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 ور ماه هشتاد و پنجيشهرپنجم ست يب                                                                    برهان ديوارگر 
 
  

کارگران اخراجی شاهو،  نساجی کردستان و پرريس در مقابل استانداری سنندج  شهريور دهها نفر از٢٠دوشنبه  

روزانه از اينگونه اعتراضات در گوشه و کنار اين مملکت کم . تجمع کردند  و خواهان کار يا بيمه بيکاری شدند

کار اخراج شدند، بارها جريان اعتراضات خود ازز کارگران شرکت واحد تهران که دردهها نفر ا. اتفاق نمی افتند

خودرو تصميم دارد  ايران   اخبار مديريت  آخرين طبق. و به شيوه های مختلف به اخراج خود اعتراض کرده اند

کند، که با  کارگران کم  بقيه  د  دستمز  به بهانه افزايش  را دادیر قرا دستمزد کارگرانتومان از هزار٣٠ هماهان

 جدا از اينکه .مشکل بيکاری و ابعاد آن ديگر امروز بر کسی پوشيده نيست. اعتراض کارگران روبرو شده است

 شاغل نيز آويزان کارگرسرشدن را به عنوان شمشيری براخراج و بيکارايران بيکارند، ترس ازدرميليونها کارگر

ايرانخودرو شاهد آنيم، از اين همچنانکه در. برده وار تن دهدشدن به شرايط کارو بيکارترس اخراج کرده اند تا از

در اين .  و موقت استفاده ميکنند  استخدامی حربه برای ايجاد انشقاق ميان کارگران شاغل و بيکار، ميان کارگران

تهديد و زير فشار هميشه در شاغل نيزارزان کارگرانو وجود نيروی کاراين شرايط برده وار و با استفاده ازميدان

.بيکاری و اخراج هستند و خارج از اين حمله به سطح دستمزدها نيز هر روزه در جريان است   

. اعتراض کارگران در سنندج و طرح خواست کار يا بيمه بيکاری،  در اين جنگلستان قابل تحسين و ارج است

و بيکار در سنندج،  نه تنها کارگران شاغل  و دفاع از مطالباتشان وظيفهتنها نگذاشتن اين دوستان، پيوستن به آنها 

. همچنانکه گفتم از اين نوع تحرکات روزانه در گوشه و کنار مملکت اتفاق می افتد. بلکه همه مردم اين شهر است

مقابل ی که در ولی سوال.آيد یشاهو نمونه برجسته آن به حساب ماخراجی در خود سنندج مبارزات کارگران بيکار

 آيا کارگران بيکار در سنندج، يا کارگران اخراجی شرکت واحد  به جايی خواهيم برد؟ ماست اين است که آيا راه 

 در مقابل موجی از اخراج و بيکارسازی تعرض به سطح معيشت  کاری از دستشان ساخته است؟ چاره چه است؟

 طبقه کارگر چه بايد کرد؟

کارگر آگاه و دلسوز است؟ تازه سوای اينها فعال کارگری و هرمقابل هرسواالت واقعی دراينها و دهها مسئله ديگر

. امروز ميخواهند با طرح خصوصی سازيها، موجی از تعرضات ديگر را عليه کل طبقه کارگر سازمان دهند  

 

 



ودهای هنوز قرار است سود آوری سرمايه را باال ببرند و اتکای دولت و صاحبان سرمايه برای رسيدن به س

.بيشتر، نه تکنيک پيشرفته، بلکه باز هم تعرض به معيشت کارگران است  

امروز کارگر نساجی  . هر روزه آمار اخراج هزاران نفر از کارگران  را در نشريات وابسته به رژيم می بينيم

. استشاهو و پرريس و شرکت واحد را بيکار ميکنند فردا نوبت کارگر نفت و خودرو سازی و برق   

. متاسفانه اعتراضات از نوع کارگران در سنندج هر چند ارزشمند و قابل ستودنی، آما هنوز جواب معضل نيست

اين اعتراضات بدليل پراکنده بودن و در نبود اتحادی عملی و واقعی ميان کارگران شاغل و بيکار و نه تنها اين، 

بيکاری و . ه است فشاری جدی به کارفرما و دولت بياوردپراکند، تا کنون نتوانست و   فابريکی   اعتراضات بلکه

حقايقی که امروز ميبينيم و شرايط بازهم اسفبارتری که ميخواهند به طبقه . مبارزه با آن امر کل طبقه کارگر است

. کارگر تحميل کنند، بيش از هر زمان ضرورت اتحاد کل طبقه کارگر عليه بيکاری را به جلو صحنه رانده است

تورم و تامين بيمه بيکاری برای تمام بيکاران   به تناسب   حول افزايش دستمزدها  و الزم است اتحاد ميتواند  اين

.  شاغل و قراردادی تا بيکار استات اصلی و محوری کل طبقه کارگر ااينها مطالب.  سال صورت بگيرد١٦باالی 

.بقه کارگر استاين تنها راه ايجاد سد و مانعی در مقابل تعرض سازمانيافته به ط   

و هوشيارانه رهبران و فعالين کارگری  بدون دخالت جدی  ، جدی کارگران کمونيست  بدون دخالت  اين اتحاد اما

 وجود ندارد و هيچ خدايی  راهی جز اين. عليه بيکاری دست اين صف را ميبوسد سازماندان اتحاد . مقدور نيست

يا مقاومتی را در مقابل اين بيرحمی .  بر سرمان آويزان کرده اندبيکاری و فالکت را چون پتکی. به داد ما نميرسد

.شودباين هم لگد مال  حرمت و شخصيت و کرامت ما بيش ازو توحش سازمان ميدهيم، يا اجازه ميدهيم  زندگی و   

ايه اين سرم. دست داريم  را ما در  ويرانه چرخ توليد اين . ما ساخته استاز  اين کار  اين است که حقيقت  کل اما

ما ميتوانيم دولت را با تمام . همت کنيم در يک روز کل جامعه را مختل کنيمما ميتوانيم اگر.  را ما ميسازيممملکت

اتحاد طبقه . نباشد سياه  اينقدر هم  اگر بخواهيم دنيا ميتواند . اما بايد همت کرد. صاحبان سرمايه به کرنش واداريم

 شرکت واحد تا نفتما بايد اين صف ميليونی را از. مبايد عامل اين اتحاد باشيما . خودبخود ايجاد نخواهد شدکارگر

اين انتخابی . ه هم ببافيمبازار و ميدانهای  کار تا ذوب آهن و نساجيها و همه را بو ايرانخودرو از کارگر بيکار در

 دلسوز   و رهبران  آگاهدوش کارگرانبر  سوسياليست، دوش کارگران  بر خی تاري اين وظيفه. مقابل ما در است 

 بر دوش ماست   اين . کنيم  دريغ  و از بشريت  را نبايد از طبقه کارگر، از فرزندانمان اين مهم.  ميباشد کارگری

.اتحاد عليه بيکاری را ما ميتوانيم و بايد سازمان دهيم! دوستان  
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