاتی و اعمال قدرت متحد فارس و کرد و ترک و بلوچ و عرب تزريق آگاهانه يا سفاهت آميز زهری 

 همگی در هر کجا که متولد شده ايم، آذربايجان،  ما کارگران، ما بردگان مزدی سرمايه،. طبقه ما عليه سرمايه است

يا بلوچستان، خوزستان يا کردستان، تهران يا لرستان، آسيا يا امريکا، اروپا يا افريقا يا اقيانوسيه، قطب شمال يا 

همگی فروشنده نيروی کاريم، همگی .  يا خط استوا يا هر کجای ديگر افراد يک طبقه اجتماعی واحد هستيمجنوب

توسط سرمايه استثمار می شويم، همگی به اعتبار کارگر بودن و فروشنده نيروی کار بودن از هر نوع قدرت و حق و 

سرمايه داران هم در سراسر دنيا طبقه . هستيمحقوق و دخالت در تعيين سرنوشت کار و توليد و زندگی خويش محروم 

اختالف آنان، حتی جنگ های آنان با هم صرفًا بر سر چگونگی تقسيم اضافه ارزش ها و سودهائی . واحدی هستند

دنيای موجود دنيای تقسيم شده به کردستان و آذربايجان و فارس و خوزستان و بلوچستان و . است که ما توليد کرده ايم

دنيای حاضر دنيای صف آرائی و جدال و جنگ ميان دو طبقه . وپا و امريکا و افريقا يا استراليا نيستآسيا و ار

طبقه ای که فروشنده نيروی کار است، برده مزدی سرمايه است، اضافه ارزش ها و سودها و سرمايه . اجتماعی است

يز ندارد، استثمار می شود، از هر حق و حقوق ها را توليد می کند اما سوای نيروی کار کم بها و بی بهای خود هيچ چ

در مقابل ما طبقه کارگر، طبقه صاحب سرمايه يا سرمايه داران و دولت های آن ها . اجتماعی و انسانی ساقط است

اينکه سرمايه دار ترک است يا فارس است، آسيائی است يا امريکائی برای ما به طور کامل بی تأثير . قرار دارد

تالش دارند تا جنگ ميان ما و نظام سرمايه داری را با جنگ ميان بخش های مختلف ما توده های برده آنانکه . است

مزدی جايگزين سازند عمًال ما را و جنبش ما را به سرمايه داران می فروشند و قدرت طبقه ما را گلوله توپ سرمايه 
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  . ازندداران و نظام سرمايه داری عليه خود ما و توده های طبقه ما می س

  ! همزنجيران
اگر فکر می کنيم که تصرف کارخانه و برنامه ريزی کار و توليد آن توسط خود ما توده های کارگر مقدرو نيست به 

خاطر آن است که ما سال های سال و نسل بعد از نسل زير فشار کوه عظيم توهم آفرينی های نظام سرمايه داری، زير 

 رفرميسم راست سنديکاليستی، زير فشار توهم بافی فرقه های چپ نمای فشار قدرت سرکوب سرمايه، زير فشار

مدعی رهبری و نجات ما، زير فشار جريانات گنديده ناسيوناليستی و زير فشار بسياری عوامل اجتماعی و طبقاتی 

 و ما قدرت بسيار عظيم. ديگر به اين نوع فکر کردن و به اين شکل احساس عجز و فروماندگی سقوط کرده ايم

بايد اين قدرت را بشناسيم، بايد فکر کنيم، آگاه شويم، بايد راه و رسم مبارزه و افق جنبش عظيم . دگرگونسازی هستيم

ما می توانيم دست به دست هم دهيم، شورای ضد سرمايه داری خود را ايجاد کنيم، مطالبات . خود را روشن سازيم

ما می توانيم از درون شورائی که بر پای می داريم برای . ه کنيمپايه ای ضد سرمايه داری خود را سنگر روز مباررز

پيشبرد مبارزات مان با همفکری شورائی برنامه ريزی نمائيم، دست در دست هم به سراغ همه همزنجيران خويش در 

 عليه سراسر ايران و دنيا برويم، ما اگر چنين کنيم قدرت شکست ناپذيری خواهيم شد و اين قدرت شکست ناپذير را

ما می توانيم در جريان انجام اين کارها و پيشبرد اين مبارزات و . سرمايه و نظام سرمايه داری به صف خواهيم کرد

به عنوان لحظه ای از اين صف آرائی ها و خيزش ها و پيکارها کارخانه سبالن پارچه را تصرف کنيم و از طريق 

   . ت گيريمشورای خويش برنامه ريزی کار و توليد آن را به دس
  

  حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر متحد شويم
  برای جلوگيری از بيکاری، کارخانه های در حال تعطيل را به تصرف خود در آوريم

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
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