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تـــجـــمـــع :   عـــبـــدل گـــلـــپـــريـــان   
اعتراضي کارگران در ايـران امـروز         
به يکي از مکانيزمهاي مـبـارزاتـي        
طبقه کـارگـر در مـقـابـل دولـت و                 
ــدســت آوردن               ــراي ب کــارفــرمــا و ب

بنظر .   مطالباتشان تبديل شده است   
هاي تجمع در محل کـار      شما ويژگي 

در ايــن مــقــطــع از چــه مــزيــتــي                
برخوردار است؟ با توجه بـه ايـنـکـه            

هــا، کــارگــران      در پــي ايــن تــجــمــع       

اند به بخشي از مـطـالـبـات           توانسته
 . خود دست يابند

 
بــراي بــدســت   :   نــاصــر اصــغــري  

تـريـن      آوردن حتي پـيـش پـا افـتـاده            
مطالباتشان، كارگران هـمـيـشـه از          
ــع                ــجــم ــه ت ــصــاب، ك ــت ســالح اع
اعـتـراضـي هـم نـوعـي اعـتـصــاب               

كارگـران در    .   اند  است، استفاده كرده  

 مصاحبه با ناصر اصغري
 طبقه كارگر ايران بايد از كارگران نساجي شاهو بياموزد                                      

 
 
 
 
 
 

 
 

 ناصر اصغري    

يدي محمودي آيـا  :  عبدل گلپريان 
بنظر شما آماري در مـورد کـارگـران            
فصلي که از کردستان ساالنه به ديگـر    
شهرهاي ايران مي روند  وجود دارد و        
اصوال اين کارگران در چه شهرهايي و       

 در چه بخشهايي بکار مشغولند؟
 

آمار خـاصـي در       :   يدي محمودي 
مورد کارگران فصـلـي وجـود نـدارد،            
اما قـطـعـا دهـهـا هـزار از کـارگـران                  
کردستان ساالنه براي مدتـي بـيـن دو           
تا هشت ماه در سال راهي شهر هـاي          
ديگر مي شوند از جمله تهران و بنـدر         
عباس و در چـنـد سـال گـذشـتـه هـم                  
تعداد زيادي به شهر زلزله زده بم رفتـه      
بودندـ در مورد بـخـش دوم سـوالـتـان             
بايد بگوئيم که کارگران فصلي بيشتر      
بــه کــارهــاي ســاخــتــمــانــي، کــار در           
ــاي کشــاورزي                ــاره ــا و ک ــه ــي کشــت

 مشغولند ـ

 مصاحبه با يدي محمودي 
 در مورد کارگران فصلي                

 
 
 
 
 
 
 

 
 يدي محمودي      

سي نـوامـبـر سـالـروز تشـکـيـل               
. حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري اســت      

پانزده سال پيش سخنگويـان بـازار و          
دمکراسي نظم نويني از هر سـو و از           
هر تريبونـي عـلـيـه بشـريـت، عـلـيـه                 
آزادي و برابري، عليه کـارگـر، عـلـيـه            
کمونيسم و عليه انقـالب و لـنـيـن و               

در ايـن دوره      .   مارکس حرف ميـزدنـد    
سياه و ضد بشري، منصـور حـکـمـت        
پرچمي متـفـاوت بـلـنـد کـرد، حـزب               

در جـهـانـي کـه         !   کمونيست کـارگـري   
بـراه  "   پايان کمونيسم " بورژوازي جشن   

انداخته بود و عليه لنين و مارکس و         
عدالتخواهـي و بـرابـري طـلـبـي داد               
سخن ميداد، کمونيسم کارگري پرچم     

. رهائي و آزادي انسان را بـرافـراشـت          
وجود امروز حزب و پـيـشـرفـتـهـايـش            
مديون نفس اين جسارت انـقـالبـي و           

کمونيستي و برافراشته نـگـهـداشـتـن          
 . اين پرچم است

بعد از گـذشـت پـانـزده سـال از                 
تشکـيـل حـزب، امـروز کـمـونـيـسـم                
کارگري يک راه حل عيني و يک اميد        

. واقعي مردم ايران براي آزادي اسـت         
سياستها و شعارها و اهـداف حـزب،         
هر روز بيش از پيش در دل مـبـارزات    
مردم جا باز ميکند و در مبارزات و         
ــبــش             ــن ــري، ج ــارگ ــات ک ــصــاب اعــت
دانشجوئـي، در جـنـبـش آزادي زن،              
جنـبـش دفـاع از حـقـوق کـودک، در                 
مبارزه براي مذهب زدائي از دولت و        
جــامــعــه، مــبــارزه عــلــيــه اعــدام و            

سنگسـار و در مـبـارزه بـراي آزادي               
زندانيان سـيـاسـي نـقـش مـوثـرتـر و                 

اين صـف  . تعيين کننده تري مي يابد 
انــقــالب، صــف آزادي و بــرابــري و              
سوسياليسم است که سربلند ميکـنـد       

حزب کـمـونـيـسـت        .   و بميدان مي آيد  
کارگري تا امروز در شـکـل دادن بـه             
اين صف نقش فعال و موثري داشـتـه          
اســت و مــيــرود کــه بــه نــمــايــنــده و              
سازمان دهنده و رهبر انقـالب مـردم         

. عليه جمهوري اسالمي تبديل شـود      
مردم در نبرد با جـمـهـوري اسـالمـي             
سالح و سنگر مبارزه ميـخـواهـنـد و           
برنده ترين سالح انتقاد کمونيستي بـه   

جامعه سرمايه داري و سـنـگـر ايـن              
مبارزه حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              

 . است
ايـن  !   کارگران، مـردم آزاديـخـواه       

در سالروز تشـکـيـل      .   حزب شما است  
حزب گرد هم آئيد، جشـن و مـراسـم             
بگيريد، در مـورد سـوسـيـالـيـسـم و               
کمونيسم و تشکل حول حزب بحث و        
گفتگو کنيد، دوستان و همکارانـتـان       
را بــا بــرنــامــه يــک دنــيــاي بــهــتــر و              
سـيــاســتــهــاي حــزب و رســانــه هــا و            
نشريات حزب آشنا کنيد و همه را بـه         
پيوستن به حزب کمونيست کـارگـري        

به حـزب بـپـيـونـديـد تـا              .   فرابخوانيد

بساط اين رژيم سرکوب و جنـايـت را          
در هم بکوبيـم، دسـت مـذهـب را از               
جامعه کوتاه کنيم و ريشه هاي فقر و        
نابرابري و تبعيض و مـحـرومـيـت را           

اتحاد حـول حـزب، نـيـاز         .  بخشکانيم
مبرم مردم ايران در مواجهه بـا رژيـم          
اسالمي و نظام ضدانساني سـرمـايـه         

 . است
  

 سالروز تشکيل حزب        
 !  گرامي باد   

  
 زنده باد منصور حکمت       

 زنده باد کمونيسم کارگري       
 زنده باد جمهوري سوسياليستي        

  
 حزب کمونيست کارگري ايران          

   ۱۳۸۵ آبان   ۲۵
 ۲۰۰۶ نوامبر    ۱۶ 

  

 در سالروز تشکيل حزب کمونيست کارگري 
 روي آوري به حزب و سوسياليسم نياز روز جامعه است                                 

 پاسخي کوتاه به نوشته خالد حاج محمدي                      
 " چرا اعتراضات هر روزه کارگران در سنندج به نتيجه مطلوب نمي رسد؟                                   "  

 ۴صفحه   عبدل گلپريان        
 ۳صفحه  

 ۲صفحه  



338شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

برابر نيروي مسلح و سـازمـان يـافـتـه            
كارفرمايان و دولتشان، چاره ديـگـري       
جز اعتـصـاب و تـجـمـع اعـتـراضـي                

اگــر كــارفــرمــاهــا، شــوراي       .   نــدارنــد
اســالمــي، حــراســت، بســيــج، آجــان،       

را دارد، كــارگــر جــز        . . .   پــاســدار و      
اعتـراض و تـجـمـع، سـالح ديـگـري                

بــود اگــر      آل مــي     بســيــار ايــده  .   نــدارد
بندان،   توانستند بجاي راه    كارگران مي 

تجمع جلوي فالن اداره و فالن مـركـز،     
كـردنـد و        مثال طوماري امضـا مـي       
هــايشــان    كـارفــرمـا هـم بــه خــواسـتــه          

امـا حـداقـل در        .   كـرد    رسيدگـي مـي    
جمهوري اسـالمـي ايـن اتـفـاق غـيـر               

راسـتـش كـارگـران       .   قابل تصور است  
حتي در همين جمهوري اسالمي هم،      
قــبــل از ايــنــكــه بــه اعــتــراض خــود            
صــورت تــجــمــع اعــتــراضــي جــلــوي        

هاي ديـگـر       ادارات خاصي بدهند، راه   
ــلــف آزمــايــش                 ــه طــرق مــخــت را ب

بـورژوازي هـيـچـوقـت در          .   كنـنـد    مي
هاي ديگري را كه كارگران       هيچ جا راه  

هـايشـان را           قبال از آن طريق خواستـه   
اند، در برابر جـامـعـه رو           مطالبه كرده 

ــمــي  ــد    ن ــن ــن شــغــل        .   ك " شــريــف " اي
ژورناليسم نان به نرخ روز خـور اسـت           
كه كارگران را تـعـدادي آدم خشـن و              

كن و حرف گوش نكن، معـرفـي      شلوغ
 .كند

ايد كه تجمع كـارگـران در          پرسيده
اين مقطع از چـه مـزيـتـي بـرخـوردار              
است؟ ببينيد امروز رژيـم جـمـهـوري           
اســالمــي روي يــك بــمــب ســاعــتــي           

هـاي     نـان شـب بـچـه        .   خوابـيـده اسـت     
بـخـش   .   انـد    كارگران را گروگان گرفتـه    

اعظم كارگران ايـن جـامـعـه سـالـهـا               
انـد، امـا        زحمت كشيده و كـار كـرده         
اگـر  !   انـد    دستمـزدي دريـافـت نـكـرده         
داري را      مكانيـزم جـامـعـه سـرمـايـه           

بينيم كه اين ديـگـر         بررسي كنيم، مي  
دزدي !   حتـي اسـتـثـمـار هـم نـيـسـت               

كارگـر و كـارفـرمـا در           .   محض است 
شـرايـط بـه غـايـت            –يك قـراردادي      

غيرانساني را كه كارگـر مـجـبـور بـه             
قبول اين قرارداد ميشود را فعال مـد         

انـد كـه        به اين رسيده    –گيرم    نظر نمي 
كارگر در ازاء كارش فالنقدر دستمزد      
حتي زير خط فقر رسمي اعالم شـده،         

. افتد  اما اين اتفاق نمي   .   دريافت كند 
كارگر سالها بدون دريافت دسـتـمـزد،        
به اميد اينكه روزي دستمزد پرداخت      

اش پرداخـت گـردد، و از تـرس               نشده

اينكه مبادا با ترك اين كار، دستمـزد      
اش رسـمـا        به اصطالح بتعويق افتـاده    

باال كشيده شود، حاضر نيست از اين       
. گـردنـه بـگــيـري خـود را رهـا كـنــد                 

متأسفانه صفحات نشريه شما اجـازه       
. دهـد    به وارد شدن به جزئيات را نمـي       

اما همين را گفتم كه بگويم جـامـعـه           
اعتنـا    به اين دزدي و گردنه بگيري بي      

نيست؛ حتي اگر با چشم غير مسـلـح         
حـاال ايـن فـقـط         .   قابل رؤيت نـبـاشـد     

ــر ســر                   ــه ب ــد ك ــن ــســت ــي ــران ن ــارگ ك
. مطالباتشان با رژيم مشـكـل دارنـد        

كــل جــامــعــه، زنــان، دانشــجــويــان،         
مهاجران و غيره با اين رژيم مشـكـل          

هـر بـالئـي سـر رژيـم            .   اساسي دارنـد  
اي بـخـورد، بـا هـر              بيايد، هر ضـربـه    

بحراني روبرو شود، مـردم خـوشـحـال          
شوند و انتظار و آروزي عـاقـبـت              مي

حاال شما ايـن    .   بدتري را برايش دارند   
را در نظر بگيـريـد كـه مـردم شـاهـد                 
اعتراض بخشي از جامعه باشنـد كـه       
آشكـارا، بـدون هـيـچـگـونـه تـوجـيـه                 
سياسي و شرعي، مورد ظلم و سـتـم           

سريعا با دلسوزي و    .   قرار گرفته است  
همدردي بخش وسيعتري از جـامـعـه         

رژيم بسيار بيشتـر از      .   شود  روبرو مي 
اينها مشكل دارد كـه حـاضـر بـاشـد            
اجــازه بــدهــد اعــتــراضــات كــارگــران        

كارفرماها در واقع پـرده      .   ادامه بيابد 
. حائلي هستند بين رژيم و كـارگـران         

كسي در اين رژيم بـدون تـأيـيـد صـد             
درصد رژيم و يا داشتن رابطه بسـيـار          

. شـود    حسنه بـا آن، كـارفـرمـا نـمـي              
ســالــهــا كــارگــران را بــدون پــرداخــت          

كنند و رژيـم      دستمزد وادار به كار مي    
آيد؛ اما همين كـه        جيكش هم در نمي   

خبر اعتراض و تجمعـي از كـارگـران           
برسد، فـوري سـر و كلـه آجـان پـيـدا                  

و درست از همين سر اسـت        .   شود  مي
كه در مواقـعـي كـه ديـگـر كـاري از                 
دستش ساخته نيست، اين پرده حائـل     

كند تـا بـه مـطـالـبـات             را ترغيب مي  
به نظر مـن     .   كارگران رسيدگي بكنند  

بــه كــارآئــي اعــتــراضــات تــجــمــعــي         
 .كارگران بايد از اين منظر نگاه كرد

 
اگر بخواهـيـد يـک       : عبدل گلپريان 

ارزيــابــي از تــجــمــعــات اعــتــراضــي         
کارگران نساجي شاهو در کردسـتـان،        
که موفق به تحقق مطالباتشـان شـده         
است ارائـه دهـيـد روي چـه نـکـاتـي                  

 گذاريد؟  انگشت مي

 
يك خصـلـت ويـژه       :   ناصر اصغري 

مبارزات كارگران نساجي شاهو قـرار      
ــوده اســت               ــتــن در ســنــنــدج ب . گــرف

اي بشـدت تـحـزب           كردستان منطـقـه   
رژيم جمـهـوري اسـالمـي       .  يافته است 

اين خصلت كردستان را بـه رسـمـيـت            
شناخته و در سياست روزمره خود آن        

سنندج عـالوه بـر       !   را رعايت ميكند  
قرار گرفتن در يـك مـنـطـقـه تـحـزب               
يــافــتــه، امــا داراي ســنــتــي بشــدت           

رژيـم ايـن     .   راديكال و سرخ نيز هست    
در .   را هم به رسميت شـنـاخـتـه اسـت           

بــرخــورد بــا كــارگــران شــاهــو، رژيــم          
داند كه فقط با اين كارگران طرف         مي

نيست؛ ايـن كـارگـران، يـك شـهـر را                
هايشـان    خواسته.   پشت سر خود دارند   

سريعا مورد حمايت كـل شـهـر قـرار             
صـنـدوق اعـتـصـابشـان         .   گـيـرنـد      مي

وسـيــعــا مــورد حــمـايــت شــهــر قــرار           
هـا   و اخبار مبارزاتشان كوه  .   گيرد  مي

و كشورها را به سرعت برق پشت سـر         
گــذارنــد تــا خــود را بــه اروپــا                  مــي

برسانند، كه انسانـهـاي بـيـشـتـري را             
 .براي تحقق مطالباتشان بسيج كنند

نـكـتـه ديـگـر امـا           .  اين يك نكته 
اينكه اين كارگران در برابر كارفرما و       
دولتش بسيار متحد و رزمنده ظاهـر       

هيچ تصميمي بدون دخـالـت       .   اند  شده
شان اتـخـاذ      كارگران و مجمع عمومي   

من قـبـال هـم در هـمـيـن               .   گردد  نمي
اي كـه       نشريه گفته بـودم كـه تـجـربـه            

هادي احمدي، كارگر نساجـي شـاهـو         
در باره مبارزات اين كارگران نـوشـتـه         

. بود، من يكي را بسيار متـأثـر كـرد          
كارگران پراكنده و سازمان نيافته كار      

حـتـي   .   بـرنـد     زيادي را از پـيـش نـمـي         
همان كارگران سازمان يافته هم بـايـد        
در شــرايــط خــاصــي تــاكــتــيــكــهــاي         

چنين به نظـر  . خاصي را اتخاذ بكنند 
رســـد كـــه دســـت انـــدركـــاران              مــي 

سازماندهي اعتراضات و تجـمـعـات        
كارگران نساجي شاهو، از تـجـربـه و            

اكـنـون   .   پشتكار خوبـي بـرخـوردارنـد       
حتي بايد سنديكاي كارگران شـركـت        
واحد تهران هم از تـجـارب مـبـارزات           

. كارگران نسـاجـي شـاهـو بـيـامـوزد             
اتفاقا به نـظـر مـن اهـمـيـت تـجـربـه                   
كارگران نساجي شاهو بـراي جـنـبـش          
كارگري ايران از اين نظر مـهـم اسـت            
كه اتحاد كارگري، اتخاذ سياستهـاي      

اي، تصميم گـيـري در         راديكال و توده  

مجامع عمومي و غـيـره، فـراتـر از              
در جـاي    .   تعداد كارگران درگير اسـت    

ديــگــري بــايــد جــداگــانــه بــه ايــنــهــا           
 .پرداخت

 
بعنوان کسـي کـه      :   عبدل گلپريان 

مسائل جنبش کارگري را تعـقـيـب و          
ــرار                   ــررســي ق ــل و ب ــي ــل ــح ــورد ت م

کــنــيــد بــراي      دهــيــد، فــکــر مــي       مــي
ــيــشــروي مــبــارزه و اعــتــراضــات             پ

اي را بـايـد در ايـن               کارگري چه حلقه  
 دوره چسبيد؟

 
ــاصــراصــغــري  شــود روي      مــي:   ن

هاي مختلفي انگشت گذاشت و       جنبه
. گفت كه اين يا آن حلقه اصلـي اسـت         

امروزه متأسفـانـه جـنـبـش كـارگـري             
ايران در يك حالت دفاعي قرار گرفتـه        

يعني اينكه مطالبـاتـي را كـه          .   است
كند، بـيـشـتـر حـالـتـي را                مطرح مي 

دارنـد كـه دولـت در حـالــت بــازپــس               
منتها همـيـن جـنـبـه         .   گيري آنهاست 

رژيمـي  .   دفاعي هم خيلي قوي نيست    
ــوري اســالمــي               ــه ــم ــم ج ــل رژي مــث

تواند حتي در بـرابـر مـطـالـبـات               نمي
. دفـاعـي كــارگـران هـم دوام بـيــاورد             

ــه                 ــي كـ ــرانـ ــارگـ ــت كـ ــي اسـ ــافـ كـ
دستمزدهايشان پرداخته نگرديده، بـه      
خيابان بيايند تا كار رژيـم در عـرض           

ايـن كـاري     .   چند روز يـكـسـره بشـود         
است كه فـعـالـيـن كـارگـري بـايـد در                 

 . دستور كار خود بگذارند
امـــا جـــدا از ايـــن، راســـتـــش             

هاي مهم ديگري هستند كه هـر          حلقه
توانند سر آغاز خـوبـي بـراي           كدام مي 
. هاي جنبش كارگري باشـنـد       پيشروي

تــوان كــمــپــيــنــي بــراي دفــاع از             مــي
كــارگــران مــهــاجــر افــغــانســتــان راه          

توان كمپيني بـراي لـغـو          مي.   انداخت
آپارتايد جنسي حـداقـل در مـحـيـط             

هـمـكـاري بـا       .   كار در دستور گذاشت   
گــرايشــاتــي كــه مســائــل كــارگــران           

شان است، حلقه مهم ديـگـري         مشغله
بحث لغو قراردادهاي مـوقـت،      .   است

پرداخت فوري دستمزدهاي پـرداخـت       
. نشده، افزايـش دسـتـمـزدهـا، و و و              

اما كارگران بـراي    .   اند  همه اينها مهم  
به بحث گذاشتن اين مـوارد احـتـيـاج           

ايـنـجـاسـت     .   به ظرف مناسبي دارنـد     
كه اهميت برگزاري مـنـظـم مـجـامـع            
عمومي، كه به نظـر مـن در دسـتـور              

تريـن حـلـقـه بـراي            گذاشتن آن، اصلي  
ــيــشــروي مــبــارزه و اعــتــراضــات             پ

. شـود    كارگري اسـت، مـلـمـوس مـي          
جنبش كـارگـري بـا هـر اعـتـراض و                

گـيـرد و تـجـربـه             اي نيـرو مـي       مبارزه
كند؛ اما قدرت خود را در          كسب مي 

وجود تشكل، كه مـجـمـع عـمـومـي             
ترين نوع آن است، بـهـتـر           قابل حصول 
 . شود متوجه مي

بگذاريد روي اين دو نكته، يعني      
تشكل و مـجـمـع عـمـومـي، كـمـي                 

قدرت كارگر در تولـيـد      .   مكث بكنيم 
است و اين قدرت هم تنهـا از طـريـق             
سازمان و اتحاد كارگران مـحـسـوس         

نـفـس كـارگـر بـودن، در خـود               .   است
اتفاقا اگر  .   كند  انسان را قدرتمند نمي   

متحد و مـتـشـكـل نـبـاشـد، مـورد                 
اگر .   گيرد  استثمار بيشتر هم قرار مي    

تـوانـد      متشكل و متحد بـاشـد، مـي         
ــظــم                   ــد و در ن ــان ــخــواب ــيــد را ب ــول ت

داري اخالل ايـجـاد كـنـد؛ كـه              سرمايه
تـوانـد عـواقـب بسـيـار              اين خود مـي   

داري    خطرناكي را براي نظام سرمـايـه      
داري هـم       سرمـايـه  .   در بر داشته باشد   

عالوه بر سركوب عريـان، بـا هـزار و             
يك دوز و كلك، مانـع سـازمـانـيـابـي             

يـكــي از دوز و        .   شـود    كـارگـران مــي    
هايش، براي مـثـال تـفـرقـه بـيـن                كلك

كارگران زن و مرد و يـا بـومـي و بـه                 
اصطالح مـهـاجـر اسـت؛ كـه آخـريـن               

اش در ايران، طـرح اخـراج نـيـم               نمونه
امـا  .   ميليون كـارگـر افـغـانـي اسـت            

توانند سر هر موضوعـي       كارگران مي 
هايشان بحـث كـنـنـد و راه             در تشكل 

مـجـمـع    .   درست را انـتـخـاب كـنـنـد            
عمومي هم تنها تشكلي است كه بـه         
كارگر امكـان دخـالـت مسـتـقـيـم را               

اما مجمع عمـومـي عـالوه        .   دهد  مي
بر فراهم كردن امكان دخالـت كـارگـر         
در سرنوشت خود، در كشـوري چـون           

و .   ايران بهترين راه سازمانيابي اسـت     
يــابــي    گــرچــه در ايــن كشــور تشــكــل        

كارگران اكيدا ممنوع اعـالم گـرديـده         
است، اما ما هر روزه شـاهـد صـدهـا            
اعتراض و اعتصاب كارگري هستيـم      
ــومــي                 ــم ــع ع ــجــام ــوســط م ــه ت ك

حلقه گم شـده    . شوند دهي مي  سازمان
سازماني و    در اين ميان، بنظر من بي     

. غيرمنظم بودن اين مـجـامـع اسـت          
اگر بخواهم براي جمع بندي برگردم به       

شود روي يـك       جواب سئوال شما، مي   
ــقــه گــرهــي مــهــم، تشــكــل، و                حــل

هــاي واســطــي چــون مــجــمــع           حــلــقــه
عمومي و منظم كردن ايـن مـجـامـع           

 .عمومي، انگشت گذاشت
ما در ادبيات خود قـبـال دربـاره            

ايم و اميـدوارم      اين مسئله زياد نوشته   
كه فرصت بشود تا بعدا نـيـز در ايـن             

 .خصوص بيشتر بنويسيم
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ــان        ــري ــپ ــل ــدل گ ــب ــط و     :   ع ــراي ش
موقعيت کارگران فصـلـي بـه لـحـاظ            

شرايط کار، دسـتـمـزد، امـکـانـات           (   
 ايمني کار در محل، چگونه است؟

 
شــرايــط کــار    :   يــدي مــحــمــودي   

کارگران فصـلـي بسـيـار وحشـتـنـاک              
اســت، ســخــتــريــن کــارهــا از جــملــه           
کارهاي ساختماني که هيچ قوانـيـنـي       
بر آن حـاکـم نـيـسـت را انـجـام مـي                     
دهند، کار درکشتيهاي بندر عـبـاس        
و خالي کردن آن و بخصـوص کـار در            
سردخانه ها غير قابل تـحـمـل اسـت،        
کـارهـاي کشـاورزي از جـملـه مـيـوه                
چيني و يا در فصل پائيز گردو جـمـع           
کــردن کــه يــکــي از خــطــرنــاکــتــريــن           
کارهاست و سـاالنـه چـنـديـن کـارگـر              
بدليل افتادن از باالي درخـتـان گـردو          
کشته و يا بشدت مجروح مي شـونـد      
و کسي هم در مقـابـل آن مسـئـول و               

کــارگــران فصــلــي   .   جـوابــگــو نــيــســت   
 سـاعـت در روز         ١۵گاهي اوقات تا    

مشغول به کار هستندـ دسـتـمـز يـک            
کارگر ساده االن در تهران بيـن هـفـت           
تا ده هزار تومان است که با توجه بـه           
وضعيت تورم و گراني سر سام آور در         
ايران بخش بسيار زيادي از کـارگـران         
توان پرداخت کرايه خانه را نـدارنـد و           
به همين خاطر اکثرا در آلونکها و يـا          
همانجـائـي کـه کـار مـي کـنـنـد بـا                    
کمترين امکانات زندگي مي کـنـنـدـ         

کارگران کمـتـر مـي تـوانـنـد در روز                
حتي يک وعده غذاي گرم بـخـورنـد و            
از ايمني محيط کـار و بـيـمـه هـاي                

 اجتماعي هم هچ خبري نيست ـ
 

در کــارهــاي    :   عــبــدل گــلــپــريــان    
ــراي                ــروژه مــوقــتــي ب فصــلــي کــه پ
کارکردن است آيا ميـتـوان بـراي ايـن            
دوره کوتاه از کار، شاهد اعتراضاتـي       
براي حقوق کـارگـري نـظـيـر افـزايـش              
دستمزد و يـا ايـمـنـي مـحـيـط کـار                  
باشيم؟ چون در کـارهـاي فصـلـي از              
آنجا که عمر ثابت و با دوامي نـدارد،         
عــمــدتــا ايــن دو مــطــالــبــه بــيــشــتــر          

آيــا مــطــالــبــات   .   مــوضــوعــيــت دارد  
ديگري غير از اينها چـه مـي تـوانـد              

 ؟باشد
 

ــدي مــحــمــودي     ــه   :   ي ــان مــتــاســف
کارگران فصلي بـا تـوجـه بـه مـوقـت               
بودنشان و اينکـه حـتـي بسـيـاري از              
آنها در همان چند مـاهـي کـه بـکـار               
مشغولند مجبور مي شوند چـنـديـن         
کار را عوض کنند شايد بشود گـفـت         
که جزو پراکند ترين بخشهاي  طبـقـه          
کارگر ايرانند و به هـمـيـن دلـيـل هـم               
کارفرمايان ريز و درشت به وحشيـانـه        
ترين شيوه آنها را استثمار مي کنـنـد         
و حــتــي در بســيــاري مــوارد هــيــچ             
حقوقي را به کارگران پـرداخـت نـمـي            
کنند، اما با اين وجود قطعا هر ساله        

کــارگــران فصــلــي هــم دســت بــه                  
اعـــتـــراضـــاتـــي مـــي زنـــنـــد، ايـــن          
اعتراضات هم بيشتر به پائيـن بـودن         
سطح دستمزدها و ايمني محيط کـار      

امــا در مــورد      .   صــورت مــيــگــيــرد    
قسمت دوم سوالتان بايد بـگـويـم کـه            
مشکالت کارگران اينقدر زياد اسـت       
که اگر تشکلي داشتند قطعا مـيـشـد         
ليست طوالني از مطالبات کـارگـران       
را ريز کرد و آنها را از حلقوم سرمايـه          
داران و کارفـرمـايـان بـيـرون کشـيـد،              
يکي ديگر از اعـتـراضـات کـارگـران             
عليه اخراجهاست، کـارفـرمـايـان هـر          
وقت تصـمـيـم بـگـيـرنـد کـارگـران را                  
اخراج مي کنند و با توجه به بيکـاري         
وسيع فورا جاي آنهـا را بـا کـارگـران              
دور ميدانـهـا پـر مـي کـنـنـد، بـايـد                   
بگويم که کارگران فصلي در مـواردي       
که سريعا کار ثـابـتـي گـيـر نـيـاورنـد                
روزانه در دور ميدانها و چهار راهـهـا      
ساعتها مي مانـنـد تـا کسـي پـيـدا                

 شود که آنها را به سر کار ببردـ  
 

به عدم  تشـکـل        :     عبدل گلپريان 
در ميان کارگران فصلي اشاره کـردي        
آيا فکر نميکنيد که کارگران فصـلـي         
بتوانند مثال تشکل کارگران فصـلـي        
فالن رشته يا چند رشته را براي دست        
يابي به خواسته هايشان ايجاد کنند؟      

 نظر شما چيست؟ 
 

قطعا تشکل   : يدي محمودي 
براي کارگران فصلي نه تنها امکان         

پذير است بلکه بسيار حياتي هم     
هست، نمونه تشکلهاي کارگران کوره      
پزخانه ها بسيار گوياست، اگر چه         
تفاوتهايي بين کارگران فصلي      
کورپزخانه ها و بخشهاي ديگر وجود         
دارد اما موارد زيادي  هم هست که      
کارگران فصلي ديگر بخشها با       
اتحاد خود توانسته اند کارفرمايان        
را وادار به عقب نشيني کنندـ در       
ميان کارگران فصلي کم نيستند    
فعالين کمونسيتي که به شرايط هر       
روزه خود اعتراض دارند و در        
همبستگي و مبارزه کارگران فصلي     
نقش ايفا کرده اند، اين کارگران بايد           
و مي توانند کارگران را حول خواسته       
هاي بر حق خود متشکل کنندـ        
مشخصا در تهران، دماوند، بندر        
عباس و اين اواخر هم در شهر بم       
مراکز بسياري هستند که هر کدام      
صدهها کارگر فصلي را به استخدام     
خود در آورده اند، در اين جور مراکز         
به آساني مي شود کارگران را جمع       
کرد، تشکل درست کرد و براي مبرم      
ترين خواستها از جمله اضافه     
دستمز، ايمني محيط کار و يا        
امکاناتي مثل خوابگاه و جلوگيري        
از اخراجها مبارزه کردـ يکي ديگر از         
موارد تالش فعالين کمونيست مي       
تواند جلب حمايت و پشتيباني از      
ديگر کارگران فصلي و يا کارگران       
بخشهاي ديگر باشد، که به نظر من            
االن کارگران پيشرو مي توانند     
وسيعا عليه اخراج کارگران افغاني     

اعتراض کنند و با توجه به اينکه       
کارگران افغاني مقيم ايران هم مثل      
کارگران فصلي به سخترين کارها       
مشغولند و در بسياري موارد حتي    
در يک کارگاه و بخش با هم کار مي     
کنند اين امر مي تواند نيروي       
اعتراض و مبارزه کارگران فصلي را      
دو چندان کندـ شخصا در سالهايي         
که در تهران مشغول به کار بودم     
يکي از تالش ما اتحاد با کارگران       
افغاني بود و يادم هست که در اول        

 ما در جاده کرج      ١٣٦٢مه سال  
بيش از چهارصد نفر اول مه را جشن          
گرفتيم که بيش از هشتاد نفر آنها          
کارگران افغاني بودند و همين مسله        
عاملي براي ايجاد روابطي بسيار    
صميمي و گرم در ميان کارگران شده           
بودـ تشکل فصلي براي کارگران     
امکان پذير است و مي شود حتي       
براي چند ماه در سال هم شده       
تشکلهايي درست کرد، همانطوري     
که کارگران براي هر اعتصاب و        
اعتراض خود را سازمان مي دهند،        
براي چند ماه هم به راحتي مي شود         
تشکل ايجاد کرد و کارگران را حول       
خواسته ها جمع کرد، چون حتي کم     
نيستند کارگراني که ساليان متمادي          
با هم و دسته جمعي به محلي و           
شهري مي روند طوري که االن هر     
کدام از اينها صدها نفر را در دورو بر         

. خود مي شناسند     
 

 *  * * 

 ۱از صفحه   . . .مصاحبه با يدي محمودي  

 

مختلف در سنندج براي دست يابي         
يه اين ابتدايي ترين حقوق پايه اي        
خود با دولت، کارفرما، وزارت      
اطالعات و انواع نهادهاي حامي    

اين  .کارفرمايان جنگيده اند    
اعراضات و اين مبارزه، بطور واقعي    
و براي اضافه شدن هر لقمه ناني به          
سفره کارگران و با توسل به     
مکانيزمهاي موجود نظير مجمع        
عمومي، انتخاب نمايندگان       
کارگران، تجمع در مقابل استانداري       
و هر نهاد ديگر دولتي ادامه داشته            

آنچه که امروز بيشتر از هر           .  است
زمان ديگري نياز واقعي مبارزات        
کارگران در کردستان و بويژه در        
سنندج و در جهت  واکسينه کردن از         
دستاوردهاي تاکنوني اين مبارزات      
است اين است که بايد تالش کنند تا          

براي تثبيت و پيشبردن قدم بقدم       
خواست و مطالباتشان تشکل خود      
را ايجاد کنند تا بتوانند به        
خواستهايي که هنوز موفق به دست      
يابي به آن نشده اند و مطالباتي که          
در آينده به خواستهايشان افزوده مي          
گردد برسند و همچنين از         
دستاوردهاي تا کنوني خويش نيز        

در .  بوسيله اين تشکل حفاظت کنند    
هميمن رابطه بايد به اولين سد و          
مانعي که در مقابل اعتراضات        

يکي   .  کارگران وجود دارد اشاره کرد    
از سختيهايي که مبارزات و       
اعتراضات کارگران سنندج در     
شاهو، نساجي، آلومين، پرريس و         
غيره در مقابلشان وجود دارد،     
سرکوب خشن و قوانين ضد کارگري    
دولت است  که با کمک کارفرمايان و           

همکاري تمام نهادهاي سرکوبگر ،         
قطعا اگر  . عليه آنها اعمال مي شود    

رشته هاي توليدي و مجتمعهاي      
توليدي ياد شده مراکزي کليدي مي          
بود، مشکل کارگران در سنندج      
خيلي آسانتر مي بود و مي توانست       
با اتکا به مجامع عمومي کارگران و      
ديگر مکانيزمهاي مبارزاتي      
خويش، دست به اعتصابات بسيار      
قدرتمندي بزند و دولت و کارفرمايان        

اما چون اين چند      .  را به زانو درآورد    
کارخانه در چنين موقعيتي کليدي     
قرار ندارند، نمي توان از اعتصاب         
کمر شکن سخني بميان آورد و فعال            
ضرورتي به پرداختن به موقعيت          
کليدي يا غير کليدي بودنشان هم     

هرچه هست همين است و       .  نيست
بايد در همين قامت و ظرفيت به         
.  سراغ موانع و مشکالت آن رفت   

مانع دوم عبارت است از وجود       

گرايشاتي است که خود را دخيل در   
شرايط و موقعيت اين مبارزه مي      

اين گرايشات در درون و يا در     . دانند 
بيرون از اعتراضات کارگران در      
سنندج، موانعي را ايجاد مي کند     
که قدرت پيشروي اين اعتراضات را     
تا رسيدن به نتيجه مطلوب کند مي          

تا جاييکه به گرايشات سد         . کنند
کننده در درون جنبش کارگري در    

کردستان بر مي گردد، تا کنون و بنا          
به شواهد موجود در بستر اين       
اعتراضات، کارگران راديکال و      
پيگير و فعالين کارگري توانسته اند        
تا حد زيادي در کنار زدن و يا        
کشانيدن اين گرايشات بدنبال خود        
. تالش کنند و بر آنها تاثير بگذارند           

 *  * * 

 
 ۴از صفحه   . . .پاسخي کوتاه به نوشته  

 

 برنامه هاي راديو انترناسيونال                    
 به وقت تهران روي                ۹ساعت هر شب       
 ۶۲۲۵ متر برابر با ۴۹موج طول     

 کيلوهرتز 
  !آغاز خواهد شد
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

خالد حاج محمدي در مـطـلـبـي           
چرا اعتراضات هر روزه    "   تحت عنوان 

کارگران در سنندج به نتيجه مطلـوب       
به نکاتي پـرداخـتـه اسـت       "  نمي رسد؟ 

کــه اشــاره کــوتــاهــي بــه آن را الزم                
ايشان کـوتـاه و گـذرا ضـمـن             . ميدانم

مثبت ارزيابي کردن اعتـراضـات هـر         
روزه کـــارگـــران و دســـتـــاورد ايـــن             
اعتراضات، اشکاالتـي را در مـورد          
ابعاد کار آکسيوني را  بـا نـگـرشـي               

 . ذهني و اراده گرايانه  بر ميشمارد
  :  ايشان  مي گويد

فاکتور ديگر عدم تـوجـه بـه کـار            
. پايه اي تر در جنبش کـارگـري اسـت          

کار اکسيوني که به جاي خود مهـم و          
الزم است ولي همه چيز نيست که در          

برجستـگـي   .   عمل همه چيز شده است  
اين مسئله همـراه خـود جـايـي بـراي              
تشکل پايه که همان مجمع عمـومـي        
کارگري باشد نگذاشتـه اسـت و ايـن            
هم از مشکـالت و مـوانـع جـدي در               

ميزاني که در   .     مبارزه کارگران است  
ايــن مــيــدان کــار مــيــشــود در راه               
انداختن مجمع عـمـومـي و دخـالـت             
کارگر در تصـمـيـمـات و بـه مـيـدان                 
آوردن آنها به صورت کـاري مسـتـمـر           

جـدا از ايـنـکـه مـجـع             .   کار نميشـود  
عمومي حداقل در کردستـان سـنـتـي          
است و در سنندج از هر جـاي ديـگـر              
قوي تر است، اما هميـن هـم بسـيـار             

. پراکند و موردي بکار برده مـيـشـود        
مجمع عمومي تنها ظـرف اکسـيـون         
کارگري و اعتراض و به خيابان آمـدن        

اين تشکل پايه و سلـول پـايـه      .   نيست
به هم بافتن کارگر بـه طـور دائـم در               

بـرجسـتـگـي     .   کارگاه و کارخانه اسـت    

کار خيابـانـي و اعـالم اعـتـراض در               
ميان فعالين کارگري و کمونيـسـتـهـا         
چنان برجستگي دارد و به سنتـي جـا          
افتاده تبديل شده است که جاي هـمـه          

حـتـي گـاهـان       .   چيز را گـرفـتـه اسـت         
احساس ميکنيد نـفـس اعـتـراض از           
مضــمــون و مــيــزان نــيــروي کــه در              

. اعتراض شرکت دارد مهـمـتـر اسـت         
بــاز در ايــن مــورد هــم مــيــتــوان بــه             
تفصيـر گـفـت و دهـهـا مـورد را از                   

  .اينگونه تحرکات نشان داد
ايشان ضمن مثبت خـوانـدن کـار         
ــار                 ــه ک ــد ک ــوي ــي، مــي گ ــون آکســي
آکسيوني همه چيز نيـسـت امـا خـود            

را نمي شکافـت    " همه چيز"   ايشان اين 
تا معلوم شود که بجاي آکسيون و يـا         
در جـهـت پـايـدار تـر کـردن مـجـمـع                   
عمومي و ايجاد تشکل، چه کارهـاي       
ديــگــري را فــعــالــيــن اعــتــراضــات           
کــارگــري مــوجــود مــد نــظــر داشــتــه         

مسئله اينگـونـه نـيـسـت کـه            .   باشند
گــويــا کــارگــران بــه کــار آکســيــونــي           
چسپيـده انـد ولـي اهـمـيـت مـجـمـع                  

برخالف آنـچـه    .   عمومي را نمي دانند   
که ايشان ابراز کرده است، مـن فـکـر            
نمي کنم اشکال اين مسئله اين اسـت        
که گويا آکسيون برجسته شده و جـاي         

اساسا طـرح    .   همه چيز را گرفته است    
اين صورت مسئله غلط است چرا که       
کارگران در مراکز توليـدي سـنـنـدج،           
براي گـرفـتـن حـق خـود از دولـت و                   
کارفرما، به هر مکانيـزمـي کـه ايـن            

. حق را وصول کند دسـت مـي بـرنـد             
مــمــکــن اســت در جــايــي حــرکــت              
آکســيــونــي بــي مــوقــع بــاشــد امــا              
اعتراض و مبارزه کارگران کـارخـانـه         
هاي سنندج در اشکال آکسـيـون وبـا           
اتکا به مجمع عمومـي و غـيـره، بـر            
محور مطـالـبـات شـان اسـت کـه از                
ــدگــي               ســوي دولــت و کــارفــرمــا زن
اقتصادي بچه هايشـان بـه  گـروگـان             
گرفته شده است و به هر مکـانـيـزمـي      

در .   براي اعـتـراض دسـت مـي بـرنـد             
رابطه بـا درسـت کـردن تشـکـل هـم                 

از نقد ايشـان از آکسـيـون          .   همينطور
چنين استـنـبـاط مـي شـود کـه اگـر                 

آکسيونها کاهش پيدا کند و گـرفـتـن          
مجمع عمومي منظم در دستور قـرار   

. گيرد، از آن تشکل بيرون خواهـد زد        
ايجاد تشکلهاي کارگري ملزومات و     
راه حلهاي خاص خود را دارد کـه از             
ــارزات و                 ــب ــداوم م ــر ضــرورت ت س
اعتراضات کارگري بـراي بـه تـحـقـق            
رســانــيــدن خــواســت و مــطــالــبــاتــش        

در اين راه   .   موضوعيت پيدا مي کند   
نيـز بـايـد تـالش کـرد کـه اتـحـاد و                     
هــمــبــســتــگــي را در مــيــان مــراکــز           
مــخــتــلــف کــارگــري ايــجــاد کــرد و            

راه حل نهايي هم تـنـهـا    .   گسترش داد 
تشکل نيست بـلـکـه کـارگـران بـراي              
بکرسي نشاندن و مطلوبيـت مـبـارزه         
شان و تقويت تشکلش در برابر دولـت        
و کارفرماها، بايد بتواند کـمـونـيـسـم          
مارکس و منصور حکمت را هم يـاد         

مــي خــواهــم بــگــويــم کــه          .   بــگــيــرد 
موضوعيت هر کدام از اين ابزارها و         
مـکـانــيـزمــهـاي اعـتـراضــي نــظـيــر،            
آکسيون، مجمع عـمـومـي، تشـکـل،          
اعتصـاب، تـجـمـع و غـيـره، از سـر                  
ضرورت پاسـخ بـه زنـدگـي کـارگـران              
موضوعيت دارد نه از سـر سـبـک و              

ز سـر    ا. سنگين کردن اين مکانيزمها   
اينکه کار آکسـيـونـي مـوضـوعـيـت              
بيشتري پيدا کرده و مجمع عـمـومـي        
کارگران و غـيـره بـه حـاشـيـه افـتـاده                 
است، نـمـي تـوان بـدرسـتـي صـورت               

چـرا کـه ايـن        .   مسئله را توضيـح داد     
اعتراضات و اين تجمعات در مـيـان         
بخش و رشته هايي نـظـيـر نسـاجـي،             
شاهو، آلوميـن و پـرريـس بـه دلـيـل                
تعرضي است که کارفرمايان و دولـت       
حــامــي آنــهــا بــه ســطــح زنــدگــي و              
معيشت آنان و براي اخـراج و بسـتـن            
کارخانه براي نپرداختن دستمـزدهـا و      

انجام مي دهند يـعـنـي تـالش و            . .   و
 .مبارزه اي سخت براي زندگي کردن

من از حاج محمـدي مـي پـرسـم            
که همين سنت قوي مجمع عـمـومـي         
در سـنـنـدج از کــجـا، تـوسـط کــدام                 
ــيــدي، بــر ســر چــه               بــخــشــهــاي تــول
مطالباتي و با چه قدمتي، به سـنـتـي      

 قوي تبديل شده؟

هميـن سـنـت      :    ايشان مي افزايد  
و از  .   قوي بسيار اندک و پراکنده است     

اين سر بـه مسـئلـه مـي پـردازد کـه                  
کارخـانـه هـاي نسـاجـي کـردسـتـان،               
شاهو، پرريس و آلومين از آنـجـا کـه            
به لحاظ نقش توليدي از مـوقـعـيـت            
کليدي برخوردار نيستند، لذا قادر بـه       
رســيــدن بــه نــتــيــجــه مــطــلــوب در              

 . اعتراضاتشان نمي رسند
قـابـل   :   حاج محمدي مـي گـويـد        

فهـم اسـت کـه کـارگـران بـخـشـي از                   
مــراکــز از جــملــه شــاهــو و نســاجــي           
سنندج و پرريس اين اقدام را هم کرده        
اند، ولي خود اين مراکز همـيـشـه در           

. حال تعطيل شدن و بستن بوده اسـت        
اما برق و شهرداري و مرکز صنعـتـي         
و نفت و بنزين و بيمارسان را نـمـتـوان        

اينها مراکز کليدي هستند کـه  .   بست
تعطيلي يک روزه آنها تـمـام شـهـر را              

ايـنـجـاسـت کـه        .   مختل خواهـد کـرد     
ــز                    ــرک ــار و م ــدار و اداره ک ــان ــت اس
اطالعات و کارفرمايـان را مـجـبـور           
مــيــکــنــد کــه بــا خــواهــش و تــمــنــا            

 .تقاضاي مذاکره با کارگر کنند
در اين شکي نيست کـه مـراکـز            

کارگري ياد شده بـاال هـر لـحـظـه در               
معرض بسته شدن و تعطيلي هستنـد    
اما بحث بـر سـر ايـن اسـت کـه اگـر                   
کارگران مراکز در حال تـعـطـيـلـي از             
من و خالد حاج محمـدي بـخـواهـنـد            
که راه حلي بهشان نشان دهـيـم نـمـي            
توانيم بگوييم که شما چـون کـلـيـدي            
نيستيد نمي توانيد به نتايج مطلوبـي       

کارگران اين کارخانه هـا ايـن       .   برسيد
 .را از ما نخواهند پذيرفت

 بخشهاي کـلـيـدي مـي تـوانـنـد             
حول خواست و مطالبات ديـگـري در         
صحنه اعتراض و اعتـصـاب حضـور         
پيدا کننـد مـيـتـوان ايـن بـخـشـهـاي                 
کليدي را به همبستگي و پشتيـبـانـي      
از کارگران بخشهايي کـه روزمـره در          
حــال اعــتــراض بــراي حــقــوق خــود             

الزمـه  .   هستند، جذب  و فـراخـوانـد          
اين امر هم اين است که بجاي منـفـي     
و نــامــطــلــوب خــوانــدن اعــتــراض و          
مبارزه کارگران، قبل از هرچيـز بـايـد          

دخيل بودن در اعتراض و مبارزه اش       
ــقـــات قـــوت و           .   را نشـــان داد         نـ

ــش را نشــان داد و                  ــاي ــه ــشــروي ــي پ
ضعفهايش را برشمرد تـا بـه رهـنـود             

 . دهنده اش اعتماد کند
خواه ناخواه اين اعـتـراضـات در           
نساجي، شاهو، پـرريـس و آلـومـيـن             

و به دليل غيـر کـلـيـدي          .   مطرح است 
بــودن ايــن مــراکــز کــه در مــعــرض              
تعطيل شدن قرار دارند، کـارگـران در         
اين مراکز براي سير کردن شکم خـود         
و خانواده شان  است  که سـالـهـاسـتـا             
جنگيده اند و هم چنان مي جـنـگـنـد            
همين جنگ با اين تـوان کـم و غـيـر               
کــلــيــدي بــودن، تــاثــيــرات ســيــاســي        
بمراتب بااليي را در جنبش کـارگـري         
بــه ثــبــت رســانــيــده اســت کــه بــراي             
بـخـشـهــاي کـلـيــدي هـم مــي تـوانــد                

سـنـت قـوي مـجـمـع           .   آموزنده بـاشـد   
و اتـحــاد و هــمـبــســتــگــي           عـمــومــي 

کارگران کارخانه هاي به گـفـتـه حـاج          
محمدي غير کليدي را مـي تـوان بـه            
ــراي               مــراکــز کــارگــري کــلــيــدي و ب
اعتصابات کمر شکنـي کـه دولـت و            
کارفرمايان را بـه خـواهـش و تـمـنـا                

سنت و مـبـارزه اي        .   بيندازد کشانيد 
که ميـتـوانـد الـگـويـي بـراي مـراکـز                 
کارگري بزرگتري در سطح کشور هـم         

بنابراين، کار آکسـيـونـي،       .   قرار گيرد 
مجـمـع عـمـومـي، ايـجـاد تشـکـل،                
سنديکا يا هر شکل و مکانيزمي در      
جنبش کـارگـري، از سـر خـواسـت و               
مطالباتي موضوعيت پيدا مي کنـد      
که حق حياط و زندگي کـارگـر بـه آن              

 .گره خورده است
مبارزه و اعتراض کارگران    

بخشهاي توليدي در سنندج، براي     
بدست آوردن خواست و مطالباتشان         
از حلقوم کارفرما و دولت حامي اين         
کارفرمايان، اکنون ديگر به پديده اي          

اعتراض   . هر روزه تبديل شده است     
دسته جمعي کارگران براي باز       
گرداندن کارگران اخراجي، مطالبه        
افزايش دستمزد، بيمه بيکاري،      
ايمني محيط کار، لغو استخدام      
هاي  قرار دادي و جايگزين کردن        

همه در    ..  استخدام دائم و و و     
ظرفيت خواست و مطالبه في الحال           

از دهه   .  موجود کارگران معنا دارد    
 به اين سو کارگران کارخانه هاي     ۶۰

 پاسخي کوتاه به نوشته خالد حاج محمدي 
 "چرا اعتراضات هر روزه کارگران در سنندج به نتيجه مطلوب نمي رسد؟" 
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