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"کرمانشاه غرب شکارگران فر" ندگاني از نمایکي ،یگفتگو با کورش محمد   

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢۵شنبه دو                                                                                                                        یدريصباح ح

                                                                                                          
  :مقدمه

و راست جاده را در بر  شويد که چپ هائی می از کرمانشاه به سمت بيستون حرکت می کنيد، خيلی زود متوجه دودکش وقتی که

   .از دورنمايان هستند... نيرو گاه، شهرک صنعتی فرامان و مراکز توليدی پتروشيمی، کارخانه سيمان، چينی کرد،: اند گرفته

امرار معاش، با نيروی جسمی  يک از اين مراکز توليدی که می رسيد متوجه عظمت دستهای انسانهائی می شويد که برای نزديک هر 

  .از آنها، بهره کافی از حاصل زحمت و دسترنج خود نمی برند و فکری، اين چنين نمعمات بزرگی را می سازند، اما بسياری

: از آن بلند نمی شود  کيلومتری که می رسی يک کارخانه بزرگ و قديمی وجود دارد که مدتهاست صدايی١٢تر، به  کمی آن سو

  ".شرکت غرب بافت کرمانشاه"

اگر چه آنها توانسته اند با  .ر بالتکليفی بسر می برند، تعطيل شده و کارگران آن، همچنان د٨٧توليدی از آبان سال  اين مرکز 

اجرائی دولت در استان، بخشی از مطالبات معوقه خود را در يافت کنند، اما  اعتراضات مداوم و طوالنی و کشاکش دائمی با مسئولين

آقای  پرسش هائی را از يگر،در اين رابطه و موضوعات د. مبنی بر راه اندازی مجدد کارخانه هنوز عملی نشده است وعده هايی

   .کردم که متن کامل آن به شرح زير است، طرح کورش محمدی يکی از نمايندگان کارخانه فرش غرب

  " تشکل های کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد"حيدری عضو صباح 

  :متن مصاحبه
  ؟انجام گرفت، برای ما بگوييد چه تاريخی و به چه شکلیاينکه ازاضات کارگران فرش غرب واعترشما، ابتدا ازاز ضمن تشکر.حيدری

پيش از هر چيز از طرف کارگران . گفتگو کنيم من هم از شما متشکرم که اين فرصت را به من دادی که در اين زمينه با هم .محمدی

که برای آگاه کردن کارگران از حقوق واقعی " برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری کميته هماهنگی"ريسندگی و فرش غرب، از 

در پاسخ شما بايد بگويم که . کنم همچنين کمک به ما برای احقاق حقوقمان و اطالع رسانی در اين زمينه تالش می کند، تشکر خود و

در آن .  معترض نبوديم، بلکه از حقوق حقه خود دفاع کرديمکارگران به چيزی ما.  شروع شد٨٢ و ٨١دفاع از حقوق خودمان از سال 

کارخانه به سمت استانداری شروع به   ماه پرداخت نشد و نمايندگان ما نيز اخراج شدند، از محل۶دليل اينکه حقوق ما  سالها به

ف کرده و به کارخانه باز گردانده شورش و اتوبوس های بدون صندلی، ما را متوق اما بين راه، توسط نيروهای ضد. راهپيمائی کرديم

  .مورد تهديد قرار گرفتيم شديم و

در محل های مورد نظر مانند  آمديم و برنامه ريزی دقيق تری را انجام داديم به اين ترتيب که شيفت شب و بعد از ظهربعد از آن 

ين طريق توانستيم هم حقوق های معوقه را به ا. کارخانه کار می کردند استانداری و اداره کار تجمع می کردند و شيفت صبح در

  . دادنمايندگان را به کار برگشت دهيم و هم کارخانه کار می کرد و توليد خود را می دريافت کنيم و هم

  ؟برای کارگران بدنبال داشت  چگونه بود و چه دستاوردی هائی اعتراضات شما بعد از تعطيلی کارخانه در سال گذشتهروند 

تا تجمع در مقابل استانداری، اداره کار  اين چند ماه به اشکال مختلف از ارسال نامه به مسئولين دولتی در تهران و استان گرفته ما طی

 اول اينکه،: اعتراضات ما اين نتايج را در پی داشت. بسته شدن کارخانه اعتراض کرديم و اداره صنايع و تجمع در محل کارخانه به

در اداره کار و تحويل ليست بيمه به اداره  دوم، حاضر به کار کارگران. انه از طرف مسئولين استان مردود شناخته شدبسته شدن کارخ

  مهمی که تا کنون در غرب کشور انجام نشده، تحويل کارخانه از بخش خصوصی به بخش  سوم، کار. تامين اجتماعی استان، ابالغ شد



  . بود از حقوق های معوقه از دولت، پس از تحويل کارخانهبود و چهارم اينکه، گرفتن بخشی دولتی

  ؟ها و مطالبات شان، چيست نظر شما در باره نقش و جايگاه تشکل کارگری در راه رسيدن کارگران به خواسته

، اگر تشکلی بوجود ۶٩ر سال کار وقت و گروه ايشان د  و اتمام آن توسط وزير۶٧پايان جنگ و بحث قانون کار جديد در سال  بعد از  

دار  سرمايه ما اين را خوب می دانيم که. مخالف حکومت می دانستند و بر خورد شديدی با آنها می شد های وهمی آمد آن را وابسته به گر

باعث می اين فشارهای بيش از حد . کارگر فشار می آورد برای بدست آوردن سود بيشتر، حرص و آز زيادی می زند و هميشه به طبقه

داران و نفوذ آنها  سرمايه بدليل سود پرستی. ها کارگران از خود دفاع کنند و تشکل های خود را بسازند شود که در مقابل اين سود جوئی

. خريدش کم می شود و امنيت شغلی آنها بدتر از گذشته شده است در دولت، طبقه کارگر از نظر معيشت و دستمزد روز بروز قدرت

بايد به يکديگر به  داران به ما کارگران، بايد تشکل های واقعی خود را داشته باشيم و در اين راه سرمايه گيری از تعرضپس برای جلو

اگر به . ضروری می کند مسئله بيکاری در کشور است يکی ديگراز داليلی که ضرورت داشتن تشکل را. هر شکل ممکن کمک کنيم

خوبی  حتی حفظ اشتغال موجود نيز به. ه و تالش برای کاهش آن، جز شعار چيز ی نبوده استرفت آمارها توجه کنيم نرخ بيکاری باال

   .صورت نمی گيرد

سيه روزی ها و بی حقوقی ها به  داری عامل همه بايد روز به روز به آگاهی بيشتری برسند و اين را درک کنند که سرمايهکارگران 

ممکن تشکل های مستقل خود را بدون کسب اجازه از کار فرمايان و دولت ايجاد   فرصتآنهاست، بنابر اين بايد ما کارگران در اولين

به اميد آن که همه کارگران . مطالبات خود برسيم  و تجربيات يکديگر در اين زمينه استفاده کنيم تا بتوانيم زودتر به خواسته ها کنيم و از

  .يکپارچه شوند

را جشن می گيرند و مطالبات خود را مطرح می  ت و هر ساله در سراسر جهان، کارگران اين روزاول ماه مه، روز جهانی کارگر اس

  ؟چيست کنند، نظر شما در اين باره

مستقل است سرمايه داران از اين روز وحشت دارند،  يکی از مطالبات ابتدائی طبقه کارگر، برگزاری روز جهانی کارگر به صورت

 برای. آگاهی بيشتری نسبت به حقوق خود می رسند و ضرورت اتحاد را بيشتر درک می کنند  کارگران بهچرا که در چنين روزی

اين مبارزه از يک سو در سطحی ابتدائی  .موقعيت کارگران در ايران را مثال زد  ميتوان  ضرورت برگزاری اين روز به شکل مستقل

ما شاهد اعتراض و اعتصابات کارگری . خود جوش است و تداوم نمی يابداعتراضات  برای طرح مطالبات بوده و از سوی ديگر اين

  . که بدون ارتباط و بدون حمايت از يکديگر شکل گرفته است بوده ايم زيادی

در روز جهانی . کارگری می شود خود بخودی يک راه سخت و طوالنی است که انتهايی مبهم دارد و اين امر باعث افت جنبشمبارزه 

داران را به  حمايت از يکديگر را بيشتر بيا موزند و با همبستگی، سرمايه گران بايد آگاهی متشکل شدن حرکات اعتراضی وکارگر، کار

  . برانندعقب

  .مان بگوييد  توسط کارگران فرش غرب برای٨٨ ارد يبهشت ١١بعنوان آخرين سوال، از برگزاری 

ماه است به بهانه های واهی، درب کارخانه فرش  ٧نی کارگر را جشن گرفتيم که بيش از ما کارگران غرب بافت در حالی روز جها

اين  ما در اين روز در باغ فردوس جمع شده و يکپارچه و متحد عهد بستيم که در مقابل. ايم غرب را بسته و ما بيکار و بی معاش شده

  :مطرح کرديم ان خواسته های خودوضعيت ضد کارگری و اسف بار سکوت نکنيم و مطالبات زير را بعنو

 پرداخت فوری -٣بعنوان مفسد اقتصادی   دستگيری و مجازات صاحب فراری کارخانه-٢باز گشائی هر چه سريعتر کارخانه    -١

  . پرداخت حق بيمه، تا زمانی که مشکالت ما حل شود-۵کارگران   تآمين امنيت شغلی برای همه-۴دستمزدهای معوقه 

  .رکت در اين گفتگو ، بسيار ممنون هستمشبخاطر 

  .من هم از شما تشکر می کنم

  ١٣٨٨خرداد  -یدريصباح ح

   تشکل های کارگری کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد   


