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  خاموشیسال اعتصاب ها

 . ..٨۶ سالی کارگری بر اعتصاب هایمرور  
 هفتماه هشتاد ول فروردين او                                                              دسترنج          

  
 

:ك البرزيالست  
.ديك ماه طول آشيمدت  آه زمان آن حداقل به یاعتصابمصادف بود با آغازك البرزي آارگران الستیبرا٨٦ من بهشروع  

 اخراج  و انحالل آارخانه رت به يمد م يتصم زين  و ی حقوقیماه ب ٤اعتراض به در ك البرزيالست آارگر هزاراز  شيب

.دندي، آفن پوشآارگران  

هر روز آارگران پالآارت به  تهران -ر اسالمشهريد، مسافران مسيطول آشك ماه ين اعتصاب آه در حدود ي خاطر ابه

 .دنديديمآتش تجمع آرده بودند رابه دورك البرزيدرون آارخانه الست دریتيمنا ویحاصره عوامل انتظاممرا آه در یدست

 یافت آه مسووالن اداري آم سابقه زمستان امسال تهران تا آنجا ادامه ی سرد و برفی در هوای اعتصاب شبانه روزنيا

. را در دستور آار خود قرارداندن آارگراني ای به خواسته هایدگياسالمشهر رس  

ك ي وام به آارخانه الستیطعپرداخت قوالن مربوطه ازئبا وجود آنكه مسن اعتصاب ويان گرفتن ايپاك ماه ازي گذشت با

.افته اندي خود دست نیخواسته هاچكدام ازيوز اعتصاب آنندگان به هخبر داده اند اما هنالبرز  

ن ي آارگران مهمتری صندوقهاید و مشخص شدن و موجودي تولیري مواد خام ، از سرگهي مطالبات معوقه ، تهپرداخت

 از مطالبات یر از پرداخت بخشيمحصوالت آارخانه، غ ك البرز است آه با وجود فروش ي آارگران الستیخواسته ها

.چ آدام برآورده نشده استيمعوقه ه  

:رانيا راه دوری مخابراتعيصنا  
 

 با مشكل ٨٦ بودند آه در سال یجمله آارگرانز ازياستان فارس نران دري راه دور ایع مخابراتيصنا آارخانه آارگران

.عدم پرداخت مطالبات روبرو بودند  

سوخت  هوشمندی به ساخت انواع آارتهایق حقوی بیگرفتارش ازياست تا پنفر١٥٠٠ آه تعداد آنها بالغ بر آارگراننيا

.مشغول بودند  

 هوشمند ی ساخت آارتهاین آارگران در آن مشغول بودند، تنها مجري آه ایران، آارخانه اي راه دور ایرت مخابعيصنا

.ل شدين پروژه تعطيسوخت آشور بود آه پس از اتمام ا  

ت آارخانه طلبكار يريمد معوقه ازیايمزاماه حقوق و٨ش يپهفته  آه تا چندیدين واحد توليا اعتقاد آارگران شاغل دربه

.ن آارخانه استي ایلي تعطیل اصليد دلي پروژه جدیودند، عدم واگذارب  

 یهانهادد مقابلتجمع وتحصن درومحل آاربه اعتصاب دروادارن آارگران راي ماه ا٨پرداخت مطالبات دریطوالنريتاخ

 یون آارگريور در آمسبه حضره آارخانه مجبوريات مدي هی اعضاران ويجه آن مدينت آه دری استان آرد تجمعیادار
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.استان فارس شدند  

رداخت  پی بانكیارد تومانيليالت چند مين آارگران از محل تسهيمطالبات ا ازیر بخش عمده اي اخیهفته ها درسرانجام

 د خانوایت اجتماعيامن وین شغليرتامده آنها استمرايرا به عقيستند؛ ز آارخانه هیراه اندازمنتظرشد اما آارگران هنوز

. داردی بستگ٨٦ در سال رخانهن آاي ایت هاي آنها به استمرار فعالیها  

  مرودشت فارسشي آزماآارخانه
 

  را از آار اخراج آردی آارگر قرارداد٩٠ك به يش مرودشت فارس آارفرما حداقل در دو نوبت نزديآارخانه آزمادر

امسال زييپا آه دری، اعتصاب دانندیرتباط نم ایها بن اخراجين آارخانه را با اي آارگران ایزيي اعتصاب پای خبرمنابع

.آارگران آغاز شد ازی برخید نشدن قراردادهايل تمد و احتمایطرح طبقه بند دریاعتراض به عدم بازنگردر  

د يبه تمد حاضرقرارداد آنها تمام شد و آارفرما اخراج شدند آه مهلت اعتباریزمانن آارگران يان منابع پس ازي گفته ابه

.آن نشد  

اساس را بري نداشتند، زیكاريمه بي بیر به برقرایديچ اميد اخراج شدگان هي نبود شایوالن استانئمس یانيمپادر اگرالبته

.صادر شده بودشدگان به جرم اعتصاب حکم ترک آار تمام اخراج یت آرده اند، براي روایآنچه آه منابع خبر  

بازار د دريحاال باداشتنه و سال سابقه آار١٢ تا ٨ن از يانگيمن آارگران آه بطوري ایكاريمه بيب یربرقرا هنوز ازالبته

.ستي نیچ خبر موثقي باشند هیه لقمه ناني تهی برایآشفته آار به دنبال راه   

  آرجی نورد قطعات فوالدآارخانه
 

 ٢٠٠ك به يت نزديم گرفت مسئولي آارخانه تصمی منابع انساندير جدي آغاز شد آه مدیز از زماني آارگران نني  امشكل

. بسپردیمانكاري پی آردند را به شرآت هاین آارخانه آار مي در ای آه بصورت قرادادیآارگر  

چند  آه پس ازیتازه واردريآنها با مددردسر آرج، نقطه آغازیورد قطعات فوالدده خود آارگران آارخانه ني به عقالبته

 آشنا است به زمان ی منابع انساندي به اخراج و تهد خم امور مربوط و  بحران زده به چم یخانه هارآارآردن درسال آا

. گرددی  باز میمان دسته جمعي پتوقف آارگران آارخانه و یانحالل تنها نهاد صنف  

سندگان آن  دارد، بر ينو و نون آارقااززي نیدل پر ،خورد با آارگرانبرآه عالوه بر تجربه دررين مديه ايحال سا هربه

 آه به نشانه  یآارگر خود آارگران تا آنون هر  یبه ادعا آند چه ی مینيسنگاري بس یآارگران نورد قطعات فوالدسر

.ب اخراج گرفتار شده استيغريتاعتراض به اداره آار مراجعه آرده است به   

:زدي درخشان آارخانه  
 مطالبات معوقه هستند، ماه٢٢ ازیوصول حداقل بخشزد منتظري درخشان یدر نساجنون  آه هم اآیآارگر١٢٠ ازديشا

از همه شتريبماهه آنچه آه ٢٢پرداخت نشدن مطالبات از نظرصرفهنباشدران گرفتارتري ایچ جايه دریگريدچ آارگريه

 یروين آارگران و عوامل نيان اياه گذشته م است آه در اواخر میرين آارگران افزوده  درگي ای و بدشانسیبر گرفتار

. دادی رویانتظام  

 یكيزد به اجبار ي  ی آه اهالی بهمن هنگام٢١خ يزد، در تاري استان ی از فعاالن آارگریكيان يمي سلیبه گفته جبار عل 

 یر قانونيتجمع غل آنچه آه ين آارخانه به دليآارگران ا ازی آردند، گروهی می زمستان را سپرین روزهايسرد تراز
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رند ي گی هجوم قرار م موردیعوامل انتظام آب پاش وین هاي ماشیسوز شود، ایگفته ممروروعبورريو بسته شدن مس

 ی بازداشت شدگان آزاد میجرا تمامن مايا ازیفاصله آوتاهچند درهر . شوندیبازداشت مزيتجمع آنندگان ن ازیو تعداد

به زد مجبوري استخوان سوزیسرما ویمالفشارريز آه دری آارگرانین مسئله برايا د، اما تحملابييه خاتمه ميقضوشوند

. سخت استاياند بس  ضابطان قانون شدهیكيزي برخورد فتحمل  

ن آارگران را پرداخت يمطالبات ا ازیشد تا مقداريم درخشان حاضری نساجی اگر آارفرمادين مصائب شاي با همه ااما

. آنها آسانتر بودی خانوادهای  آارگران و اعضاین همه  فشار برايد تحمل ايشاآند،   

 گفته د به آارگرانيآستانه شب عت دريري با دسترنج گفت مدی تلفنین آارخانه د رتماسيآارگران ا ازیكيش يپ روزچند

د يدا آردن آار جدي پیتواند براي خواهد مید پول مين مخارج شب عي تامی آه برایآارگرمن پول ندارم، اما هر"است 

 و یاز بازساززمان آغ است آه خود آارگران معتقدند، ازیحال آار گران دری ایفيتكلبال."ردي بدون حقوق بگیمرخص

.مشكالت آنها آغاز شده است) شيدو سال پدر( آارخانه ینوساز   

شكر هفت تپهين   
 

ن واحد ياخراج هزاران آارگر شاغل در او سازنده شكری آارخانه هایليتعطآه تاآنون باعث ده قاچاق شكري از پدفارغ

 گفته خود به .افت مطالبات خود با مشكل روبرو هستندي است آه در دریشكر هفت تپه دو ساليها شده است، آارگران ن

افت مطالبات خود مجبور يدر یر آنها براير است، در دوسال اخيي هزار نفر متغ٤ تا ٣آارگران آه تعداد آنها حداقل از 

ل آن بازهم ي گردد آه دلی باز میمه اسفندماه سال جارين آارگران به ني اعتصاب انيآخر .اعتصاب شده اند بار١١به 

.افتيان ين اعتصاب سرانجام بعد از چند روز پايا .پرداخت نشدن به موقع مطالبات معوقه آارگران بوده است  

: تهرانینويم  
 تهران پاك نشود، ینوي پرسنل آارخانه می نفر١٥٠٠ت يجمعچ آدام ازيذهن ه از٨٦ سال ین روزهاياطره آخر خديشا

. دهندیل ميران تشكي را آارمندان و مدیك به هزار نفر آنها را آارگران و مابقي آه نزدیتيجمع  

 ٨٧ سال یها دستمزد یبرا آاری عالی آه حواس همگان متوجه معجزه شورایحالمه دوم اسفند ماه و دري با  نهمزمان

.محوطه آارخانه متحصن شدند اعتصاب آردند و دری اعتراضیقدامانو دريبود، آارگران م  

 یاي مزایعه پرداخت برخي معتقد بودند آه شای داشتند، عده ای متفاوتین اعتصاب نظر هايمورد علت ا دری خبرمنابع

. خشم آارگران شده استران و آارمندان باعثيشتر به مدي  بینقد  

  عرف ی از برخی آارگران و محروم بودن آارگران قراردادیافتين بودن مبلغ دريينو را پايل خشم آارگران مي دلعده

 یمصوبه دستمزد ها ینو بر مبنيآارخانه م نكه هرسال آارفرما يبا استناد به ازيگر ني دعده. آردندیج عنوان مي رایها

د ين اعتصاب را تردي آرده است علت ایه به آارگران پرداخت ميرا به عنوان دستمزد پاشتري بیمبغل آاری عالیشورا

 آار و ی عالی در شوراین مصوبه دستمرهايي هر صورت پس از تعبه .ن عرف دانسته انديآارفرما از عمل آردن به ا

افت و آارگران يان ي پاشنبهروزنو ازيران معتصاب آارگشد، ان اعتصاب بازيبه ا آارشناسان اداره آاری ازآنكه پاپس

.نتدتخود باز گشبه سر آار  

 


