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 مصاحبه آژانس ايران خبر با جعفر عظيم زاده 

     
   ١٣٨٧مرداد وم  سشنبه بيستچهار                                                                                   ايران خبرآژانس 

                                                              
ران خبر باي آژانس ایمصاحبه اختصاص  

"راني آزاد کارگران اهي اتحادرهي مدئتي هسي رئ،آقای جعفر عظيم زاده"  

 
 آه به یفرصتمارا برای مصاحبه پذيرفتيد وازنكه دعوت ياآقای عظيم زاده خيلی ممنون از

  خوانندگانیهنمان را براي آارگران زحمتكش میدردها گوشه هايی از  نيم داديد تا بتوا ا م

ميكنيت تشكر مي نهایم بيت بازگو آنيسا .    

مانيبرا ديبر یش ميپ ه ين اتحادي آه درايیتهايفعال اهداف و  ازیخواستم آميابتدا م  در-١  

.دييبگو  

کارگری با ايجاد تشکل دنبال آن که هر واقع همان هدفی استايجاد اين اتحاديه درهدف ما از

اين آن هدفی است که آنجا که خود کارگران اقدام . است يعنی متشکل و متحدن شدن برای دستيابی به يک زندگی انسانی

.مقوله نيست ايناعضا آن، خارج از ما هم با توجه به شکل دهندگان واتحاديه. ميکنند بدنبال آن هستندبه ايجاد تشکل   

کارگران هميشه در يک کشمکش دائمی با صاحبان سرمايه بسر می برند و تالش برای بردن سهم بيشتر از توليد ببينيد، 

 است هر چه ثروت برای برخورداری از يک زندگی مرفه، بخشی از تالش دائمی آنان در اين کشمکش است و طبيعی

.دست پيدا کنندند شد به خواست ها ومطالبات خودزقادرخواهاين کشمکش قدرت بيشتری داشته باشند به همان اندازه نيدر   

در جامعه سرمايه داری کارگران توليد کنندگان تمامی ثروتها و نعمات موجود هستند اما آنان به مثابه توليد کنندگان اين 

روت ثروت و بمثابه اکثريت عظيم انسانها، از اين نعمات محروم هستند چرا که صاحبان سرمايه و طبقه ای که کل ث

دست آنهاست به دليل قدرت اقتصادی شان، قدرت دولتی را نيز در دستان خود متمرکز کرده و اين وضعيت دراجتماعی  

.به آنان قدرتی صد چنان بخشيده است    

به عبارتی طبقه سرمايه دار خود را در قالب دولت متشکل کرده و با اتکا به اين قدرت متشکل خود، قادر شده است برده 

دولت در نظام سرمايه داری در قالب سه قوه مجريه و مقننه و قضائيه با . ن شرايط را بر کارگران تحميل کندوارتري

اين امر و فهم . اساسا ابزار اعمال قدرت صاحبان سرمايه و طبقه سرمايه دار است... داشتن سازمان زندانها و پليس و 

 هر جا کارگری اعتراضی ميکند بالفاصله با نيروی سرکوب آن چيز پيچيده ای نيست چرا که همين امروز ما شاهديم

کارفرمای نيشکر هفت تپه و الستيک البرز و نساجی کردستان و صدها و هزاران کارفرما دستمزد . دولتی مواجه ميشود

هی زير خط فقر کارگران را ماهها پرداخت نميکنند و تمام هست و نيست و زندگی آنان و خانواده هايشان را به تبا

وقت به اين وضعيت اعتراض ميکند بالفاصله نه مستقيم با کارفرما بلکه با نيروی سرکوب  و آن وقت کارگرهرميکشانند  
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.دولتی و زندان و غيره مواجه ميشود  

بنا بر اين در مواجه با اين وضعيت کارگر نيز بايد خود را متشکل کند تا قادر شود با اتکا به قدرت سازمانيافته اش از 

ما که ثروت و دولت و قدرت اقتصادی نداريم، اما در عوض ميليونها نفر .  حيات انسانی خود به دفاع بر خيزدحق

هستيم در مقابل اقليتی ناچيز، که اگر خود را متشکل کنيم و آنرا ظرفی برای متحد شدن خود قرار دهيم آنوقت خواهيم 

 های روزمره ما هم بر همين مبناست و تابعی است از اينتوانست وضعيت تحميل شده بر خود را عقب بزنيم، فعاليت

به عنوان حسن ختام پاسخ به اين سوال. دفاع از حقوق کارگران قابل مشاهده است روزمره ما درفعاليتهاینگرش، که در  

)ران استاساسنامه، اتحاديه آزاد کارگران ايدر" اتحاديه"منظوراز: (  استاساسنامه چنين ما درشما، اهداف اتحاديه    

ه خود را ظرفی برای رسيدن تمامی کارگران ايران به خواسته هايشان ميداند و هدف آن حصول يک زندگی ياتحاد" 

در اين راستا اتحاديه تالش خواهد کرد با . استبرای طبقه کارگرانداردها و پيشرفتهای امروزی بشرانسانی مطابق با است

يک بعد را برای رسيدن به مطالباتشان درمبارزات جاری آنانخود،ليدی درمتشکل کردن کارگران رشته های مختلف تو  

".سراسری متحد و يکپارچه کند    

اعتراضاتو اعتصاب ها با موج چرا  ست؟ياست چ نرايآارگران اريبانگيگر  آه یمشكالت و  معضالت ن ي عمده تر-٢  

.ميران روبرو هستيا دریپ دری پیآارگر    

در اين زمينه اگر بخواهی راجع به دستمزد .  ايران مملو از مشکالت و معضالت عمده استکل زندگی کارگران در

صحبت کنی خود به تنهايی برای نابودی و تباهی زندگی کارگر کافی است، اگر بخواهی راجع به امنيت شغلی صحبت 

. صحبت کنی باز هم چنين استکنی باز هم وضعيت به همين منوال است، اگر بخواهی راجع به بيمه و تامين اجتماعی 

 و معضالتی که امروزه ، بطور خالصه بايد بگويم مشکالت.... هم وضعيتصحبت کنی بازراجع به قراردادهای کاراگر

و تباهی زندگی اش کافیای بدبختی و بی حقوقی مطلق کارگرکدام به تنهايی برايران با آنها مواجه هستند هرکارگران در  

.است    

تصور کن، کارگران يک کشور همه اين معضالت و مشکالت را يکجا داشته باشند که در مورد کارگران حاال شما 

ايران وضعيت به همين منوال است و دقيقا به همين دليل است که ما روزی را در ايران شاهد نيستيم که در آن روز دهها 

نيد تازه همين اخبار موجود تنها منعکس کننده کافی است شما سری به اخبار بز. اعتصاب و اعتراض کارگری رخ ندهد  

.بخش کوچکی از اعتراضات کارگران است  

در کشوری که بر عليه کارگر، که تالش کرده روز خود را گرامی بدارد حکم شالق صادر ميکنند و هر کارگری 

ا بدست صاحب سرمايهبر سرش ميزنند و و تمام هست و نيست وی ر از گرسنگی و فالکت در می آيد با باتوم  صدايش  

.سپرده اند کامال طبيعی است که هر روزه دهها اعتراض رخ بدهد    

ايران کشوری است که طی يک قرن . االن ديگر دوران برده داری نيست، در عين حال ايران افغانستان و اتيوپی نيست

 مطلق بر کارگر نميتواند طبيعی است که در چنين کشوری تحميل بردگی. دو انقالب بزرگ را پشت سر گذاشته است

با عکس العمل کارگران مواجه خواهد شد،) که دارد صورت می گيرد (صورت بگيرد،  ممکن شود و اگر چنين تالشی   

.که دارد مواجه ميشود و ما هر روزه شاهد دهها اعتراض کارگری هستيم    

ست؟ بطور ين اخراج ها چي ایلل اصلد عيكنيفكر م,  سابقه است ی در حال حاضر بی موج اخراج آارگران قرارداد-٣
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یانبوه  ...آاوه و صندوق نسوزی آارگر اخراج٧٠ايم و يهستال سمنان روبروي رویآارخانه آاشآارگر١۵٠مثال ما با   

.دي را هم خودتان مثال بزنیگري دید نمونه هايگر اگر بتواني دیمثال ها    

اخراجها تالش سرمايه داری ايران برای تضمين حداکثر سود و ببيند به نظر من در پايه ای ترين سطح علت اصلی اين 

در سيستم سرمايه داری بقا و ماندگاری، بقای کارگر و انسان نيست وقتی صحبت از . به اين معنا تالشی است برای بقا

ت در نظام سرمايه داری حاکميت سود تعيين کننده همه چيز است و سرنوش. بقاست، بقای سود آوری سرمايه است

به همين دليل هر وقت اين سود افت کند سرمايه دار تالش ميکند افت سود خود را بر روی گرده . انسانها را رقم ميزند

کارگر سر ريز کند و چه ابزاری در اين ميان بهتر از اخراج برای تضمين سود آوری سرمايه است؟ چه ابزاری برای 

  عظيم بيکاران از طريق اخراج سازی هاست، و آيا در نبود لشکرتامين بقای سود آوری سرمايه بهتر از ايجاد لشکر

ری که دلشان خواستپايين ترين حد ممکن بپردازند و يا هر طوزدها را درهستند دستمعظيم بيکاران سرمايه داران قادر  

.بنددبداد قراربا کارگر    

ن، متضمن دست باال پيدا کردن صاحبان در واقع اخراج و بيکار سازی و ايجاد لشکر هر چه عظيم تری از بيکارا

طبيعی است که در غياب لشکر عظيمی از بيکاران . سرمايه برای تحميل قرارداد و دستمزد دلخواه بر کارگر است

به اين معنا بيکار سازی و اخراج نه نتيجه وجود . صاحب سرمايه قادر نشود شرايط دلخواهش را بر کارگر تحميل کند

اخراجافت سود آن است که از طريق  نتيجه بحران ذاتی سرمايه داری وريکه بعضا گفته ميشود بلکهمديران نااليق آنطو  

.و بيکار سازی قادر ميشود شرايط مناسب تضمين سود خود را بر کارگر تحميل کند    

ر ايران سود از طرف ديگر و در ارتباط با اين بحث پايه ای که خدمتتان عرض کردم از آنجا که سيستم سرمايه داری د

آوری اش تماما متکی بر نيروی کار ارزان است، همين امر مسئله اخراج و بيکار سازی را به اصلی ترين اولويت 

ميشود همچنانکه شاهديم برده وارترين شرايطاينجاست که قادرازتن ارزش نيروی کار تبديل ميکند وبرای پايين نگه داش  

.را بر کارگر تحميل کند    

 ساعت کار ميکنند اگر از اينجا به مسئله ١٢ران خودرو و صدها کارخانه ديگر بصورت اجباری روزانه کارگران اي

نيروی کار نياز است، . نگاه کنی می بينی که مسئله بيکاری در ايران آنطور که از تريبونهای رسمی بيان ميشود، نيست

 ساعت آنها را ١٢ه،  ساعت کار روزان٨ر برای ايران خودرو و صدها مرکز توليدی و صنعتی به جای استخدام کارگ

ميکنند تا لشکر هر چه عظيم تری از بيکاران را برای تحميل شرايط مناسب تر تضمين سود خود در اختياروادار به کار  

.داشته باشند    

 کم سو د ده که البته در رابطه با علل افزايش اخراج سازيها نکات مهم ديگری نيز از قبيل سياست تعطيلی کارخانه های

برنامه های ارائه شده بانک جهانی برای تمامی کشورهای جهان است و امروزه در ايران در حال اجراست نيز وجود از

دارد که در اينجا به دليل ذيق وقت به اين مسئله و ساير داليل افزايش اخراج سازيها مانند پيشرفت تکنولوژی توليد که 

و نوسازی صنايع در حال انجامساختارايران اين پروسه تحت عنوان تغييرد و امروزه در نيروی کار کمتری را نياز دار  

.شدن است، نمی پردازم    

واقع تابعی  رابطه با اخراج و بيکار سازی دراما يک نکته را تاکيد می کنم و آن اين است که تمامی داليل موجود در

سرنوشت انسانها، يعنی توليد برای سود، سود بر حاکميت  يعنی . مورد سرمايه داری عرض کردماست از نکاتی که در  
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.يعنی پيشرفت تکنولوژی برای سود، يعنی همه چيز برای تضمين سود سرمايه و نه رفاه و آسايش انسانها    

 ی براميده مواجه بوده اين پديا تا بحال با اين وسعت آينكه با ايد و اييمان از مشكالت آارگران روزمزد بگوي برای آم-٤

اد ي زیلي دارند آه تعداد آنها خیادين بابت مشكالت زيام آه ازيران تابلو مواجه هستيمثال با آارگران روزمزد آارخانه ا

ی میباق آارگران یتيت معشي و وضعیزندگ دریراتيچه تاثو  را به دنبال خواهند داشتيیامدهاين مشكالت چه پيشده، ا  

.گذارد    

ن علی العموم صحبت کرديم اما طرح معضالت و مشکالت کارگران لزوما به اين معنا نيست از مشکالت کارگران ايرا

اينکه تمامی کارگران ايران در شرايط برده . که در همه رشته های توليدی و همه جا اين مشکالت به يک اندازه است

کارگران وجود يط بخشهايی از واری مشغول کار و زيست هستند يک واقعيت انکار ناپذير است اما در دل همين شرا

جمله اين کارگران ميتوان به کارگران روز مزد درو برده وار تری دارند ازو زيست به مراتب بدتردارند که شرايط کار  

.اشاره کرد... ، کارگران زن، کارگران مهاجر و کودکان کار و...بخش خدمات و ساختمان و    

عی مشمول حال آنان نيست و ی مشغول به کار هستند، هيچ گونه تامين اجتماکارگران روزمزد تماما در بی حقوقی مطلق

کاری  ماه کار نداشته باشند و در ايام بي٦بکنند دستمزد ميگيرند، اين کارگران در سال شايد بيش از روزی که کارفقط در

فروشگاهها و شرکتهای خصوصی حتی  از کارگران، زنان شاغل دررابطه با اين بخشدر. دستمزدی دريافت نميکنند

ا شرايط بدتری دارند اينان با نصف دستمزد تصويب شده توسط شورای عالی کار، کار ميکنند و کسی نيست بگويد چر

صددر ۵٠ميتوان گفت به جرات . است ميکنند به همين منوال  ايران کارنيز که دروضعيت کارگران مهاجر. چنين است  

.ستين  آنانمشمول حال ...ستند که هيچگونه تامين اجتماعی وکارگران هايران اين دسته ازدريروی کارن    

هر چند که . زمان دلشان بخواهد اين کارگران را از کار بيرون ميکنند و دست آنان هيچ جا بند نيستکارفرمايان هر

. ا با اينهمه تفاوتهايی ميان کارگران روزمزد و آنان وجود داردساير کارگران در ايران نيز وضعيت مشابهی دارند ام

مثال کارگران حقوق بگير که بصورت ماهيانه دستمزد دريافت ميکنند بهر حال ميتوانند در صورت بيکاری و اخراج، 

اضات بمدت يکی دوسال، بسته به سابقه کارشان به بيمه بيکاری وصل شوند و يا در ادارات کار و از طريق اعتر

البته اين به اين . جمعی، کارفرمايان را تحت فشار بگذارند اما در رابطه با کارگران روزمزد چنين چيزی وجود ندارد

کمتر بدبخت بودن بهتر از بيشتر بدبخت بدبخت اند ونميکنند کمتره بصورت روزمزد کارمعنا نيست که گويا کارگرانی ک

اندازه هم که کم باشد ضد انسانیجای آورند، بدبختی و بی حقوقی هربه شکرنمازبودن است و بايد اين دسته از کارگران   

.است و بايد با آن مقابله کرد    

شما فکر ميکنيد تن فروشی، سرقت، . تبعات و پيامدهای وجود چنين وضعيتی نيز در يک جامعه کامال روشن است

دهها معضل ديگر دون شان انسان ناشی از چيست؟ وجود قاچاق مواد مخدر، اعتياد به مواد مخدر و قتل و آدمکشی و 

 درصد مردم ايران ناشی از چيست؟ دعواهای منجر به قتل و اختالفات شديد خانوادگی و ٩٠اضطراب و استرس در 

 درصد آحاد جامعه ٨٠قوقی آيا به جز ناشی از فقر و فالکت و بی ح. طالق و کودکان کار محصول چه چيزی است

تامين يک زندگی انسانی وجود نداشته باشد آيا ميتوان انتظار داشت انسانها دارایحداقلی از ای که رفاه وجامعهدر. است  

.سالمت جسمی و روحی باشند و پديده های دون شان انسان در آن گسترش پيدا نکنند    

 آمار کودکان کار و زنان تن شما اگر آمار طالق، آدمکشی، اعتياد به مواد مخدر، سرقت و بويژه سرقتهای منجر به قتل،



 

 5

فروش را توام با آمار مربوط به سطح زندگی کارگران در بيست سال پيش با امروز را در کنار هم بگذاريد و مقايسه 

زندگی طبقه کارگر که اکثريت عظيم مردم را تشکيل ميدهند بی حقوقی کارگران و تاثير آن برکنيد کامال به عمق تبعات  

.پی خواهيد برد    

   آند؟یفا مين سنخ از مشكالت و معضالت اي در روند بهبود ایه شما چه نقشي اتحاد-۵

بعات و پيامدهای بهبود ت نميتواند بطور مستقيم تاثيری دراساسا بلکه هيچ تشکل کارگری ديگری نيزنه تنها اتحاديه ما

ی، پديده کودکان کار و ن فروشی، بی خانمانبی حقوقی کارگران مانند قاچاق و اعتياد به مواد مخدر، تاجتماعی ناشی از

ی از مناسبات نابرابری است که هر چيز ناشود اين مسائل در يک جامعه قبل ازچرا که وج. اين دست ايفا کندمصائبی از

ریبطوميزنند، پا فالکت دست ووفقرعظيم مردم در اکثريتشده وتمرکزمدست اقليتی ناچيز ثروت جامعه دراساس آن،بر  

.هم تنيده شده است با هستی اکثريت عظيم کارگران دردرماندگی دائمی برای گذران زندگیکه استيصال و    

ئمی و امعه است و بطور داج خود مولد اين مصائب و معضالت درآنم سرمايه داری و مناسبات حاکم بربه عبارتی نظا

برای رسيدن کارگران به طريق مبارزه  فقط از  اتحاديه مامعنیبه اين . اراده من و شما آنها را باز توليد ميکند خارج از  

.حقوق انسانی شان است که ميتواند در بهبود و خاتمه دادن به اين مصائب و معضالت نقش ايفا کند  

اجتماعی کارگران دفاع ميکنند و حقوق صنفی وآنجا که ازود تشکلهای کارگری ازميتوان مدعی شد وجاين منظراز

  و نعمت را نصيب طبقه کارگر کنند، ثروت چه بيشتری از توليدهر ظرف سازمانيافته کارگران سهم بمثابه ارند تالش د

.ميتوانند در عقب راندن اين معضالت به طور غير مستقيم نقش ايفا کنند    

 مصائبی است که به طور خالصه بايد بگويم تامين رفاه و شادی انسانها تنها سد قابل اتکا در برابر گسترش و تعميق

..  پديده کودکان کار وامروزه در اشکال گوناگون از قبيل قاچاق و اعتياد به مواد مخدر، تن فروشی، بی خانمانی،

جامعه ما شده است و فلسفه وجودی اتحاديه ما نيز اساسا تالش و مبارزه برای بدست آوردن باالترين استانداردگريبانگير  

. استررگتامين و آسايش برای طبقه کا    

درجه ای که به نقطه اميدی برای کارگران جهت دفاع از حقوق انسانی شان تبديل شود به سوی ديگر اتحاديه ما به هراز

داشتن . ميان آنان برای داشتن يک زندگی انسانی، رخت بر خواهد بست هم استيصال و درماندگی موجود درهمان ميزان

 کارگران عضو اتحاديه درجه بااليی در ميان اعضای اتحاديه ما وجود دارد برایاميد برای تغيير وضعيت موجود که به 

  اين معضالت هر روزه داريمراندن عقب به اين معنی ما در. ائب و معضالتغرق شدن به اين مصبرابر سدی است در

.نقش ايفا می کنيم    

ات خودشان گله مندند  دولت نسبت به اعتراضی پاسخیم عمده آنها به بيني نشی از آارگران میلي صحبت خی پای وقت-٦

ا در حال حاضرين سوال آيحق و حقوق خودش دفاع آند؟ به عنوان آخرد ازيباآارگرك يط چگونه ين شراياشما در بنظر  

؟برديمزندان وبازداشت به سر دری آسین آارگريفعالاز    

اعتراضات کارگران و خواستهای آنان بی پاسخ و بی تفاوت برابرتنها در  اکثريت کارگران دولت نه و من ببينيد به نظر  

.است بلکه خود اهرمی است در دفاع از منافع کارفرمايان  

خارج از اين " دولت"در کشور ما نيز مقوله . اين زمينه و نقش دولت در پاسخ سوال اول شما توضيحات الزم را دادمدر

لکه در ايران دولت به عريان ترين شکلی، نقش اعمال قدرت سازمانيافته نه تنها خارج از اين مقوله نيست ب. مقوله نيست
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نشان دادن آناين مسئله و توضيح و. کرده استدستان خود متمرکزدرند که تمامی ثروتهای جامعه راطبقه ای را ايفا ميک  

.مي کنی چرا که ما هر روزه آن را با گوشت و پوست خود لمس مستي نی ما کارگران کار سختیبرا    

دولت هر جا اعتراض کارگر شديد نيست، توجهی به خواست وی نميکند و آنجا نيز که کارگر از اين بی توجهی و عدم 

پاسخگويی دولت، کارد به استخوانش ميرسد و ناچار ميشود اعتراض خود را از طريق تجمع و در خيابان بيان کند 

ايه و کارفرما ميرسد و اعتراض کارگر را مورد يورش قرار بالفاصله با نيروی امنيتی و پليس به داد صاحب سرم

در اين زمينه مثال فراوان است نمونه های اخير چنين برخوردی از سوی دولت به کارگران، يورش به کارگران . ميدهد

ت و در کارفرمای الستيک البرز با ميلياردها ثرو. الستيک البرز و نيشکر هفت تپه است که همگان از آن اطالع دارند

حالی که محصول توليدی کارخانه اش در بازار همچون طال نقد است، حقوق کارگر را ماهها نمی پردازد و راست 

يکند بالفاصله امکانات راست ميگردد و آنوقت وقتی کارگر از شدت درماندگی و بدبختی فرياد اعتراضش را بلندتر م

توسط آنان بازداشتصدها کارگرميايد ودرخدمت کارفرماجايشان درسريتی دولت برای نشاندن کارگران برامنانتظامی و  

.و روانه زندان ميشود    

، به نظر "پس چگونه کارگران بايد از حقوق خودشان دفاع بنمايند؟"با توجه به اين وضعيت و در پاسخ به اين سوال که 

تمامی نقاط دنيا ثابت کرده است که هر وقت کارگر تجربه نه تنها در ايران بلکه در . است" اتحاد و تشکل"من تنها پاسخ 

.حقوق انسانی اش به ميدان آمده، کارفرما و دولت به خواست وی تن داده اندی متشکل و متحد خود برای دفاع ازبا نيرو  

.بنا بر اين بايد رفت و ابزارهای متحد شدن را پيدا کرد    

اين زمينه تا آنجا در. ران هستندمتحد شدن کارگبزارتحاديه در واقع اقبيل شورا و سنديکا و اتشکلهايی ازمجمع عمومی و

ايه که به تجربيات تا کنونی، بويژه تجربيات کارگران معترض مربوط ميشود برگزاری مجمع عمومی در محل کار پ

سر است و زمانی سنديکا و اتحاديه زمانی ميوبوده است حتی ايجاد شورا کارگران سوی  اصلی هر اقدام متحدانه ای از  

.ميتواند در خدمت کارگر قرار بگيرد که متکی بر مجمع عمومی کارگری باشد    

مجمع عمومی در واقع آن پايه و ستونی است که با اتکا بر آن ميتوان دست به اتخاذ تصميم جمعی زد و خوب کامال 

چ نقطه اتکايی برای کارگرهيصفوف کارگران است و فشرده شدن  هم که تصميم جمعی ترجمه عملی اش ب روشن است   

.نيست از قدرت متحدش باالتر    

کارگر نه پول دارد، نه دولت ابزار اعمال خواست و مطالبه اش است و برای ايستادگی در برابر کارفرما نيروی پليس و 

شمس حقوق تا کنون هيچ کارفرمايی بويژه کارفرمايان بزرگ آنجا که کارفرما حتی اظهر من ال. امنيتی هم که ندارد

محافظ... امنيتی نشنيده است نه تنها نشنيده است بلکه پليس و  پليس و نيروی توهين از را پايمال کرده، حتی يک کارگر   

.وی در برابر کارگرانی بوده اند که کارفرما ماهها حقوق آنان را نپرداخته است    

زی نيست جز نيرو چياين قدرت وشان است ووهله اول به قدرتی متکی شوند که متعلق به خودپس کارگران بايد در

صدها کارخانه يا دهها و شدن اتحاد کارگران يک کارخانه وعملیآمدترين ابزارمجمع عمومی، کارتشکل و. آنان" اتحاد"  

.است  

ار در شرايط حاضر و با توجه به سختی ها و موانعی که در برابر ايجاد يک تشکل از قبيل سنديکا و شورا در محيط ک

وجود دارد، به نظر من مجمع عمومی کارآمد ترين اين ابزار است که ميتوان حرفها و خواستها را با برگزاری آن يکی 
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کارگر وقتی يک نفره . از طرف ديگر چون در مجمع عمومی کارگران يکجا جمع ميشوند احساس قدرت هم ميکنند. کرد

و خواست خود را در برابر کارفرما مطرح کند و بخواهد برای و يا در تعداد کمتری بخواهد تصميم گيری کند و حرف 

. آن مبارزه کند چه بسا که مقهور قدرت کارفرما نيز بشود و آنچنانکه بايد نتواند حتی حرف و خواست خود را بيان کند

اقع همان که اين در و(اما اگر تمامی کارگران يک کارخانه برای تصميم گيری و طرح خواست خود دور هم جمع شوند 

آنوقت وضعيت فرق ميکند و کارگر براحتی و با اتکا به اينکه ) مجمع عمومی است که من راجع به آن صحبت ميکنم

و جسارت و پر شورتر به ميدان می آيد و خواست و مطالبه خواست مورد نظر، خواست تمامی کارگران است با قدرت   

.خود را مطرح و برای آن مبارزه ميکند    

ا سوال آخرتان نيز بايد بگويم که در حال حاضرآقايان منصور اسالو رئيس هيئت مديره و غالمرضا در رابطه ب

غالمحسينی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و همچنين افشين شمس قهفرخی از اعضای کميته 

ر نفر از شرکت کنندگان در هماهنگی و مهدی شانديز در زندان هستند و اخيرا احکام زندان و شالق نيز برای چها

نی صادر يد غالب حسير آبادی، عبداهللا خانی و سيوا خيمراسم اول ماه مه امسال در سنندج به نامهای سوسن رازانی، ش

  و نهادهای کارگری،  و مبارزه کارگران و تمامی تشکلها جهانیاميدوارم با همبستگی های  خود  شده است و من بنوبه 

. آزاد و احکام صادره برای دوستان سنندج ملغی گردددوستان زندانی از زندان    

ر خبنراي آژانس ا،با تشکر از شما  
 
 
 

ر خبنرايآژانس ا  

٢٣/۵/١٣٨٧  


