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خصوص اعتصاب کارگران نساجی در  

ج سنندبافت و ريسندگی پرريس کردستان، فرش غرب   
١٣٨٧مهردوم شنبه سه                                                                      )غربنطقه م( ک کمی برای هماهنگتهيکم  
                          

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

ج سنندبافت و ريسندگی پرريس خصوص اعتصاب کارگران نساجی کردستان، فرش غرب در  
 

؛هم طبقه ای های ستمديدهکارگران،   

) سته به بنياد مستضعفان وجانبازانواب(کارگران نساجی کردستان  طی چند روز گذشته ما شاهد اعتراض واعتصابدر 

محوری يعنی تقابل  ی اين اعتراضات واعتصابات حول يک مطالبه. ايم بافت سنندج بوده غرب کارخانه پرريس و فرش

 اين سه معوقه کارگران وسياست های کارفرمايان کارگران در برابر اخراج سازی های گسترده، عدم پرداخت حقوقهای

همگی بياد دارند که در طی چندين سال گذشته ما تجربه چندين اعتصاب  اين کارگران. کارخانه شکل گرفته است

تهديد، زندايی شدن، شالق خوردن وغيره را   هزينه هايی چون اخراج، ضرب وشتم کارگران پرريس، اعتراض و تقبل

کار وجوانی شان،  شان، يعنی نيروی ی زندگی  تنها سرمايهايم و اکنون اين کارگران پس از چندين سال فروش داشته

به ... بظاهر کارگری، ازقبيل خانه کارگر و  بدون هيچ احساس مسئوليتی و بدون هيچ گونه حمايتی از جانب نهادهای

جباری ی دارايی، به صورت ا داران به بانک واداره های کارفرما و سرمايه بدهی های واهی ورشکستگی کارخانه، بهانه

بافت نيز قربانی  کارگران نساجی، پرريس وغرب. کارفرما و سيستم سرمايه داری حامی آن، اخراج می شوند از جانب

اند و زندگی سرشار از رنج و  حاميان سرمايه شده چنين ترفندهای نخ نمايی از جانب ائتالف کار فرمايان سود پرست و

قابل وغير زائد مايه، به عنوان اشيائی  برای صاحبان سر سود آوری و ثروت، کاال  توليد سالها با خستگی شان و و کار  

.زده می شوندکنار مصرف    

های روتين، از اداره  های طوالنی با کارفرما و آزمودن تمامی راه آيا در چنين شرايطی با اينکه کارگران در کشمکش 

نکرده اند  ق قانونی که هيچ گونه جوابی دريافتو استانداری گرفته تا نامه نويسی و تمامی طر کار و تامين اجتماعی

 در شرايط غير انسانی کار برايشان باقی  چاره ای جز اعتصاب آن هم برای دستيابی به ابتدايی ترين حقوق انسانی شان

هايشان از طريق همين کار  مانده است؟ صحبت از دود شدن ساليان دراز عمر انسانهای شريفی است که معيشت خانواده

و طبقه از جامعه را سراغ داريم که اين چنين شکننده زندگی  به راستی آيا کدام قشر.  هم با شرايط استثمار گرانه استآن

دود شود وبه هوا رود؟ اکنون اين   يک اليحه وامضای مدير کارخانه و با اتکا به قوانين کار، وآينده ی نامعلومشان، با

دستيابی به  ز گذشته و با اعتصاب در جلوی استانداری و اداره کار، خواهاناعتراضی شان در چند رو کارگران با تجمع

بايد سهم کوچک اينچنينی از زندگی آنان  حقوق از دست رفته و استمرار کار برای ادامه زندگی شان می باشند وچرا
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زی سرمايه داری سا سياست های خصوصی  بسياری را در پی اعمال سلب شود؟ در ساليان گذشته اين کارگران تجارب

های گرانبها از  در روند مبارزات شان بدست آورده اند و اکنون اين درسها  ترفندهای کارفرمايان اين کارخانه ديگر و

تمامی   جمعی هايی که در اين ميان بدست آمده است حاصل تالش متحدانه طبقاتی، دستاوردها و شکست مبارزات

و از بين شکستن روحيه جمعی طبقه کارگر صاحبان سرمايه، برای های متعددافکنی  هرچند بعضا تفرقه. کارگران است

اند، تجمع و اتحاد متشکل آنان که حول يک خواست مشترک به ميدان آمده  بردن اعتماد به نفس بوجود آمده شان، درحين  

.بول هر شرايط خفت باری وادار کندنخواهند توانست که کارگران را به ق هنوز نتوانسته و  

 کارگران؛
کارگری وظيفه خود می داند که مسئوالنه وفعاالنه ودر حد پتانسيل و  هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های  کميته

حق خواستهای بر پيروزی ومتحقق شدنحق کارگران دفاع کند ورمزبات برتمامی اين خواستها ومطالتوان واقعيش از

داری به خوبی می دانيم که سرمايهوهمه ما. تگی طبقاتی ما کارگران نهفته استساتحاد وهمب، تنها در کارگران وطبقاتی  

. استتشکلی ما نهفتهندگاری وقدرتش درتفرق، جدايی وبی سيستمی است که رمز ما    

 دشمن طبقاتی واحدی به نام سيستم سرمايه داریدردهای مشترک و جهان با تفاوتهای اندکیسراسرتمامی ما در؛کارگران

ما  بدين خاطر کوچکترين زمزمه اعتراض، اعتصاب و اتحاد. انديشند سود به چيزی ديگری نمی انباشتداشته که غير از

پس بر ماست که با تمامی قوا . دبينداز ای از جهان می تواند پشت سرمايه داری با تمامی ارکانش را به لرزه هر گوشهدر

دفاع داردقرارنابودی مرزنواده هايشان درارگران که زندگی ومعيشت خاک ايندخالتگرانه، از مان به صورت  يروینو   

.آمد اين مهم، تنها با اتحاد طبقاتی ما بدست خواهدو   کنيم    
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