
يکاری مبارزه با بيضرورت تشکل برا  
 

یک کارگر اخراجی  
ل ی تعط،يان کار قرار دادی پا،رویل نین تعدی از کارگران تحت عناوياریر بسیدرچند سال اخ

ن هزاران کارگر ی از ایکیز ین نوشته نیه اسندینو .گر اخراج شده اندیکارخانه و دهها بهانه د
                                                                                                                     . استیاخراج

 کارخانه دست به اعتراض زدند و يا جلوه بازگشت به کار ماهي که برایکم نبودند کارگران
ن وبهمن یکارگران عالالداعتراض و تجمع از آن هایی نمونه  . جاده را بستنديدر موارد

 ی،کاشانکارگران  ،کارگران معادن منطقه لرستان،کرج -ک در جاده مخصوص تهرانیپالست
 رشت و ي استاندارين سال جلویبهشت همی ارد21 در يسارو تکارگران رش

 دهها  وینینخ قزو فر، درمشهدي کارگران مشهد84ال س ماه ي دینیکارگران قزو،يسار
ن است که یاماسئوال ا. ردی انجام نگي دو تجمع کارگریکیست که ی ني هفته ا.گریکارخانه د

 تن 300  کهذکر استقابل . ه بازگشت به کار شده اندرگران کمتر موفق بچرا که کا
رند ی بگیازاتیا امتیبه کار بازگردند و کپارچه خود توانستند یبا اعتراض  ران کاوهیکارگران ااز
  ست؟یل آن چی دل.ه کردندی بهتر تسوییایا با مزایو

 اکثر اعتراضات ن است کهی ا شود به آن پرداختهدین نوشته مورد نظر است و بایاما آنچه درا
وپس از . باشد برسندی خود که همان بازگشت به کار مي نتوانسته اند به خواسته هايکارگر

ن اداره وآن اداره خسته یت کارخانه وسردواندن به ایریمراجعات مکرر به اداره کار ومد
 صاحبان يو نداشته است بلکه چاقیپراکنده شدن حاصل شده اند و کارشان جزوفرسوده 

 با ی از کارگران اخراجیبخش.  کاله مانده استیدسته شده اند و سر کارگران برا ه یسرما
 به یو بعض.  به سر کار رفته اندي و قراردادیمانیار سخت تر از گذشته چون پیط بسیشرا

شان دست زده یاهر کردن شکم زن و بچه ی سي برای و مسافر کشی چون دست فروشییکارها
از .نده ا آوردياد رویاعتبه وزده اند  خالف ي که به کارهایاخراج ند کارگرانستیکم ن.اند

ت در تمام شرکت یریسوء مد.ن اخراج بوده استی اجهیگر نتیز دیدن اکثر خانواده ها نیهم پاش



 کنند یپاك مرا  حل مسائل شرکتها صورت مسئله ي شود و به جای مشاهده مها به وضوح
                                                                      .تر از قبل شده استز بهی کنند همه چی مدعاوا

 تفاوت نبوده ی در مقابل اخراج بین موضوع است که کارگران اخراجیآنچه روشن است ا
 اعتراض یول.راه بندان کرده اند  ا اقدام بهیو اعتصاب و ن مختلف اعتراضیبار ها به عناو.اند

 نموده اند   تجمع کارگران تهران بارها.جدا از هم بوده استو ن سالها پراکنده ی در ايکارگر
که خواست  ی درحال.ياکارگران محورسازمشهدی وینی مثال کارگران قزو بدون ارتباط بایول

 یف حقوق آنهاتجمع می کاروتضعيهمه آنهابازگشت به کاربوده است وبارها دربرابرفشارها
ن بهره را یه داران بهتری ماسرمایمطلع ومتحد شوند؟ازپراکندگد ینباگرکارگران یادیآ.کردند

ن ی مثل قزوي سرکوب تجمع ما را پراکنده ودر مورديروهاینان باکمک گرفتن از نیا.رده اندب
ست؟ما کارگران ی چاره کار چ. کرده اندیر وزندانیدستگرا  از کارگران ياریواصفهان بس

 که ما یی از انجا.می جز متشکل شدن نداريم چاره ای خود برسي انکه به خواسته هايکار برایب
 يک روز مشخص کارگران شهرهای در یستیم بای خود نداریی گردهمايبرا ی مشخصيجا

خواستار  وم یتجمع کن..... مجلس و، وزارت کار، از ادارات مثل اداره کاریکی يمختلف جلو
ه موظف یه داران ودولت سرمایسرما.م یخود که همان بازگشت به کار است شوالبات مط

جاد شغل کنند وتا یاند ا دهیا به سن کار رسیشده اند کار ی که از کار بی کارگرانياست که برا
جاد شغل چه بعد از از ی پرداخت کند، چه قبل از ايکاریمه بی که به سر کار نرفته اند بیزمان

ه داران یکار است وسرماین خواست کارگران بیتر یی ابتدان مطالبات جزءی ا.دادن شغل دست
 مختلف به ي از شهر هایل وبه طور دسته جمع دهند مگر انکه کارگران متشکینمتن به آن 

 در مقابل ینیکار اعتراض کنند وانان راوادار به عقب نشیط رقت بار جامعه کارگران بین شرایا
گر وراه حل یکدی ي کارگران از اوضاع واحوال کار، با متشکل شدن. خود کننديخواستها

 عملکرد کارگران سود است و به یفمار ی تبادل اطالعات بسيداشتن ارتباط برا.  شوندیمطلع م
                                                                                                       . دهدی میجهت مناسبو
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