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  مرودشتی سازخچالي از اخراج و مبارزات کارگران کارخانه یگزارش کوتاه
 ماه هشتاد و شش بهمن همد                                                                       ی سراسرهياتحاد

 
 

 کارگران ني از اگري نفر د٢۵مرودشت، کارفرما به  درشي آزمای سازخچاليکارگران کارخانه  نفراز۵ اخراج لبدنبا

. قرارداد نخواهند شدديبهمن ماه تمداعالم کرده است درآخر  

 کارگر ٣۶٠حال حاضر با  نفرکارگرداشت در١۵٠٠حدود ٧۶سال  درمرودشت که درشي آزمای سازخچالي کارخانه

 ني ایکارفرما.  آنان قرارداد موقت هستندیمابق ویآنان استخدام رسمنفراز٢٠٠ که حدود دهديخود ادامه م داتيبه تول

کارگران   نفراز١٠٠٠اخراج کارگران، موفق شد حدود  وديخراز بازنشسته، بقيطر ازجيکارخانه تا سال گذشته بتدر

. کندکاريکار، ب کارخانه را ازنيا  

 دي با اخراج حدود صد نفر از کارگران همراه شد که عکس العمل شد٨۵ند ماه سال  اخراجها در اسفني ای بعددور

 کارخانه، جاده ني دادن به اخراجها در ااني پای کارخانه براني تا کارگران ادي داشت و باعث گردیکارگران را در پ

 ني حکم اخراجها در آخرنکهي به ا سال و با توجهاني پایلي تعطی روزهالي به کارخانه را مسدود کنند، اما به دلیمنته

ني اديبه اعتراضات خود ادامه دهند و کارفرما موفق گرد  نتوانستند   سال بدست کارگران داده شده بود، آنانیروزها  

 کارگران را اخراج کند  

 ليوا ها، در ای نسبت به اخراج ساز٨۵ کارگران در اواخر اسفند سال دي اعتراض شدرغمي و علدي شروع سال جدبا

یسو ازیروزه ا۴۴به اعتصاب قدرتمند امرمنجر  ني داد که ا  کارگران ادامه ی ساز  کارفرما به اخراجزي ن٨۶سال   

  .   کردداي ماه ادامه پورير شه٢۵ کارخانه در اواسط مرداد ماه شد که تا نيکارگران ا

  زد و تعهد داد عالوهینيران دست به عقب نش ناچار در مقابل کارگ کارفرما به  اعتصاب قدرتمند بود که ني ااني پادر

  .   کارخانه به اجرا درآوردنيدرازي مشاغل را نی دادن به اخراج کارگران طرح طبقه بندانيبرپا

 ی مشاغل عمل نکرد و از سوی اعتصاب به تعهد خود در قبال طرح طبقه بنداني کارخانه پس از پاني ای کارفرمااما

 که در تعهداتش یقي بدام انداختن کارگران و اخراج آنان به طری ساخت برای الهير را وس امني ايی با ترفندهاگريد

 هفته دست به کي بمدت زي در اواخر آذر ماه نگري دبار کارخانه ني تا کارگران ادي امر باعث گردنيهم. نبود

 به ی ماه اداره کار رای کرد و دوم دتي اعتصاب، کارفرما از کارگران به اداره کار شکاني ایدر پ. اعتصاب بزنند

 امر اعتراض کرده و اعالم کردند تا ني کارگران به اري سای راني نفر از کارگران داد، پس از صدور ا٨اخراج 

 از گري نفر د٣٢ شد در دست کارفرما و اداره کار تا ی بهانه ازي امر نني نفر کار نخواهند کرد ا٨ ني بکار ازگشتبا

 کارخانه تاکنون ساکت ننشسته اند و پرونده آنان در اداره کار ني ایاما کارگران اخراج. اخراج بکنندکارگران را هم 

 کارگران خواهان نيا.  بهمن ماه صادر شود١۶ در باره آنان يی نهای است و قرار است تا راانيهمچنان در جر

 کارخانه در طول مبارزات ني کار ای اسالمی کارخانه شوراني بنا به اظهار کارگران انيهمچن. بازگشت بکار هستند

ی اسالمیشورااعالم کرده اند که ما کارگران درکنارکارفرما بوده است وکارگران بارهادرمبارزات خود به اداره کار  



 

 2

  کندی کاررا قبول نمی اسالمی شوراهای ازنقاط حتیلي اداره کاردرخنکهي ارغمي علنحالي با اميرا قبول ندار .  

  کارخانه داده استنيا  کاری اسالمی ابقا شورا به  ی مرودشت رایساز  خچالي کارخانه ی اسالمیا شورادررابطه ب

 ١٢که هر کدام حدود زيکارگران را نازگريد نفر۵داد  کارخانه قرارني ای اخراجها، کارفرمانيو بدنبال اگري دیسواز

 اني اعالم نموده است که در پازيآنان نازگري نفر د٢۵به  نکرد وديبهمن ماه تمد کارخانه دارند، درنياسال سابقه کاردر

. نخواهد کردديدداد آنان را تمبهمن ماه قرار  

  و خواهمي کارگر مستي با دونيمتر مربع زمرودشت اعالم کرده است من حدود دوهزار مشي کارخانه آزمایکارفرما

.ارزه کارگران ادامه دارد کارخانه همراه با مقاومت و مبني اخراجها درالي دلنيبس و به هم  

 

٩/١١/١٣٨۶ کاري و بی کارگران اخراجی سراسرهياتحاد  
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