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آارخانه صندوق نسوز آاوهت ياز وضعن اخبار يدتريجداز کارخانه جنرال وگزارشی   

 
١٣٨٧م شهريورپنج بيستشنبه دو                                                                نكارايانجمن دفاع از آارگران و ب  

  
 پول یآسر،هيعدم وجود مواد اول، آارگران یاز جمله طلب آآوردها، در ارتباط با عدم رفع مشكالت یك فعال آارگري

 و پوربخش و ی مانند تلخوابی آه به طور مشخص از جانب افرادی عقب افتاده و ظلمیوامها ، آارگرانی هایو بده

 ٤البته . ميما همچنان مشكل آمبود مواد دار”:اد آارگر گفتيبه فر،شودي درآارخانه صندوق نسوز آاوه انجام میديوح

 آه ین معنيبه ا. حساب آتاب بودی همه در هم و بیش پرداخت آردند وليم را چند روز پي آه طلب داشتیماه از آآورد

 اعتراض   آه همه آارگرانیخته بودندبه طوريازها را به هم ريگر داده بودند و امتي دیكي آم آرده بودند به یكياز 

 ماه ٣االن در حال حاضر ما .شود پرداخت آردنديك ماه هم نمي هم اندازه ی ماه طلب ما را آه رو٤و در آل . داشتند

خانه گفته است ر عامل آاريدم آه گفت مدي آارخانه شنی از شوراهایكياز زبان . ماه ٤شود ين ماه ميم آه با ايطلب دار

 به آنها تعلق یتين مزيرند و چني نتوانند بگیيگر آارآيد آه آارگران ديساعت ساخت صندوقها را باال ببر % ٣٥د يآه با

ما هم به . ميف آرده اند را پاسخ بدهينها تعري آه این زمانيم هميرسيزمانها باال برود به زور فقط م % ٣٥ یوقت.ردينگ

 یيا آارآيچرا آه آآور . به ضرر ما استیلين عمل خيا.م آردي نخواهیديور شود اصال ما تولن طيم اگر ايآارگران گفت

ند يگويگذارند مثال مي ساعت م١٠ن ي ا یرو% ٣٥د بعد ي ساعت بساز١٠ند شما يگويمثال م.كننديرا از حق ما آم م

 دست ما را یزيگر چيم و ديدهي مم از دستي آوردی آن آآورد می آه روی ساعت٣/٥ب همان ين ترتيبه ا!  ساعت ١٣/٥

ده ي شنی و تلخوابیدين موضوع را از وحيا.رنديگيزان را هم از ما مين مي همی زبانیعمال دارند با زبان ب.رديگينم

 سران آارخانه همچنان یاز طرف.اورندين ظلم دوام بي به مقاومت بچه ها دارد آه چقدر بتوانند در مقابل ایحاال بستگ.ام

 ی پول و بدهی مواد و آسریاما مشكالت ما به لحاظ آسر. نجا را جابه جا آننديك سوله هستند آه ايدا آردن يبه دنبال پ

 هم آه ی ماه آآورد٤ن يا. نكرده استیرييچ تغي است و هی عقب افتاده همچنان به قوت خودش باقیمبلغ وامها،بچه ها 

در مورد آن .ميكنيد هم نميك توليد ما يش برويد پين طور بخواهيام اگر يگفت. مي بود آه ما آوردیبه ما دادند بر اثر فشار

  .گري دیچه نزوالت باشد و چه آارها.م آرديد هم نخواهيك توليد ين آار را با ما بكنيم آه اگر ايهم گفت % ٣٥

  ”:گفتن ارتباط ي در ایو.ار تاسف بار استي اشاره آرد آه بسیدين به مشكل جدي در ادامه همچنین فعال آارگريا

 است آه یرد از دور خارج آردن آارگرانيگيه آارگران صورت ميگر آه در آارخانه بر عليك ظلم و اجحاف دي

سك آمر يمثال د،با از آار افتاده هستند ي تقریلي را آه به هر دلیمي قدیاالن تمام بچه ها.  دارندی جدیمشكالت جسم

 بدنشان ی شده اند و اعضا گري دی و طاقت فرسا است دچارحادثه هانينكه آار آارخانه واقعا سنگيا به خاطر ايگرفته و 

 یضي را آه از قبل به خاطر مریيرند و بچه هاي بگیتوانند حقوق از آار افتادگياز سر تا پا واقعا از آار افتاده است و نم

ب ين ترتيت آه به ااالن همه را فرستادند قسمت نزوال، سبك فرستاده بودندی و جاهایا قفل سازيبه قسمت خدمات 

ب واقعا به آارگران دارند ين ترتيو به ا! د پس اخراج يتوانم و آارفرما هم بگوين است و نميم سنگيد آار برايآارگر بگو

 آه حالت یم همكاريمثال نمونه دار.ن بكننديست آار سنگي در توانشان نی آه واقعا به لحاظ جسمیآارگران. كننديظلم م
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 آه بود یتين وضعي از ای آه مثال آمیم او را فرستاده بودند باغبانيش از آار افتاده بود از قديه هاي شده بود و ریيايميش

ت و ين اعمال را با حمايا.ش سم استي نزوالت آه براین آارگر را هم فرستاده اند جوشكاري االن ایبهتر شود ول

ر عامل يم به مديرفت.ستي جلودارشان نیز است و آسدستشان با. كنندي و باالتر از خودشان می و تلخوابیدي وحیبانيپشت

م يك نمونه نداري یحت! رندي بگیآار افتادگرون و ازيد بروند بيگوين آارها را ندارد ميض است و توان اي مریم فالنيگفت

  به هر سآن آارخانه هريا در و طاقت فرسا  ن يسنگحجم آارخاطر به .رخانه بازنشسته شده باشدن آايا سالم ازیآارگر

  “. نكرده استیتيچ آس هم حمايه. ض شده و رفته استينجا مري در ایعنوان

  

 اد آارگر از آارخانه جنرالي به فریگزارش ارسال
  

  ميورت همكاران از بردن نام معذي حفظ امنیبرا

 ین آارخانه هاي تریميقد ازیكيجنرال آه   مشكالت آارخانه ادامه ارتباط با  در اد آارگري به فری گزارش ارسالكيدر

  ”:ن آمده استيباشد چنيتهران م

 یمي قدیهايمشتر. از آن به فروش نرفته استیاديآولر بوده است اما هنوز تعداد ز هزار٣٥ حدود یزيد امسال ما چيولت

در . آرده استیداريخر رای آمیليزان خي بود آه می مشتركيل به تنها يامسال تبدكردندي میداريخردات ما رايلما آه تو

كارخانه بن بستن رآود ويبه علت هم. روديفروش نمبه  مانده است ویباقد شده ما آف انباريآولر تولهزار١٦حال حاضر

شدن   یبحران خصوص ن يا  یعلتهااز  یكي .ن استيپائ  ینگينقد فروش نرفته است و جنس به  .بحران شده استدچار

شد ياندين بيد به اي واگذار آرده است باین آارخانه ها از جمله آارخانه ما را به بخش خصوصيدولت آه ا .آارخانه است

 گناه ین بآارگرا به چشم  استها يس ن يدود ا و سازد  ین قدمت وارد مي به ایبه آارخانه ا داردیچه ضررن آاريآه با ا

 نفر شده ٢٢٠ل به يم اما االن تبدي آارگر داشت١٢٠٠ما . روبرو شده استیبا بحران مالحال حاضرآارخانه ما در .روديم

شود ي آه االن به آارگران داده میيزان حقوقهاي میطرفاز . هستندی و اآثر آنها قراردادی رسمین افراد تعداد آمياز ا.ميا

ن تورم يا ادامه  در .رسدينم دخلش به خرجش  ست وين آارگر  یشتيمع  یزندگ  یپاسخگواصال  تورم  ن يا با توجه به 

و فقر .دهدي آن انجام نمی برای ایدگيچ اقدام و رسيدولت ه متاسفانه  شود آه يمجاد ي آارگر ای در جامعه و برایمشكالت

كار ي بی آسیوقت  آجاست؟یبدبختوشه فقريخواهد جواب بدهد؟ريل مئوآدام مس جوانان را چه ارگان ویفيبالتكل ویكاريب

ن مجموعه يل هميبه دل .چرخدي نمین مملكت زندگيدر ا  هزار تومن آه ٢٢٠آورد چون با ي رو میشود به هزار بدبختيم

ك يد ياد هستند اما بايمتاسفانه دردها ز.م آل جامعه ما دچار بحران شده استيا بهتر است بگوي ویجامعه آارگر،مشكالت

 یول دهديد ميوعده وع آنقدر بشود اول  نده يخواهد نماي میكي  یوقت . ما را انتقال دهدیادهايفر  دردها وني ایيايزبان گو

د يآير دستش دارد ميكند آه چه به سر زيفراموش مگريشود ديمبش پريكند و جيآن خود م را ازیند وآرسينشي آنجا میوقت

 در یلئوآه اصال مس ف است چرا ين آشور ضعيلئوو مس دم ن مري بیپل ارتباط .سپاردي میش را به فراموشيو وعده ها

  “.ر و آارگر باشديشود آه دردش درد قشر فقيدا نمين آشور پيا
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