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 گزارشی از مبارزات کارگران صنايع فلزی
  ١٣٨٧ م دی دوبيستشنبه يک                                                                            نراي آزاد کارگران اهياتحاد

                                                          
کارفرما را وادار به عقب نشينی کردندکارگران صنايع فلزی با ايستادگی  و مقاومت   

 از سوی کارگران، به اوج      اين شرکت که دهم آذر ماه با دستگيری مدير عامل         شماره دو   مبارزه کارگران صنايع فلزی     

  . به پايان رسيدخود رسيد سر انجام با موفقيت کارگران

ری   ،بر گزارشهای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران      بنا    کارگران صنايع فلزی روز بيست و ششم آبانماه برای پيگي

د و     ٥٠٠ ه کردن  ميليون تومان مطالبه خود و اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدهايشان به مديريت شرکت مراجع

  .ت پاسخ نهايی را به کارگران خواهد دادو ايشان قول داد روز بعد در مسجد شرک

در مسجد کارخانه برگزار شد و نامبرده ماه  آبان  ٢٧به همين دليل جلسه ای با حضور مدير عامل و کارگران در روز              

  .از کارگران يک هفته فرصت خواست تا طی آن به همه مشکالت موجود پايان دهد

رد     يک هفته بعد روز چهارم آذر ماه کارگران همگی د       : ر مسجد شرکت جمع شدند و مدير عامل طی سخنانی اعالم ک

بدنبال اين سخنان از سوی مدير عامل    . بهترين راه حل برای خالصی از اين وضعيت پايان دادن به حيات شرکت است             

ه همکاری و گذشت نميکر     باگر ما می خواستيم اين کارخانه تعطيل      کارگران نيز متقابال اظهار داشتند     ن هم ديم شود اي

  . و از حق و حقوق خود مايه نمی گذاشتيم

ود                      عليرغم اين بحثها، اکثر کارگران مسئله تعطيلی شرکت را به دليل اينکه کارخانه شماره يک شرکت مشغول بکار ب

ان از خواست             دن آن رای عقب ران دير عامل ب د م د و فکر کردن ان نداشت جدی نگرفتن ا جري ايی در آنج ين بحثه و چن

  .ئله را مطرح کرده است اين مسهايشان

 نفر از کارگران قراردادی شرکت اخراج و تسويه حساب شدند و  سرويسهای اياب و ذهاب نيز               ٤٢اما فردای آن روز     

سيار           به نا  آمدن اين وضعيت يکی از کارگران        با پيش . گرديدقطع   دگی ب ه زن اس زاده ک ال عب ا      م جم سختی داشت و تنه

محيط کار سکته کرد و به       شوک روحی و روانی شديدی شد و در        ی مانده بود دچار   يکسال به موعد بازنشستگی اش باق     

  .روی دست همکارانش جان باخت دليل نبودن کليد ماشين آمبوالنس و اکسيژن و به موقع نرساندنش به بيمارستان بر

د   اين واقعه کارگران را بشدت تکان داد و خشم سراپای همه آنان را در بر گرفت، بطوريکه نم               ی دانستند چه کاری باي

ا           . بکنند ه شماره يک باشد ب ده شرکت در کارخان آنها با تصور اينکه  ممکن است فردمنش مدير عامل و سهامدار عم

ه                  ه کارخان شان حال ب د و پري دا نکردن ا او را پي شتند ام ا و جای جای شرکت را گ خشم عازم آنجا شدند  و تمامی اتاقه

  . ز به تشيع جنازه و مراسم سوم عزيز از دست رفته خود سپری کردندبازگشتند و روزهای بعد را ني

ان داد                        ه آن در اين ميان شورای اسالمی کارخانه با گزارش واقعه به مسئولين، يک فرصت ده روزه برای پاسخگويی ب

  .و کارگران را به آرامش دعوت کرد
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زی  روز                 ين تجمع اعتراضی خود را              ١٦با به پايان رسيدن اين مهلت ده روزه کارگران صنايع فل اه اول انزده آذر م ش

ماره  ه ش ل کارخان ددر مقاب زار کردن وری در  . يک برگ ای عب د و کاميونه دگان شرکت واح ع رانن ن تجم ا شروع اي ب

ارگران  ا ک دردی ب ستگی و هم ل    ،همب امی در مح امورين انتظ اعت  م س از دو س د و پ سدود کردن ال م ان را عم  خياب

وری مشکالت و خواستهای                 حاضر شدند و با وعده ه      مکاری با شورای اسالمی برای قضايی کردن مسئله جهت حل ف

زاری يک                       ا برگ ارگران ب ان گرفت و ک ن تجمع پاي ن ترتيب اي ه اي د و ب ه برگردن ه کارخان کارگران از آنان خواستند ب

وا     ١٥مجمع عمومی در محل نمازخانه شرکت        د           نفر را به عن ده های خود انتخاب کردن ايی شد         .ن نماين ن مجمع مبن  اي

ص رای ت ارگران، ب وی ک ی از س ای جمع ه خواست    ميم گيريه يدن ب رای رس ارگران ب ارزه ک س مب ه از آن پ  بطوريک

  .هايشان از طريق برگزاری مجمع عمومی و تصميم گيری از طريق رای علنی در اين مجامع به پيش رفت

ا حضور            در روزهای بعد نيز سه تجمع ديگر در مقابل کارخانه شماره ي            ار ب سه ای در وزارت ک ک انجام گرفت و جل

تانداری در روز    داری و اس سئولين فرمان ی       ٢٤/٩/٨٧م ی نداشت و تصميم مثبت ه عمال نتيجه ای در پ ام گرفت ک  انج

  . کارگران گرفته نشدایبر

اه در م           ز در روز سی ام آذر م ار ديگر ني ان يکب ارگران، آن ه   در تداوم اين تجمعات اعتراضی از سوی ک ل کارخان قاب

شماره يک  دست به تجمع زدند که به درگيری نسبتا شديدی ما بين کارگران و حراست کارخانه شماره يک منجر شد                     

  .و طی آن يک دستگاه کانکس توليدی اين کارخانه واژگون گرديد

ردای     با تداوم بالتکليفی کارگران و عدم پاسخگويی کارفرما و نهادهای مسئول دولتی به آنان، کارگر               زی ف ان صنايع فل

رج             رکت در ب احبان ش ر ص ل دفت ی در مقاب ع اعتراض ک تجم زاری ي ه برگ دام ب اه اق ی اول دی م روز يعن آن

ارک ساعی    (نگين دا                            ) روبروی پ ز جهت پي ارگران ني ده های ک يس در محل حاضر شد و نماين ه بالفاصله پل د ک کردن

يدا کردن وی نشدند و طی تماسی تلفنی مدير عامل شرکت            کردن مدير عامل شرکت وارد برج شدند اما آنان موفق به پ           

ده  ا وع هب دن ب ارگران  آم شکالت ک رای حل م ار ب د وزارت ک د و  ه  از نماين ار بياين ه وزارت ک ان ب ا آن ا خواست ت ه

در رزو اول دی    به اين ترتيب تجمع کارگران صنايع فلزی در مقابل برج نگين             . کارگران نيز به تجمع خود پايان دهند      

دير عامل ن       و نماينده های     پيدا کرد خاتمه  اه  م ری از حضور م ا خب ا در آنج ود و  کارگران نيز به وزارت کار رفتند ام ب

  . را بيش از پيش برانگيختاين مسئله خشم کارگران

ديره شرکت يس هيئت م ارگران رئ دادی از ک اه تع زی شماره يک و دو(روز دوم دی م روه صنايع فل ار  را از)گ  چه

د                     ا برون ه آنج ا ب د ت در . صبح زير نظر گرفته و محل نشست مديران شرکت را پيدا کردند و به ساير کارگران خبر دادن

ا خبررسانی       )شماره دو  (همين حين يکی از کارگران هنگام پارک ماشين خود مدير عامل شرکت               ود و ب شاهده نم را م

ار    او را ب    و در ماشين انداخته     همگی مدير عامل را      ايرينبه س  ينهای ان رگه کارخانه آوردند و بالفاصله ک  خود را  ماش

  .درب کارخانه پارک کردند که هيچ رفت و آمدی صورت نگيردطوری درمقابل 

ه                           د وارد کارخان دند و تالش کردن پس از اين حرکت از سوی کارگران نيروهای انتظامی بالفاصله در محل حاضر ش

ه        شدند و در نهايت     شود اما با مقاومت کارگران مواجه        ايی ک ا     دو نفر از لباس شخصی ه ارگران ب ی ک در تجمعات قبل

ان         آنان اظهار همدردی ميکردند      اد آن ا جلب اعتم دند    ب ه ش ام      . وارد کارخان ن هنگ دير عامل شرکت    در اي ا تمارض   م  ب

ه       کارگطوری وانمود کرد که دارد سکته ميکند به هيمن دليل او را به درمانگاه شرکت بردند اما                   ران زندگی را بر او ب
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  . بلند بودویآنان برای انتقام جويی از هر لحظه صدای فرياد و جهنمی تبديل کرده بودند 

به دنبال اين وقايع دو نفر مامور لباس شخصی که به کارخانه وارد شده بودند کارگران را راضی کردند تا مدير عامل                     

  . ندرا به دفتر خودش در قسمت اداری کارخانه منتقل کن

دير عامل                     پس از انتقال مدير عامل به دفتر کارش          رای م تانی ب ده دادس رار بازداشت از سوی نماين ده  و صدور ق نماين

ارگران را                         دادستان و نماينده های پليس غرب و         د ک ادی را بکار بردن د تالش زي ده بودن ه محل آم ه ب امورين ک ساير م

ر        مدير عامل راضی به انتقال     ا ف د ت رد           به زندان بکنن رار بگي ه ق ورد محاکم روز م ه اعالم        . دای آن ارگران قاطعان ا ک ام

ر اينصورت او را                     . کردند ما امشب اينجا هستيم     رد در غي ا صورت بگي د همينج اگر محاکمه و زندان ميکنيد اينکار باي

  .تحويل نميدهيم و هيچ اعتمادی هم به شما نداريم

دير                 با پيش آمدن اين وضعيت و مقاومت کارگران دو نفر            ن ترتيب م ه اي مامور پليس آن شب را در کارخانه ماندند و ب

تند        . عامل شرکت در کارخانه زندانی شد      ار ميداش ه         کارگران بطور مرتب اظه ا خوشحال هستيم ک ه نمی    امشب   م خان

  .يندخانه را نمی بينيم و طلبکارها سراغ ما نمی آ، امشب صاحببا شرمندگی با خانواده هايمان روبرو شويمتا رويم 

اه يافت   ٩ ساعت به صبح رسيد و انتظامی و هشياری کارگران  های آن شب با محاصره شرکت به وسيله نيرو         از دادگ

ر خواست خود                       آباد   ارگران ب ا ک د ام ه آمدن ه کارخان ه ب دير عامل جهت محاکم ه وی در    برای بردن م ر محاکم ی ب مبن

  .شدند از کارخانهو مانع بردن مدير عامل کارخانه تاکيد کردند 

اه   به اين ترتيب      ا                                 دادگ زی شماره يک و دو و ب روه صنايع فل دير عامل گ ا شرکت م اد و ب در محل دادسرای يافت آب

ود       ٢ صنايع فلزی شماره     رای اسالمی و بدون حضور مدير عامل      شرکت نماينده های شو    که تحت بازداشت کارگران ب

ان ديگر در        برگزار گرديد و طی آن قاضی به پرداخت فوری يکصد هزارت       ز يکصد هزار توم ارگران و ني ه ک ومان ب

از سوی نماينده های شورای اسالمی   با رسيدن اين خبر      .نهم دی ماه و عدم تعطيلی کارخانه و راه اندازی آن رای داد            

ا برخورد   به کارگران، آنان  بشدت خشمگين شده و اعالم کردند ما           م   گدا نيستيم که به اين شکل با م از ه شود و ب ه  مي  ب

  .مقاومت خود مبنی بر عدم تحويل مدير عامل شرکت ادامه دهند

ستقر شده و             اما از آنجا     ه م رای       که گارد ويژه در اطراف کارخان ان    هجوم   حکم قضايی ب ه        آن ه داخل کارخان جهت   ب

د و   آماده مقابله با گارد ويژه شد     بدست  کارگران نيز ميلگرد    و از سوی ديگر     صادر شده بود    خالصی مدير عامل     ه بودن

ا                           شاوره ای ب ارگران طی م شرايط بسيار شکننده و حساسی بوجود آمده بود و احتمال درگيری خونينی وجود داشت ک

دير عامل شرکت               ل دادن م ه تحوي شان، تصميم ب هم ضمن تاکيد بر تداوم مبارزه خود در صورت عدم تحقق خواستهاي

  .گرفتند

ال  حين ا سوی کارگران خشمگين درعامل ازمديرسرآوردن باليی بر ال  احتموبه دنبال اين تصميم از سوی کارگران         نتق

دير ه، م رون کارخان ه بي زی وی ب ماره عامل شرکت صنايع فل د هزاررا با٢ش والنس ترفن يله آمب ارج شرکت ازبوس خ

  .کردند

ق شد و کارخانه حالت عادی    محقبه آنها رای داده بود فردای آنروز تمام مواردی که دادگاه پس از محاکمه مدير عامل            

  . بخود گرفت و طبق روال هميشگی فعاليت در کارخانه صنايع فلزی آغاز شد

ارگران پرداخت                هم دی ماه يکصد هزار تومان  ديگر       الزم به ذکر است روز دوشنبه ن       ه ک ود ب ده داده شده ب  نيز که وع
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نجام است  ،  نيز در حال ا٨٥ن طلب آنان در سال  اعالم گرديد آخرين مراحل اداری پرداخت پانصد ميليو        آنانشد و به    

 .  تا حساب عابر بانک جهت واريز مبلغ مذکور به حسابشان باز کنندو از کارگران خواسته شد

  

٨٧اه م ی و دوم دستيب اتحاديه آزاد کارگران ايران  
www.ettehadeh.com 

k.ekhraji@gmail.com 

٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥ :فاکس  

 


