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فيتکلان بال همچنليکارگران کارخانه سبالن پارچه اردب  

 
   ١٣٨٧بهمن م پنجشنبه                                                                                                ر خبرانيآژانس ا

 
  

 کارخانه ، اتفاق افتاده استلي گذشته در سطح استان اردبی که در ماه هالي کارخانجات اردبشتري بیليبه دنبال تعط

 شدن حدود کاري و از کار بیلي کارخانه هم در آستانه تعطني دچار بحران شده است و ازي نليالن پارچه اردببزرگ سب

 ی هادي کارخانه آغاز شده است با وجود وعده و وعني در اشي پهما٣ بحران که از نيا . کارگر قرار گرفته است ٦٠٠

بنا به  . استافتهي وعده تحقق ننياما هنوز ا، شد حل خواهدی کارخانه بزودني مشکالت انکهي بر ای مبننيمسوول

 افتيماه حقوق خود را در٦ کارخانه ني هنوز کارگران اليگزارش خبرنگار آژانس از کارخانه سبالن پارجه اردب

 هفته گذشته با تجمع یدي واحد تولني از کارگران ایعده ا. شود ی کارخانه افزوده منينکرده اند وهروز بر مشکالت ا

 استان را ني افراد مسوولنيا. کارخانه شده اندني به مشکالت کارگران ایدگي خواستار رسلي اردبیبل استانداردر مقا

 ی استانداری کارگران سبالن پارچه دست به اعتصاب در جلوی به خواسته هایدگي کردند در صورت عدم رسديتهد

  . مي خوانی است را با هم م کردههي کارخانه تهني که خبرنگارآژانس از ایگزارش. خواهند زد 

 منطقه ی از اهالیكي هي اولی گذارهي با سرماانهي خاورمی کارخانه نساجني بزرگتری کلنگ زناتي عمل١٣٨٠ سال در

 کارخانه، ی و در سه سال اول بعد از کلنگ زندي به انجام رسلي اردب٢ شماره ی در شهرک صنعت، مغانیگرم

 و توافقات با دولت زمان مربوطه در مورد ت کارخانه، مذاکرای و صنعتیاتسي و تاسی ساختمانی نقشه کشاتيعمل

 در مورد ی و خارجی داخلني و متخصصني ها با مهندسی زنی مشاوره ها و را،ی و ارزیالي رالتي تسهافتيدر

 کارخانه با  احداثاتي عمل١٣٨٣ و از سال افتي انجام ، آار ني ای و انجام مراحل قانونازي آالت مورد نني ماشديخر

 شروع شد ی گذارهي درصد مبلغ سرما٩٠ زاني به می و ارزیالي رالتي تسهافتي به همراه درترسرعت هر چه تمام

 فروشنده ی آالت توسط شرکتهاني ماشی نصب و راه اندازاتي عملد،ي تولی همزمان با آماده شدن سالنهاکهيبه طور

 اني رو به پا١٣٨٦ کارخانه در تابستان ی استخدامیروهاي و نی داخلني و مشارکت مهندسی آالت و با همکارنيماش

 روز استفاده از کي فرصت ی حتی شبانه روزتي فعالی از نفس افتاده کارخانه در پی هاروي که نیبود و در حال

وت  دعمي کارخانه عظني افتتاح ای نژاد را برای ابن کارخانه ،احمدی را نداشتند، کارفرماشاني استحقاقی هایمرخص

 ی بهره بردارالتي و تسهوروي ونيلي م١٤٣ افتتاح شد و مبلغ مي مجتمع عظني ا١٣٨٦ ه مرداد ما٣٠آرد و در روز 

 روز مشکالت نيدرست از هم.  نمودند بي کارخانه تصوني اهي مواد اولدي خری در گردش براهيرا به عنوان سرما

 وقت به کارخانه باز چيگر هي دهيبعد از آن مراسم افتتاح کارخانه ني عامل اري مداي نیحجاز. کارخانه شروع شد نيا

  .  جمهور بودسيي روروي ونيلي م١٤٣نگشت وبه قول همراهانش به دنبال آن وام 

 بدون ست،ي کدام از امضاها معلوم نبود مال کچي که هيی چند امضای رفت با مجوز هاروني که از کارخانه بی جنسهر

 به کارخانه ی اهي آنها مواد اولی وقت به جاچي هگري رفت و درونيالن پارچه ب از شرکت سبی نامنيدرج کوچکتر
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 و رفتند و جالب دندي کارکردند کارخانه را چاپی ماهند باال آمدند و چی با حقوق هایاري بسرانيمد.  نشدیداريخر

 ١٣٨٧در بهار . اختند  پردی کارگران به غارت شرکت مديدر د، عامل ري مدی نورچشمراني مدني هر کدام ازانکهيا

 ٣٠٠ سابق، حدود ی منابع انسانري افتاده بود مدقي ماه به تعو٣ نفر از پرسنل شرکت ٦٠٠ حداقل، حقوق کهيدر حال

 و روشها، ستمهاي س،یفي آنها را در قسمت کنترل کشتري بنکهي را به استخدام شرکت در آورد و جالب اگري دفرن

 انجام شي آزمااي شرکت کنترل و یدي کدام محصول تولی بر رونهايا. تخدام نموداس...  و شهاي آزماستمها،ي سنيتضم

 تي درصد ظرفکي شرکت به یدي تولزاني که هنوز میدر کارخانه ا!  نداردیهي توجچي است که هیزيچ!  دادند؟یم

 از استخدامها افراد  دورهني که در ادي استخدام شد و جالب است بدانیفي همه پرسنل کنترل کني بود ادهي نرسدشيتول

  ! مبلغ باال وارد شرکت شدندی با قرار دادهایادي زی بومريغ

 ماجرا، با گذشت شانزده ماه از زمان افتتاح کارخانه ، کارفرما ، فقط سه بار حقوق پرداخت نموده اند و ی آنسودر

 شرکت راني ، به مد١٣٨٦ حقوق معوقه بهمن ماه و اسفند یزي به هنگام وار١٣٨٧ ماه ني بار در فروردنيآخر

 در نيو ا! دي و درآمدتان از همانجا باشدي فکر تولبه ديريگي که از من مستي پولني آخرنيا: عنوان نموده اند که 

 یبه جا چ،ي که هدهي رفته پولش به کارخانه نرسروني کرد ه اند و از کارخانه بدي هر چه تولچارهي که پرسنل بستيحال

 هر برق و گاز و تلفن از اول سال پرداخت نشده است و هر موقع که یکارکر دها.  نشده است یداري خرزيآن مواد ن

 دارند ناني اطماي دهند گوی به آنها نمی پاسخچي فرستند، هی ها اخطار می بدهقي از ادارات مربوطه در مورد تعوکي

 کنند و ی کار منجاي در اکاري بیروي نفر ن٩٠٠چرا ؟ چون . ا ندارند  ری ارتباطلهي و وسهايکه جرات قطع کردن انرژ

.  شود ی مقي به جامعه تزرکاري نفر جوان ب٩٠٠ شود لي تعطی ارتباطلهي و وسی قطع شدن منابع انرژلي بدلنجاياگر ا

نشده است و  پرداخت زي به عنوان مساعده نیزي مبالغ ناچی پرداخت نشده است حت١٣٨٧حقوق پرسنل از اول سال 

 یبرا بهتر از حقوق پرسنل ی قرار داده است و چه ابزارالتي تسهافتي پرداخت حقوقها را مشروط به در،کارفرما

   وام کالن؟نيوادار نمودن دولت به پرداخت ا

  !ندي نماافتي تومان حقوق درونيلي م٧ ی ال٥ انهي حقشان است که ماهرعاملي محترم مدني مشاورواقعًا

 وامها ني پرداخت ازي گرفت و از اول آبان ماه نی پرداخت وامها را توسط بانک مرکزی جلویل سال جار از اودولت

 ی هاهي از چپاول و تاراج سرمایري جلوگی بوده برایاستي سايگو.  قرار داددي جددي و روادديرا تحت کنترل شد

 یهاي که در زندگیت حقوق ، چه اختالفات ، به علت عدم پرداخاني منيبه هر حال در ا. مملکت توسط افراد سودجو

 به علت نبود پول یمشاجره ها و اختالفات خانوادگ.  که نشکستهيی نشده و چه حرمتهاجاديتک تک پرسنل شرکت ا

 ی ماليی عدم تواناها،ي ماري بني درمان ساده تری برای ماليی عدم تواناان،ي دوستان و اقوام و آشناني بیسرخوردگ،

 هشت ماه جي همه و همه از نتا، باز کردنی هر کسشي پيی دست گداجهي و در نتی زندگی ضرورحتاجي ماني تامیبرا

  .بدون مزد کار کردن است

 گري از شش ماه است که دشي و آشنا گرفته، اکنون بلي که اجاره منزلش را دو سه ماه از پدر و برادر و فامیمستاجر

 رهن منزلشان به اجاره ها کسر اي که شناسمي پرسنل را منگونهي از ایاري و بسردي را ندارد که از او قر ض بگیکس

 از شهر اي شده و دهي اختالفشان با صاحب خانه به دادگاه کشاي و ندشده و اکنون دوباره به دنبال منزل تمام اجاره هست

 گريد.  شده اند نياره نش اجمتي منازل ارزان قاي به دهات اطراف پناه برده اند و در آنجا در منزل اقوام و لياردب
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 مارکت محله پر سوگريد.  به عنوان پشتوانه ندارندیزي شرکت فروخته شده و چني زنان و دختران پرسنل ایطالها

  . بدهدنجاي به پرسنل اهي کند جنس نسیاعتبار نم

خت حقوق کارگر بر  پردای برادي مثل سبالن پارچه بامي کارخانه عظکي ري چرا مدست؟ي همه ظلم به گردن کني اگناه

 ني قرار دهد خدا شاهد است که اگر اشي به اهداف خودني رسی برای آن را ابزاراي وام و قرض حساب باز کند یرو

 هر چقدر هم امتي امتناع ورزد تا روز قی ولاشد از مطالبات کارگران را داشته بیشخص امکان پرداخت قسمت

 ماه است از بابا ني را که چندی کودکی تواند جواب اشکهاینه مچگو . دي تواند گناه آن را بشویعبادت کند نم

 پدر به ني را که در دل ايی شرمنده است، بدهد؟ چگونه جواب زخمهاهي بابا همشی کند ولی را می کوچکیتقاضاها

  دهد؟ی شود، می گذاشته مندشخاطر اشک فرز

 
 

ر خبناريآژانس ا  

۵/١١/١٣٨٧  


