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  اعالم تعطيلی واخراج کارگران 

  زاگرس اشنويه قند شرکتهای گلوکز شيرين و

  
١٣٨٧تم آبان ششنبه هچهار                                                                             کمکی برای هماهنگتهيکم   
 

 
، به ويژه کارگران را همراه با خانواده مردم بخش وسيعی اززندگی،  جهانی همه ی مرزهایپهناگسترش سرمايه به 

 های  بحراندر کنار تأثير مخرب و ويرانگر سرمايه ، .ی  کشانده استبه ورطه ی نابود اسردنياتدرسرهای آنها 

 شرايط کار و  زندگی بر، مزيد بر علت شده و تاثيرات مخرب  مضاعفی را ، از جمله بحران اخيری اين نظامساختار

 چهاگر.  است گذاشته، برجایايران کشورهايی چون، به ويژه درتحت ستمتوده های مردم محروم وکارگران و

  سرمايه داری بحرانمابه عينه می بينيم که .  اين واقعيت ها را انکار  کنند صاحبان سرمايه اصرار دارند که

که در   به نظر ميرسد. ميکندهستی ساقط  و ازبی خانمان ای بيشتری راهرروزوسعت بيشتری می يابد وخانواده ه

می سرمايه را برای مثال کار .  ، در حال حرکت استخودجريان معمول حرکت  عکس  در جهتاين نظام هرچيزی

 شده اند  ماشين االت صنعتی که به دست همين کارگران ساخته.را استثمارمی کنده  سرمايه  کارآفريند و حال آنک

همه اين . فقط گرسنگی می بخشدان کارگر ميبرد درحاليکه بهزيادی باال يت وکيفيت توليد راباسرعت بسيارکم

نه ها و وارونگی در نظام سرمايه داری به نوبه خود  تًاثيراتش را بر شرايط کار و زندگی کارگران  و توليد در کارخا

نيز )  گلوکز شيرين و قند زاگرس اشنويه ( های مورد نظر اين نوشته ، از جمله شرکت در کشورشرکت های موجود 

بور در اقدامی مشابه وبه بهانه ی باال رفتن مواداوليه وفروش ارزان تا آنجا که چندی قبل کارخانجات مز. ميگذارد 

ه طور کامل ب نيز  شيفت شب را ، بحران یدر ادامه و  کردند از کار بيکار تعدادی ازکارگرا ن را ،محصوالت

 انها بارديگر !!! درصورت رونق بازار که  وبه انها وعده دادند نيز بيکارنمودندتعطيل کردند وکارگران اين شيفت را

 پيدا کرد تا آنجا ادامه برای مدتی اين روند . بيش نبود البته حرف پوچ و توخالی به سرکارهايشان برگردانند که اين را

اين بحران قبل  وحاال  . کارگرانشان تسويه حساب نمودند کلی اعالم تعطيلی کردند وبا به طور  دوکارخانه مذکورکه

نها آ به وفقط  چون اين کارگران درحال حاضربيکار هستند ودرامدی ندارند.ازهمه دودش به چشم کارگران رفته است

  ."خرمنوعده ی سر" ق بارزداصم. گردند کارخانه برسرکارهايشان باز به کارمجددوعده داده شده که با شروع

ما درشهرکوچکی مثل اشنويه اگرميخواستيم به توليد ادامه .  راا هکارخانه اين  صحبتهای مدير يکی از اما بشنويم

 پرداخت با ه کشيده بود وميبايست مواد اوليه راينگی ما ت چون نقد .ميليون تومان ضررمی کرديم١٥دهيم هرماه حدود 

بدهی هايمان می بايست   برای پاس کردن به موقع چکها و ، ودران سوی قضيه .ت واقعی بخريمباال ترازقيمچک ، 

  .رسانديم که ديگر خرج ودخل با هم همخوانی نداشت ارزانترازارزش واقعی آن به فروش می را محصوالت خود

 در عين حال  وه کشور و جلوگيری از ورود برخی کاالها بايران هم تحريم ايشان دليل پيش امدن اين وضع را

ميگويد به   پس زندگی اين همه کارگر چه می شود ؟  که اين سئوال به وی درجواب .واردات بی رويه شکر ميداند
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 هاما چون اين کارگران تخصص پيداکرد.  خودشان برای خودشان فکری بکنند، کار درکارخانه مجددهرحال تا شروع

ا وريم با توجه بي  اگر کارگرهای ديگر رازيرا . می گردانيمسر کارهايشان بربر  را اگرکارخانه راه افتاد حتما انهااند 

 اينها تخصص پيدا  وهم وقت می خواهد تا می آيدازنظر کمی وکيفی پايين  ندارند هم توليدبه اينکه سابقه و تخصصی

 صاحبان سرمايه در هر وقتمعنای ديگر اين حرف اين است که  .  اين صورت سرمايه زيادی تلف ميشودکنند که در

 سرمايه ی   ولی وقتی که مهمی می شود ، داشته باشند تخصص وسابقه چيزراستای منافع خويش به کارگران نياز

 شان هستند که بايد چرخ دنده های اين تغيير و تحوالت و ه تخصصه خطر می افتد اين کارگران ، با همبمثال انها 

 و فکری شوندآنان بايد به سرعت از کار بيکار . شکالت و کمبود را تحمل نمايند محاسبات سودجويانه بشوند و بار م

صاحبان واقعيت اينکه در جوامع سرمايه داری ، بخصوص در کشور هايی مثل ايران ، . !!!به حال خودشان بکنند 

اری کوتاهتر ازديوار  ديو از پراکندگی و عدم انسجام طبقاتی ما نهايت بهره برداری را نموده و در واقعسرمايه

چون در اين قبيل جوامع ، سرمايه دار هر جا که گير می کند تالش می کند تا کارگر و منافع .  پيدا نکرده اند کارگر

چون راه فرار سرمايه داران ظاهرٌا از کانال . او را قربانی نمايد و از اين طريق راه فراری برای خود پيدا کند 

 ، در سانترين راه برای صاحبان سرمايه آحاال که اخراج وبيکاری ما:  کارگران پس . ردکارگران ميگذقربانی کردن 

 تا با گسترش آگاهی و تقويت همبستگی و  بياييد،  شده استرسيدن به خواست های سودجويانه ی و ضد کارگری آنان

 رياکارانه ، جلوی قدرقدرتی ها ، ضمن افشای اين گونه فريبکاری ها و دغل بازی های رندانه ويش طبقاتی خواتحاد

ن بگيريم و با کارگرا هستی و زندگیباد دادن هر چه بيشتررمايه دار معلوم والحال را در برو يکه تازی های مشتی س

  .سر جای خويش بنشانيم، آنها را برقدرت

  

  )منطقه غرب( کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری
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