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  جنبش كارگري
 نشريه کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری



 ٢  ١٣٨٧  شهريور – ٣  شماره – جنبش کارگری
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

جرپزي آاعزام هياتي از اعضاي كميته هماهنگي به كوره هاي 
  وديدار با نمايندگان كارگران) انقواي(

  
با پايان يافتن فصل زمستان و سر براوردن جوانه ها از خاک 

يدن فصل بهار و شروع سال نو، وشکوفه های درختان و با فرا رس

 ديدنی و  پر کردن اوقات فراغت و استفاده از طبيعت زيبا ونقاط

توريستی ، موزه ها و تفريحگاهها ولذت بردن از ديدن مناظر بکر 

 ، شبی آرميدن در هتلهای با شکوه و مجلل و سر زدن به  طبيعی

 مناطق مختلف کشور و حتی خارج از کشور ، شرکت در اردوهای

مختلف تفريحی و استفاده از تمامی و آخرين امکانات و دستاوردهای 

تفريحی بهداشتی و آسايشی ، در ليست برنامه ريزی خانواده ها و 

البته نه تمامی خانواده ها . ديگر گروههای اجتماعی قرار ميگيرد 

بلکه استفاده از تمامی امکانات جامعه فقط شامل حال خانواده های 

آمد جامعه ميشود و اين فقط يک روی سکه و مخصوص و پر در

  ...........  و اما  روی سفيد آنست

روی ديگر وسياه اين سکه ، داستان پر از درد و رنج و مشقت دهها 

هزار زن و مرد و کودک نگون بخت و تيره روزی است که برای 

امرار معاش و کسب درآمدی ناچيز از نقاط مختلف کردستان راهی 

وره های آجرپزی در آنجا قرار دارند ، ميشوند و پنج شهرهايی که ک

شش ماه تمام وگاها بيشتر به شديدترين شيوه ممکن استثمار ميشوند 

و شيره جان آنها مکيده ميشود تا عده ای زالو سفت هر چه بيشتر در 

آسايش باشند و آجرهای ساخته شده بدست کارگران ، برجها و 

  .  بسايد آپارتمانهای آنها را به آسمانها

اينان ديگر به فکر سفرهای تفريحی و تفنن و پيک نيک نيستند ، به 

فکر استفاده از چشمه های طبيعی آب درمانی و آسودن در ويالهای 

مجلل نيستند ، شايد در خواب هم غذاهای تميز و خوشمزه نبينند ، 

تمام هم و غم اينان و ملکه ذهنشان تحمل گرمای سوزان و وحشتناک 

است که سرمايه داران برای آنان تدارک ديده اند ، در اين جهنمی 

فکرند که نکند امسال يکی از اعضای خانواده شان در اثر سوانح 

محل کار از دست برود ، در اين فکرند تا جايی که در توان دارند 

  
com.gmail@hamahangi.Komite  

 
com.Komitteyehamahangi.WWW  

م هياتی از اعضای کميتهاعزا 

 جرپزی آهماهنگی به کوره های 

   ٢صفحه 

   

تشکل چيست و تشکل واقعی ما  

           کارگران کدام است؟

 ۶فحه ص         

  

صدیق متن مصاحبه بهزاد سهرابی با  

  سبحانی از کارگران نساجی

           کردستان

 ٩صفحه 

  

گفت و گو با محمود صالحی حول  

برخی موانع و معضالت کنونی تشکل 

    یابی کارگران

 ١۴فحهص

  

گزارشی ازوضعيت کارومعيشت  

  جوشکاران سياراشنویه

 ١٧صفحه           

  

 خبار کارگری در یک ماه گذشتها 

                          ١٨صفحه          
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بيشتر کار کنند تا اندک توشه ای برای حال و زمستانشان فراهم کنند 

   .تا از گرسنگی نميرند 

اينان ديگر به فکر ديدن موزه ها و تفريحگاهها نيستند بلکه به ديدن 

خانه های تنگ و تاريک کوره پزخانه ها ميروند و شورابهای کثيف 

ساکنان اين . و غير بهداشتی کوره پزخانه ها انتظارشان را ميکشند 

روی سکه ديگر در فکر اقامت در هتلهای مجلل نيستند بلکه 

 در انتظار آنها هستند و اينان ميروند که نيروی کار اتاقکهای کاه گلی

خود را به ارزانترين قيمت ممکن به سرمايه داران بفروشند و تمام 

وجود خود را در معرض فشارهای طاقت فرسای کاری و شديدا 

غير انسانی قرار دهند و واقعا کار در شرايط سخت و طاقت فرسای 

ه شدت غير انسانی به کوره پز خانه ها جزء کارهای سخت و ب

حساب می آيد و درجه استثمار درآن در باالترين مرحله خود قرار 

  . دارد 

و اينان به اين ترتيب به سوی سرنوشتی مبهم و مخوف با دلی لبريز 

از درد وبا قلبی آکنده از رنج و مرارت ، گام برميدارند و با صدايی 

و با شنيدن کلمه . اهای اهای ، حراج حراج :لرزان فرياد ميزنند 

محبوب و دوست داشتنی حراج ، سرمايه داران زالو صفت از فرط 

شادی و هيجان ، سرعت ضربان قلب همچو سنگشان زيادتر شده و 

خالق خود را شکر گزارند که باز هم نيروی کار حراج شد و ارزش 

آهای گرگهای گرسنه بياييد حراج . افزوده خودشان بيشتر خواهد شد 

اين مقدار نيروی کاری که دارم ميخواهم در قبال مزدی کرده ام ، 

بخور و نمير بفروش برسانم و شما آنقدر حريص و آزمند و طمعکار 

هستيد که بر سر ارزانتر خريدن نيروی کار ما ،ما کارگران و 

صاحبان توليد نعمت در جامعه رابه رقابت انداخته ايد و هرکس 

د ،ظاهرا نزد شما محبوبتر نيروی کارش را ارزانتر به شما بفروش

است ، اما بدانيد که درست است ما گرسنه ايم اما بيداريم واز نيات 

   .پليد وزشت شما آگاهيم 

 شهرستان شبستر واقع در استان آذربايجان شرقی با داشتن تعداد 

زيادی از کوره های ملی و دستی آجر پزی هر ساله تعداد زيادی از 

 کردستان را به سوی خود جذ ب کارگران فصلی شهرهای مختلف

 اروان – ديزج خليل -می کند ، بيشتر اين کوره ها درمناطق وايگان

 الی ٣٣٠  گولی وسروان گولی قرار دارند که تعداد آنها در وايگان

 ٣٠الی ٢٠ کوره ی ملی و۵-۶ ديزج خليل – کورهی دستی ٣۵٠

 ٧-٨کوره ی دستی وسروان گلی ٣٠ اروان گولی -کوره ی دستی

کوره های آجر پزی اين منطقه حدودا – کوره دستی ٢٠وره ملی و ک

  .  هزار نفر کارگر را در خود جای داده است ١٢الی ١٠

 کيلومتر راه است که به ٣" از شهر شبستر تا شهر وايگان حدودا

وسيله جاده آسفالته به همديگر وصل می شوند ولی از ابتدای شهر 

 الی ٣٣٠شدن از شهر ، تعداد  کيلومتر بعد از خارج ٣وايگان تا 

 کوره دستی در هر دوطرف جادِه باريک خاکی قرار دارند که ٣۵٠

 هزار ١٠ الی ٧مساحت هر کدام از اين کوره ها چيزی در حدود 

 خانوار را نمی تواند ٣ – ٢هر کوره بيشتر از . متر مربع می باشد 

شتی ، در خود جای دهد و همين امر باعث شده است که به لحاظ بهدا

خيلی در مضيقه باشند و از کمترين امکانات بهداشتی برخوردار 

 اتاق يا در واقع اتاقک وجود ۴ يا ٣در هر کوره حداکثر . هستند 

  ٣*۴ و حداکثر ۵/٢ * ۵/٣ ، ٢ * ٣دارد که طول و عرض آنها 

 می باشد که اين فضای کم و محدود هم به عنوان اتاق نشيمن ، هم 

 اتاق خواب و حمام مورد استفاده کارگران به عنوان آشپزخانه و

اغلب اين اتاقکهای تنگ و تاريک از کاه و گل . قرار می گيرد

ساخته شده اند و سرپوشی بنام سقف روی آنها را پوشانده است و 

هر کدام از . بندرت ديده ميشود که اتاقکی از آجر ساخته شده باشد 

 ۴ما کارگران مجبورند  نفر را دارا هستند ا٢اين اتاقکها ، ظرفيت 

  می ۶ * ١١ * ٢١اندازه هر آجر . نفری در آنها استراحت کنند 

.  گرم هست ۶٠٠/١ تا ۵٠٠/١" باشد و وزن هر آجر خشک حدودا

در مضيقه اند و برای " کارگران به لحاظ بهداشت و درمان شديدا

کوچکترين و بی اهميت ترين مريضی و مراجعه به پزشک بدون 

واقيعت اين .  هزار تومان بايد بپردازند ٢٠ الی ١۵قل دفترچه ، حدا

است که کارگران کوره های دستی از هرگونه حقوق انسانی محروم 

هستند ، حتی تهيه نان خشک برای گارگران معضل بزرگی به 

 تومان حتی ٧٠ تا ۵٠يک قرص نان از " حساب می آيد و گاها

ان ، بارها پيش  تومان به فروش ميرسد  و بدليل کثرت کارگر١٠٠

آمده که نان به همه نمی رسد و اين همه در شرايطی است که آسايش 

و رفاه و استفاده از کليه امکانات جامعه در سطح فوق العاده بااليی 

برای بعضی از آحاد جامعه به اوج خود رسيده ، در حالی که 

کارگران شاغل در کوره پزخانه ها تحت سخت ترين شرايط روحی 

صبحها آسمان پر ستاره است که سر کار می . ار ميکنند و جسمی ک

روند و شبها وقتی دست از کار ميکشند ، متاسفانه باز آسمان پر از 

 ساعت کار شاق و طاقت فرسا و دراين مدت ١٧. ستاره است 

به جسم و روح خود فشار وارد " کارگر بدون استراحت ، شديدا

خشتی گوشه نداشته باشد و ميکند و تمام حواسش به کار است ، نکند 

وعده های غذا . يا خشتها به هم بخورند ، چون خراب ميشوند 

 وعده غذا می ۵خوردن بايد به سرعت سپری شوند و در روز 

 ١صبحانه نيم ساعت ، ناشتای نيم ساعت ، ناها رحداکثر . خورند 

ساعت و عصرانه و شام هم به همين ترتيب و پس از صرف شام ، 

فرط خستگی و بيحالی در اتاقکهايی که بيشتر به النه کارگران از 

حيوانات شباهت دارند  تا به مسکن انسانها ، به  خواب فرو ميروند 
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 نيمه شب ، باز هم ۴-٣اما اين خواب ديری نمی پايد و از ساعت . 

  . روز از نو روزی از نو 

در کروه پز خانه ها زنان و دختران بيشتر از مردان در رنج و 

ند ، بدليل اينکه جدا از کار کردن ، بايد به پخت و پز و لباس عذاب

. شستن و تميز کردن اتاقکها و رسيدن به کودکان ، مشغول گردند 

روزهای پنجشنبه و جمعه که روزهای تعطيل است ، زنان بايد به 

اين امورات برسند و تازه بعد از اتمام اين کارها بايد به ميدان بروند 

ده را جمع کرده و به فنر در آورند و به و خشتهای خشک ش

و شدت و فشار کار به حدی زياد است که . اصطالح فنر بزنند 

بارها اتفاق افتاده که زنانی که حامله اند تا زمان وضع حمل و تولد 

وضع و حال کودکان . نوزادشان ، مشغول قالب زدن بوده اند 

، آنهاجايی برای معصوم بسيار رقت بارتر و دردآورتر از بقيه است 

بازی کردن ندادرند وتنها جای تفريح و بازی آنها ، محيط کار 

والدينشان در ميدان کار است و تنها وسيله بازی آنها گل و الی و 

شن و ماسه است و ساعتهای متمادی با پای برهنه و سر وصورت 

غبار آلود ولبهای ترک خورده ، زير نور آفتاب به شدت سوزناک و 

يد و طاقت فرسای آن باالجبار به بازی مشغولند و پس از گرمای شد

خسته شدن به گريه وزاری می پردازند که اين امر باعث خشم 

والدين و سرکوفت زدن به کودکان ميگزدد و چون والدين نيز براثر 

بايد گفت که کودکان . فشار کار ، اعصابی برايشان باقی نمانده است 

جدا از تمام . ی آجر پزی می باشند مظلومترين انسانهای کارگاهها

مشکالت و نابسامانيها و معضالت بهداشتی ، وجود سوسک و پشه 

زندگی و جان کارگران را تهديد می کند و " و مار عقرب واقعا

بارها اتفاق افتاده وقتی که همه خوابند ، ناگهان با صدای فرياد و ناله 

ا روشن مکنند ، يکی ، وقتی که از خواب بيدار ميشوند و المپ ر

  .         مشاهده می کنند که عقربی يا ماری ، کارگری را نيش زده است 

 کوره های آجر پزی ، کارگران    به جز کارگران قالبدار در

ديگری نيز مشغول به کارند که از جمله به چرخ کش ها ميتوان 

چرخ کشها . اشاره کرد که کارشان به مراتب سخت تر از بقيه است 

ال مرد می باشند چون کارشان به لحاظ فيزيکی خيلی سنگين و معمو

وظيفه .  نفره کار می کنند ٧ – ۶طاقت فرسا است و در دسته های 

چرخ کشها ، انتقال آجرهای خام خشک شده از ميدان قالبداران به 

چرخ کش يک چرخ دارد که درهر سرويس . داخل خميرها می باشد

 خميرها می برد تا کوره در  خشت خام را به داخل١٠٠ الی ٩٠

دمای بسيار باال، آجرها را بپزد و به آجر آماده تبديل کند و برای 

انتقال آجرها به داخل خميرها بايد سرزيری تندی  را طی کند و 

برای اينکار بايد تمام اعضای بدن خود را هماهنگ کرده و به عقب 

. دست ندهند بکشند تا چرخ از دستشان در نرود و کنترل خود را از 

در غير اين صورت پايه چرخ به سينه و پاهای آنها برخورد کرده و 

  .  فوت چرخ کش می شود  باعث شکستگی اعضای بدن و يا حتی

دسته ای ديگر از کارگران کوره پز خانه ها را قرمز دارها تشکيل 

 نفره کار ميکنند و در گرمای ٣-٢گروههای " ميدهند که معموال

د و درجه حرارت بسيار بااليی ، آجرهايی را که تازه فوق العاده شدي

. دستگاه از روی آنها برداشته شده است را به بيرون منتقل می کنند 

وبسيار اتفاق افتاده که در اثر نامناسب چيده شدن آجرها و ريزش 

رديفی از آجرها به سر کارگران قرمز دار ، باعث مرگ آنان شده 

  . است 

 به کور های وايگان به حدی خراب  و وضع جاده خاکی منتهی

ناهموار است که اگر با پای پياده از آن عبور کنی تا قوزک پا در 

خاکريزی فرو ميروی که انگار در داخل آب را ه می روی ودر 

اثرترد د  وسايل نقليه ، گرد و غباری دراين منطقه به هوا بلند 

 و باعبور هر ميشود که وجود مه سنگينی را به ذهن متبادر می کند

کاميون و يا وسيله ای ديگر ، گرد و غبار به داخل اتاقکها و حتی 

  . می کند   نفوذ  سر سفره کارگران

امسال کارگران پس از چند روز حضور در کوره پزخانه های 

وايگان متوجه ميشوند که کارفرماها با هماهنگی با ارگانهای زيربط 

 نگه داشته اند يعنی در ، دستمزد کارگران را در سطح سا ل قبل

کارگران .  تومان پرداخت  نمايند ٧٨٠٠ خشت فقط ١٠٠٠ازای هر 

به اين امر معترض ميشوند ولی از سوی کارفرمايان مورد بی 

سپس تمام کارگران در ميدان شهر جمع شده . توجهی قرار ميگيرند 

و به شور و مشورت پيرامون افزايش دستمزدها و مطالبات 

ردازند و بعد از بحثهای فراوان به اين نتيجه ميرسند ديگرشان می پ

. که در اعتراض به عد م افزايش دستمزدها دست به اعتصاب بزنند 

پس از . از بين خود نمايندگانی را برای ادامه کار انتخاب می کنند 

 ۵اتخاذ اين تصميم ، همه کارها تعطيل می شوند و کارگران به مدت 

 خالل اين پنج روز نمايندگان کارگران در. روز اعتصاب می کنند 

وايگان ، اداره اماکن ، بسيج اصناف ، ) ؟( بارها با اتحاديه 

فرمانداری ، بخشداری و اداره بازرگانی به بحث و مذاکره پيرامون 

. . .  باال بردن دستمزدها و بهبود شرايط کاری و بهداشتی و 

 ارگانهای مختلف با ميپردازند ودراين ميان کارفرمايان و نمايندگان

حيله و نيرنگ و انواع ترفندهای ديگر ، سعی در تفرقه انداختن در 

می کنند ولی در مقابل اتحاد و يکپارچی  .    .. صفوف کارگران و  

کارگران ، کاری از پيش نمی برند و باالخره نمايندگان کارگران با 

 ٠٠٠/١٠قاطعيت و پشتيبانی کارگران موفق به تحميل دستمزد 

  خشت به کارفرمايان می شوند و با کسب ١٠٠٠تومان در قبال  هر

 روزه کارگر ان کوره پزخانه های ۵اين پيروزی ،  اعتصاب 
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وايگان با موفقيت به پايان ميرسد و باعث موجی از شادی و غرور 

در بين تمامی کارگران و انعکاس وسيع آن در سطح منطقه می 

  . شود

ی  متاسفانه چند روز پس از پايان هيات اعزامی کميته هماهنگ

اعتصاب به آنجا رسيد و طی نشستهای گوناگون و صميمی با 

کارگران و نمايندگان آنها به دردهای آنان و مشکالت و معضالت 

شان گوش داده و همراه آنان راههای از بين بردن مشکالت و 

يکی از . رسيدن به خواستهايشان را مورد تجزيه و تحليل قرار داد

معضالت عمده کارگران کوره پز خانه که شامل حال تمامی 

کارگرهای سراسر کشور می شود، فصلی بودن اين کار ومتفرق 

شدن آنها پس از پايان کار و قطع ارتباطشان تا سال آينده می باشد 

که تدابيری اندايشيده شد جهت تشکيل اتحاديه ، انجمن ، شورا و يا 

م کارگران را در فصل های غير هر تشکل ديگری که ارتباط مداو

کاری با همد يگر زنده نگه دارد و هماهنگی های الزم بين آنان را 

برقرار نمايد و حتی در مورد تثبيت دستمزدها و معضالت و 

  . مشکالت ديگر تصميم گيری نمايند

 واحد نانوايی با اخذ سهميه آرد ٢تالش برای احداث در راه اندازی و

فع مشکل کمبود نان کارگران ، اقدام در زمينه از ارگان مربوطه و ر

  . ديگر کمبودهای  کاری کارگران 

 بعد از نصف شب با ٢هيات کميته هماهنگی آن شب را تا ساعت 

نمايندگان کارگران به بحث و گفتگو پرداخت و روز بعد به منازل 

تعدادی از کارگران سر زدند واز مشکالت و معضالت معيشتی و 

ا شدند و در پايان در فضا يی صميمانه و کامال کاری آنان جوي

دوستانه با اميد به پيروزی کارگران و رسيدن به خواستهايشان جمع 

  . آنان را ترک کردند

  

  )جليل (
  ١٣٨٧شهريور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  !كارگران آگاه و مبارز 

با ارسال مقاالت ،گزارشات و اخبار 

كارگري نشريه جنبش كارگري را ياري 

  .نمائيد 

  

com.gmail@hamahangi.Komite 
 

 زنده باد همبستگي طبقاتي كارگران
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  تشکل چيست و تشکل واقعی ما کارگران کدام است؟
ونها  انسانی را شامل می شود که مالک هيچ چيز طبقه کارگر،  ميلي

جز نيروی کار خود نيستند ، و برای تآمين معاش بايد آنرا به  

کارگران اما در چگونگی . صاحبان سرمايه به فروش برسانند 

فروش و نرخ گذاری نيروی کارشان دخالتی ندارند و بايد مزد را 

 بنابراين .ت کنند براساس آنچه که کارفرما تعيين می کند، درياف

تعين  دستمزد ها  يکی از کشمکش های مهم طبقه کارگر با  طبقه 

   .سرمايه دار است 

کارگران جهان در مبارزه خود بر سر دستمزد و ديگر مطالباتشان، 

به دستاوردهای مهمی رسيدند و توانسته اند بند هايی از خواسته 

اين وضعيت حاصل  .های خود را به نظام سرمايه داری تحميل کنند

مبارزات جمعی، تال ش ها  و قربانی های فراوانی است که طبقه 

کار گر در تاريخ مبا رزاتش تا به امروز به سرما يه داری تحميل 

 .کرده است که  اول ماه مه يکی از اين دستاوردها  می باشد

ما امروز در ايران با وضعيت فالکت باری، ازجمله ! کارگران 

ی، دستمزد پايين و زير خط فقر ، کار قراردادی، عدم امنيت شغل

اخراج، بيکاری و بی حقوقی های مضاعفی  دست به گريبان هستيم 

برای پايان دادن به چنين وضعيتی و خالصی از فقر و گرسنگی، . 

ابزار و مکانيسم اين . بناچار بايد به فکر اتحاد و متشکل شدن باشيم 

ی دستيابی به  مطالبات خود اتحاد و همبستگی، تشکل است و برا

 .بايد برای ايجاد تشکل های واقعی ،مستقل و طبقاتی تالش کنيم

اين تشکلها زمانی ايجاد می شوند که ما کارگران خود را دريابيم و 

 .به نيروی عظيم خود باور داشته باشيم

نيرويی که در تمام سطوح زندگی امروزی نهفته است و هرآنچه  

 کار، و فکر و رنج و زحمت دستهای ما  می که وجود دارد  حاصل

پس بايد برای دفاع از زند . باشد ، اگر چه خود از آن بی بهره ايم 

گيمان اراده کنيم و  در محلهای کار و زندگی خود بدون دخالت 

کارفرما و دولت و بدون اعمال نفوذ و تعيين صالحيت از طرف 

 را در مجامع عمومی اداره کار و نيروهای امنيتی ، نمايندگان خود

انتخاب کنيم  و خواسته هايمان را در اين مجامع برای نماينده های  

منتخب مشخص کرده و با حمايت خود ، آنها را مجاب به پيگيری و 

چرا که تجربه گذشته به ما  ياد داده است که   .اعالم نتيجه نمائيم

ن کارفرما يان در بند و بست های پشت پرده ، گاهآ نمايندگا

کارگران رابا ترفندهای مختلف ، مثل  تهديد وتطميع و يا وعده های 

ما کارگران در  .عوام فريبانه ، ازپيگيری مطالباتمان باز ميدارند 

طول حيات نظام سرمايه داری  از اين بابت  شکستها و ضربات 

سنگينی را متحمل شده ايم، که برای نمونه می توان به مواردی 

 .اشاره کرد

رمايه داری و سرمايه داران با شايعه پراکنی در ميان نظام س

کارگران و تخريب شخصيت نمايندگان و دلسوزان کارگری و يا با  

اتکا به عوامل نفوذی خود در صفوف ما ، سعی در به بيراهه 

با اجير کردن و فريب  . کشيدن روند اعتراضات کارگری را دارند

اص و يا طرح مسائل دادن عوامل خود در قالب مخالفت با اشخ

حتی با استفاده از  .جانبی، حرکتهای کارگران را منحرف می کنند

مشکالت مالی از خود ما کارگران،  آشوبگر و اعتصاب شکن می 

اين تجربيات و هزاران ترفند ديگر از مبارزات گذشته  .سازند

بنابراين کارگران تنها با اتحاد خود در  .برايمان به جا مانده است

ای مستقل و واقعی خود می توانند از حقوق پايمال شده خود تشکله

دفاع کنند و دسيسه های گوناگون کارفرمايان را خنثی نموده و 

چرا که ثابت شده حرکتها و اعتراضات  .درمقابل آن  ايستادگی کنند 

فردی ال جرم منجر به شکست  و اخراج  اين معترضين شده و يا 

با توجه به اين  تجارب ، نياز  . دست آورد آنچنانی نداشته است

فوری  و عاجل ايجاد تشکل کار گری برای ما کارگران  بيش از 

آنچه که  در ايران به عنوان تشکل  .پيش ضروری به نظر ميرسد 

( رسمی رواج داشته است يعنی  شورای اسالمی و خانه کارگر 

 نام می باشد که در قانون به نام تشکل  کارگران) خانه کار فر ما 

ما کارگران تجربه چند دهه وجود شوراهای اسالمی ! برده شده است

آند سته از کارگران که در . کار و خانه  کارگر را  داريم 

کارخانجات دولتی کار کرده  و يا مشغول به کارند، وجود اين گونه 

تشکالت دست ساخته کار فرما يان را همراه  عملکردشان بخوبی 

ين است دولت خود صاحب بخش عظيمی از واقعيت ا . می شناسند

با . کارخانجات توليدی است و  کارفرمای بزرگی محسوب می شود

توجه به اينکه شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر چون تشکالت 

وزارت کار و دو لت می باشند ، هنگام انتخاب وتاييد اشخاص ، 

لت و کار کسانی را تعيين صالحيت ميکنند که بتواند حافظ منافع دو

به همان شکلی که ما کارگران تالش داريم  . فرمايان باشد 

نمايندگانی را انتخاب کنيم که از منافع و حقوق ما کارگران  دفاع 

اين يک   .بنابراين دولت و کارفرمايان نيز چنين خواهند کرد. کند

کشمکش طبقاتی است و ما بخوبی می دانيم که با توجه به نفوذ مالی 

رت دولتی و اعمال نفوذها ، شورای اسالمی و خانه وسيطره قد

کارگر با تاييد و نفوذ دولت و کارفرماها و بودجه آنها از طريق 

وزارت کار و دستگاههای امنيتی تشکيل می شوند و با تعيين حد 

وحدود قانونی  برای آنها، در اصل نماينده دولت و کارفرما  به اسم 

کسانی انتخاب . ه کارگران باشند کارگر هستند و نمی تواند نمايند

می شوند که از قانون و قاعده های مشخص شده پا فراتر نگذارند و 

فقط  برای خالی نبودن . مورد تاييد کارفرما و دولت باشند 
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عريضه، به نام کارگر جهت حضور در مراسمها و مناسبتهای 

حتی برای شرکت  در چنين . مختلف از آنها استفاده می شود 

يی،  کسانی دعوت  می شوند که مورد تاييد بوده و يا مطمئن جاها

. باشند که توانايی دفاع از حقوق خود و همکاران شان را ندارند 

پس از واضحات است که شورای اسالمی کار و خانه کارگر نه تنها 

نماينده ما کارگران نيست بلکه نماينده دولت و کارفرما می باشند  و 

 و ضديتشان با اعتراضات و اعتصابات عملکرد چند دهه آنها

اگر احيانًا حرکت کوچکی هم  .کارگری مهر تاييد بر اين ادعا است 

به نفع کارگران   انجام داده اند، به ناچار و  تحت فشار کارگران و 

  .خارج از کنترل اين تشکلهای دولتی بوده است

ر است ايجاد تشکل در ميان کارگران از سابقه ديرينه ای برخوردا 

و قدمت آن به درازای ايجاد و  شکل گيری نظام سرمايه داری 

تشکل به خودی خود در انواع  گوناگونش نمی تواند  .درجهان است

به ميدان آمدن  اين تشکل د هندگان  و قدرتخوب و يا بد باشد، 
  .کارگران و پيگيری آنها است که ماهيت تشکلها را تعيين می کند

ان ظرف و ابزار مبارزاتی و  محل تجمع چرا که  تشکل به عنو

کارگران می تواند  به شيوه و  اشکال گوناگون  اعتراضات 

کارگران را در راستای منافع خود هدايت و رهبری کرده و يا حتی 

 .در زمان و شرايط متفاوتی اين اعتراضات را به بيراهه بکشاند

ری و شرايط زمانی و مکانی و دايره نفوذ و قدرت سرمايه دا 

کارفرمايان و دولتهايشان دربه انحراف کشيدن اين تشکالت ممکن 

از برجسته ترين تشکلها می توان اتحاديه ، سنديکا، شورا  .می باشد

، کميته، سازمان و يا حزب را نام برد، که عمدتا همگام با رشد 

نظام سرمايه داری در غرب  بوجود آمده اند و سير تکاملی خود را 

اما به علت عدم حضور مستقل طبقه کارگر و تسلط  .طی کرده اند

تفکرغير کارگری بر آنها ، جدای از دست آوردهای مقطعی صنفی 

و بعضًا سياسی، هنوز در هيچ جای دنيا نتوانسته اند به شيوه ای 

 .اساسی تغييری جدی در جهت منافع خود  بوجود آورند

ری ، در ميان در ايران نيز اين تشکلها با سير تکامل سرمايه دا 

اما به داليل مختلف، ازجمله رشد  .طبقه کارگر شکل گرفت 

بورکراسی و ديوان ساالری بورژوازی ، سرکوب و کشتار و عدم 

تشکلها ی تاکنونی در ايران و با توجه  آگاهی الزم از دير باز، اين

به شرايط اجتماعی و تاريخی،  مورد بررسی قرار داد و کنکاش 

ن نوشته نمی گنجد؛اما الزم است به اين نکته پيرامون آن در اي

اشاره کرد که آنها حامل افکار و انديشه هايی بودند که بيشتر در 

در اين باره توضيحات  .تشکلهای کشورهای صنعتی مسلط بود

 .مختصری را الزم می دانم

سند يکا که در ميان يک  صنف خاص تشکيل می شود،  در  

رد مبارزات و اعتراضات شرايطی  ظرف متحد شدن و پيشب

اما  با گذشت زمان و سيطره سياسی و  .کارگران بوده است

ايديولوژيک نظام سرمايه داری بر آنها، افکار سنديکاليستی به يک 

معضل برای جنبش طبقه کارگر تبديل شده و حتی در برخی از 

کشورها، از هويت کارگری خارج و به صورت مخدوش، 

سنديکاها  به جای ظرف . ر آمدند د)  کارفرمايی -کارگری (

رزمنده طبقاتی کارگران، امروزه به ابزاری برای مماشات و باز 

عمده ترين علت اين . توليد حاکميت سرمايه داری تبديل شده است 

امر را بايد درتسلط حاکميت سرمايه داری  و نفوذ انديشه های آنان 

آگاهی طبقه و عدم حضور فعالين و پيشروان کار گری وبعضآ عدم 

نمود عينی وملموس کارکرد اين تشکلها ، واگذاری  .کارگر دانست

بدون اينکه  .سرنوشت  کارگران به عده معدودی از نمايندگان است 

عملکرد آنها از طرف کارگران مورد پيگيری جدی قرار بگيرد، که 

اين امر ناشی از نگرش طبقاتی وايدئولوژيک  سرمايه و نگاه آن از 

تشکل و قدرت است، که تاثير خود را بر طبقه کارگر نيز باال به 

 .گذاشته است 

اتحاديه ها نيز در کشورهای صنعتی و حتی توسعه نيافته برای  

کارگران ظرف متحد شدن و پشتوانه محکمی بودند و در شرايطی 

هدايت کننده حرکت های راديکال اعتراضی و مبارزات جمعی 

ا به داليل مختلف، تحت تاثير ام .کارگران به شمار می رفتند

فرهنگ حاکم بر جامعه که نشات گرفته از حاکميت سرمايه داری 

است، به انديشه های  رفرميستی آلوده، و بخصوص در کشورهای 

در حال حاضراين . صنعتی به اتحاديه های زرد تبديل شده اند 

اتحاديه ها، در درون طبقه کارگر، در حال مماشات با سرمايه 

هستند و رفرميسم به عنوان نگرش حاکم براين اتحاديه ها ، داری 

 .از مشکالت در حال حاضر طبقه کارگر است

آنچه که امروز برای ما روشن است گرايشات رفرميستی و   

سنديکاليستی موجود درون طبقه کارگر در جهان، از بيماريهای 

چرا که با آن همه توان و . فکری جنبش اجتماعی کارگران است 

نيروی کمی  و کيفی در طبقه کارگر، هنوز از چانه زنی بر سر 

مطالبات و مماشات با سرمايه داری پا فراتر نگذاشته و نمی تواند 

 .از چهار چوب سرمايه ومناسبات آن قدمی جلوتر برود

البته اين پروسه ناشی از تسلط اقتصادی و اجتماعی سرمايه بر 

به اين معنا که .کارگران استجامعه و به تبع آن ظرفهای مبارزاتی 

ما را آموزش می دهند نماينده انتخاب کنيم و همه اختيارات را به او 

نتيجه اين روند، به حاشيه رانده  .بسپاريم و پيگير مطالباتمان نشويم

 .شدن کارگران وتصميم گيری و حرکت از باال است
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شوراهای کارگری به عنوان ظرف و ابزار سازماندهی، تشکلی  

گر در ميان طبقه کارگر است که برای اعمال قدرت و اراده  دي

ايجاد  .جمعی شکل گرفته و کارگران هنوز هم به آن اميد دارند 

در . شوراها ی کارگری از جمله مطالبات روزمره کارگران است 

ميان تشکلهای موجود برای کارگران، شورا رزمنده ترين و 

ی می باشد، چرا که ما کارآمدترين ابزار متحد شدن و سازمانده

کارگران با اراده مستقيم خود در آن دخالت کرده و در تصميم گيری 

اما نظام سرمايه داری با روش های متفاوت سعی  .آن ذينفع هستيم

شوراهای کارگری بيشتر . در جلوگيری از ايجاد آنها نموده است 

در شرايط اعتالی جنبش کارگری شکل گرفته و با افت حرکتهای 

 .تراضی هم  دچار ضعف و اضمحالل می شوند اع

احزاب وسازمانهای کارگری نيز همگام با پيدايش ورشد سرمايه 

آنها به عنوان نمايندگان  .داری، تشکيل شده و اکنون نيز وجود دارند

طبقه کارگر در قدرت سياسی و پارلمان هم سهيم شده اند، اما به 

دن از منافع طبقه علت داشتن انديشه های غير کارگری وجدا ش

کارگر، به مماشات و همزيستی مسالمت آميز با نظام سرمايه داری 

پرداختند و نتوانسته اند طبقه کارگر را به سوی تغيير نظام سرمايه 

اکثر اين احزاب  .داری و لغو استثمار انسان از انسان هدايت کنند

 فقط خود وافکار مطلق شان را می بينند ودچار سکتاريسم وفرقه

گرايی شده اند و منافع خود را بر منافع جنبش طبقه کارگر ترجيح 

چرا که خود را قيم کارگران می دانند و به نمايندگی و به . می دهند 

شکی نيست که  طبقه کارگر ! جای آنها می خواهند تصميم بگيرند 

به حزب و سازمان به عنوان ابزار و ظرف  مبارزاتی و 

ا حزبی می تواند حزب کارگران باشد که سازماندهی نياز دارد ، ام

خود در روند مبارزات کارگری شکل گرفته و متشکل از کارگران 

فعال ، صاحب نفوذ و مورد اعتماد کارگران بوده و درعمل و 

زندگی واقعی آنها جايگاه خود را  بدست بياورد و در ارتباط 

ی کار تنگاتنگ و ارگانيک با کارگران و مبارزات آنان در محيط ها

 .و زيست شان باشد

هر کدام از اين تشکلها، که مختصر به آنها اشاره شد در شرايط  

اجتماعی وتاريخی خاصی  شکل گرفتند و پيامدهای مثبت و منفی 

را برای جنبش کارگری به همراه داشته اند که بايد عوامل بوجود 

آمدن، انحراف وفروپاشی آنها را بررسی کرد و اين تجربيات را 

بی شک تاثيرات اين تجربه تاريخی و آثار عملی . روز بکار برد ام

ونظری آن در درون طبقه کارگر همچنان وجود دارد ودرجای خود 

  .بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

بنابراين ما کارگران بايد به فکر چگونگی متحد شدن و مقابله با 

 با برنامه های نظام سرمايه داری در سراسر دنيا .پراکندگی باشيم

جديدی پای به ميدان گذاشته و به نام جهانی شدن و خصوصی 

سازی، زندگی را بر کارگران و بشريت سخت تر کرده و دست 

وضعيت ما کارگران در . آوردهای گذشته را بازپس می گيرد 

ايران در واقع جدای از کل طبقه کارگر جهانی نيست ،اما دارای 

ماکارگران ايران  از هرگونه تشکل .م موقعيتهای يکسانی هم نيستي

مستقلی محروم هستيم وامروز تجربه تجمع شدن در زير لوای هيچ 

 .يک از اين تشکلها را نداريم ودر پراکندگی کامل بسر می بريم

آنچه که ما کارگران در ايران با آن دست به گريبانيم عدم امنيت  

، اضافه کاری شغلی، اخراجها، حقوقهای معوقه، دسمزد های پايين

اين در حالی است که . است ... اجباری و نيروی عظيم بيکاران و 

حرکتهای  انفرادی و حتی کارخانه ای بدون پشتيبانی مراکز 

کارگری ديگر ، با بدست آوردن يک مطالبه و يا شکست قطعی ما 

اين دردها ما کارگران را تک تک  .کارگران خاتمه پيدا می کند

يد به فکر راهکار و برون رفت از اين وضعيت تهديد می کند و با

باشيم و ضرورت اتحاد و پشتيبانی از همديگر و نياز به تشکل را 

اينکه تشکل مورد نظر ما چه نوع  .در ميان ما صد چندان می کند 

تشکلی ،چه نامی وچه ساختاری داشته باشد، البته مهم است؛ اما مهم 

 و گرايش کارگری و  چه  شتر از آن، اين است  که چه درک و بين

اهدافی درشکل گيری آنها نقش دارند وپاسخگوی کدام يک از نيازهای 

فعلی ما کارگران خواهد بود؟  به عبارت ديگر در اين شرايط و با 

وجود  تجربيات گذشته جنبش کارگری، چه راهکاری را بايد پيش پای 

  خود و کارگران قرار داد و از کجا بايد شروع کرد؟

اتمه بايد بگويم ما کارگران بايد برای دفاع از زندگيمان، در  در خ

جهت  پيشبرد منافع طبقاتی پيش برويم و بايد به فکر متحد و متشکل 

اين کار را می توان در محلهای کار و زندگی  شروع کرد  .شدن باشيم

و با ايجاد کميته های کارگری، اعتراضات را حول مطالبات مان 

ی همبستگی و پيوند اعتراضات به يکديگر  تالش سازمان دهيم و برا

نموده و برای بوجود آوردن ظرف مناسب اين اتحاد سراسری و 

چرا که اتحاد و متشکل شدن تنها راه چاره ما  .طبقاتی بکوشيم

  !.برای رهايی، بايد متحد شد  !کارگران:بايد گفت کارگران است و  

  وفا قادری
  
  
  
  
  
  

  



 ٩  ١٣٨٧  شهريور – ٣  شماره – جنبش کارگری
 

صد يق سبحانی ، يکی از کارگران گفتگوی بهزاد سهرابی با 
  نسا جی کردستان ، به بهانه اعتراضات اخير کارگران آن مرکز 

  

با عرض سالم خدمت شما، از اينکه اين اجازه را به   : سهرابی

من دادی تا در مورد اعتراضات نساجی کردستان با شما مصاحبه 
ای ابتدا از شما خواهش ميکنم بر. ای  داشته باشم، ممنون هستم

اينکه خوانندگان نشريه جنبش کارگری بيشتر با شما آشنا شوند 
خودتان را معرفی کرده وبفر مائيد سابقه کار شما در نساجی 

  کردستان چند سال می باشد؟

 من هم خدمت شما بهزاد عزيز سالم و خسته نباشيد  : سبحانی

ميگم و همچنان از دست اندرکاران نشريه ی جنبش کارگری و 

هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری ، تشکر کميته ی 

من صديق سبحانی متولد . و قدردانی کرده و آرزوی موفقيت دارم

 در روستای سپيران که در خانواده ای  زحمتکش و کشاورز ١٣۴۴

سالگی ٧-٨و سنتی به دنيا آمده و مانند ديگر کودکان کار، در سن 

ای ادامه ی  تحصيل به  بر١٣۵٧در سال . وارد بازار کار شدم

شهر سنندج آمدم و بعد از تعطيالت مدارس برای اينکه بتوانم درسم 

را ادامه دهم به شهرهای تهران، کرج، بندر عباس و اهواز می 

با اين وجود به دليل عدم پشتيبانی مالی ترک . رفتم و کار می کردم

مه عليرغم ميل باطنی خودم به سربازی رفته واز ادا. تحصيل کردم

بعداز خدمت سربازی دوباره در شهرهای . تحصيل محروم شدم

کارگر (تهران، کرج، آبيک و اهواز مشغول به کار کارگری 

 در کارخانه نساجی کردستان ١٣۶٩در سال  . شدم ) ساختمانی 

استخدام و اکنون مدت هيجده سال است که دراين مرکز مشغول به 

ه هماهنگی برای  سال است  که عضو کميت٣وحدود. کار هستم

  .کمک به ايجاد تشکل های کارگری می باشم

دوست عزيز ، صديق . با تشکر از توضيحات شما  : سهرابی

 ١٣٨۴سبحانی ، می خواهم کمی به گذشته برگردم يعنی به سال 
که کارگران نساجی کردستان برای دفاع از مطالبات کارگری خود 

 کارگری ايران دست به اعتصاب زدند که اين اعتصاب در جنبش
در مورد چگونگی اين اعتصاب و دالئل .  روزه نام گرفت۵٧نبرد 

شروع آن برای خوانندگان ما توضيح دهيد و در صورت امکان 
  .مطالباتی که در دستور کار قرار داده شده بود را بازگو نمائيد

  بله در اينجا الزم است من هم به گذشته برگردم ، : سبحانی

 برمی گردد و ١٣٨٣کارگران به قبل از سال درواقع اعتراضات 

کارگران سالن بافندگی بارها بعلت عدم بهداشت آبدارخانه، محيط 

کار و اخراج همکاران  خود اعتراض کرده و موفق شده اند ،اما 

    با نامه ای که از طرف آقای فروزنده  مدير کل ١٣٨٣در سال 

لن بافندگی آمده بنياد جانبازان و مستضعفان برای تعطيل کردن سا

ناگفته نماند بعد از تعطيلی سالن . بود اين سالن را تعطيل کردند

بافندگی وی از سود دهی سالن بافندگی می گفت و عنوان می کرد 

سالن . سود کار خانه ناشی از توليد در قسمت بافندگی کار خانه بود

کارفرما واداره .  نفر کارگر رسمی و قراردادی داشت١٧٠بافندگی 

ار به تمامی  کارگران رسمی و قراردادی اعالم کردند، اگر تا ک

   تسويه حساب نکنند، بعد از پايان ٨٣ شهريور ماه سال ٣١پايان 

به اين  وسيله . قرار داد بيمه بيکاری به آنها  تعلق نخواهد گرفت

توانستند کارگران قرار دادی را فريب دهند و به ازای هر سال،  

ومزايا به آنها پرداخت وبا آنان تسويه حساب سه ماه ونيم حقوق  

 ماه بی آنکه کاری ٣کارگران رسمی سالن بافندگی به مدت . کنند

انجام دهند هر روز به کار خانه مراجعه و هرماه حقوق خود را با 

الزم به ذکر است که  کارگران . ( کردندساير کارگران دريافت می

  .)کردندرسمی از کارگران قرار دادی پشتيبانی ن

در . شد افسرده و بی حوصله شدنداز اينکه به آنها کاری محول نمی

ی اداری کارخانه دست به اعتصاب  در نماز خانه٨٣دوم مهر ماه 

غذا زدند، که که اين اعتصاب غذا اول برای مديريت بی اهميت 

بود، تا اينکه کارگران سالن ريسندگی به پشتيبانی آنها ، دست از 

طوری که . بکلی تمام قسمتهای کارخانه تعطيل شدکارکشيدند و 

تمام مسئولين استان و مديريت کارخانه را وادار کردند به خواست 

کارگران .کارگران اعتصابی تن دهند و وادار به مذاکره شوند

 ماه حقوق و مزايا را خواستار ٨اعتصابی به ازای هر سال ، 

ماه را قبول کرده  ۶هيئت مديره شرکت به ازای هر سال ، . بودند

بود و فردی به نام علی افشاری که قائم مقام بنياد بود و حاال در 

صحبت می کند ، برای !! صدای آمريکا به عنوان فعال حقوق بشر

کارگران تيغ می کشيد و آنها را تهديد ميکرد و به ازای هر سال  

 از ۵/١ ماه مزايا به کارگران دادند و به ازای هر سال ۵/۴

ن غصب کردند و بخاطر اين خوش خدمتی از هيئت مديره کارگرا

حال برگرديم به سوال شما در مورد اعتصاب !. پاداش خوبی گرفتند

 روزه در ۵٧اعتصاب .  روزه که در کارخانه نساجی اتفاق افتاد۵٧

 شروع و در مورد وعدهائی بود که ٨۴اصل در دوم مهر ماه 

 به کارگران مديريت می خواست آنطور که خود می خواهد 

قراردادی تحميل کند که کامال به ضرر کارگران قراردادی تمام می 

 ٧بدين صورت که اگر کارفرما ،هر وقت خواست ،طبق بند . شد

قرارداد بتواند بدون هيچ قيد و شرطی کارگر را اخراج کند و 

کارگران شيفت . کارگران حق هيچ گونه اعتراضی را نداشته باشند

. فاد قرارداد توجه کنند آن راامضاء کردندصبح بی آنکه به م

کارگران شيفت بعدازظهر که  متوجه شده بودند نه تنها آن را 
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و .امضاء نکردند بلکه قراردادها را پاره کرده و بدور انداختند 

همين باعث شد تا مديريت کارخانه دستور اخراج آنها را صادر کند 

شورای اسالمی . ودو از آمدن آنها بر سر کارهايشان جلوگيری ش

کارخانه دستور مديريت را ناديده گرفت، و آنها را بر سر 

اما مدير توليد آقای عزيزی به کارگران گفت . کارهايشان برگرداند

هرچه زحمت بکشيد و توليد کنيد برای کارخانه بی اهميت و 

ارزشی ندارد و اگر مشکلی پيش آيد بايد خودتان جواب گو خسارت 

 اعتصاب از شيفت بعد از ظهر شروع شد و روز .احتمالی باشيد

بعد هر چهار گروه  سه شيفت ، دست از کار کشيدند و خواستار 

  .برگشت به کار همکارانشان شدند

به نظر شما کارگران با اين اعتصاب به خواست های   : سهرابی

خود رسيدند؟ يا اگر در کسب مطالبات خود موفق نبودند ،دليل عدم 
   ا چگونه ارزيابی ميکنيد ، توضيح دهيد؟اين موفقعيت ر

 روزه کارگران ۵٧الزم است عرض کنم اعتصاب  :سبحانی  

 اتفاق افتاد و خواست و مطالبه ٨۴کارخانه نساجی در دوم مهرماه 

کارگران بازگشت به کار همکارانشان بود که مديريت در مقابل اين 

همکارانشان خواست لجاجت نشان داد، و کارگران تصميم گرفتند تا 

همانطور که . بر سر کار برنگردند، به اعتصاب خود ادامه دهند

گفتم اعتصاب به طول انجاميد و مديريت برای به شکست کشيدن 

کارگران برای اينکه مديريت . اعتصاب به هر کاری دست ميزد

نتواند اعتصاب را به شکست بکشاند، خواستار مجمع عمومی شدند 

وادار کردند تا مجمع ) رای اسالمی کارشو(و نمايندگان خود را 

  . عمومی تشکيل دهند و فقط مطالبات کارگران را دنبال کنند

 بازگشت -١: خواسته ها و مطالبات کارگران در مجمع عمومی اول

تعطيلی کليه -٣ بستن قرارداد دسته جمعی -٢به کار همکاران 

ويه قسمتهای کارخانه شامل کمپرسور، تاسيسات، هوای صنعتی، ته

که اين حرکت و تصميم گيری کارگران، حرکتی بی . و برق بود

نظير بود و تمام کارگران کارخانه منجمله قسمت اداری و نگهبانی 

 ۶ نفر بودند ، به جز ۴۵٠همه به آن پيوستند و تمام کارگران که 

نفر از آنها که با مديريت همکاری ميکردند و اعتصاب شکن بودند، 

در مجمع عمومی دو . عتصاب شرکت داشتندبقيه  کارگران در ا

 مديريت -٢ طرح طبقه بندی مشاغل -١: خواست ديگری مطرح شد

در هيچ شرايطی حق نداشته باشد کارگران را اخراج و بيکار 

به خاطر مصمم بودن کارگران درادامه اعتصاب مسئولين .کند

استان، در استانداری کردستان کميسيون کارگری تشکيل دادند ودر 

 ٨آن کميسيون کارگری که نمايندگان کارگران نيز حضور داشتند ، 

که نمايندگان کارگران از امضای آن . ماده به تصويب رسيده بود

 ماده ٨نتيجه کميسيون کارگری که همان . خود داری کرده بودند

بود  را به ميان کارگران آوردند و در نمازخانه اداره ، تک تک 

وانده شد و کارگران همه ماده ها را رد ماده ها  برای کارگران خ

کردند، ميرفت بين کارگران تفرقه ايجاد شود، برای جلوگيری از آن 

تفرقه ، کارگران از شورای اسالمی درخواست مجمع عمومی سوم 

تا در آن مجمع عمومی هرکس نظر خود .برای روز بعد را کردند

مجمع الزم به ذکر است در هر . را بدهد و تصميم گيری شود

عمومی نمايندگان گزارشاتی را که داشتند ، ارائه ميکردند و بعد از 

طرف کارگران هيئت رئيسه ای انتخاب می شد و نظرات و 

و بر . پيشنهادات را يادداشت می کردند و به رای گذاشته می شد

همان طوری .همان اساس در دستور کار نمايندگان قرار می گرفت 

وم در نمازخانه اداره تشکيل شد و که عرض کردم مجمع عمومی س

نظرات و پيشنهادات از طرف کارگران ارائه وخواسته های  

که مابه التفاوت طرح طبقه ديگری را به مطالباتشان اضافه کردند ،

بندی مشاغل از سوی کارفرما پرداخت و حقوق و مزايای زمان 

اعتصاب، هرچند ماه که طول بکشد بايد کارفرما آن را پرداخت 

اين مطالبات به اضافه مطالبات ديگر در دستور کار قرار داده . ندک

شد، خبر دادند که از بنياد جانبازان و مستضعفان از نمايندگان 

خواسته اند  که به تهران بروند، نمايندگان به تهران رفتند و با آقای 

کيانی مالقات کرده بودند، نام برده به آنها گفته بود به اعتصاب 

به .! د و من قول می دهم  هرآنچه از دستم برآيد دريغ نکنمپايان دهي

مالقات با کيانی بين . گفته نمايندگان اشک تمساح ريخته بود

نمايندگان تفرقه انداخته بود وقتی همه برگشتند در ميان کارگران 

قبًال کميته حمايت اما برای جلو گيری از اين تفرقه . تفرقه ايجاد شد

 و کارگران چيزی از کميته حمايت از  بودتشکيل شده از اعتصاب

اما کميته اعتصاب . اعتصاب نمی دانست و آنها را نمی شناختند

خيلی آگاهانه عمل ميکرد و از شکست  اعتصاب به خوبی 

کارگران از نمايندگان خود خواستار مجمع عمومی . جلوگيری کرد

ع مجم. ديگری شدند، تا از آن تفرقه و دو دستگی جلوگيری کنند

تصميم نهايی کارگران اين شد، تا به . عمومی چهارم تشکيل گرديد

! تمامی خواست ها و مطالبات خود نرسند ، اعتصاب را ادامه دهند

و رای برآن شد تا اعتراضات خود را به بيرون از کارخانه انتقال . 

تصميم گرفته شد، که بعد از مجمع عمومی ، بيرون از . دهند

اين .  مسير کارخانه تا شهر سنندج را طی کنندکارخانه با راهپيمايی

در جلو کارخانه ) حدود يک کيلومتر. ( راهپيمايی شروع شد 

شاهو، تعداد زيادی از نيروی نظامی مسير ما را سد کرده و از 

اول آنها می خواستند برخورد . ادامه راهپيمايی جلوگيری کردند

گران وادار به عقب فيزيکی کنند، اما چون ديدند با فشار و زور کار

نشينی نخواهند شد ، و  کارگران عزم را جزم کرده اند ، تا به 
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راهپيمايی خود تحت هر شرايطی ادامه دهند ، با زبانی آرام با 

کارگران وارد گفتگو شدند و کارگران از آنها قول گرفتند که به 

خواست و مطالبات آنها امروز بايد رسيدگی شود، آنها قول دادند 

به کارخانه برگرديد فوري در کارخانه تشکيل جلسه داده و به اگر 

در ساختمان اداري کميسيون . مطالبات شما جواب خواهيم داد

کارگري ازطرف مسئولين استان با مدير کارخانه و نمايندگان 

درآن کميسيون ده ماده تصويب شده  بود که . کارگران تشکيل شد

 را وادار به پذيرش آن ده ماده با فشار و تهديد ، نماينده کارگران 

. اما مدير کارخانه از امضاي آن خود داري کرده بود. کرده بودند

کميسيون کارگري که نتيجه اش ده ماده بود، در نمازخانه ساختمان 

حدودًا . اداري تک تک ماده هاي آن را برای کارگران خواندند 

ه بود چهل درصدي به خواست و مطالبات کارگران جواب داده شد

و اين باعث شد کارگران بر سر دو راهي قرار بگيرند  ،از طرفي 

ديگر نيروي انتظامي و امنيتي بي اندازه به کارگران و نمايندگان 

فشار مي آوردند که به سر کار برگردند، و دستگاه ها را استارت 

کارگران هم مي گفتند هرگز اينکار را نخواهيم کرد بايد . کنند

از مسئولين استان دستگاه ها را استارت کرده و مديريت يا يکي 

کتبًا امنيت شغلي و مطالبات ما کارگران را تضمين کنند، تا ما بر 

کسي حاضر نشد تضمين بدهد و اعتصاب . سرکارهايمان بر گرديم 

کارگران برای برون رفت از اين سر در گمي . ادامه پيدا کرد

 اعالميه ای از تمام خواستار مجمع عمومي فوق العاده شدند و طي

کارگران خواسته شد تا درآن مجمع عمومي شرکت و تصميم گيري 

روز بعد مجمع عمومي تشکيل شد و کارگران . نهايي گرفته شود

هر کدام پيشنهادات و نظرات خود را گفتند و به رأي گذاشته شد و 

 : کارگران تأکيد کردن . موارد ذيل به تصويب رسيد

خود نرسند، بايد اعتصاب با فشار تا به تمام مطالبات  .١

  . بيشتري ادامه داشته باشد

خود مدير عامل در کميسيون کارگري استان حاضر  .٢

 .ومتعهد به اجرای خواست و مطالبات کارگران شود

تا رسيدن به مطالبات خود  ،اعتراضات را بيرون از  .٣

 . کارخانه ادامه دهند

 . دشماره حسابي برای در خواست کمک مالی اعالم شو .۴

صندوق کمک مالي در روز جمعه به مسجده جامع،  .۵

 .فرجه و بهاران برده ومسئول هر صندوق تعيين شود

بعد از مجمع عمومي اعتراض خود در  داخل شهر ادامه  .۶

 .دهند

به محض تمام شدن مجمع عمومي و حرکت کارگران به بيرون از 

 کارخانه ، متوجه شدند که نيروي انتظامي نه تنها دور تا دور

کارخانه را گرفته بلکه جاده کمربندي همدان ،کرمانشاه ، توسط 

. پليس محاصره و از بيرون رفتن کارگران جلوگيري می کردند

طوري که هميشه نيروهای انتظامي در آماده باش کامل بسر مي 

بردند و از صندوق هائی که قرارشد به مسجد جامع برده شود 

ند بطور حتم مديريت را جلوگيري به عمل آمد و قول مساعد داد

وادار خواهند کرد به خواست و مطالبات کارگران گردن نهد، چرا 

به علت پافشاري و مصمم بودن کارگران . که حق با کارگران است

کميسيون کارگري در ساختمان اداري تشکيل شد و نتيجه ي 

 درصد به نفع کارگران تمام شد و ٨٠کميسيون کارگري اين بار، تا 

ل شرکت را به زور وادار کردند بايد به مطالبات کارگران مدير عام

کارگران به مطالباتي که مطرح کرده بودند . گردن نهد و متعهد شود

اما مديريت خيلي زيرکانه از راهي ديگر وارد شد و . دست يافتند

تمام دست آوردهائی را که کارگران بدست آورده بودند را ازآنها 

  .  تجربه و عدم آگاهي بودعلت آن خامي ، عدم. گرفت 

 روز فقط در محيط کارخانه ۵٧آيا شما در طول اين  :سهرابی 

های شما اعتراض خود را ادامه داديد؟ توضيح دهيد نقش خانواده
   در اين اعتصاب چگونه بوده؟

 روز دو بار از ۵٧خير، قبًال هم گفتم در طول آن  :سبحانی  

انتظامي ما را متقاعد می کارخانه خارج شديم و هر بار نيروهاي 

البته نه با زور، چون . کردند  ، و دوباره به کارخانه بر مي گشتيم

آنها مي دانستند اگر ما را  هم می کشتند بر نمی گشتيم، اما چون 

آنها از طرف مسئولين استان به ما قول مي دادند و به قولشان عمل 

در مورد . مي کردند ما هم به داخل کارخانه مراجعه می کرديم 

خانواده هايمان که در قسمت دوم سؤال شما آمده ، بايد بگويم 

خانواده هايمان خواهان اين بودند که در اعتصاب و اعتراض ما 

شرکت کنند و  آمادگي الزم را داشتند، اما فشار ما کارگران به 

مسئولين و مديريت طوري بود الزم نمي کرد آنها را در اعتراضات 

  . ير کنيم و اعتصابات درگ

آيا در حين اعتصاب کارگران نساجی کردستان ، ديگر   : سهرابی

مراکز کارگری از شما حمايت کردند؟ در صورت  مثبت بودن 
  . ها چگونه صورت  گرفته ، توضيح دهيدجواب  ،اين حمايت

در طول اعتصاب کارگران نساجي کردستان ، شفاهًا مي . سبحانی 

 داخل و خارج  مورد حمايت و گفتند از طرف تشکالت کارگري

پشتيباني قرار گرفته ايم اما در حقيقت نميدانم  تا چه حد صحت 

  . داشت

دليل اينکه شما اين اعتصاب را به بيرون از کارخانه . سهرابی

  هدايت نکرديد چه بود؟ آيا موانعی خاصی وجود داشت؟ 
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نه اينکه کارگران نمي خواستند ، اين اعتراضات به  : سبحانی

يرون از کارخانه هدايت شود، اما براي هر حرکتي ، يک راه کار ب

بايد برنامه ريزي درست و دقيقي داشته . درست را بايد انتخاب کرد

بايد فکر کرد و پيش بيني هاي الزم را کرده باشي و اگر . باشيد 

خواستيد اعتراضات به بيرون از کارخانه هدايت شود، بايد موانع  

 حل اين موانع را دانست ، تا موجب را شناخت و چگونگی

ما کارگران نه ماجرا جوهستيم و نه . سرخوردگي و شکست نشود

به عنوان يک کارگر و يک شهروند حق . دنبال قهرمان می گرديم 

کار ، زندگي و خواهان يک زندگي مناسب و شرافت مندانه را 

 چرا که. ما ثابت کرديم مطالبات ما کارگران عيني است. داريم 

تمام مسئولين استان اين حق را به ما دادند و وقتي خواستيم 

اعتراضات خود را به بيرون از کارخانه ببريم هيچگونه درگيري 

. اين محصول يک برنامه ريزي درست و قابل قبول بود.پيش نيامد

 ٢٨ روزه که از دوم مهر ماه تا ۵٧درآن اعتصاب و اعتراضات 

ومي و يک مجمع عمومي فوق  مجمع عم۴آبان ماه ادامه داشت، 

  . العاده تشکيل داده شد

خواهم با تشکر از توضيحات شما، اگر اجازه دهيد می : سهرابی

ابتدا توضيح دهيد . در مورد اعتراضات جديد شما وارد بحث شوم
اعتراضات اخير بر چه اساسی شروع شده و ادامه اين اعتراضات 

-کارگران و بی حقوقی، آيا بنظر شما در راستای همان مطالبات  

 روز شده بود نيست؟ ۵٧های تحميلی کارفرما که باعث اعتصاب 
و شروع اعتراضات جديد که تا به امروز ادامه دارد از چه تاريخی 

  آغاز شده است؟ 

تا زمانيکه سرمايه داري وجود داشته باشد، بنا به . بله  : سبحانی

خصلت بورژوازي  در اعمال بی حقوقی ها ، اعتراضات  کارگری 

واعتراضات اخير کارخانه نساجي . هم وجود خواهد داشت 

کردستان در همان راستاي بي حقوقي هائی بود که کارفرما ، هر 

 کارگران حمله مي روز به بهانه هاي مختلف به خواست و مطالبات

و کار و زندگي را بر اين قشر زحمت کش تنگ و تنگ تر . کرد

 تا به ١٣٨٠اعتراضات کارگران بر مي گردد به سال . کرده بود

 ١٣٨٧ شدت بيشتري يافت و امسال ١٣٨۴در سال . امروز

کارفرماي شرکت با انحالل کارخانه مي رود نه تنها کار را از 

ن کار،مي خواهند همان سفره ي خالی و کارگران بگيرد بلکه با اي

فقر و گرسنگي زائده .! بي رونق را از کارگران  بد زدند

در واقع نساجي کردستان . سيستماتيک نظامهاي سرمايه داري است 

 به کلي تعطيل کنند ، ولي بخاطر ١٣٨۴را مي خواستند در سال 

داف شوم مقاومتي که کارگران از خود نشان دادند نتوانستند به آن اه

 نفر از کارگران  ٢٢ تعداد ١٣٨۶در خرداد ماه سال . خود برسند

آنها خيلي مقاومت کردند تا بسر . قراردادي را اخراج کردند

اما متأسفانه بدليل عدم پشتيباني از طرف . کارهايشان برگردند 

همکاران ،کارفرما خيلي ساده موفق شد و توانست آنها را وادار به 

 عدم پشتيباني کارگران از همکاران اخراجي بنفع .تسويه حساب کند

کارفرما تمام شد و ذهنيت کارفرما ، براي آخرين حمله به کارگران 

 به بهانه هاي مختلف که کارخانه ١٣٨٧و اول سال . را آماده کرد

ضرر مي دهد، بدهکار بانکها وادارا ت است ،توانايي دادن حقوق 

 ميليون تومان کمک کرده و ٣٠٠کارگران  را ندارد و امسال بنياد 

ديگر کمک نمی کند، و گره مشکالت ما را اداره  دارايي مي تواند 

و از اين قبيل ... باز کند وگرنه کارخانه نمي تواند ادامه حيات بدهد 

بحث ها ، و نهايتا صدور بخشنامه ای مبنی برتسويه حساب با 

ردند و مواد به اين ترتيب حقوق خرداد را پرداخت نک!!. کارگران 

کارگران در . اوليه به بهانه ی اينکه نقدينگي نداريم خريداری نشد 

يافتند که کارفرما مي خواهد کارخانه را تعطيل و همه کارگران را 

 آغاز شده ١٣٨٧اعتراضات کارگران از اول مراد ماه . بيکار کند

  . است

 در راستای دستيابی به.ممنو ن از شما صديق سبحانی  : سهرابی

مطالبات خودبه کدام ارگانها مراجعه و مسئولين مربوطه درقبال 
  خواست و مطالبات شما تا کنون چه اقدامی  راانجام داده اند؟ 

 بهانه ي مديريت کارخا نه بدهي به دارائي بود و مرتب  : سبحانی

تکرار مي کردند که فقط دارايي مي تواند اين گره را باز کند و از 

کارگران در . وگيري و ادامه کار داشته باشدتعطيلي کارخانه جل

 طي فراخواني خواستار مجمع عمومي و ٨٧نيمه اول مرداده ماه 

مجمع . تعيين نمايندگان جهت حل و فصل بحران بوجود آمده شدند

عمومي تشکيل شد و کارگران پنج نفر را به عنوان نماينده و دو نفر 

تباتي با ارگان هاي ذيل نمايندگان مکا. علي البدل را انتخاب کردند

  . را داشته اند

دارايي ـ سازمان کاروامور اجتماعي ـ حراست سازمان کار و امور 

اجتماعي ـ سازمان صنايع ـ فرمانداري ـ استانداري کردستان ـ 

نمايندگان مجلس ـ رياست جمهوري ـ معاون حقوقي رياست 

جمهوري و درکل مسئوالن کشوري ازهر طريق  ،اينترنت و 

. جائي نمانده است  که با آنها مکاتبه نکرده باشيم . بوعات مط

مسئولين استان کردستان هم ظاهرامخالف تعطيلي نساجي کردستان 

و در اين بابت هرآنچه از دست شان برآمده دريغ نکرده اند . هستند

و حتي حاضر شده اند برای ادامه کاري کارخانه و جلوگيري از 

ليارد تومان با نظارت  استانداري  مي٨تعطيلي شرکت نزديک به 

اما مديريت از . کردستان در اختيار مديريت شرکت قرار دهند

مسئولين استان . نظارت استانداري ابراز نگرانی کرده است
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کردستان خصوصًا استانداري با سهامدار کارخانه نساجي کردستان 

آقاي جديد ساز و رئيس کل بنياد مستضعفان و جانبازان آقاي 

زنده گفتگو و صحبت کرده اند و حتي ازآنها خواسته است، که فرو

اما تا بحال هرچه تالش شده است بي نتيجه . شرکت را تعطيل نکنند

مانده و  بهانه ي مديريت نساجي کردستان واهي و دروغ محض 

اين بهانه ي بدهکاري و غيره فقط هدف تعطيل کردن نساجي . است

. راج و بيکاري کارگران است کردستان و جمع آوري سرمايه و اخ

تالش مسئولين استان در مورد دست يابی مطالبات ماکارگران که 

شامل ، استمرار و ادامه کار،  درکارخانه و پرداخت حقوق معوقه 

  . بود ، تا کنون بي نتيجه مانده  است 

به نظر شما موانع اصلی کارگران ، درجهت دستيابی به  : سهرابی

گيرد و گاها نا جه به اعتراضاتی که صورت میمطالبات خود، با تو
  بينيد؟موفق می باشد  چيست؟ و چاره آن را در چه چيز می

 به نظر من عدم موفقيت کارگران در دسيت يابي به : سبحانی

سيستم سرمايه داري آگاهانه . مطالبات حقه خود ضعف مالي است 

 فکر طبقه ي کارگر و زحمتکش را گرسنه نگه ميدارد، تا مجال

کردن و تصميم گيري نداشته باشد و نتواند بيش از اندازه مقاومت 

اگر هم کارگري معتقد به دورنماي  مبارزه طبقاتی  باشد ، به . کند

خاطر مشکل مالی که نان آور چند نفرمی باشد و همچنان با تورم 

افسار گسيخته ای که در جامعه موجود است  کمرش خرد ميشود  و 

 ميشود  تا اعتراضات کارگران برای  خواست و اين عوامل باعث

مطالبات برحق خود ناموفق باشد، چاره ما کارگران و طبقه زحمت 

کش تنها در اتحاد ،همبستگی و تالش برای ايجاد تشکل های 

ما کارگران برای . کارگری و تعيين نمايندگان منتخب خود می باشد

طهای کارگری اينکه از اين وضعيت اسف بار خالص شويم در محي

  .بايد برای ايجاد تشکل مستقل کارگری تالش کنيم

   برگزاری من يک خبر خوشحال کننده در رابطه با  : سهرابی

عمومی  مشتر ک  کارگران چند کار خانه در سنندج را   مجمع 
شنيدم و بی شک ، اين می تواند نقطه عطفی برای تشکل يابی 

کردستان هم در آن مجمع کارگران باشد و گويا  کارگران نساجی 
عمومی حضور داشته  و در رابطه با مشکالت کارگری خود و 
همچنين حمايت از ديگر مراکز کارگری و بطور مشخص در رابطه 
با الستيک سازی البرز و نيشکر هفت تپه ، تصميماتی را اتحاذ 
نموده اند، لطفا تاريخ بر گزاری و مباحثی که در آن مجمع عمومی 

  .ا  در صورت امکان برای خوانندگان ما بيان کنيدمطرح شده ر

 همانطور که شما گفتيد  ما کارگران تنها با اتحاد و : سبحانی

همبستگی می توانيم  ازحق و حقوق خود دفاع کنيم و نگذاريم 

اما درمورد مجمع عمومی . صاحبان سرمايه به ما تعرض کنند 

  چنين  اشتی ما درمشترک کارگران در سنندج که شما به آن اشاره د

شرکت نکرده ايم يا بهتر بگويم همچين چيزی وجود     مجمعی 

چرا که نه ما کارگران نساجی از !! نداشته  تا شرکت داشته باشيم 

اگر کسی چنين چيزی گفته .! آن اطالع داريم و نه نمايندگان ما 

  .جای تعجب دارد و بايد بر رسی شود

آخر اينکه ، آيا مبارزه سوال . ممنون!!!  عجب  : سهرابی

کارگران تنها بايد در راستای مطالبه حقوق و امنيت شغلی و 
باشد، بنظر شما کارگران  برای رهائی از تمامی مشقات ونا ...

برابری های موجود که زائده سيستم سرمايه داری است، بايد چه 
  تدابيری را در دستور کارخود  داشته باشند؟ 

ذشته برگرديم و آن اينکه در طی   الزم است به گ: سبحانی

مبارزات طبقاتی کارگران و جان فشانی هايی که شده بود ، 

بورژوازی و سيستم سرمايه داری در مقابل پيشروی جنبش طبقه 

 ساعت کار در ٨کارگر، مجبور و حاضر شد امتيازاتی از قبيل 

روز، بيمه تامين اجتماعی، بيمه بيکاری و بازنشستگی، را بپذيرد، 

. ا بهتر بگويم ، درواقع به بورژوازی و سرمايه داری تحميل شدي

امروز سرمايه دار و بورژواها ميخواهند آنها را از کارگران 

حقيقتًا به اين فکر . بگيرند و مانند نوعی کاال از کارگر استفاده کنند

افتاده اند  تا نه تنها کارگران امنيت شغلی نداشته باشند بلکه سفره 

ا هم که دارند از طبقه کارگر بگيرند تا هرچه بيشتر بی رونقی ر

بتوانند طبقه کارگر و زحمت کش را استثمارو سود بيشتری  به 

  .سرمايه هايشان اضافه کنند

به سوال شما برمی گردم ، که مبارزه و اعتراضات کارگران در 

راستای هجوم سرمايه داری  به دست آوردهايی است که کارگران 

بی .از مبارزه به سرمايه داران تحميل کرده بودند طی پروسه ای  

حقوقی، نا امنی شغلی،  تعرض به سفره خالی کارگران هميشه 

زائده سيستم سرمايه داری بوده و هست و صرفًا طبقه کارگر در 

همين راستا ، طلب حقوق معوقه و امنيت شغلی دست به اعتراضات 

تواند از اين طبقه کارگر برای اينکه ب. و اعتصاب می زنند

نابرابری و بی حقوقی و مشقات روزمره ای، که سرمايه داران به 

کارگران تحميل کرده اند ، و هر روز به فشارخود می افزايند ، رها 

يا بند،  بايد همان طور که قبال عرض کردم ،با اتحاد و همبستگی ، 

تالش برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری را در دستور کار خود 

شته و برای برون رفت از اين وضعيت اسف بار که سرمايه گذا

داری به وجود آورده است ، طبيعتا تنها راه چاره، اتحاد و 

  .همبستگی در راستای مبارزه با نظام سرمايه داری  می باشد

از  .  با تشکر از شما دوست عزيز صديق سبحانی:سهرابی  

ران نساجی اينکه تجاربی از روند اعتصاب و اعتراضات کارگ
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کردستان را برای ما و ديگر کارگران بيان کردی بی شائبه 
ما  بر اين عقيده هستيم که انتقال تجارب و چگونگی .  سپاسگزارم

روند اعتراضات کارگری  می تواند برای آينده  ،چراغ راه  و آئينه 
ای تمام نما باشد که کارگران بتوانند از اين تجارب به نفع خود در 

 بعدی سود جسته و از آن برای ادامه اين کشمکش اعتراضات
در آخر برای شما و تمامی کارگران آرزوی . طبقاتی   استفاده کنند

پيروزی و موفقيت را دارم، زندگی پر از رفاه و آزادی ، بدور از 
  استثمار، تحقيرو تبعيض شايسته 

  
  ماست و اين ممکن نميشود مگر با همت و اتحاد و همبستگی 

  .به اميد آن روز.  کارگران طبقاتی

 من هم از شما کمال تشکر را دارم  به اميد پيروزی :سبحانی 

  .موفق باشيد.طبقه کارگر 

  
  ١٣٨٧شهريور 

  

  
  

 برخی موانع و معضالت کنونی گفت و گو با محمود صالحی حول
  تشکل يابی کارگران

                                                                                                
  بهروز خباز

آقای صالحی شما سال ها عضو هيئت مديره ی انجمن : س
صنفی خبازان سقز بوده ايد، لطفًا در مورد اين که چطور شد 
انجمن صنفی را به عنوان تشکل خويش برگزيديد توضيح 

  دهيد؟
  
  
  
  

ران خبازی انجمن صنفی کارگ.  اوًال انجمن صنفی خبازان نيست:ج

دومًا من خودم کارگر خباز می باشم و . های سقز و حومه می باشد

کارگران خباز در .  سالگی دراين شغل مشغول به کار هستم۶از 

ولی به داليل های خاصی که من . زمان رژيم شاه سنديکا داشتند 

اطالعی از آن ندارم ، سنديکا بسته شد و رهبران آن را به زندان 

اوج گيری مبارزات مردم ايران در برابر رژيم شاه، با . فرستادند

کارگران خباز سقز هم سريع و بدون فوت وقت به اين مبارزه 

دومين کسی که در جريان حمله به شهربانی سقز در . پيوستند

به دنبال آن کارگران .  بهمن زخمی شد، کارگر خباز بود٢٢غروب 

از ساختمان خباز در يک شب سنديکای خود را تشکيل و قسمتی 

من هم مثل ده ها . ساواک شهر سقز را به کنترل خود درآوردند

کارگر خباز هر چند که در آن زمان نوجوانی بيش نبودم، اما در 

بعد از تصرف کردستان توسط دولت، . تشکيل سنديکا نقش داشتم

فعاالن سنديکا به ناچار شهر سقز را ترک و به ديگر شهرهای 

کسانی به اين دليل که . م يکی از آنان بودمايران رفتند که من خود

 کارفرمايان از ما به عنوان کمونيست و ضد انقالب نزد سپاه از

ما ناچارًا شهر را ترک کرديم و عمًال . پاسداران شکايت می کردند

با اين پيشينه، کارگران نسل جديد و آگاه پا به . سنديکا از بين رفت

صرف سقز آنان در فکر بعد از ت. عرصه ی مبارزه گذاشتند 

 موفق ١٣٧٣اين کارگران در سال . تشکيل سنديکای خود بودند

شدند مجوز تشکيل انجمن صنفی کارگران خبازی های سقز و 

حومه را بگيرند که من هم بعد از اين که اطالعيه ی مجمع عمومی 

در مجمع عمومی کارگران . را پخش کردند، در مجمع شرکت کردم

ار وقت گفتند که بايد محمود صالحی در بين به رئيس اداره ی ک

کانديداها باشد، در غير اين صورت ما در انتخابات شرکت نخواهيم 

من که چند سالی بود به سقز برگشته بودم و کسی از کارگران . کرد

را نمی شناختم در آن زمان درخواست کارگران را قبول کردم و در 

گران به من رأی دادند و آن انتخابات شرکت کردم که در نتيجه کار

چند .(بازرس انجمن صنفی کارگران خبازی ها سقز و حومه شدم

  ).سال بعد دبير و عضو هيئت مديره شدم

  آيا در حال حاضر شما عضو اين انجمن هستيد؟ :س
 بلی من عضو اين انجمن هستم و در حال حاضر هيچ گونه :ج

ستور مسئوالن  به د١٣٧٧به اين دليل که در سال . مسئوليتی ندارم

   به کليه ی و   را از کار اخراج  من   سقز وقت اداره ی اطالعات

  

  

 قرار داد موقت،اين ابزار سرمايه ملغي بايد گردد  
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برابر قانون کار هم کسی که .  کارفرمايان گفتند که به من کار ندهند

خود در آن صنف مشغول نباشد نمی تواند نماينده ی کارگران همان 

هر چند حتی اگر هم مشغول به کار هم باشيم، از .(صنف باشد

ما از آن زمان به بعد کميته ی ). رف مسئوالن تأييد نمی شويمط

دفاع از کارگران اخراجی و بيکار را تشکيل داديم تا محدوده ی 

فعاليت خود را وسيع تر و مسائل حقوقی کارگران را پيگيری کنيم 

 درصد پرونده ی کارگران را در هيئت ٩۵که خوشبختانه توانستيم 

رهای ايران از جمله مهاباد ، سنندج های تشخيص و حل اختالف شه

، بانه ، بوکان ، بيجار، مياندوآب و سقز را  اين کميته بدون هيچ 

انجمن " اخيرًا اين کميته نام خود را به .( هزينه ای بر عهده بگيريد

حوزه ی فعاليت اين ) تغيير داده است" دفاع از کارگران اخراجی

ن اخراجی اعضای اين انجمن نامحدود است و با درخواست کارگرا

انجمن می توانند در ادارات کار و امور اجتماعی کارگران را 

  .نمايندگی نمايند

موانع حقوقی انجمن های صنفی در ارتباط با دستيابی : س
  کارگران به مطالبات خويش چيست؟

 ببين انجمن صنفی برای کارگاه هايی است که پراکنده و زير :ج

خباز، کفاش،سوپرمارکت، چلوکبابی، اگر به .  نفر نيرو دارند١٠

ساندويچی، کبابی و نجار توجه کنيد اين صنف ها هر کدام در 

خيابان يا محله ای هستند و زير يک سقف کار نمی کنند، به همين 

اما .  قانون کار را رعايت نکند١۴٩دليل کارفرما می تواند ماده 

  ا؟برای کارخانه ها و شرکت های بزرگ ديگر انجمن صنفی چر

اگر کارگران در کارخانه ها و شرکت های بزرگ انجمن صنفی را 

 قانون کار ١۴٩تشکيل دهند عمًال کارفرمايان را از اجرای ماده ی 

ما نبايد اين حداقل های قانون کار را از دست دهيم، . معاف کرده اند

 شورای اسالمی کار، که -١:در قانون کار سه نوع تشکل آزاد است

 انجمن -٢.سنل آن کارخانه يا شرکت می باشدشامل کليه ی پر

 نماينده ی -٣.صنفی، که مربوط به يک صنف خاص است

کارگران، که کارگران می توانند در هر شرايطی که خود اراده کنند 

تشکيل انجمن صنفی هم برابر قانون . آن نمايندگان را انتخاب کنند

 کار خود را اما در زمان تشکيل انجمن اداره ی. کار بالمانع است

ولی با گذشت زمان کوتاهی نماينده ی کارگر متوجه . قيم آن می داند

می شود که اداره ی کار نه اين که نمی تواند برای آنان کاری انجام 

اين مسئوالن اداره . دهد، بلکه سد راه مبارزه ی کارگران می باشد

ی کار هستند که مانع رسيدن کارگران به مطالبات خويش می 

هر کانديدا بايد چند ماه قبل از انتخابات پرونده تشکيل دهد و . باشند

به اداره ی کل حراست بفرستد، اين پرونده حاوِی کليه ی اطالعات 

در ارتباط با فردی است که خود را برای نمايندگی کارگران کانديد 

شخص کانديداتور الزامًا می بايست از طرف حراست . کرده است

طبيعی است که هيچ گاه کارگراِن آگاه به . دمورد تأييد قرار گير

اگر ) نمونه زياد است.(نمی گيرندقرارمسائل طبقاتی مورد تأييد 

تنها . يکی يکی به موانع اشاره کنيم در اين مصاحبه کوتاه نمی گنجد

 درصد از نمايندگانی که در اين انجمن های ۵٠می توانم بگويم که 

 شريفی هستند و برای صنفی فعاليت می کنند آدم های خوب و

اما با توجه . رسيدن کارگران به مطالبات شان خيلی فعال می باشند

به اين که، به آنان تفهيم کرده اند که شما صنف هستيد، بنابراين 

مسئله . فعالين اين نوع تشکل ها نيز از خط قرمز ها عبور نمی کنند

ل ی اصلی اين جاست، نماينده ی کارگران در انجمن ها و تشک

هايی که مجوز فعاليت دارند، تنها مجبورند طبق همين قانون 

کارفعايت کنند که در آن اعتصاب و کنترول کارگری قانونی نيست 

 ماه حقوق دريافت نکرده است بدون ٢٠بنابراين کارگری که !! 

اينکه کسی به فکرايشان باشد بايد به کدام مرجعی مراجعه کند ؟ 

 و هيئت های تشخيص و حل اختالف طبعی است بايد به اداره کار

اين جاست که کارگران متوجه می شود که موانع رسيدن . محل کار 

متوجه می شوند .به مطالبات شان مسئوالن و قانون کار فعلی است 

صدها کارگر با . که  حتی همان قانون کار فعلی هم اجرا نمی شود 

روهای در دست داشتن ارای صادره از طرف ادارات کار در راه 

 .دادگاه ها سرگردان و هر روز نااميدانه به منزل بر می گردند

 چطور کارفرمايان در ١٣٨۵همگی ما اطالع دارم که در سال 

برابر بخشنمامه شورای عالی کار که در آن دو نوع دستمزد 

. تصويب شده بود در يک اعتراض کوتاه مدت آن را تغيير دادند

 نه کسی مورد تعقيب قرار دراين جريان نه کسی دستگير شد و

اما اگر ما کارگران برای حقوق های معوقه خود و . !! گرفت 

بالفاصله بازداشت ، . تشکيل تشکل های کارگری اقدامی کنيم 

در بعضی جاها نماينده .  زندان ، تعقيب ، تهديد و اخراج می شويم 

ی کارگران را که در انجمن های صنفی فعاليت می کنند و مجوز 

به اين دليل که . يت هم دارند، بازداشت و به آنان حکم داده اندفعال

پس با اين . از خواست و مطالبات کارگران پيگيرانه دفاع کرده اند

حساب به اين نتيجه می رسيم، که مسئوالن در ادارات کار با اتکاء 

به آئين نامه های داخلی که کسی از آن خبر ندارند مانع بزرگی در 

  .ه کارگر به مطالبات شان هستندراه رسيدن طبق

ويژگی های انجمن صنفی با تشکل هايی مانند شورای مستقل : س
کارگری و يا سنديکا چيست؟ آيا می توان از انجمن صنفی به 

  عنوان تشکل مستقل کارگری نام برد؟
 .البته انجمن صنفی در کليت خودش همان سنديکای قبلی است :ج

 گويند که کارگران هم قانون اما شورای کارگری به تشکلی می
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به هر حال ما نبايد برای تشکلی که . گذار باشند و هم مجرِی قانون

هر تشکلی که تشکيل می گردد آن را . تشکيل نشده نسخه پيچی کنيم

نه اين که قبل . بايد با جهت گيری هايش راديکال و کارگری دانست

ی طبقاتی با مبارزه . بدانيم... از تأسيس آن را ضد کارگری و يا

بلکه بايد تئوری و پراتيک را با . شعار دادن به پيش نخواهد رفت

نبايد از اين . ما بايد فرهنگ تشکل يابی را ترويج کنيم.هم ادغام کرد

بترسيم که فردا چه خواهد شد؟ ما وظيفه داريم که گرايشات طبقاتی 

عطيل اين امر برای فعاالن کارگری ت. را در بين کارگران تبليغ کنيم

  .ناپذير است

در اين سال ها تعدادی تشکل ايجاد شده اند، عده ای ُدگم به اين 

چسبيده اند که تشکل ما صنفی است، اما به نظر من اين توهم به 

صنف به اين معناست که من در صنف . نظام سرمايه داری است

خباز کار می کنم نه اين که خواسته ی من گرفتن چند حلب روغن 

هر تشکلی که صرفًا مسائل اين چنينی را در .  برنج باشديا چند کيلو

دستور کار خود قرار دهد، نمی تواند تشکل کارگری باشد، حاال اين 

اما کلمه ی مستقل . تشکل هر نامی را که می خواهد داشته باشد

بودن که مثل ُنقُل نبات بر سر زبان هاست، واقعًا چه مفهومی دارد؟ 

ی بخواهند خود را از تشکل های موجود که هر زمان فعاالن کارگر

 تشکل های تشکيل .جدا کنند، کلمه ی مستقل را بر زبان می آورند

شده تنها زمانی می توانند واقعأ طبقاتی و نماينده کارگران باشند که 

فرست طلب ها مثل . " در عرضه عمل آن را به اثبات برسانند

ريد فرار می کند ، ماهی ليس هستند که هر زمان بخواهيد آن را بگي

من خودم به تشکلی اعتقاد دارم . " بايد آن را در عرضه عمل گرفت

  .که منتخب خود کارگران باشد

از نظر شما دستيابِی کارگران به تشکل مستقل خود از چه : س
  طريقی امکان پذير است؟

 از هيچ طريقی به جز اراده ی کارگران و با حضور گرايشات :ج

کارگران نبايد از چيزی . کان پذير نيستراديکال کارگری، ام

ما نبايد يک لحظه هم . داشتن تشکل حق ماست. هراس داشته باشند

اين که چه نوع تشکلی است و . در ايجاد تشکل های خود تعلل کنيم

  .يا در آينده چه خواهد بود، زمان به آن جواب خواهد داد

کای در حال حاضر کارگران هفت تپه در مسير تشکيل سندي: س
خود هستند، شما با شناختی که از مبارزات کارگران و وضعيت 
شرکت کشت و صنعت هفت تپه داريد، نقاط مثب و منفی اين 

  مبارزات و چشم انداز آن را چگونه می بينيد؟

 توجه داشته باشيد، کسی که خود وارد ميدان عمل نشود، خيلی :ج

اب غذا حرف های جالب و دوست داشتنی می زند، کسی که اعتص

نکند، نمی داند فرد اعتصابی در آرزوی چه چيزی سر به بالين می 

. اما اگر کسی وارد اين ميدان شد می داند چه کار بايد بکند. گذارد

کارگران هفت تپه خود بايد تصميم گيری کنند و کسی حق ندارد 

اين خود کارگران هستند که در عمل . برای آنان تعيين تکليف کند

هر چند ما به عنوان يک هم طبقه ای هميشه به فکر هزينه دادند 

آنان هستيم و من به اين اعتقاد دارم که اين هم طبقه ای ها يک روز 

  ...نيرو خواهند گرفت و تمام دنيای سرمايه داری را

کارگران هفت تپه در عمل اثبات کرده اند که به حق مبارزاتی را 

 و من هم به اين شروع کردند که افق روشنی در انتظارشان است

مبارزه خوش بين هستم و جنبش کارگری ايران بايد به آنان افتخار 

من تنها می توانم بگويم که کارگران هفت تپه بايد از تجربه ی . کند

کارگران ديگر نقاط ايران و جهان استفاده کنند تا تشکلی پويا و 

ران تعداد کارگران هفت تپه به تعداد کل کارگ.  فعال داشته باشند

می باشد و در يک شرکت با قسمت های مختلف کار ) سقز(شهر ما

پس . کارگران هفت تپه در موقعيت خاصی قرار دارند. می کنند

داشتن يک شورای کارگری و منتخب خوِد کارگران حق آنان است 

.  

به عنوان آخرين سؤال آقای صالحی به نظر شما چرا بايد از : س
؟ و نقش احزاب و جريانات  دفاع کرداستقالل تشکل کارگری

  سياسی را در اين استقالل چگونه می بينيد؟

 وقتی ما حرف جنبش را می زنيم پس بايد از استقالل آن هم :ج

دفاع کنيم، چون اين جنبش متعلق به کل طبقه ی کارگر است نه 

  .فعاالن حزب يا جريان خاص

 کسانی يا احزابی وجود دارند نه تنها هيچ کاری برای طبقه ی

اما هر . کارگر نکرده اند، بلکه به حال اين جنبش هم ُمِضر بوده اند

. روز با اين جنبش فيگور می گيرند و جنبش را از آِن خود می دانند

. اين يک استراتژی است نه يک تاکتيک در سياست اين جريان ها

اين جريانات سياسی هر روز با بوق و کرنا گوش دنيا را کر کرده 

اين جاست که وظيفه ی . لق به طبقه ی کارگر هستيماند، که ما متع

فعاالن کارگری چند برابر می شود و مبارزه ی آنان نبايد تعطيل 

بردار باشد و شبانه روز بايد پيگيرانه اين جريانات را افشا و 

فعاالن کارگری نبايد . تاريخچه ی آنان را برای کارگران بازگو کنند

ذارند و دنبال فعاالن حزب يا طبقه ی کارگر را به حال خود بگ

اين وظيفه ی فعاالن کارگری است که قبل از . جريان خاص بروند

اين که کارگران به روی جريانات غير کارگری لبخند بزنند و از 

آنان مثل ابزار استفاده شود، ماهيت آن جريان را بررسی و به طبقه 

. ری هستندی کارگر تفهيم کنند که اين جريانات تا چه اندازه کارگ

به عنوان مثال، آيا کسی تا به امروز مشاهده کرده است که شخصی 

خود را برای مجلس يا رياست جمهوری کانديد کرده باشد و به 
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من از شما سرمايه داران حمايت می کنم و از : سرمايه داران بگويد

جنس شما هستم؟ خوب جواب منفی است، برای اين که کليه ی 

ما از محرومان و طبقه ی محروم دفاع : "رهایکانديداتورها با شعا

  .به ميدان انتخابات می آيند" می کنيم

اين فعاالن کارگری و کارگران آگاه هستند که بايد در برابر اين 

جريانات کارگر نما به کارگران آگاهی دهند که ديگر بازيچه و 

  .ابزار جريانات غير کارگری نشوند

طبقه ها و فعاالن کارگری داريد، در پايان اگر صحبت ديگری با هم 
  لطفًا بفرماييد؟ 

طبقه کارگر خالق تمام نعمت های اين جهان است ، پس لياقت دارد 

  . که يک زندگی انسانی و به دور از گرسنگی و بيکاری داشته باشد 

ما می توانيم با اتحاد و يک پارچگی اين زندگی را به :  کارگران 

  ) به پيش   ( .                وريم آدست 

  

محمود جان از اين که با وجود مشکالت جسمی، شرکت در اين 
  . گفت و گو را پذيرفتی بی نهايت از تو سپاسگزارم

  
  

 گزارشی ازوضعيت کارومعيشت جوشکاران سياراشنويه
    

درحاليکه صاحبان سرمايه روز به روزحريص ترو هارتر ميشوند 

رخريدن نيروی کار وهرروزه به طوروحشتناکی در پی ارزا نت

کارگران هستند وازهرترفندی برای استثماربيشترکارگران استفا ده 

ميکنندواز نعمات وتوليدات کارگران که صاحبان اصلی کارو توليد 

هستند به نحو احسن برای سازوکارهای تغذيه ميکنندتاازطرفی انبا 

شت سرمايه سربه اسمان بسايدواز طرفی ديگر انباشت فقر فالکت 

بختی کارگران سربه فلک بزند تازه اين همه ماجرانيست وبد

صاحبان سرمايه برای هرچه فقيرترنگهداشتن کارگران نقشه های 

شوم ديگری درسر دارند ازجمله تفرقه ورقابت کذايی که ميان 

 کارگران بپا ميدارند تا هرچه بيشتر جيب هايشان ازمحصوالت

عجيبی به اری سرمايه وابستگی .کارگران پروپرتر شود 

کاردارديعنی هر چه بيشتر کار را دراختيار داشته باشد بيشتر تغذيه 

  . ميکند وسرمايه دارهم به همان مقدار به کارگروابسته است 

  

  

  

  

  

 وتکنولوژی در همه عرصه های زندگی  در پی رشد صنعت

ساختمان سازی هم يکی ازاين عرصه هااست که از حالت سنتی :

 هم افريده است  ب ان مشاغل جديدیخارج شده است که بر حس

يکی از انها اسکلت بندی فلزی ساختمان است که به دست کارگران 

 هستند  زحمتکش جوشکار که به به صورت سيار مشغول فعاليت

خلق ميشود که با يافتن فصل سرما فعاليت اين دسته از کارگران 

  شروع ميشودکه چندين مرحله دارد 

قشر محروم فراهم کردن وسايل اولين دغدغه خاطر اين  -١

وامکانات مناسب با کار مربوطه می باشد مثل تعميروبه راه انداختن 

  موتورجوشهای ديزلی 

تهيه سوخت برای فوق که برای سوخت از هفت خوان رستم بايد  -٢

گذر کنند به هر ارگانی مراجعه ميکنند دست خالی بر ميگردندو 

وخت به بازارسياه مراجعه درنهايت مجبورميشوند که برای تهيه س

  کنند که هزينه خريد ان برابراست با نيمی از دستمزد کارکران 

معضل پيداکردن کارو نيروی کمکی دراين مرحله حافظان  -٣

سرمايه کارشان را به مناقصه گذاشته وارزانترين نيروی کاررا 

خريدار می باشند واگر در بعضی مواقع ازاين ترفند سربلند بيرون 

د بااشاعه دروغ بين کارگران سعی در متقاعد کردن انها با نياين

نازلترين قيمت می باشند اين درحاليست که به دليل دستمزد ناکافی 

نمی توانند ازنيروی کمکی استفاده کنند وبايداين کار طاقت فرسا 

سيم جوش باقيمتهای سرسام  خريد -۴خودشان تنهايی انجام دهند 

ارسال قيمتش چند برابرشده است که اور می باشد که نسبت به پ

کارگران مجبورند ان را به صورت نقدی بخرند وبرسر کار ببرند 

کارگران بايد چيزی را از جيب شان پرداخت کنند "تا اين جای کار

اگرچه هنگام تسويه حساب بعضی از صاحبکاران با کارگران  -۵

زد تسويه حساب ميکنند اما در اکثر مواقع کارفرمايان از دسم

کارگران طفره ميروند که طبق امارهای موجود دستمزدها گاها چند 

سال عقب می افتدکه با توجه به سطح تورم و گرانی سايرکاالها 

نسبت به نيروی کار ديگر وقتی ان دستمزدرا هم دريافت کنند چيز 

با توجه به موارد اشاره شده واينکه هيچ .قابل توجهی نيست 

حمايت نمی کند و حتی طرف قرارداد بيمه نهادوارگانی از کارگران 

  . يد آنها پديدمی آهم نيستندمعضالت بيشماری برای 

  

  

  

  

 !كارگران جهان متحد شويد  
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سا ميباشد آهن های غول آنان تيرآهرروز همدم ويار هميشگی 

نان آنان صدای گوشخراش موتورهای ديزلی است تفريح آموسيقی 

يی زماآنان زورآباالرفتن از اسکلت های چند طبقه ميباشد وورزش 

  . هن پاره های خشن وبيرحمآبا 

فرينند خودشان ازداشتن آدرحاليکه اين همه نعما ت وزيبايی را می 

  . هرگونه امکاناتی محرومند 

ن ارتفاع آکه کارگری از  تازه از خطرات جانی سخن نگفته ا يم 

سا بر سر کارگران خراب شود آهن غول آسقوط کند يا اين تير 

 ٨۶داشت کما اينکه درسال  وزی خواهندخانواده هايشان چه حال ر

بر سقوط از ارتفاع قطع نخا ع شده وحاال به جای تيراهن ويلچر 

نفر از کارگران براثر ٢ هم ٨٧تنها همدم او شده است در بهار سال 

سقوط از ارتفاع مدتهای مديدی در بيمارستانهای اروميه در کما 

 نبودند چه ازلحاظ بودند ووقتی به هوش امدند ديگر ان ادمهای سابق

فکری وچه از لحاظ فيزيکی وجسمی توانايی سابق را ندارند و 

ميشود گفت يک از جورهايی از کارافتاده اند جالب ايجاست که کس 

پاسخگونيست وهمه کسانی که از نعمات اين کارگران بهره مند شده 

اند در برابر ناقص العضو شدن و حتی مردن کارگران هيچ 

  . د مسئوليتی ندارن

اين است شرح حال زندگی رقت بار کارگران که با همه زحمت 

وتالش خود وحتی گاهی بادادن جان خوداسايش و رفاه را به سرما 

  يه داران ارزانی ميدارند 

کميته هماهنگی چندين بار اقدام به مشاوره وکمک جهت متشکل 

کارگران مزبور کرده است وبا کمک و همفکری با کارگران موفق 

شکيل شورا هم شده است ولی کارگران تا رسيدن به همه حقوق به ت

و مزايای انسانی خود راه سختی را پيش رو دارند که اميداست حاال 

سرمايه در مقياس جهانی متحد شده کارگران هم با اتحاد خود به 

  .  مهم دست يابند اين

 
  

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری
   شهريور٣٠

  
  

  

  

  

  

  

 اخبار کارگری در يک ماه گزشته به نقل از کميته هماهنگی 

اشنويه اخراج شدندر آباد پچ ز کارگران سدسي و يک نفر ا  

 کيلومتری ١٠سد مخزنی در دست احداث روستای چپرآباد واقع در 

در طول چند سالی که از شروع .  پيرانشهر ميباشد -جاده اشنويه 

ين سد بارها از جانب کارفرما ساخت اين سد ميگذرد کارگران ا

اخيرا . مورد تهديد واخراج به بهانه های واهی قرار گرفته اند 

 ٣ نفر از کارگران عليرغم عدم دريافت حقوق ومزايای ٣١تعداد 

کارگران نسبت به اخراج خود . ماه گذشته از کار اخراج شدند 

خته معترض ميشوند که درمقابل انها کارفرما به توجيه مسئله پردا

واظهار ميدارد که ساختمان سد در دست سپاه پاسداران ميباشد و 

بازگشت به کار آنها را منوط به اخذ تائيد يه از آن ارگان و 

سرمايه و حاميان آن برای حفظ هر . عضويت در بسيج نموده است 

چه بيشتر سلطه و کسب سود بيشتر خود ضمن استفاده از تمام 

رفندهای گوناگون نيز استفاده ابزارهای سرکوب وارعاب از ت

طبقه کارگر نيز الزم است که با اتحاد و همبستگی . ميکنند 

طبقاتيش در مقابل استثمارگران ايستادگی کرده و جهت کسب 

  .مطالبات خود تسليم ترفندهای سرمايه وحاميان آن نشود 

٢/۶/١٣٨٧  

   گزارشی  از کارخانه شيشه گيالن

 در شهر صنعتی رشت  ر پرسنل نف٢٠۵کارخانه شيشه گيالن با 

 کارگر رسمی داشته و مابقی ٢٨ تنها   اين شرکت .واقع شده است 

شرکت فوق که . پرسنل بصورت قراردادی مشغول به کار ميباشند 

 مبادرت   سال پيش تاکنون فعال ميبا شد در سه سال گذشته٢١  از

اوه به تاسيس و راه اندازی يک شرکت تابعه به نام سپهر در شهر س

 ميليا رد تومانی ميسر ٧البته راه اندازی آن با وام . نموده است 

گرديد که قرار بود صرف خريد تجهيزات شرکت شيشه گيالن 

 کارگران کارخانه که در شرايط نامساعدی مشغول به کار  .گردد

 سال هست که هيچگونه بن کارگری دريافت ننموده ٢هستند ، مدت 

. در يافت می کنند) دو ماه نيم ( روز  ٨٠   بعد و حقوقشان را هم

 ساعت کار روزانه هيچگونه غذايی به کارگران ٨شرکت در قبال 

جالب است که همين شرکت بيشترين قرارداد را با . نمی دهد

در ) سايپا و ايران خودرو( کارخانجات خودرو سازی کشور 

    .مقايسه با ديگر شرکتهای شيشه سازی دارد



 ١٩  ١٣٨٧  شهريور – ٣  شماره – جنبش کارگری
 

ت شرکتی که سود بسيار بااليی از توليدات چه روزگار عجيبی س 

 و دارای پيشرفته ترين ماشين آالت و بازار خوبی هم  خود داشته

 بدليل شرايط بد   کارگرانش برای فروش فراورده های خود دارد ،

کاری ناچار به استعفاء ميگردند ، به نحوی که تعداد آنان از دوسال 

 رانندگان سرويس اياب و  .پيش تاکنون به نصف تقليل يافته است 

  ذهاب پرسنلش بايد برای گرفتن حق خود روزها ی متوالی به

همين شرکت به . حسابداری رفته ويا ناچار به تحصن گردند

 وعده  يک. شهرداری ، اداره برق ، آب و دارايی بدهکار است 

غذا به کارگرانش نمی دهد ، در حالی که سود باالی حاصل از 

 می   فقط بين مديران و سرپرستان خود تقسيمفروش محصوالتش را

   . ( ! ! ! )کند

٧/۶/١٣٨٧ 

  پيروزی حرکت اعتراضی کارگران کشت و صنعت مهاباد

به دنبال اعتراضات اخير کارگران شرکت کشت و صنعت مهاباد 

در اعتراض به عدم )  اروميه- جاده مهاباد١٥واقع در کيلومتر (

 تعداد ١١/٦/١٣٨٧ز دوشنبه  ماه اخيرشان، امرو٣پرداخت حقوق 

يکصد نفر از کارگران اين شرکت به نمايندگی از طرف تمامی 

 بعد از ظهر در مقابل ٢ صبح تا ٨کارگران شرکت از ساعت 

ساختمان دفتر مرکزی شرکت دست به تجمع زده و خواهان 

  .هايشان شدند رسيدگی به خواسته

نداری، نماينده به دنبال حضور کارگران، نمايندگانی از طرف فرما

مدير عامل شرکت پنجگانه کشت و صنعت، نماينده اداره اطالعات 

استان و نيز مهاباد در محل حاضر شده و پس از چندين ساعت 

ناچار به قبول مطالبات کارگران که شامل بازگرداندن کارگران 

 .اخراجی به سر کارهايشان و پرداخت حقوق معوقه ميباشد، شدند

را ) تير، مرداد و شهريور(ديد که حقوق ماههای کارفرما متعهد گر

 پرداخت ١٠/٧/١٣٨٧ و ٢٦/٦ – ١٧/٦های  به ترتيب تا تاريخ

 کارگری که اخراج شده بودند را تا پايان ماه ٣٦نمايد و همچنين 

جاری به سر کارهايشان باز گرداند در غير اينصورت کارگران از 

يعتری از سر  اعتراضات خود را به شکل وس١٧/٧/١٣٨٧تاريخ 

   .خواهند گرفت

١١/۶/١٣٨٧ 

 اعتصاب کارگران کارخانه پرريس سنندج

 کارگران کارخانه پرريس ١٣٨٧ شهريور ١٣روز چهارشنبه  

سنندج برای دست يابی به خواست ومطالبات خود از جمله پرداخت 

  .دستمزدهای معوقه وارد اعتصاب شدند

ه است که دستمزد الزم به ذکر است که اين کارگران به مدت دو ما

کارفرمای اين کارخانه برای جلوگيری از تحصن . اند دريافت نکرده

ای را صادر کرده است که طبق آن  و اعتراض کارگران بخشنامه

 مرخصی اجباری بفرستد از طرفی ديگر  ميخواهد کارگران را به

مدير اين کارخانه به کارگران قول داده است که روز دوشنبه حقوق 

ا پرداخت خوهد کرد اما کارگران به اين ترفندها نيز کارگران ر

اند که اعتصاب و تحصن خود را تا  اعتراض کرده و اعالم کرده

پرداخت حقوق و مطالبات خود و نيز لغو مرخصی اجباری ادامه 

   .خواهند داد

 ١٣/۶/١٣٨٧  

 راهپيمايی اعتراضی کارگران لوله سازی اهواز در سطح شهر

 ١٠ ساعت ١٣٨٧ شهريور ١٧وز يکشنبه طبق گزارش رسيده امر

صبح کارگران لوله سازی اهواز جهت پيگيری مطالبات و احقاق 

حقوق خود دست به راهپيمايی زدندالزم به ذکر است که اين 

کارگران راهپيمايی خود را از خيابان نادری شروع و به سمت 

ننگ بر اين زندگی   " فلکه شهدا حرکت کردند، کارگران با شعار 

و "  ماه حقوق کارگران پرداخت بايد گردد٦"، "ين همه شرمندگیا

  .خواهان پرداخت حقوق معوقه خود شدند" کارگران حمايت حمايت

  ١٧/۶/١٣٨٧  

 تجمع کارگران فرش غرب بافت در مقابل اداره کار سنندج

 کارگران شرکت غرب بافت ١٣٨٧ شهريور ماه ١٨امروز دوشنبه 

 .ندج دست به تجمع زدنددر مقابل اداره کار شهر سن

 صبح در مقابل اداره کار ٨کارگران شرکت غرب بافت ساعت 

کارگران . تجمع کردند و خواهان باز گشت به کار خود شدند

ما خواهان بازگشت به کار "همچنان با حمل پالکاردهايی از جمله 

الزم به .به اعتراض خود ادامه ميدهند... و " ايم ما گرسنه"، "هستيم

ت که جلسه هيئت حل اختالف که قبال با حضور نمايندگان ذکر اس

کارفرما . ای نداشت کارگران و کارفرمايان صورت پذيرفت، نتيجه

در اين جلسه اعالم کرده بود که حاضر است تعدادی از کارگران 
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وعده و وعيدهای کارفرما که تمام تالش . را به سر کار بازگرداند

يان کارگران بود با اعتراض آن ايجاد تفرقه و دو دستگی در م

کارگران فرش غرب بافت که با اتحاد و . کارگران روبرو شد

يکپارچکی به اعتراضات برای رسيدن به خواست و مطالبات بر 

 و  حق خود ادامه ميدهند باری ديگر در مقابل اداره کار تجمع کرده

اند که اعتراضات خود را تا رسيدن به اهدافشان ادامه  اعالم کرده

  .خواهند داد

١٨/۶/١٣٨٧  

 ادامه اعتراضات کارگران کارخانه نساجی کردستان

 شهريور حدود يکصد نفر از کارگران نساجی ١٨امروز دوشنبه 

کردستان که خواهان  پرداخت حقوق معوقه و استمرار کار در 

کارخانه ميباشند، طبق اعالم قبلی خود، باری ديگر در مقابل 

 .اند ق خود دست به تجمع زدهاستانداری برای احقاق حقو

 صبح در مقابل استانداری گرد هم آمدند و ٨کارگران از ساعت 

 .خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدند

يکی از مسئو لين استانداري " پور اقبال"الزم به ذکر است که 

کردستان در جمع کارگران حاضر شد و سعي نمود با دادن 

تفرق نمايد اما کارگران همچنان های رياکارانه، کارگران را م وعده

اند که اگر به خواستهايمان  به تجمع خود ادامه داده و اعالم کرده

رسيدگي نشود، همراه با زن و بچه هاي خود به اين اعتراضات 

 .ادامه خواهيم داد

قابل ذکر است که روز گذشته نمايندگان کارگران نساجی در  

داری، خواستهای خود را ای با شورای تامين استان در استان جلسه

مطرح کرده اما اين جلسه به نتيجه نرسيد و بالفاصله نيروهای 

انتظامی تمام منطقه را محاصره  کردند تا کارگران را مرعوب کنند 

 .اما اعتراضات کارگران همچنان ادامه دارد

١٨/۶/١٣٨٧  

 احضار افشين شمس به دادگاه

، افشين ١٣٨٧ماه  شهريور ١٨طبق گزارش رسيده امروز دوشنبه  

شمس فعال کارگری و از اعضا کميته هماهنگی برای کمک به 

 .های کارگری دادگاهی ميشود ايجاد تشکل

 تير ماه سال جاری به جرم فعاليتهای ١٣افشين شمس در در تاريخ  

کارگری در محل کارش دستگير و روانه زندان دستگرد اصفهان 

 .شد

ای در سطح بين  اضات گستردهالزم به ذکر است که تا به حال اعتر

کارگران . المللی در دفاع از افشين شمس صورت گرفته است

ها و فعالين  شرکت نيشکر هفت تپه، شورای همکاری تشکل

های کارگری انگلستان، اتحاديه کارگران  کارگری، کنگره اتحاديه

به دستگيری افشين شمس ... پست کانادا، اتحاديه خدمات استراليا و 

 .اند نموده و خواستار آزادی بی قيد و شرط وی شدهاعتراض 

 ١٨ /۶/ ١٣٨٧  

 کارگران یبافت به تجمع اعتراض ملحق شدن کارگران فرش غرب
ی در مقابل استاندارینساج   

 کارگران کارخانه نساجی ١٣٨٧ شهريور ماه ٢٠امروز چهارشنبه 

کردستان که خواهان استمرار کار و دريافت حقوق معوقه خود 

 بعد از ظهر در مقابل ١ صبح تا ساعت ٩  از ساعت هستند،

قابل ذکر است که .استانداری، باری ديگر دست به تجمع زدند

بافت نيز با در دست داشتن  کارگران شرکت فرش غرب

 بعد از ظهر به تجمع کارگران نساجی ١٢پالکاردهايی، در ساعت 

ميت کارگران بدون اه. کردستان در مقابل استانداری ملحق شدند

دادن به حضور نيروهای امنيتی و حفاظتی، بر ادامه تجمع 

. اعتراضی خود تا رسيدن به خواست و مطالباتشان تاکيد کردند

بافت برای  الزم به ذکر است که کارگران شرکت فرش غرب

رسيدگی به خواست و مطالبات خود در مقابل اداره کار برای چند 

، کارگران اعالم کرده طبق قرار قبلی. روز متوالی تجمع کردند

بودند که در صورت عدم رسيدگی به خواست و مطالباتشان به 

. تجمع کارگران نساجی کردستان در مقابل اداره کار خواهند پيوست

بافت به تجمع کارگران  با پيوستن کارگران شرکت فرش غرب

نساجی، روحيه اعتراضی کارگران بيشتر شد و کارگران اين 

قق خواست و مطالباتشان پای فشاری کرده و مراکز توليدی بر تح

اعالم کردند چنانچه به وضعيت آنها رسيدگی نشود، تجمع 

 بعد ١تجمع کارگران در ساعت . اعتراضی آنها ادامه خواهد داشت

   .از ظهر به علت نا مساعد بودن هوا و بارندگی شديد پايان يافت

٢٠/۶/ ١٣٨٧  
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 در اهواز کارگر  مرگ يک 

ده محمد فرزند عبداهللا اهل روستای عزيز آباد طبق خبر رسي

 در شهر اهواز مشغول به کار  که ) از توابع کرمانشاه ( جوانرود

نامبرده از کار گران .  بر اثر ايست قلبی فوت کرده است بوده

فصلی بوده که به علت سختی کار در زمانی که برای رفع تشنگی 

فاصله سکته و در ناشی از شدت کار مشغول نوشيدن آب بوده بال

ما اين ضايعه را به خانواده و بستگان آن عزيز . همانجا جان ميبازد

  .تسليت ميگوئيم

٢٣ /۶/ ١٣٨٧   

   شيمی مرگ دلخراش سه کارگر شرکت فومن

بنا به گزارش رسيده از کارخانه فومن شيمی که توليد کننده انواع 

روغن های ماشين آالت سنگين و سبک می باشد ، در تاريخ 

 ٣انفجار مخزن سوخت در سالن ساخت و توليد،    بر اثر٨٧/۶/١٣

نفر از کارگران اين شرکت بدليل سوختگی شديد  ناشی از انفجار 

اسامی اين کارگران عبارت است از . جان خود را از دست دادند 

دونفر اول در دم . اکبر نجفی ، عباس گيتی بين و رضا ولی الهی 

 روز بر اثر شدت سوختگی و ١١ ازبعد  جان باخته اما نفر سوم

    . جراحات وارده فوت نمود

٢۶/۶/١٣٨٧  

  تجمع کارگران ريسند گی پرريس سنندج و فرش غرب بافتتداوم 

نبه   ه ش روز س رريس  ٢۶ام ارگران پ اه ک هريور م  ش

والی،    ومين روز مت رای س ت ب رب باف رش غ نندج و ف س

ه  ت ب نندج دس ار س ل اداره ک شترک در مقاب دامی م  در اق

د ع زدن ت  . تجم ل دس ا حم ارگران ب ع ک ن تجم در اي

ود    ده ب ته ش ر روی آن نوش ه ب ائی ک ته ه کوت "نوش س

ت   ارگر خيان ق ک سلم     " "در ح ق م سانی ح دگی ان زن

ارگر ستيم     "  "ک ه ه وق معوق تار حق ا خواس ه  " م ت ب دس

د  راض زدن اعت   . اعت ع از س ن تجم اعت   ٩اي ا س بح ت  ص

  . بعد ازظهر ادامه داشت١۴

٢۶ /۶/ ١٣٨٧  

 شروع مجدد اعتراضات کارگری شرکت کشت و صنعت مهاباد

 امروز  بر اساس خبر رسيده از شرآت آشت و صنعت مها باد ،

يكشنبه سی و يكم شهريور ماه تعداد دويست و پنجاه الی سيصد نفر 

از آارگران اين شرآت از ساعت هفت و نيم صبح در اعتراض به 

مزد معوقه آارگران ، خالف وعده آارفرما مبنی بر پرداخت دست

يكی . در مقابل دفتر مرآزی شرآت واقع در آشتارگاه تجمع آردند

فريبكارانه قول پرداخت دستمزد   از مديران شرآت بنام سهيلی،

آارگران واحد جوجه آشی را امروز و پرداخت دستمزد آارگران 

ديگر واحدها را به روز چهار شنبه موآول ميكند آه اين امر با 

تا ساعت يازده آه آارگران . ديد آارگران مواجه ميشودمخالفت ش

تصميم ميگيرند تجمع خود را به دم در فرمانداری منتقل آنند و 

همين آار را ميكنند و اآنون به داخل سالن فرمانداری منتقل شده 

اآنون آارگران به غير از دستمزدهای معوقه ، خواهان دريافن . اند

ين تجمع آارگران واحدهای يك و دو در ا. سنوات خود نيز ميباشند

و سه و واحد جوجه آشی و همچنين تعدادی از آارگران آشتارگاه 

  . شرآت دارند 
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  تجمع کارگران فرش غرب بافت و پرريس سنندج

روز   اه   ٣١ام هريور م رب   ٨٧ ش رش غ ارگران ف  ک

د       ع زدن ه تجم ت ب نندج دس ار س ل اداره ک ت، در مقاب . باف

ن روز، از  رای     در اي ار ب شخيص اداره ک ت ت رف هيئ ط

ارگران  امی ک ادر      تم راج ص م اخ ت حک رب باف رش غ  ف

م    ن حک ه اي ارگران ب ه ک د ک راض  ش ه اعت ناعادالن

  . کردند

نندج      س س ر ري سندگی پ ارگران ري ين ک اعت   همچن  در س

د۴ ه کردن ار مراجع ه اداره ک د از ظهرب رار  . بع ق ق  طب

ارگران     ده ک ضور نماين ا ح سه ای ب ی جل س و    قبل ر ري پ

د   شکيل ش ار ت ا و اداره ک ار فرم ده ک ا  . نماين سه ت ن جل اي

اعت  شيد ٧س ول ک ر ط د از ظه ه ای   بع يچ نتيج ا ه  ام

   .برای کارگران حاصل نشد
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   نفر از کارگران شرکت پريان مرغ   رشت٩اخراج 

 نفر از کارگران شرکت پريان مرغ رشت ، در اعتراض ٩         

ر سخت و طاقت فرسای کار و بهره کشی توسط به شرايط بسيا
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اين کارگران که پس از سالها کار . کارفرمای شرکت اخراج شدند 

و تحمل بيرحمانه ترين نوع استثمار ، ديگر نخواستند که به شرايط 

بغايت تحميلی و توحش آميز کارفرما ، مبنی براينکه در طول هفته 

 داری را ترک نمايند و تنها يکبار و آنهم در روزهای مقرر ، مرغ

در بقيه ی اوقات هفته ، به طور شبانه روزی در شرکت حضور 

کارگران ياد شده که . داشته باشند تن در دهند ، از کار اخراج شدند

به صورت قرار دادی در اين شرکت کار      می کردند ، در طول 

اين سالها ، هر بار به هنگام پايان مدت قرارداد قبلی و تنظيم 

راردادهای جديد ، به دليل عدم امينت شغلی و نيز به اين خاطر که ق

همان کار طاقت فرسا را از دست بدهند و گرفتار عفريت بيکاری و 

دربدری نشوند ، از پيش توسط کارفرمای زالو صفت ، مجبور به 

کارگران  کليه ی حقوق و " امضای متنی می شدند داير بر اينکه ، 

 خدمت خود را دريافت نموده و از اين بابت سنوات قانونی خاتمه ی

در حاليکه حتی يک ريال هم " . هيچ مطالبه ای از شرکت ندارند

  .بابت اين موضوع دريافت نکرده اند

کارگران پس از اخراج شکايتی عليه کارفرمای حريص و ضد 

کارگر شرکت تنظيم کرده اند که به همراه وکيل و مدارک قانونی و 

 خود کارگران نيز آن ها را امضاء نمودند ، از محکمه پسند ، که

  پيش خود را برای يک چنين روزهايی آماده کرده بودند  

يا کارگران ، در اين گونه مبارزات به اصطالح قانونی و بغايت آ

نابرابر عليه کارفرمايان و حاميان آنان ، در ارگانها و نهادهای 

زنجيران و هم طبقه اجرايی و قضايی ، پيروز خواهد شد ؟ آيا هم 

ای های اين کارگران ، تنها و تا به آخر می خواهند شاهد و ناظر 

اين گونه بی عدالتی ها و ظلم های آشکار و غير انسانی باشند ؟ آيا 

کارگران که هر روزه شاهد ناظر تهاجمی جديد ، عليه امنيت شغلی 

گر و حقوق حقه ی خويش هستند ،   نمی خواهند با پيدا کردن همدي

و ايجاد تشکل های مستقل و طبقاتی خود ، در مبارزه های آشکار و  

رودر رو ، سرمايه داران و حاميان آنان را بر سر جای خود 

  ؟يک زندگی در خور انسان را تجربه کنند بنشانند و 

آيا کارگران ، به مثابه يک طبقه ی قدرتمند اجتماعی ، می خواهند 

تيجه همچون کارگران اخراجی همچنان متفرق و پراکنده و در ن

  پريان مرغ ، بی پناه و تحت ستم باقی بمانند  ؟ 
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  توضيحات 
  )عکس روی جلد از سايت خبری ايسنا گرفته شده (
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قل كارگري را به نيروي خود ايجاد كنيمتشكل مست


