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 آتش اعتراض

 
١٣٨٧دهم شهريورهف يکشنبه                                                                  کميته پيگيری                              

 
اوه تهران سه راهی بوتان قراردارد کارگران اين کارخانه بيش در چهاردانگه جاده س )کيان تاير(کارخانه الستيک البرز

از شش ماه است به دليل عدم پرداخت حقوق دست به اعتراض و اعتصاب زده اند سه بار اعتصاب کردند که دو باررا 

رد هجوم و چند ين بار جاده ساوه را بستند در اعتصاب دوم به شدت مو. گشتند و بار سوم هنوز ادامه داردبه سرکار بر

می تجهيزات سرکوب و ماموران انتظامی و لباس شخصی ها با تما. رار گرفتند و تعدادی دستگير شدندضرب وشتم ق

جنوبی کارخانه را تخريب کرده، وارد کارخانه شده، کارگران را سرکوب و برخی را دستگير کرده ديوارلودر بخشی از

ش نشانی که برای ضرب و شتم کارگران و متفرق کردن آن ها با وسايل و همان زمان به دليل اينکه ماموران آتدر .اند

 نفرشان مدت ها بازداشت و زندانی ١٠ادوات آتش نشانی از دستور نيروی سرکوب گر سرپيچی کرده بودند، تعداد 

  .کار بازگردندحقوق معوقه ی خود را دريافت و سپس به سر مقاومت کرده و توانستند بخشی ازبا اين وجود کاگران.شدند

لی و روع کردند اما اين بار کم بردکارگران و کارمندان الستيک البرز دور سوم اعتصاب خود را حدود يک ماه پيش ش

محوطه کارخانه به طور مندان در کارخانه حضور دارند، درکارخانه تعطيل است ولی کارگران و کار مداوم است،

  . ه نوبت مسئول روشن نگه داشتند آتش اعتراضندمداوم در رفت و آمد هستند و تعدادی ب

  
  آتش اعتراض چيست؟ 

  
ير ديوارجنوبی که برای سرکوب شديد در دوره ی دوم اعتصاب ماموران انتظامی با لودر قسمتی از آن را پس از تعم

يقا همان نقطه ای که تخريب کرده و وارد کارخانه شده بودند، کارگران ديگر به بيرون از کارخانه نيامده اند اما دق

در اين محل  .ديوارش تخريب و سپس بازسازی شده است را برای روشن کردن و روشن نگه داشتن آتش انتحاب کردند

 .آتش تقريبا به طور دائمی روشن است و در زمان های شدت اعتصاب و اعتراض شعله های آن شدت بيشتری می گيرد

حل ورودی سرکوب گران دپو می کنند و آتش می زنند و هر چند دقيقه کارگران الستيک های کهنه و ضايعات را در م

 تمامی نقاط کارخانه چند نفر به  يک بار موادی که شعله را بيشتر کند در آن می ريزند و خودشان به صورت پرکند در

که از نقاط دور نيز چنر نفر نشسته يا در حال قدم زدن هستند و بدين ترتيب خشم خود را با شعله های آتش و دود غليظ 

در واقع از نقاط دور مردم به راحتی می توانند از ميزان ارتفاع و غلظت دود فرود و .قابل مشاهده است نشان می دهند

  .صعود شدت اعتراض کارگران الستيک البرز را دريافت کنند

 داشته باشد به ميزان اين محل زمان های شدت يابی اعتراضات نقاط ديگر هم آتشدراينجا محل ثابت آتش است حتی اگر

  .نيست

تقريبا روزی يک بار، يک ماشين آتش نشانی می آيد و آتش را خاموش می کند ولی پس از ساعتی آتش دوباره شعله ور 
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حتی زمان خاموش کردن آتش توسط آتش نشانان را نيز از دور می توان ديد چون بر اثر شدت بخار آب رنگ  .می شود

  .ی تغيير می کنددود از سياه به سرب

محل آتش اعتراض ضلع جنوبی کارخانه در نقطه ورود لودر و ماشين های سرکوب که دقيقا روبه روی ساختمان های 

  .بخشداری و شهرداری چهاردانگه قرار دارد 

 زدند مزايا اعتراض کرده،دست به اعتصاب ماه حقوق و۵سوم به عدم دريافت دوردرکارمندان الستيک البرزکارگران و

  .ان ها خواهان برکناری مديريت شرکت شرفی هستندواين بار

  .آره : از او پرسيدم شما در اين کارخانه کا ر می کنيد گفت.يک نفر از ماشين پياده شد و به طرف کارخانه راه افتاد

  هنوز حقوق خود را دريافت نکرده ايد؟ :گفتم

ک پيکان دست دوم قسطی خريده بودم تا با مسافرکشی بتوانم  ماه است حقوق ندادند و من که سال قبل ي۵، نه :گفت

همين حاال فروختم تا قسط های  .حقوق که ندادند قسط هايش را نتوانستم پرداخت کنم .هزينه های زندگی را جبران کنم

  .عقب افتاده را بدهم و بقيه اش را خرج خانواده کنم

  .اخافظی کردبه درب ورودی کارخانه رسيده بود وارد شد و از ما خد

  .در مقابل اعتراض شما مديريت چه جوابی می دهد: کارگر ديگری راجلو درب ورودی ديدم پرسيدم 

ما بال تکليف هستيم هيچ جوابی نمی دهند آنها می خواهند ما را خسته کنند تا ول کنيم و بريم آنها که مشکل خرج  : گفت

زه مديريت و ماموران کار خودشون لش می دهند تا ما مايوس شويم تاطود مشکل مالی که ندارند پس اينقدرخانواده ندارن

يکی از مقامات اداری يا دارند وهر روزصی در داخل و بيرون کارخانه حضوررا می کنندهميشه ماموران لباش شخ

  .نظامی محلی برای بررسی يا سخنرانی يا تهديد می آيند

  رديد؟شما برای روشن شدن تکليف خود فکری نک :پرسيدم

ما نمی دانيم چکار بکنيم يک ماه پيش هرچه که توليد کرده بوديم و هرچه در انبار ها بود فروختند و ما فکر کرديم : گفت

ه هشتاد ميليار های شرکت را که در تهران بودبکرد ولی ندادند حتی يکی از انبارحقوق های معوقه را پرداخت خواهند 

  .مواد اوليه برای توليد نداريم" حاال اصالهمه مواد اوليه نمی خرند وازهيچ ندادند بدترهم به کارگران تومن فروختند باز

 نمی اگر شما اعتصاب را تمام کنيد باز هم. پس حاال انبار مواد و انبار الستيک های توليد شده خالی هستند : پرسيدم

  ؟توانيد توليد کنيد درست است

مکمل بنزين و مبل و ميز های ها خالی نيستند چون انبار هارا پر کردند با نيست ولی انبارنه مواد اوليه برای توليد : گفت

  .حتی ضايعاتی که آتش می زنيم دارد تمام می شود .چينی

  مواد اوليه که برای توليد نداريد و همين روزها با تمام شدن ضايعات آتش اعتراض هم خاموش خواهد شد؟: پرسيدم

ا می خواهند ما را از اعتراض مايوس کنند ولی ما تصميم داريم به هر ترتيبی شده تا گرفتن حق خود درسته که آنه: گفت

  .هنوز در کارخانه چيز های زيادی برای آتش زدن هست. مان ادامه بديم 

  . دوستش او را صدا زد از هم خداحافظی کرديم

 پارچه نوشته با مضامين زير به چشم می ۶اض بر روی نرده ها و تابلو بزرگ بيلبورد، در اطراف محل آتش اعتز

  :خورد
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  .طع کنيدق دولت مردان ريشه ی ظلم شرفی را

  . ماه است حقوق نگرفته ايم۵ما کارگران الستيک البرز 

  .ما کارکنان الستيک البرز خواهان برچيده شدن بساط مافيائی و فساد شرفی و احقاق حقوق چند ماهه خود هستيم

  .هستيم) شرفی(ک البرز خواهان برکناری مديريتما کارگران الستي

  فرياد يا محمدا

  . ماه حقوق و مزايا نگرفته ايم۵) شرفی(در سال نوآوری و شکوفايی اقتصاد به دليل بی لياقتی مديريت 

   

با حضور نا محسوس ماموران و بدنبال سرکوب شديدی که کردند کارگران علی رغم ادامه اعتراض ابتکار عمل را از 

ولی اعتراض .از اين وضعيت استفاده کرده اعتراض کارگران را فرسايشی کرده است کارفرما و دولت . ست داده اندد

  .کارگران هر لحظه احتمال شدت گيری دارد 

   

   

  کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری

٢٩/۵/١٣٨٧  
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


