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 ايران با  های ده ترين کارخانه سود يکی از  نفر کارگر و ٥٧  با  است  وصیخص   کارخانه ای  پرريس کارخانه

کارخانه های تفاوتی با نرم کار در حقوقی  کارخانه از لحاظ  وضعيت کارگران اين  . پيشرفته  مدرن و دستگاههای

 و رهبران خود دارای اتحادی مستحکم هستند و اين را در کارگری  به يمن فعالين  اما کارگران پرريس. ديگر ندارد

.  روزه خود نشان دادند١٠اعتصاب و تحصن   

رگری مطرح در سطح شهر سنندج در اين کارخانه ووجود ارتباط چهره به چهره و ملموس اين حضور چند فعال کا

مستحکمی بين   به کارگران باعث شد که ارتباط  ساير کارگران و آگاهی بخشی از اين فعالين  و نمايندگان با  فعالين

ر مقابل خواستهای کارگران مبنی د اين اتحاد طبقاتی موجب شده است که کارفرما .  و نمايندگان بوجود آيد کارگران

 محوری ديگر که اساسا  اما خواست. شود  قرارداد کار و غيره تسليم   و طوالنی تر کردن مدت  دستمزد بر افزايش

طرف صاحب اد سهرابی يکی ازنماندگان خود ازتحصن حول آن شکل گرفت اعتراض کارگران به تهديد اخراج بهز

 وابسته   دولتی و ادارات و امنيتی و پليس   نيروی دولتی   با کل رگر پرريس کا۵٧و در اين مصاف، . کارخانه بود

.روبرو شدند  

ژيم دستور اخراج  بهزاد سهرابی سازمانهای امنيتی ر و سخنگويی  مه  اول  حوادث  درپی اصل ماجرا اين است که

 و با  شد اين کار اجرای مامور  کارخانه   و صاحب کردند  هست را صادر مايندگان کارخانه همن از  يکی بهزاد که

خود شعار  نماينده کارگران برای جلوگيری از اخراج.  پای فشرد بهزاد  بر خواست اخراج دلگرمی از حمايت پليس

 بخش زيادی از   توجه اين تحصن.  روز تحصن کردند١٠را مطرح و به مدت  "  اخراج سازی ممنوع "راديکال ، 

شورای تامين نيروهای امنيتی و به دستور اعتصابی با زوربا وجود آن کارگران. کارگران و مردم شهر را جلب کرد

استان و ضرب وشتم وحشيانه کارگران و خانواده و کودکانشان روبرو شده و به عقب نشينی تحميلی کارگران منجر 

. گرديد  

.مقاومت و تالش کارگران پرريس جزئی با شکوه از مبارزه طبقه ما و ستودنی است  

اما صرفنظر از هر توازن قوای نابرابری مبارزه و اعتصاب و تحصن کارگری . توازن قوا حرف زديمما بارها از 

هر مبارزه ای در خود صرفنظر از بزرگی و کوچکی و صرفنظر از پيروزی . هميشه وجود داشته و خواهد داشت

واب گذاشت و کارگران با هريا عقب نشينی پيامی به کارگران و جامعه است که نبايد هيچ تعرض کارفرما را بی ج  

اين تحرکات انسانی فضايی در کل .  و دندان از سطح معيشت و آزاديشان دفاع ميکنند  اندازه زور و توان با چنگ

 رفاه و   و آرزوی که خواست.  و مبارزه زنده است  و انسانهايش  و نشان ميدهد که جامعه جامعه بوجود می آورد

همين تحرکات به ظاهر ناموفق به دشمن نشان ميدهد که نميتواند . نها کشت  در انسا را نميشود  و خوشبختی آزادی

صدا و با خيال راحت انجام دهد زن و مرد و جوان و کارگر را بدون سرو از  و به انسان اعم هر تعرض به جامعه



توازن ی دراين کشمکشهای طبقاتی و اجتماع. اعتراض و نفرت و مقاومت همين مردم روبروشوداينکه با خشم وجز

.قوايی نابرابر انجام شده و ميشود و تعطيل ناپذيراست  

طول عمر تصميم به مبارزه و ايستادگی و مقاومت کارگران با هر اندازه نيروکه دارند، در مقابل تعرض کارفرما به 

اهد ر ميخوسرمايه دار سود بيشتر و کارگر زندگی انسانی ت. ی نظام بردگی مزدی استتطبقه کارگر است و جزو ذا

به ميدان آمدن کل  دفاع از شغل و سطح معيشتش منتظرهيچ بخش کارگری برای. دارندو اين دو در تقابل با هم قرار

اعتصاب هر بخش ولو کوچک کارگران را بايد ستود ودست رهبران و فعالين مبارزات کارگران . طبقه اش نميشود

.را بايد فشرد  

  تناب ناپذير نيستعقب نشينی تحميلی به کارگران اج

 قرار ميگرفتند،   اسفندياری صاحب کارخانه و کارگران در مقابل هم در اعتصاب اخير کارگران پرريس، اگر تنها

. که در مقابل خواستهای رفاهيشان هميشه تسليم بوده استنيکما ا. فرود ميآورد و تسليم ميشدبدون شک کارفرما سر 

وجود اين رهبران دارد، به  وحضوری که سرمايه دار و دولتش ازی و وحشتاما زمانی پای رهبران و فعالين کارگر

ا زمانی که در کارخانه است و کارفرما و حاميانش ميدانند که رهبر کارگری ت. ميان ميآيد مساله ديگر متفاوت است

اين رهبران کارگران را ازهم نها ميگيرد وآرهبری را ازواقع هم ابزار اين فعالين دربا اخراج .ميکند رهبر استکار

در اين شرايط، ما ميبينيم که . ما اين پديده را در اعتصاب کارگران شرکت واحد هم شاهد بوديم. ميکند خود محروم 

همگی به حمايت از اسفندياری انتظامی، استانداری و سازمان کاردر مقابل کارگران پرريس سيستم امنيتی ، نيروی 

برو بوده همه اعتصابات سالهای اخير در سنندج و در سراسر ايران با آن رو. رابری است ناب  و اين نيروی .شتافتند

مانند کارگران  و يا حتی بخش بزرگترمانند پرريس  کارگری  صنف کوچک   يک مقابلدر  را بکنيد  تصورش. اند

ر گرفته و صف قرا  و اداری رژيم   و ارگانهای سياسی  دولتی و پليسی شرکت واحد با وجود تشکلشان، کل سيستم

يک بخش   مسلح درمقابل   و متشکل و تا دندان  در يک صف متحد  سرمايه داری  سيستم به معنايی کل. بسته است

 وعقب نشينی مبارزه بخشهای نابرابری است که شکست اين توازن قوای .  کارگر قرار ميگيرد کوچک از کل طبقه

.جدا جدای کارگران را نتيجه داده است  

.  اعتصاب بخشهای جدا جدای کارگری و عقب نشينی و يا تحمل شکست بايد روزی پايان يابداما سيکل مبارزه و

توازن تغييروگامی به جلوتروما برای رسيدن به دوره ای ديگر. عقب نشينی تحميلی به کارگران اجتناب ناپذير نيست

.و برای حل آن کوشيداين موانع را بايد ديد و شناخت . قوای کنونی با موانع جدی روبرو هستيم   

.  مساله و مانع جدی اين است که طبقه کارگر از تشکل صنفی و منطقه ای و سراسری خود محروم شده استاولين

. اين معضل جواب ميخواهد  

کارگران شرکت واحد پرپر  در حاليکه . وجود ندارد  مبارزاتی   اينکه بين بخشهای مختلف کارگری همبستگی دوم

دستشان به کاله خود  و شهرداريها   و ذوب آهن و ماشين سازيها  و پااليشگاهها يا پتروشيمیميشوند کارگر نفت و 

رفاهيات کارگری بزرگ يا کوچک ازهيچ بخش و مرکزدربرای کسی کالهی باقی نمانده وحاليست که اين دراست و

 اخراج همکارانش قد علم کرده، مقابل قرارداد موقت کار وکارگر پرريس به تنهايی در.  نيستو امنيت شغلی خبری

درحاليکه کارگران خبازيهای سنندج و خياطان و نساجيها و شهرداريها و شهرک صنعتی و غيره ساکت و تماشاچی 



 و دستمزد مکفی و امنيت   کارگری از امنيت شغلی و رفاه  است که در هيچکدام از اين بخشهای و اين در حالی. اند

.محيط کار خبری نيست  

نظر ما از. هماهنگی مبارزاتی وجود نداردانجام ميان فعالين و رهبران کارگری بخشهای مختلف اتحاد و  و سرسوم

. دی و اساسی استجقيه کمبودها در گرو حل اين معضل حل ب. شاه کليد حل اين معضالت و موانع اين آخری است

 و سنديکا و هياتهای  به خود صاحب شورا نميشوند، خود  که کارگران خود بخود متشکل و متحد ما ميدانيم چرا که،

بخودی بوجود  وخودميدانيم که همبستگی مبارزاتی بين بخشهای مختلف کارگری بطوراتوماتيک . نميشوند نمايندگی

 را بهم وصل کند و آن حلقه، شبکه فعالين و رهبران آشنا بهم و متحد و هماهنگ ميان  حلقه ای بايد اينها... و. نميآيد

  .کارگران است

ران کارگری مورد اعتماد شکی نيست که هر بخش کارگری و هر مرکزبزرگ و يا کوچک کار دارای فعالين و رهب

حالی که دست کارفرماها در. دست همديگر نيستمختلف درهبران کارگران مراکزن فعالين و راما دست اي.خود است

 پبوسته   و بهم  به مصاف لشکر متحد ما جدا جدا و گردانهای طبقه   واحدها .و مدافعان دولتيشان در دست هم هست

اما اين مصاف غير قابل .  پيروزی در اين جنگ نابرابر مشکل و گاها غيرممکن استدشمن ميروند و مسلم است که

بايد از جايی .  را تضمين نمودمساله اين است که بايد اين درد را کمتر کرد و پيروزی.  و اجتناب ناپذير است تعطيل

 صنايع و  کليدی مراکز بخصوص در  و رهبران کارگران عالين است که ف اينجااز اين شروع  امروز وکرد  شروع 

.بايد از جايی شروع کرد. خدمات دستشان را در دست همديگر بگذارند  

برای اولين . استمبارزات کارگری اين شهرآن نقاط عطف درسنندج يکی ازد کميته برگزاری اول مه امسال درايجا

مه روز دريک اقدام مشترک وهماهنگ به استقبال اول ) اگر چه نه تمام بخشها( عالين کارگری بخشهای مختلف فبار

جای  و هنوز   بود اين اتحاد گوشه ای از اين تازه . يش گذاشتند نما اتحاد کارگری را به جلوه ای از  و کارگر رفتند

 و غيره در اين اتحاد  و کارگران خدمات شهری ی  و شهرک صنعت  ديگر مانند خبازان نمايندگان و فعالين بخشهای

.اما همين اندازه تالش برای متحد شدن و به ميدان آوردن کارگران تجربه ای بسيار گرانبها است. طبقاتی خالی بود  

 ممکن بود اگر حلقه و شبکه ای از فعالين کارگری اين شهر با  پيروزی تحصن و اعتصاب کارگران پرريس سنندج

همين فعالين ميتوانستند هر کدام در محل و مرکز کار خود حمايت کارگران . دست همديگر بودستشان درهم آشنا و د

  بزنند،   دست  حمايت  به نشانه  دقيقه ای١٠و يا   ۵  به اعتصاب ميتوانستند  . کنند جلب   پرريس  را از اعتصاب

 به  ريس بفرستند، ميتوانستندکارگران پر را به ميان   بنويسند، ميتوانستند نمايندگانشان توانستند نامه پشتيبانی می

گرفته نشود با اعتراض  پرريس کارخانه در اخراج اگر جلو بدهند که دولتی هشدار  و مقامات   پرريس مایکارفر

درب سررا بر" اخراج کارگران ممنوع"کاد ميتوانستند پال. روبرو خواهندشدسطح کليه کارگران شهردستجمعی در

صورت بگيرد باز و شرط اينکه اين کار. ارهای ديگرندوق حمايت مالی بگذارند و خيلی ککارخانه شان بکوبند، ص

. سطح يک شهر با هم است رفاقت و اتحاد فعالين کارگری درهمان آشنانی و  

بايد گردانهای متفرق و جدا از هم .  را بايد سازمان داد  طبقاتی  و اين همبستگی  و همدلی و همکاری رفاقت اين 

راه .  لشکر متحد کارگران تبديل کرد، بايد جبهه های نبرد طبقه کارگر را با دشمن متحد، يکی کرد  بهرا کارگری 

.ديگری وجود ندارد  



طبقه کارگر . هنوز اتحاد رهبران کارگری در سطح يک شهر کافی نيست. تازه اين هنوز فقط يک گام به جلو است

 دراز شوند از   از همه سو به طرف هم  دستها بايد . دارد کارگری نياز  و فعالين  به اتحادی سراسری از رهبران

يها و از کارگران نفت جنوب تا ج و ماشين سازيها و نسا پااليشگاهها تا کارگران  کارگران شرکت واحد سنديکای

.نبايد منتظر همديگر بود. بايد از جايی شروع کرد. تراکتور سازی تبريز و غيره   

ری که  صدای هر بخش کارگ بايد کاری کرد که. مه سنندج را بايد گسترش داد  سنت و تجربه فعالين کارگری اول

مديا طبقه کارگر را از. وسيعا پخش شودخبرها سريعا و . همه کارخانه ها انعکاس يابدبه مبارزه ای دست ميزند در

اده اند بايد اين  را در دست هم قرار د شبکه های محافل رهبران کارگری که دستشان. و مطبوعات محروم کرده اند

حتی به هنگام تدارک اعتصاب بايد بتواند گوشی تلفن را بردارد وهمان آغازفعال کارگری پرريس از. کنندا پرخال ر

 کارگری در ايران را  و دوست و رفيق و همکار خود در مراکز ديگر کارگری در شهر خود و ديگر مراکز بزرگ

 هماهنگی بخواهد تا بهنگام شروع مبارزه و تحصن و اعتصاب زنگها مشورت کند، همبستگی و. در جريان بگذارد

 ما در جدال با سرمايه  و همسرنوشتهای طبقه ای  در همه کارخانه ها به صدا در آيند و خبر بدهند که بخشی از هم

.تنهايش نميگذاريم. حريص و مدافعانش استدار  

تشکل کارگری هم به دنبالش خواهد آمد و طبقه کارگر دارای اگر اين اتفاق بيفتد، اگر اين گام اساسی برداشته شود، 

غول خفته طبقه ميآورند وراها و سنديکاها سر برشو. تشکل صنفی و محلی و منطقه ای و سراسری خود خواهد شد

 و برابری و رفاه و خوشبختی به کل   و بشارت آزادی  و با حضورش مژده می آيد ما به صحنه جدالهای اجتماعی 

  .يدهدجامعه م

دامنگير کارگران و  نخواهی  که خواهی   مساله ای جلب کنيم  را به که توجه فعالين کارگری  در پايان مفيد ميدانيم 

 و فرقه ای   چپ سنتی در جريان تحصن کارگران پرريس نيز از جانب کسانی که حامل روشهای. مبارزه شان است

.  از زور و توان اين بخش کوچک کارگری خارج استهستند تالشهايی شد که اين مبارزه را به جايی بکشانند که

 به خودی خود مبارزه ای کافی نيست و اگر به خيابان کشيده نشود و شهر شلوغ نشود  برای اينها اعتصاب و تحصن

 و رهبران کارگری بايد در اين موارد فعالين. و اجتماعی بيخبرند اينها از مکانيزم مبارزات کارگری . بی فايده است

و تحميل اين   و چه در جريان اين کار، امکان نفوذ  و اعتراض  تدارک يک اعتصاب   به هنگام  باشند که چههشيار

 مبارزات غتفاده تبليغاتی فرقه ای رفتن سرا شدن و يا اسبا هدف شلوغ.  را ندهند  و غيرکارگری  فرقه ای روشهای

. کارگری و اجتماعی ، سم است و بايد جلو آن را گرفت  

  انور عبدیبهنام سروری،

٨٥ شهريور ٢٤  

ناتحاد بين اللملی در حمايت از کارگران در ايرا:  سايتمنبع  

 


