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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
ن کردستای کارگران نساجندگاني از نمایکي ی خدرداهللاي با  یمصاحبه بهزاد سهراب  

)صوتی پياده شدهاحبه از روی نواراين مص(  
 

١٣٨٧م شهريور يکبيستشنبه پنج                                                                                       یبهزاد سهراب     
 

هر چيز اگر ممکن است خودتان را برای خوانندگان ، قبل از شما دوست عزيز و گرامیبا عرض سالم خدمت .ابیسهر

. معرفی کنيدما   

 سال در اين مرکز ١٨ َا گر نساجی کردستان هستم که حدودخدری کار با سالم به شما اقای سهرابی، من يدا اهللا . خدری

صورت قراردادی در  و  اکنون به  پيش اخراج  شدم  خدام رسمی بودم که چند سال من  قبال است. مشغول به کارمی باشم

های  من قبال  در قسمت مقدمات بافندگی و بعدا به عنوان مکانيک دستگاه. کارخانه نساجی کردستان مشغول به کار هستم

. شدمبافندگی مشغول به کار بوده که بعد از بستن سالن بافندگی، در قسمت ريسندگی مشغول به  

گران نساجی کردستان و روند چگونکی اين اعتراضات که هنوز ادامه دارد، رابطه با اعتراضات جديد کارممکنه دراگر

.توضيح دهيد  

 ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده ۴خانه  حدود جی کردستان، ما کارگران اين  کاردر رابطه با اعتراضات نسا

 بايد ٨٧ شهريور ٣١اريخ ائی تصميمات  خودش را کتبا  اعالم و عنوان نمود که تا ت ت مديره، طی بخشنامهايم و هيئ

اين يعنی عدم رعايت حق و حقوق کار . گران خود را به امور اداری معرفی و با اين کارخانه تسويه حساب کنندکليه کار

کار فرما ميخواهد با پرداخت يک مبلغ ناچيز . ی کار گرانگران و سوابق آنان و زير پا گذاشتن حقوق شهروندی و صنف

خانه و ما را از کار!!. سويه حساب کندو با توجه به بحران و تورمی که در جامعه وجود دارد با ما کارگران نساجی ت

انه ما در ابتدا به صورت متناوب در داخل کارخ. اعتراضات ما از بدو تصميم هيئت مديره شروع شد. بيرون کنند

خانه تمام شد و در پی بخشنامه صادر شده مبنی بر تسويه م و بعد از اينکه مواد اوليه کاراعتراض خود را شروع کردي

ع خود دفاع های آشکار هيئت مديره، ما تصميم گرفتيم که به طور جدی از مناف حساب با کارگران و با توجه به سياست

. رديمدی کار خانه دست به تجمع زده و به تصميمات هيئت مديره اعتراض کما در مقابل درب وروبرای اولين کار. کنيم

اعتراضات ما حالتی  مرداد ١۵تعطيالت تابستانی يعنی پايان بعد از) اعتراضات ما شروع شد از اول مرداد ماه امسال ( 

انداری، اداره صنايع و جدی به خود گرفت و ما مطالبات و خواست های خودمان را بصورت کتبی به اداره کار، است

صميم گرفتيم که اعتراضات ما ت. آن نگرفته ايمای از تاسفانه تا کنون هيج نتيجهمهای ذی ربط ارسال کرديم و ارگانديگر

 ٢١حقوق خود دفاع کنيم در اين را بطه ما از روز يکشنبه تا امروز که نداری انتقال داده تا بتوانيم ازبه جلو استاخود را 

مقابل استانداری کردستان دست به تجمع ميزنيم و ميخواهيم صدای درروزميباشد که هر روز۵ه مدت ر است بشهريو

اين ماه مبارک رمضان هم و يعنی در .ای عايد ما نشده چ نتيجهاما تا کنون هي!! مسئولين استان برسانيم خود را به گوش   

هايمان حياتی است، مسئولين  ما و خانوده امرار معاش  برای پرداخت حقوق که در آستانه باز گشائی مدارس، نسبت به 
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.اند استان و هيئت مديره کارخانه هيچ اقدامی را صورت نداده  

حين اعتراضات به آن اشاره داريد اگر ممکن است بيشتر شما ميباشد و آنچه که شما درکاردستورمورد مطالباتی که دردر

.کان  مطالبات مشخص خود را  بيان نمائيدتوضيح دهيد و در صورت ام  

ن يکی از آن مطالبات که برای ما ضروری و حياتی است  استمرار کار در محل کارما. ند مطالبه کارگری داريمچما 

 به با اتکافع ما نبوده و کارفرما با توجه وهم به نحتی آن حداقل قوانين کار. ميباشدبعدا دريافت حقوق معوقه  است و

آن جوی باريکی يعنی . ما بگيرداست را ازکارو استمرار ترين حق ما را که کارميخواهد ابتدائیهمين قوانين اداره کار

ر و خواست و پس حياتی ترين شعا.  ما بگيردتفاده کنيم، ميخواهد آن را هم ازحد بخور و نمير ازش اسکه ما ميتوانيم در

م کرد چرا که اين حقخواهي اين مطالبه پا فشاری محل کار خود مان ميباشد و بردر کار و استمرار ادامه کار مطالبه ما   

.ميباشد های ماخواستازيکی ديگرايم که اين هم  فت نکردهدريا ما است که حقوق خود را ۴ان حدود کارگرماآالن  .ماست  

صاحبان سرمايه هستيم، کارگران از طرف سر مايه دارن و شاهد بی حقوقی و پايمال شدن حقوقمان روزما کارگران هر

آن اما گاها ما شاهد دفاع ميکنند، خود حقوق خود اما در شکل پراکنده  آن، ازحقوق روز به اشکال مختلف ازايران هردر

می کنی؟ سد و   بیارزياچه چيز در  شما دليل اين عدم مو فقيت رارسد،اعتراضات به آن نتيجه دلخواه نميهستيم که اين 

چه چيز ميبينی؟موانع را در  

سرما يه داران و صاحبان سرمايه، حرص و طمع سيری ناپذيری . جامعه سرمايه داری استاين سد و موانع در خصلت 

تی به سفره اينها ح. اينها تا آنجا که توان داشته باشند و براشون مقدور باشه هر کاری را بر عليه ما  انجام ميدهند. دارند

. اضافه می کنندما ميگيرند و به سودهای خودشان حداقل  دستمزد بخور و نمير را ازخالی ما دست درازی ميکنن و اين 

های  زياد است که جون انسانمايه داران آنقدرطمع سريعنی حرص و. هيچ جنايتی روی گردان نيستنصاحبان سرمايه از

 قانون اساسی ميخواهند به ۴۴ل و اينان در رابطه با اص. ا هيچ معنی و ارزشی نداردگر و زحمتکش و فقير برای آنهکار

به اين دليل سرمايه داران با هم . گی ما لطمه سنگينی وارد ميکنندطريق ممکن همه چيز را خصوصی کرده و به زند هر  

ما با هم اتحاد و همبستگی  اين است کهم  و دليل اينکه ما بيشتر اوقات موفق نميشي عوض پراکنده ايمما در و متحد هستند

.نداريم  

کارگران بتوانند با همبستگی و اتحاد تا ، وضعيت فعلی  بايد چکار کردبرون رفت ازشما در شرايط موجود برای به نظر

سرمايه گسيخته سيستم  افسارمقابل حاکيميتعتراض کنند و بتوانند توانمند درانسانی اغيربقاتی به اين شرايط اسفناک وط

 داری در جهت دست يابی به منافع خود مبارزه کنند؟

حق و حقوق خودشان را تشخيص بدهند . گران خود و نيروی خودشان را بشناسندمن اينه که  بايد کار و راه کارپيشنهاد

.  بايد با هم اتحاد و همبستگی داشته باشيمبرای رهائی از اين بن بست ما کارگران. و برای رسيدن به آن مبارزه کنند

يعنی در سايه اتحاد و همبستگی است که کارگران به حق و حقوقشان ميرسند خارج از اين اگر کارگران جدا از هم عمل 

د تنها در سايه اتحاد، در سايه با هم بودن و در سايه آگاهی  است که ما به حقوق خو. کنند ما به چيزی دست پيدا نميکنيم

.کارگر بايد به عنوان يک کارگر، به عنوان يک شهروند به حقوق خودش آگاه باشد. می رسيم با اتحاد صد در صد ما  

. گاهانه از آن دفاع خواهد کردآاگر کارگر آگاهی طبقاتی داشته باشد، اگر منافع کارگری خود را بشناسد . موفق ميشيم

ای خود را بهتر درک ميکند و می تواند در راستای  ستوارتر و منافع هم طبقههايش ا آگاه به منافع خود باشد قدمکارگراگر  
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.های استوار و محکمی را بردارد آن مطالبات، گام  

با حرف های شما موافق من هم به عنوان يک کارگر. گوی صميمانه و کارگری شرکت کرديداين گفتاز اينکه دربا تشکر

دنيا ی  خود به اين مناسبات خاتمه دهيم وبستگی و آگاهی طبقاتی است که ما ميتوانيم به نيروی هستم و تنها با اتحاد و هم

ئی شاد و زيبا که ، دنيادرندگی و استثمار از ، دنيائی فارغ مزدیکار نيم، دنيائی فارغ از بردگی ومتفاوتی را جايگزين ک

نساجی  ميخواهند به صورت راهپيمائی يه طرف استانداری چون کارگران . موفق و پيروز باشد. انسانی استشايسته هر

به اميد پيروزی . يرسانمبعد اين مصاحبه را به پايان ميم با آنها هم گام شويم تا ديدارحرکت کنند و برا ی اينکه ما هم بتوان

.جهانیطبقه کار  

 

یبهزاد سهراب  

  ١٣٨٧شهريور  ٢١  پنجشنبه

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

www.komitteyehamahangi.com 

komite.hamahangi@gmail.com 


