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  لانحالع تا و آردستان از شریآارخانه نساج
١٣٨٧  آذردومشنبه                                                                                                 اي پوی آارگرتهيآم  

 
  

 دو آارخانه در ،كار هستندي آرده است و آارگران آن بی سنندج آه در حال حاضر اعالم ورشكستگیآارخانه نساج

  .ی هم بافت هم نساج،ك آارخانه بودي

 آند اما يی نفر اشتغال زا١٥٠٠ ی شد قرار بود برای در شهر سنندج راه اندازيین آارخانه آه جهت اشتغال زايا

  .ن آارخانه مشغول به آار بودندي آارگر در ا٨٣٠ است آه ٨١ن آمار آارگران مشغول به آار مربوط به سال يباالتر

 روز آل آارخانه را ١٥ر عامل آارخانه به مدت ي مد، آرديی خودنما٨١ر سال  آارخانه دیلي تعطین نشانه هاياول

سندگ ي روز آار در سالن ر١٥ عنوان آردند اما بعد از یسندگي سالن ریاندهي را هم زیلي علت تعط،ل آردنديتعط

  .ل آردندي را به طور آامل تعطیآغاز شد اما آارخانه بافندگ

متر دارند ي سانت١٥٠ آه عرض يیم و دستگاه هاي دهیر آاربرييم تغي خواهیم ،ر عامل اعالم آردي مد٨٢در سال 

ن ي ای برا، آندید مي متر تول٣ پارچه را با عرض ،مي آه داريی بعد هم اعالم شد دستگاهها،د از دور خارج شونديبا

  .ل شدي آارگر تعط٢٥٠ن آارخانه با ين بهانه ايم و با ايد مجوز نداريتول

 ین آارگران طي نفر از ا٧٥ ،ندي گویل آارگران مي آارگرآه به آنها تعد٢٥٠احد بافت و اخراج  ویليبعد از تعط

ل ين آارگران به دلي آه این معنيبه ا. رنديه از آارخانه را از دادسرا بگيافت دير عامل توانستند حكم دري از مدیتيشكا

ن ي ایدادگاه برا.  دادی به آنها میان سالمتيه ضرر وزد آارخاني شده بودند و بایماري دچار بین ها بافندگيآار با ماش

  .افت آننديه دريون تومان به عنوان ديلي م٢٦٠ حكم داد آه از آارخانه مبلغ ی آارگر بعد از سالها دوندگ٧٥

ف ينكه ما توقي ای برایزيآارخانه چ:  از آارگران به خبرنگار ما گفتیكي. ف اموال گرفتنديبعد از دوسال حكم توق

ست ي بند نيی دستمان آه بجا، پول به ما نخ دادندیم آارخانه و به جاي اما هفته گذشته ما رفت،م نداشتيم و بفروشيآن

  !دياي پول دستمان بیم و اندآيم بفروشيد بتوانيم شايمت است و نخ ها را گرفتين غنيبازهم ا

 ین اعتصاب بر ميا. ست به اعتصاب زدند دیند آارگران نساجي گوین است آه مي آارخانه ایلي تعطیاما بهانه بعد

  .ل شدي تعطیديك واحد توليه آارخانه آه يل اولي ماه بعد از تعد٦ یعني ٨١گردد به سال 

 نفر از آارگران ٥د ي روز به طول انجام١٧ن اعتصاب آه ي درا، آغاز شد٨٣ آارگران در سال یاعتصاب بعد

م با اتحاد و يدي دیوقت: ن رابطه گفتي از آارگران در ایكي. دندي خود رسی اما آارگران به خواسته ها،اخراج شدند

ت شروع يري اما مد،ميستيت بايريم با حفظ اتحادمان در مقابل مديم گرفتيم تصميم به حقوق خود برسي توانیاعتصاب م

ب دولت آمد ن اعتصايبعد از ا. مي روزه آرد٥٧ك اعتصاب يم و يستادين سرآوبها اياما در مقابل ا. به سرآوب آرد

 ،ه آارگران آردندي هم شروع به تصفی اما از طرف،د هم آوردندي جدی دستگاهها، را هم زدیآلنگ آارخانه رنگ رز

 هم ی در مقابل هر اعتراض، آارگران را اخراج آردندی شد و به هر بهانه اید نمياز همان موقع قراردادها تمد

  .دندي را هم باال آشیپول احداث آارخانه رنگ رز. آردند یشتر مي وارد شده و سرآوب را بیتي امنیروهاين
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 ی دولت نم،مي بری به سر می به ما در فقر مطلق صنعت،نجا آردستان استيا: ن رابطه گفتي از آارگران در ایكي

 ،ديايشان در نيك وقت صدايشه گرسنه بمانند آه ي خواهد مردم آرد همی م،ردين منطقه صنعت شكل بگيخواهد در ا

ن ين بهانه اي آرد بودن جرم است و به آوچكتر، معلم است، آارمند است،نند نفر آارگر استيا نگاه نم آنند ببنجيا

  . شودی و بعد هم اعدام میر و زندانيدستگ

ل آنند و از ير عامل آارخانه قصد داشت از آذر سال گذشته آارخانه را به طور آامل تعطيده مديبنا به گزارشات رس

 از آارگران آه در ین برد و تعدادي را از بی آارینكار تمام سابقه هايدولت با ا.  آردیم ورشكستگبهشت اعاليارد

  . ماندندیفي بودند در بالتكلیشرف بازنشستگ

ه ينه آرده تا حساب آارگران را تصفيون تومان هزيلي م١٠٠ارد و يلي م٣در حال حاضر دولت :  از آارگران گفتیكي

ن و تورم يد به خاطر بازار چي گوی دولت م، شودی میارد تومان آارخانه راه اندازيليك ميكه با ي در حال،آند

ن است آه در آردستان به خاطر ي ای علت اصل،ن بهانه استي البته ا،ران فلج شده استي در ای صنعت نساجیاقتصاد

 ١٢ آردستان ی نساجیراب:  نژاد آمد و گفتیاحمد.  آنندیل مي تمام آارخانه ها را دارند تعطیاسيموضوعات س

  .ميكار شدي هم به ما ندادند و آخر سر هم بیك شاهيم اما يار تومان در نظر گرفته ايليم

 ، بانك ملت، بانك تجارتيی، به اداره دارایبده.  داردی آردستان به تمام ادارات بدهیدر حال حاضر آارخانه نساج

  . ها و استارت دوباره آارخانه داده نشدیه بدهي تصفیاالت برياما تسه.  اداره گازی شرآت برق و حت،شرآت آب

در . ن آارخانه استارت بخوردينخواستند ا) ران آارخانهياز مد... (  و یاني فروزنده آ،گلكار:  از آارگران گفتیكي

  .ه در حال خاك خوردن استيارد تومان سرمايلي م١٥ن آارخانه يا

تمام .  عنوان شدید آاربريل اخراج تعدي دل،د نشديگر تمديارگران د قرار داد آ٨٤ن گزارشات از سال يبنا به آخر

 از ی بهره برداری آرد جواز برایت ادعا ميري آه مديی اآثر دستگاهها، ماندی آاغذ باقی مطرح شده رویطرحها

  . اصفهان در حال آار هستندیسندگي در حال حاضر در آارخانه ر،آن را ندارد

ط يكار و بدون حقوق و در آمد در شراين آارخانه با داشتن خانواده در حال حاضر بي ا آارگر٢٠٠ ،الزم به ذآر است

  . برندی به سر میار سختيبس

 !! در دولت نهمین است عدالت و مهرورزيا
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