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کردستان ی، يکی از کارگران نساجسبحانی قيگفتگوی با صد  

١٣٨٧ رهم متشه هبنشود                                                                                                یبارهس دازهب   
 

 
 سبحانی، يکی از قيگفتگوی بهزاد سهرابی با صد

  کردستان، به بهانه اعتراضات اخير کارگران آن مرکز یکارگران نساج

 
با عرض سالم خدمت شما، از اينکه اين اجازه را به من دادی تا در مورد اعتراضات نساجی کردستان با  . سهرابی

ابتدا از شما خواهش ميکنم برای اينکه خوانندگان نشريه جنبش کارگری .  داشته باشم، ممنون هستم  صاحبه ایشما م

  بيشتر با شما آشنا شوند خودتان را معرفی کرده وبفر مائيد سابقه کار شما در نساجی کردستان چند سال می باشد؟

گم و همچنان از دست اندرکاران نشريه ی جنبش من هم خدمت شما بهزاد عزيز سالم و خسته نباشيد مي. سبحانی

کارگری و کميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری ، تشکر و قدردانی کرده و آرزوی موفقيت 

 زحمتکش و کشاورز و سنتی به دنيا آمده    در روستای سپيران که در خانواده ای١٣٤٤من صديق سبحانی متولد . دارم

 تحصيل به شهر   برای ادامه ی١٣٥٧در سال . سالگی وارد بازار کار شدم٧-٨دکان کار، در سن و مانند ديگر کو

سنندج آمدم و بعد از تعطيالت مدارس برای اينکه بتوانم درسم را ادامه دهم به شهرهای تهران، کرج، بندر عباس و 

عليرغم ميل باطنی خودم . رک تحصيل کردمبا اين وجود به دليل عدم پشتيبانی مالی ت. اهواز می رفتم و کار می کردم

بعداز خدمت سربازی دوباره در شهرهای تهران، کرج، آبيک و . به سربازی رفته واز ادامه تحصيل محروم شدم

 در کارخانه نساجی کردستان استخدام و ١٣٦٩  در سال. شدم ) کارگر ساختمانی (اهواز مشغول به کار کارگری 

که عضو کميته هماهنگی برای   سال است ٣وحدود. ه دراين مرکز مشغول به کار هستماکنون مدت هيجده سال است ک

  .کمک به ايجاد تشکل های کارگری می باشم

 که ١٣٨٤دوست عزيز ، صديق سبحانی ، می خواهم کمی به گذشته برگردم يعنی به سال . با تشکر از توضيحات شما

رگری خود دست به اعتصاب زدند که اين اعتصاب در جنبش کارگران نساجی کردستان برای دفاع از مطالبات کا

مورد چگونگی اين اعتصاب و دالئل شروع آن برای خوانندگان ما توضيح در. روزه نام گرفت ۵٧کارگری ايران نبرد 

  .دهيد و در صورت امکان مطالباتی که در دستور کار قرار داده شده بود را بازگو نمائيد

 برمی گردد و ١٣٨٣ن هم به گذشته برگردم ، درواقع اعتراضات کارگران به قبل از سال بله در اينجا الزم است م 

 خود اعتراض کرده و موفق  کارگران سالن بافندگی بارها بعلت عدم بهداشت آبدارخانه، محيط کار و اخراج همکاران

جانبازان و مستضعفان برای تعطيل  مدير کل بنياد   با نامه ای که از طرف آقای فروزنده ١٣٨٣شده اند ،اما در سال 

ناگفته نماند بعد از تعطيلی سالن بافندگی وی از سود دهی سالن . کردن سالن بافندگی آمده بود اين سالن را تعطيل کردند

 ١٧٠سالن بافندگی . بافندگی می گفت و عنوان می کرد سود کار خانه ناشی از توليد در قسمت بافندگی کار خانه بود

 کارگران رسمی و قراردادی اعالم کردند، اگر تا   کارفرما واداره کار به تمامی. رسمی و قراردادی داشتنفر کارگر 
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به .  تعلق نخواهد گرفت  تسويه حساب نکنند، بعد از پايان قرار داد بيمه بيکاری به آنها  ٨٣ شهريور ماه سال ٣١پايان 

ومزايا به آنها پرداخت   سه ماه ونيم حقوق    و به ازای هر سال، وسيله توانستند کارگران قرار دادی را فريب دهند اين

 ماه بی آنکه کاری انجام دهند هر روز به کار خانه ٣کارگران رسمی سالن بافندگی به مدت . وبا آنان تسويه حساب کنند

ن رسمی از کارگران کارگرا  است که الزم به ذکر. (کردندساير کارگران دريافت میمراجعه و هرماه حقوق خود را با 

  .)دادی پشتيبانی نکردندقرار

ی اداری کارخانه  در نماز خانه٨٣در دوم مهر ماه . شد افسرده و بی حوصله شدنداز اينکه به آنها کاری محول نمی

دست به اعتصاب غذا زدند، که که اين اعتصاب غذا اول برای مديريت بی اهميت بود، تا اينکه کارگران سالن 

طوری که تمام مسئولين . به پشتيبانی آنها ، دست از کارکشيدند و بکلی تمام قسمتهای کارخانه تعطيل شدريسندگی 

کارگران .استان و مديريت کارخانه را وادار کردند به خواست کارگران اعتصابی تن دهند و وادار به مذاکره شوند

 ماه را ٦هيئت مديره شرکت به ازای هر سال ، . د ماه حقوق و مزايا را خواستار بودن٨اعتصابی به ازای هر سال ، 

!! قبول کرده بود و فردی به نام علی افشاری که قائم مقام بنياد بود و حاال در صدای آمريکا به عنوان فعال حقوق بشر

ن  ماه مزايا به کارگرا۵/٤  صحبت می کند ، برای کارگران تيغ می کشيد و آنها را تهديد ميکرد و به ازای هر سال

 از کارگران غصب کردند و بخاطر اين خوش خدمتی از هيئت مديره پاداش خوبی ۵/١دادند و به ازای هر سال 

 ٥٧اعتصاب .  روزه که در کارخانه نساجی اتفاق افتاد۵٧حال برگرديم به سوال شما در مورد اعتصاب !. گرفتند

مديريت می خواست آنطور که خود می  شروع و در مورد وعدهائی بود که ٨٤روزه در اصل در دوم مهر ماه 

بدين صورت که اگر .  به کارگران قراردادی تحميل کند که کامال به ضرر کارگران قراردادی تمام می شد خواهد

 قرارداد بتواند بدون هيچ قيد و شرطی کارگر را اخراج کند و کارگران حق ٧کارفرما ،هر وقت خواست ،طبق بند 

. کارگران شيفت صبح بی آنکه به مفاد قرارداد توجه کنند آن راامضاء کردند. ه باشندهيچ گونه اعتراضی را نداشت

متوجه شده بودند نه تنها آن را امضاء نکردند بلکه قراردادها را پاره کرده و بدور  کارگران شيفت بعدازظهر که 

از آمدن آنها بر سر کارهايشان و همين باعث شد تا مديريت کارخانه دستور اخراج آنها را صادر کند و .انداختند 

اما . شورای اسالمی کارخانه دستور مديريت را ناديده گرفت، و آنها را بر سر کارهايشان برگرداند. جلوگيری شود

مدير توليد آقای عزيزی به کارگران گفت هرچه زحمت بکشيد و توليد کنيد برای کارخانه بی اهميت و ارزشی ندارد و 

اعتصاب از شيفت بعد از ظهر شروع شد و روز . يد خودتان جواب گو خسارت احتمالی باشيداگر مشکلی پيش آيد با

  .سه شيفت ، دست از کار کشيدند و خواستار برگشت به کار همکارانشان شدند بعد هر چهار گروه 

ودند ،دليل به نظر شما کارگران با اين اعتصاب به خواست های خود رسيدند؟ يا اگر در کسب مطالبات خود موفق نب

  عدم اين موفقعيت را چگونه ارزيابی ميکنيد ، توضيح دهيد؟ 

 اتفاق افتاد و خواست و مطالبه ٨٤ روزه کارگران کارخانه نساجی در دوم مهرماه ۵٧الزم است عرض کنم اعتصاب  

ان تصميم کارگران بازگشت به کار همکارانشان بود که مديريت در مقابل اين خواست لجاجت نشان داد، و کارگر

همانطور که گفتم اعتصاب به طول انجاميد و . گرفتند تا همکارانشان بر سر کار برنگردند، به اعتصاب خود ادامه دهند

کارگران برای اينکه مديريت نتواند اعتصاب را به . مديريت برای به شکست کشيدن اعتصاب به هر کاری دست ميزد

وادار کردند تا مجمع عمومی ) شورای اسالمی کار(مايندگان خود را شکست بکشاند، خواستار مجمع عمومی شدند و ن
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  . تشکيل دهند و فقط مطالبات کارگران را دنبال کنند

- ٣ بستن قرارداد دسته جمعی -٢ بازگشت به کار همکاران -١: خواسته ها و مطالبات کارگران در مجمع عمومی اول

که اين حرکت و تصميم . سات، هوای صنعتی، تهويه و برق بودتعطيلی کليه قسمتهای کارخانه شامل کمپرسور، تاسي

گيری کارگران، حرکتی بی نظير بود و تمام کارگران کارخانه منجمله قسمت اداری و نگهبانی همه به آن پيوستند و 

  نفر از آنها که با مديريت همکاری ميکردند و اعتصاب شکن بودند،٦ نفر بودند ، به جز ٤۵٠تمام کارگران که 

 طرح طبقه بندی -١: در مجمع عمومی دو خواست ديگری مطرح شد.  کارگران در اعتصاب شرکت داشتند بقيه

به خاطر مصمم بودن کارگران . مديريت در هيچ شرايطی حق نداشته باشد کارگران را اخراج و بيکار کند-٢مشاغل 

ری تشکيل دادند ودر آن کميسيون کارگری که درادامه اعتصاب مسئولين استان، در استانداری کردستان کميسيون کارگ

که نمايندگان کارگران از امضای آن خود داری .  ماده به تصويب رسيده بود٨نمايندگان کارگران نيز حضور داشتند ، 

 را به ميان کارگران آوردند و در نمازخانه اداره ، تک تک   ماده بود٨نتيجه کميسيون کارگری که همان . کرده بودند

برای کارگران خوانده شد و کارگران همه ماده ها را رد کردند، ميرفت بين کارگران تفرقه ايجاد شود، برای    ها ماده

تا در آن .جلوگيری از آن تفرقه ، کارگران از شورای اسالمی درخواست مجمع عمومی سوم برای روز بعد را کردند

م به ذکر است در هر مجمع عمومی نمايندگان الز. مجمع عمومی هرکس نظر خود را بدهد و تصميم گيری شود

گزارشاتی را که داشتند ، ارائه ميکردند و بعد از طرف کارگران هيئت رئيسه ای انتخاب می شد و نظرات و 

و بر همان اساس در دستور کار نمايندگان قرار می گرفت . پيشنهادات را يادداشت می کردند و به رای گذاشته می شد

ض کردم مجمع عمومی سوم در نمازخانه اداره تشکيل شد و نظرات و پيشنهادات از طرف همان طوری که عر.

که مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل از  ديگری را به مطالباتشان اضافه کردند ،  کارگران ارائه وخواسته های

 .فرما آن را پرداخت کندسوی کارفرما پرداخت و حقوق و مزايای زمان اعتصاب، هرچند ماه که طول بکشد بايد کار
اين مطالبات به اضافه مطالبات ديگر در دستور کار قرار داده شد، خبر دادند که از بنياد جانبازان و مستضعفان از 

 که به تهران بروند، نمايندگان به تهران رفتند و با آقای کيانی مالقات کرده بودند، نام برده به آنها  نمايندگان خواسته اند

به گفته نمايندگان اشک تمساح .!  هرآنچه از دستم برآيد دريغ نکنم به اعتصاب پايان دهيد و من قول می دهمگفته بود 

اما . مالقات با کيانی بين نمايندگان تفرقه انداخته بود وقتی همه برگشتند در ميان کارگران تفرقه ايجاد شد. ريخته بود

 و کارگران چيزی از کميته حمايت از تشکيل شده بود از اعتصابقبًال کميته حمايت برای جلو گيری از اين تفرقه 

اعتصاب به   اما کميته اعتصاب خيلی آگاهانه عمل ميکرد و از شکست . اعتصاب نمی دانست و آنها را نمی شناختند

ی کارگران از نمايندگان خود خواستار مجمع عمومی ديگری شدند، تا از آن تفرقه و دو دستگ. خوبی جلوگيری کرد

تصميم نهايی کارگران اين شد، تا به تمامی خواست ها و مطالبات . مجمع عمومی چهارم تشکيل گرديد. جلوگيری کنند

تصميم . و رای برآن شد تا اعتراضات خود را به بيرون از کارخانه انتقال دهند! . خود نرسند ، اعتصاب را ادامه دهند

اين . ارخانه با راهپيمايی مسير کارخانه تا شهر سنندج را طی کنندگرفته شد، که بعد از مجمع عمومی ، بيرون از ک

در جلو کارخانه شاهو، تعداد زيادی از نيروی نظامی مسير ما را سد ) حدود يک کيلومتر. ( راهپيمايی شروع شد 

د با فشار و زور اول آنها می خواستند برخورد فيزيکی کنند، اما چون ديدن. کرده و از ادامه راهپيمايی جلوگيری کردند

کارگران عزم را جزم کرده اند ، تا به راهپيمايی خود تحت هر  کارگران وادار به عقب نشينی نخواهند شد ، و 
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شرايطی ادامه دهند ، با زبانی آرام با کارگران وارد گفتگو شدند و کارگران از آنها قول گرفتند که به خواست و 

ل جلسه داده و ي در کارخانه تشکیآنها قول دادند اگر به کارخانه برگرديد فورمطالبات آنها امروز بايد رسيدگی شود، 

ر کارخانه و ين استان با مدي ازطرف مسئولیون کارگريسي کمیدر ساختمان ادار. م داديبه مطالبات شما جواب خواه

را وادار  نده کارگران ي ، نمادي بود که با فشار و تهد  ب شدهيون ده ماده تصويسيدرآن کم. ل شديندگان کارگران تشکينما

جه اش ي که نتیون کارگريسيکم.  کرده بودی آن خود داریر کارخانه از امضاياما مد. به پذيرش آن ده ماده کرده بودند

 به یحدودًا چهل درصد.  آن را برای کارگران خواندند ی تک تک ماده هایده ماده بود، در نمازخانه ساختمان ادار

 ی،از طرف رند ي قرار بگین باعث شد کارگران بر سر دو راهيارگران جواب داده شده بود و اخواست و مطالبات ک

 آوردند که به سر کار برگردند، و دستگاه ها یندگان فشار مي اندازه به کارگران و نمای بیتي و امنی انتظامیرويگر نيد

ن استان دستگاه ها ي از مسئولیکيا يت يريد مديبام کرد ينکار را نخواهي گفتند هرگز ایکارگران هم م. را استارت کنند

 یکس. مان بر گرديم ين کنند، تا ما بر سرکارهاي و مطالبات ما کارگران را تضمیت شغليرا استارت کرده و کتبًا امن

 خواستار مجمع ین سر در گميکارگران برای برون رفت از ا. ن بدهد و اعتصاب ادامه پيدا کرديحاضر نشد تضم

 یريم گي شرکت و تصمیه ای از تمام کارگران خواسته شد تا درآن مجمع عمومي اعالمیوق العاده شدند و ط فیعموم

 یشنهادات و نظرات خود را گفتند و به رأيل شد و کارگران هر کدام پي تشکیروز بعد مجمع عموم.  گرفته شوديینها

  : دد کردنيکارگران تأک. ديب رسيل به تصويگذاشته شد و موارد ذ

  .  ادامه داشته باشدیشتري تا به تمام مطالبات خود نرسند، بايد اعتصاب با فشار ب    .١

  . استان حاضر ومتعهد به اجرای خواست و مطالبات کارگران شودیون کارگريسير عامل در کمي خود مد .٢

  . رون از کارخانه ادامه دهندي،اعتراضات را ب دن به مطالبات خود ي تا رس    .٣

  .  برای در خواست کمک مالی اعالم شودیاره حساب شم    .٤

  . در روز جمعه به مسجده جامع، فرجه و بهاران برده ومسئول هر صندوق تعيين شودی صندوق کمک مال .۵

  .داخل شهر ادامه دهند   اعتراض خود در ی بعد از مجمع عموم    .٦

 نه تنها ی انتظامیروينه ، متوجه شدند که نرون از کارخاي و حرکت کارگران به بیبه محض تمام شدن مجمع عموم

رون رفتن کارگران ي همدان ،کرمانشاه ، توسط پليس محاصره و از بیدور تا دور کارخانه را گرفته بلکه جاده کمربند

 از صندوق هائی که  بردند وی در آماده باش کامل بسر میروهای انتظاميشه ني که همیطور.  می کردندیريجلوگ

ت را وادار خواهند کرد به يري به عمل آمد و قول مساعد دادند بطور حتم مدیريقرارشد به مسجد جامع برده شود جلوگ

 و مصمم بودن کارگران یبه علت پافشار. خواست و مطالبات کارگران گردن نهد، چرا که حق با کارگران است

 درصد به نفع کارگران ٨٠ن بار، تا ي ایون کارگريسي کمیجه يشد و نتل ي تشکی در ساختمان اداریون کارگريسيکم

کارگران به . د به مطالبات کارگران گردن نهد و متعهد شودير عامل شرکت را به زور وادار کردند بايتمام شد و مد

ام دست آوردهائی گر وارد شد و تمي دیرکانه از راهي زیليت خيرياما مد. افتندي که مطرح کرده بودند دست یمطالبات

  .  بودی ، عدم تجربه و عدم آگاهیعلت آن خام. را که کارگران بدست آورده بودند را ازآنها گرفت 

های شما  روز فقط در محيط کارخانه اعتراض خود را ادامه داديد؟ توضيح دهيد نقش خانواده۵٧يا شما در طول اين آ

  در اين اعتصاب چگونه بوده؟ 
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 ما را متقاعد می ی انتظامیروهايم و هر بار ني روز دو بار از کارخانه خارج شد۵٧در طول آن ر، قبًال هم گفتم يخ

هم می کشتند بر نمی    دانستند اگر ما را یالبته نه با زور، چون آنها م.  گشتيمی، و دوباره به کارخانه بر م  کردند 

 کردند ما هم به داخل کارخانه ی به قولشان عمل م دادند وین استان به ما قول ميگشتيم، اما چون آنها از طرف مسئول

ن يمان خواهان ايم خانواده هايد بگويمان که در قسمت دوم سؤال شما آمده ، بايدر مورد خانواده ها. مراجعه می کرديم 

ت يريدن و مي الزم را داشتند، اما فشار ما کارگران به مسئولیآمادگ بودند که در اعتصاب و اعتراض ما شرکت کنند و 

   . م ير کني کرد آنها را در اعتراضات و اعتصابات درگی بود الزم نمیطور

 مثبت بودن  آيا در حين اعتصاب کارگران نساجی کردستان ، ديگر مراکز کارگری از شما حمايت کردند؟ در صورت

   .  گرفته ، توضيح دهيد  ها چگونه صورت،اين حمايت جواب 

مورد   داخل و خارج ی گفتند از طرف تشکالت کارگریردستان ، شفاهًا م کیطول اعتصاب کارگران نساجدر 

  . تا چه حد صحت داشت  دانم يقت نميم اما در حقي قرار گرفته ایبانيت و پشتيحما

  دليل اينکه شما اين اعتصاب را به بيرون از کارخانه هدايت نکرديد چه بود؟ آيا موانعی خاصی وجود داشت؟ 

 ، يک راه کار ی هر حرکتیرون از کارخانه هدايت شود، اما براي خواستند ، اين اعتراضات به بینکه کارگران نمينه ا

 الزم را ی هاینيش بيد فکر کرد و پيبا. د ي داشته باشیقي درست و دقیزيد برنامه ريبا. درست را بايد انتخاب کرد

 و چگونگی حل اين را شناخت  د موانع يارون از کارخانه هدايت شود، بيد اعتراضات به بي و اگر خواستیکرده باش

. ستيم و نه دنبال قهرمان می گرديمما کارگران نه ماجرا جوه.  و شکست نشودی، تا موجب سرخوردگموانع را دانست

ما .  مناسب و شرافت مندانه را داريم یک زندگي و خواهان یک شهروند حق کار ، زندگيک کارگر و يبه عنوان 

م ي خواستین حق را به ما دادند و وقتين استان ايچرا که تمام مسئول.  استینيا کارگران عم مطالبات ميثابت کرد

 درست و یزيک برنامه رياين محصول .امديش ني پیريچگونه درگيم هيرون از کارخانه ببرياعتراضات خود را به ب

 ی مجمع عموم٤ ماه ادامه داشت،  آبان٢٨ روزه که از دوم مهر ماه تا ٥٧درآن اعتصاب و اعتراضات . قابل قبول بود

  . ل داده شدي فوق العاده تشکیک مجمع عموميو 

ابتدا توضيح . خواهم در مورد اعتراضات جديد شما وارد بحث شومبا تشکر از توضيحات شما، اگر اجازه دهيد می

ای همان دهيد اعتراضات اخير بر چه اساسی شروع شده و ادامه اين اعتراضات ، آيا بنظر شما در راست

 روز شده بود نيست؟ و شروع اعتراضات ٥٧های تحميلی کارفرما که باعث اعتصاب  کارگران و بی حقوقی  مطالبات

  جديد که تا به امروز ادامه دارد از چه تاريخی آغاز شده است؟ 

کارگری  اضات ، اعتردراعمال بی حقوقی ها یبه خصلت بورژوازداشته باشد، بنا ی وجوده داريکه سرمايتا زمان .بله

، ی هائی بود که کارفرما حقوقی بیهمان راستای کردستان درر کارخانه نساجيواعتراضات اخ. هم وجود خواهد داشت

ن قشر زحمت ي را بر ایو کار و زندگ.  کردی مختلف به خواست و مطالبات کارگران حمله میهر روز به بهانه ها

 شدت ١٣٨٤در سال .  تا به امروز١٣٨٠ گردد به سال یبر ماعتراضات کارگران . کش تنگ و تنگ تر کرده بود

رد بلکه با ي رود نه تنها کار را از کارگران بگی شرکت با انحالل کارخانه می کارفرما١٣٨٧افت و امسال ي یشتريب

ک يستماتي زائده سیفقر و گرسنگ.!  بد زدند  رونق را از کارگرانی خالی و بی خواهند همان سفره ین کار،ميا

 یل کنند ، ولي تعطی به کل١٣٨٤ خواستند در سال ی کردستان را میدر واقع نساج.  است یه داري سرمایظامهان
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 ١٣٨٦در خرداد ماه سال .  که کارگران از خود نشان دادند نتوانستند به آن اهداف شوم خود برسندیبخاطر مقاومت

اما . شان برگردند ي مقاومت کردند تا بسر کارهایليآنها خ.  را اخراج کردندی قرارداد  نفر از کارگران٢٢تعداد 

ه حساب ي ساده موفق شد و توانست آنها را وادار به تسویلي از طرف همکاران ،کارفرما خیبانيل عدم پشتيمتأسفانه بدل

ن حمله به ي آخریت کارفرما ، براي بنفع کارفرما تمام شد و ذهنی کارگران از همکاران اخراجیبانيعدم پشت. کند

 دهد، بدهکار بانکها وادارا ت ی مختلف که کارخانه ضرر می به بهانه ها١٣٨٧و اول سال . کارگران را آماده کرد

گر کمک نمی کند، و يون تومان کمک کرده و ديلي م٣٠٠اد ي را ندارد و امسال بن  دادن حقوق کارگرانيیاست ،توانا

و از اين قبيل بحث ها ... ات بدهد ي تواند ادامه حینه کارخانه نم تواند باز کند وگری ميیدارا گره مشکالت ما را اداره 

به اين ترتيب حقوق خرداد را پرداخت نکردند و !!. ، و نهايتا صدور بخشنامه ای مبنی برتسويه حساب با کارگران 

ل ياهد کارخانه را تعط خویافتند که کارفرما ميکارگران در .  نداريم خريداری نشد ینگينکه نقديه به بهانه ی ايمواد اول

   .  آغاز شده است١٣٨٧اعتراضات کارگران از اول مراد ماه . و همه کارگران را بيکار کند

در راستای دستيابی به مطالبات خودبه کدام ارگانها مراجعه و مسئولين مربوطه درقبال .ممنو ن از شما صديق سبحانی 

  داده اند؟ راانجام  خواست و مطالبات شما تا کنون چه اقدامی 

ين گره را باز کند و  تواند ای ميی کردند که فقط دارای بود و مرتب تکرار می به دارائیت کارخا نه بدهيري مدیبهانه 

 خواستار مجمع ی فراخوانی ط٨٧مه اول مرداده ماه ينکارگران در. ی و ادامه کارداشته باشدري کارخانه جلوگیليتعطاز

ل شد و کارگران پنج نفر را ي تشکیمجمع عموم.  و فصل بحران بوجود آمده شدندندگان جهت حلي و تعيين نمایعموم

  . ل را داشته اندي ذی با ارگان هایندگان مکاتباتينما.  البدل را انتخاب کردندیعلينده و دو نفربه عنوان نما

 ی ـ استانداریـ فرماندارع ي ـ سازمان صنای ـ حراست سازمان کار و امور اجتماعی ـ سازمان کاروامور اجتماعيیدارا

 ازهر ی و درکل مسئوالن کشوریاست جمهوري ری ـ معاون حقوقیاست جمهوريندگان مجلس ـ ريکردستان ـ نما

ن استان کردستان هم ظاهرامخالف يمسئول .يمکه با آنها مکاتبه نکرده باش نمانده است یجائ. مطبوعاتينترنت وا ،يقطر

 حاضر شده اند برای یغ نکرده اند و حتين بابت هرآنچه از دست شان برآمده دريادرو .  کردستان هستندی نساجیليتعط

 کردستان در ی استاندار  ليارد تومان با نظارتي م٨ک به ي شرکت نزدیلي از تعطیري کارخانه و جلوگیادامه کار

ن استان کردستان يمسئول. ت ابراز نگرانی کرده اسیت از نظارت استانداريرياما مد. ت شرکت قرار دهنديريار مدياخت

 یس کل بنياد مستضعفان و جانبازان آقايد ساز و رئي جدی کردستان آقای با سهامدار کارخانه نساجیخصوصًا استاندار

اما تا بحال هرچه تالش شده . ل نکنندي ازآنها خواسته است، که شرکت را تعطیفروزنده گفتگو و صحبت کرده اند و حت

ره ي و غی بدهکارین بهانه يا.  و دروغ محض استی کردستان واهیت نساجيري مدی بهانه  جه مانده وي نتیاست ب

ن يتالش مسئول.  کارگران است یکاريه و اخراج و بي سرمای کردستان و جمع آوریل کردن نساجيفقط هدف تعط

و پرداخت حقوق معوقه درکارخانه   ، استمرار و ادامه کار،  يابی مطالبات ماکارگران که شاملاستان در مورد دست

  . است  جه مانده ي نتی، تا کنون ببود

گيرد و به نظر شما موانع اصلی کارگران ، درجهت دستيابی به مطالبات خود، با توجه به اعتراضاتی که صورت می

  بينيد؟ چيست؟ و چاره آن را در چه چيز می گاها نا موفق می باشد

 آگاهانه یه داريستم سرمايس.  است ی به مطالبات حقه خود ضعف مالیابيت يکارگران در دست يبه نظر من عدم موفق
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ش از ي نداشته باشد و نتواند بیريم گيدارد، تا مجال فکر کردن و تصمي کارگر و زحمتکش را گرسنه نگه میطبقه 

  . اندازه مقاومت کند

به خاطر مشکل مالی که نان آور چند نفرمی باشد و همچنان  باشد ،    مبارزه طبقاتی  ی معتقد به دورنمایاگر هم کارگر

 تا اعتراضات   و اين عوامل باعث ميشود  کمرش خرد ميشود  با تورم افسار گسيخته ای که در جامعه موجود است 

 خواست و مطالبات برحق خود ناموفق باشد، چاره ما کارگران و طبقه زحمت کش تنها در اتحاد  کارگران برای

ما کارگران برای اينکه از . ی و تالش برای ايجاد تشکل های کارگری و تعيين نمايندگان منتخب خود می باشد،همبستگ

  .اين وضعيت اسف بار خالص شويم در محيطهای کارگری بايد برای ايجاد تشکل مستقل کارگری تالش کنيم

 شنيدم  خانه در سنندج را کارگران چند کار  ک مشتر  رابطه با برگزاری مجمع عمومیخوشحال کننده درمن يک خبر

 در آن کارگران نساجی کردستان هم  تشکل يابی کارگران باشد و گويا، اين می تواند نقطه عطفی برایو بی شک

يگر مراکز کارگری و بطور در رابطه با مشکالت کارگری خود و همچنين حمايت از دو مجمع عمومی حضور داشته 

، تصميماتی را اتحاذ نموده اند، لطفا تاريخ بر گزاری و ستيک سازی البرز و نيشکر هفت تپها الرابطه بمشخص در

  .در صورت امکان برای خوانندگان ما بيان کنيده در آن مجمع عمومی مطرح شده را مباحثی ک

قوق خود دفاع کنيم و نگذاريم ازحق و ح ما کارگران تنها با اتحاد و همبستگی می توانيم  همانطور که شما گفتيد 

اما درمورد مجمع عمومی مشترک کارگران در سنندج که شما به آن اشاره داشتی . صاحبان سرمايه به ما تعرض کنند 

چرا که نه ما ! !تا شرکت داشته باشيم  ما درچنين مجمعی شرکت نکرده ايم يا بهتر بگويم همچين چيزی وجود نداشته 

  .کسی چنين چيزی گفته جای تعجب دارد و بايد بر رسی شوداگر.! طالع داريم و نه نمايندگان ماآن اکارگران نساجی از

باشد، ...سوال آخر اينکه ، آيا مبارزه کارگران تنها بايد در راستای مطالبه حقوق و امنيت شغلی و . ممنون  !!! عجب 

ری های موجود که زائده سيستم سرمايه داری است، بايد چه برای رهائی از تمامی مشقات ونا براب بنظر شما کارگران 

    داشته باشند؟  تدابيری را در دستور کارخود

 مبارزات طبقاتی کارگران و جان فشانی هايی که شده بود ،   الزم است به گذشته برگرديم و آن اينکه در طی

 ٨امتيازاتی از قبيل طبقه کارگر، مجبور و حاضر شد بورژوازی و سيستم سرمايه داری در مقابل پيشروی جنبش 

روز، بيمه تامين اجتماعی، بيمه بيکاری و بازنشستگی، را بپذيرد، يا بهتر بگويم ، درواقع به بورژوازی ساعت کار در

کاال از امروز سرمايه دار و بورژواها ميخواهند آنها را از کارگران بگيرند و مانند نوعی . و سرمايه داری تحميل شد

 تا نه تنها کارگران امنيت شغلی نداشته باشند بلکه سفره بی رونقی را   حقيقتًا به اين فکر افتاده اند. کارگر استفاده کنند

 به  هم که دارند از طبقه کارگر بگيرند تا هرچه بيشتر بتوانند طبقه کارگر و زحمت کش را استثمارو سود بيشتری

  .سرمايه هايشان اضافه کنند

 به دست آوردهايی است  سوال شما برمی گردم ، که مبارزه و اعتراضات کارگران در راستای هجوم سرمايه داریبه 

 تعرض به  بی حقوقی، نا امنی شغلی،. از مبارزه به سرمايه داران تحميل کرده بودند  که کارگران طی پروسه ای

ت و صرفًا طبقه کارگر در همين راستا ، طلب حقوق سفره خالی کارگران هميشه زائده سيستم سرمايه داری بوده و هس

طبقه کارگر برای اينکه بتواند از اين نابرابری و بی . معوقه و امنيت شغلی دست به اعتراضات و اعتصاب می زنند

حقوقی و مشقات روزمره ای، که سرمايه داران به کارگران تحميل کرده اند ، و هر روز به فشارخود می افزايند ، رها 
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بايد همان طور که قبال عرض کردم ،با اتحاد و همبستگی ، تالش برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری را در   ا بند، ي

دستور کار خود گذاشته و برای برون رفت از اين وضعيت اسف بار که سرمايه داری به وجود آورده است ، طبيعتا 

  . می باشد نظام سرمايه داریتنها راه چاره، اتحاد و همبستگی در راستای مبارزه با 

اعتراضات کارگران نساجی کردستان اينکه تجاربی از روند اعتصاب واز. صديق سبحانیشما دوست عزيزازبا تشکر 

اين عقيده هستيم که انتقال تجارب و چگونگی بر  ما .ن کردی بی شائبه سپاسگزارمرا برای ما و ديگر کارگران بيا

اين تجارب  نما باشد که کارگران بتوانند از و آئينه ای تمام ،چراغ راه   می تواند برای آينده   ات کارگریروند اعتراض

 و برای شماآخردر. استفاده کنند ن برای ادامه اين کشمکش طبقاتیبه نفع خود در اعتراضات بعدی سود جسته و از آ

استثمار، تحقيرو تبعيض از، بدوررفاه و آزادیازی پرموفقيت را دارم، زندگتمامی کارگران آرزوی پيروزی و

  .به اميد آن روز.  اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگرانبا همت وماست و اين ممکن نميشود مگر شايسته

  .وفق باشيد . به اميد پيروزی طبقه کارگر دارممن هم از شما کمال تشکر را 
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٣ شماره ی جنبش کارگرهيشرن  


