
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
یخالد خالد با یدي حمديمصاحبه مج  

ج از کارگران فرش غرب بافت سنندیکي   
 

ک کمی برای هماهنگتهيکم                                               ١٣٨٧م مهر  يکشنبه بيستيک  

   
با تشکر از اينکه به من اجازه داديد تا در رابطه با اعتراضات کارگران  با عرض سالم به شما دوست عزيز و -حميدی

ميخواهم خودتان را معرفی نمائيد و بگوئيد  قبل از هر چيز از شما. داشته باشم  گفت و گوئی با شما فرش غرب بافت

  ؟دولتی مشغول به کار هستيد و آيا اين شرکت خصوصی ميباشد يا چند سال است که در شرکت فرش غرب بافت

 سالگی وارد بازار ١۵ من خالد خالدی هستم که به طور رسمی از سن . ميکنممن هم به نوبه خود از شما تشکر   -خالدی

تری  درامد مناسب ل های مختلفی از جمله کار ساختمانی مشغول به کار بوده ام و بعدا برای اينکهدر شغ ام و کار شده

توليدی لباس شروع به کار کردم و بعد از چند سال  داشته باشم به مراکز توليدی روی آورده که در اين رابطه درمراکز

من . های فرش بافی کار کرده ام  در کارخانه سال١٤ يعنی نزديک به ١٣٧٤ از سال. کار کردن من را اخراج کردند

 ١٣٧٩کردند و از سال  ستاره باختر مشغول به کار بودم که در آنجا به بهانه تغيير ساختار، ما را اخراج قبال در فرش

فرش غرب بافت  سال است که کارگر ٩و حدودا   در کارخانه فرش غرب بافت به طور رسمی مشغول به کار شده

  .ميباشد  اين شرکت کامال خصوصیميباشم و ضمنا

 ايد در رابطه با مطالبات خود اعتراضاتی داشته ايد، لطفا در اين مشغول به کار بوده اين مدت که شما در غرب بافتدر

  .رابطه توضيح دهيد

مناسب، جمله گوشی، ماسک، لباس کارندادن وسائل ايمنی ازيط ايمنی وشراما کارگران غرب بافت نسبت به عدم 

مورد اضافه در همچنينشديم و اين مسائل درگيرمیسرشرکت برغيره هميشه درن توليد وسالمخصوص در های کفش

ه اعتراض جدی وجود داشته اما هيچ وقت ب ها و اين قبيل مسائل کارگری هميشه بگو مگو حقوقکاری اجباری، کسر

   .نشده بودمنجر

مطالبات شما صورت گرفت و خواست و  شروع و در چه رابطه ای اين اعتراضات چه تاريخیعتراضات اخير شما ازا

  ؟چيست

رابطه با بستن کارخانه آغاز شد که کارفرما اعالم شروع شده و اين اعتراض ما در ٨٧ تير ١٦مورخه اعتراضات ما از

 اعتراض زده و خواست در اين رابطه ما در دفاع از حق و حقوق خود دست به. کارخانه را تعطيل خواهد کرد کرد

  .مشخص ما بازگشت به کار بوده است

  ؟ شما چگونه بوده است؟ و شکل اعتراضمراجعه کرده ايد به کدام مراکزبرای دفاع از مطالبات خود تا کنون

 اکثر نهادهای مربوطه منجمله، اداره کار، استانداری کردستان، حفاظت اطالعات نيروی مان به مطالباتما برای دفاع از

ما . ايم مراجعه نموده انتظامی، اداره بازرسی کل کشور و حتی به نماينده شهر سنندج در مجلس شورای اسالمی هم
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آقای نادر محمدی يکی از مسئولين اداره کار و با خويش  ان از جملهجلساتی با مسئولين اداره کار و استانداری کردست

هيات  کار و اقبال پور نماينده استانداری داشته ايم، اما متاسفانه با توجه به اينکه رای رئيس شورای حل اختالف اداره

ردند و در چندين جلسه توجهی نک تشيص، ابقاء به کار کارگران بود اما در شورای حل اختالف به صدور اين رای اصال

از کارفرما دفاع نموده و بدون هيچ دليل موجهی حکم  حضوری و غير حضوری به نفع کارفرما حرف زده شد و عمال

بايد متذکر شوم در جلسه روز اول که جلسه هيئت شورای حل . صادر کردند اخراج کارگران رسمی اين شرکت را

بافت در آن  بود و آنان جلسه را به آن خاطر که ايوبی کارفرمای غربآقای ايوبی در آن شرکت نکرده  اختالف بود،

ديگر دوباره تشکيل شود و اين فرصتی   روز١۵حضور نداشت را به تعويق انداختند و قرار شد که جلسه بعدی، بعد از 

سه تحويل دهد و نهايتا جعلی ميباشد را بر عليه ما آماده کند و در جل بود تا آقای ايوبی بتواند مدارک الزم را که کال

  . نمودبه استناد مدارک جعلی کارفرما، رای اخراج ما را صادر شورای حل اختالف

  .ايم زده مقابل اداره کار و استانداری کردستان چندين بار دست به تجمع ما برای پيگری مطالبات خود، در 

رابطه با معضل ما رسيدگی کرده يا بهتر بگويم درت های شمراکز دولتی به خواسديگر يا استانداری و آيا اداره کار و

  ؟کاری انجام داده اند شما

  . انجام نداده اندتا کنون هيچ کاری برای ماخير

بدست آوردن خواست های خود موفق حقوق کارگران ضايع ميشود، اما دراينکه حق و  شما چرا هميشه با وجودبه نظر

  ؟کارگران به خواستهای خود نميرسندر مواقع و اکث نيستيم

 ربط از صاحبانارگانهای ذيوبه دليل حمايت اداره کار. وق خودحقعدم شناخت حق و موردبه دليل نا آگاهی کارگران در

  .زمان بی کاریو چه درزمان کارهای کارگری، چه در مورد ايجاد تشکلبه دليل بی اطالعی در. داران ايهسرمکارخانه و

  ؟کارگری چيست رابطه با تشکل هایشما درنظر

با تشکل آشنا  با اطالع رسانيهای درست خود،زمان کارمشاغل کارگری درسايرها و رخانهکارگران کا تماممن اگربه نظر

راهی خواهد شد که ، اين آغازآورند ميان خود به وجودزمان مخصوص تشکالت کارگری را درشوند و بتوانند در

مقابل اخراج و يا فشار گران با داشتن تشکل می توانند درزمان کار آنه مسائل حقوقی خود آشنا شده و درکارگران ب

برای همه  ما بايد بتوانيم بحث تشکل و ضرورت ايجاد تشکل کارگری را. حقوق خود دفاع نماينداز کارفرما ايستادگی و

تنها با داشتن . مطالبات کارگری خود دفاع نمايندهيم تا کارگران بتوانند تشکل خود را ايجاد کرده و ازکارگران توضبخ د

  .کنيم منافع مشترک خود دفاعميتوانيم با هبستگی و اتحاد از تشکل واقعی کارگران است که ما

اعتراضات خود موفق شوند بايد چگونه ن درشرايط موجود چيست و برای اينکه کارگراراه کار شما برای برون رفت از

  ؟ کنندعمل

 ايجاد تشکل های کارگری و مبارزه دائمی درراه رسيدن به مطالبات خود؛ اين تنها چاره خالصه تنها راه واقعی،ه طورب

  !.ايجاد تشکل های کارگری. ما کارگران است

اين مجمع شرکت شده است که شما هم درندج برگزارسن کارخانه درکارگران چندگويا مجمع عمومی مشترکی با حضور

  .لطفا در اين رابطه توضيح دهيد ايد داشته

و واحد   است که، اکثريت کارگران يک مرکزو تعريف ساده آن اين دارد مجمع عمومی تعريف خاص خود را اوال



 

 3

عمومی  ه با حضور اکثريت کارگران ميتوان گفت که مجمعداشته باشند اگر اين را قبول کنيم ک کارگری در آن شرکت

و خانه بوديم ماچند نفر از نمايندگان چند کار .ميشود، بايد گفت که ما مجمع عمومی به آن معنای واقعی نداشته ايمگزاربر

گه که چگونگی گرفتن حق و حقوق خود حرف بزنيم که در آن جلسه يک بر هم جمع شده تا برای وضعيت خود ودور

 اين چيزی است که ما از آن اطالع   .شرکت در آن نوشته شده بود به ما دادند و ما آن را امضاه کرديم ها چند نام نماينده

  .کارگران بی معنی ميباشد اکثريته باشد چون مجمع عمومی بدون حضورنکنم اين معنی مجمع عمومی داشتفکرداريم و

  .باشيد مصاحبه، اميدوارم با اتحاد وهمبستگی کارگری در اين مبارزه طبقاتی پيروز با تشکر از حضور شما در اين

  .ايجاد کنيم های واقعی که حامی منافع کارگران باشد را اميدوارم که ما کارگران بتوانيم تشکلشما تشکر کرده ومن هم از

   

  یهای کارگر تشکل کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد

  ١٣٨٧  مهر١٧
http://www.komitteyehamahangi.com 

  komite.hamahangi@gmail.com 


