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١٣٨٧م شهريور يکبيستشنبه پنج                                                                                        یفرهاد شعبان     
    

  .نساجی کردستان، پرريس و فرش غرب بافت  کارخانه٣ حرکت مشترک کارگران تبه مناسب
 در ادامه مبرده ؛ کارخانه نا٣ شماری زيادی از کارگران ، شهريور ماه٢١ شنبه ۵روز بنا به خبرهای رسيده 

ظاهراتی را از مسير پل مردوخ به سمت استانداری کردستان  هفته گذشته خود، در اقدامی مشترک تاعتراضات پيوسته

  .برپا داشتند و در آنجا اجتماع کردند

رخانه و محل کا در"نساجی کردستان"کارخانه يعنی تجمع کارگران ٣هر ت جداگانه هفته گذشته کارگراناعتراضا

ضمن باال  "پرريس"کارگران روزه ٩عتصاب ااستان ومقابل اداره کار در"فرش غرب بافت"استانداری، تجمع کارگران

ه چه دليل اعتراضاتی که خواستها و باذهان دامن زده بود؛ چرا ومبارزاتی اش، اما اين پرسش را دربودن ارزش 

بالوسطه خواهد داشت، مبارزات ديگری تاثيرکدام برقابلش يکی است، پيروزی مبارزه هر يکی است، طرف ممطالباتش

 تربرای جنبش کارگری حياتی اکسيژن شرايط کنونی از در کارگرانمبارزه متحدانهاقدام مشترک وا مهمترهمه اينهازو

  ؟ .ائی نمی زنندفراکارخانه مبارزات هماهنگ ونبش کارگری دست به اقدام مشترک وپيشروان ج کارگران وچرا ؛است

ش پاسخی عملی و مبارزاتی دادند و با هماهنگ کردن  کارخانه به اين پرس٣خوشبحتانه کارگران آگاه و بيدار اين 

 کارخانه درخود ٣اين بدون ترديد حرکت کارگران .  به پيش بردند ديگراعتراضات خود جنبش کارگری ايران را گامی

اش جنبش کارگری ها و مناطق کارگری از تجربه يک پيروزی بشمار می آيد و در صورت تداوم و آموختن ديگر واحد

را در مبارزات خود وارد فاز و مرحله ديگری خواهد کرد و اين پيروزی بنام کارگران و پيشروان جنبش کارگری اين 

  .  کارخانه ثبت خواهد شد٣

 تا بحال شاهد ما. اين حرکت يکی ديگر از دستاوردهای مبارزاتی کارگران و جنبش کارگری کردستان و ايران است

و در گام های پيشرو تر کارگران واحدهای ديگر نمايندگان . ی کارگران از مبارزات همديگر بوده ايمحمايتهای معنو

  اما تاکنون شاهد حرکتجاری به صف اعتراضات ديگر واحدها اعزام داشته اند،خود را برای حمايت از مبارزات 

می در اين جهت است و آن را بايد يک پيروزی  کارخانه فوق گام مه٣اقدام کارگران . فراکارخانه ائی زيادی نبوده ايم

  . با تالش برای ايجاد تشکلهای مستقل کارگری سراسر ی کامل و به سرانجام برسد  پيروزی که بايد.بزرگ بحساب آورد

فعاالنه تر از ديروز به حمايت از بر همه ما فعالين و مدافعين جنبش کارگری ايران در داخل و خارج کشور است که 

       . هماهنگ کارگران ايران بپردازيم و خبر اين پيروزی بزرگ را در سطح وسيعی منعکس کنيمت روبه گسترش ومبارزا

  زنده باد همبستگی مبارزاتی کارگران
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