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ه ساور اسفبار کارگران در شهتي از وضعیگزارش  

 
  ١٣٨٧ اسفند ٦ شنبهسه                                                                                         ن آزاد کارگراهياتحاد

 
 

شهر ساوه تعطيلی کارخانجات در و  کارگران گستردهاخراج   
 تمامی کو تعطيل شد و به غير از چند نفرکارخانه آرمبنا بر گزارشهای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 کارگر شرکت ١٥٠بيش از از اواسط بهمن ماه تا کنون  بنا بر اين گزارش . کارگران آن از کار خود اخراج شدند

نقره سازی، پاک وش، ايران تفال جهان رو، فابيس، صنعتی بوتان، يدک نوين، کارخانه های صدها کارگر ازو مولد 

  .دنه ااخراج شداز کار خود ،  شهرداری ساوه که قراردادی بودند، بهينه تکنيک و تعداد زيادی از کارمنداننارايران

تعداد قابل توجهی از کارخانه های خبر می رسد ) شهرستان ساوه( ه از کارخانه های مستقر در شهر صنعتی کاو

صدها کارگر و ند  ه ارا پرداخت نکرداز دستمزدهای کارگران خود  چهار الی پنج ماه موجود در اين شهر صنعتی 

 به نهادهای و شکايت می نويسند ، نامه نگاری می کنند ناآن.  کار نوميدانه تالش می کننداخراجی برای بازگشت به

، هيچ کس رسيدگی نمی کند. ددا نمی کنن و نه فرياد رسی پي نه گوش شنوا اما  و مراجع قانونی سر می زنندسئولم

  . را نداردهيچکس و هيچ نهادی قصد جلوگيری از تعطيلی کارخانه ها و اخراج کارگران 

،  برای بازگشت به کار اميد بسته اندکار شهرستان ساوه ازدحام و شلوغی کارگرانی کههر از گاهی در مقابل اداره 

کارگران شاغل با اضطراب و . گرفته است تجمعی شکل  وا بر می انگيزد که نکند اعتراضکنجکاوی عابران ر

 از  بيش کارگران شمان غم و اندوه را در چترس و بيم از اخراج و بيکاری موج. لهره به آينده مبهم خود می نگرندد

 ناله و نفرين زنان در همه جا شنيده هستند و  کودکان نگران اخراج پدرانشان ، نمايان کرده استهر زمان ديگری

  ...، در اتوبوس و تاکسی ها و  در خانه، در صف های نانوايی،می شود

 عاليق و دلبستگی های خود  از تمامی و برای لقمه نانهی که از شهر و ديار خود دل بريدکسانو کارگران مهاجر 

 شان را برآورده سازند در اين منطقه کم نيستند و درد  های  تا نيازهای حداقلی خانوادهه اند و به غربت آمدهگذشت

 حتی توان پرداخت اجاره خانه نا از آنسياریب. کرده استدو چندان برای آنان غربت را بی پناهی در  غم ،يکاریب

  .نوميدانه ناچار به بازگشت به شهرهای خود شده اند را ندارند وخود 

پذيرای خيل کارگران ) کاوهشهر صنعتی (ايران ساوه به دليل وجود يکی از بزرگترين شهرهای صنعتی شهر 

منبعی ديگر يا  هيچگونه پس انداز و دستمزدهای زير خط فقر کارگران بدليل اين . استاز اقصی نقاط ايران مهاجر 

رکود بازار خود بدليل  حتی از فروش اثاثيه خانه ، اينانزندگی خود در زمان بيکاری ندارندمخارج تامين برای 

 به برقراری بيمه بيکاری را بيمه بيکاری مراجعه می کنند  جهت دريافت  به اداره کار محل هنگامی  که  وعاجزند 

  . ديگر در سال آينده حواله می دهندسه ماه 

  و  کاوه ايران عدم پرداخت دستمزدهای کارگران و اخراجهای گسترده آنان در شهر صنعتی اتحاديه آزاد کارگران 
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حق کارگران و خانواده های آنان ارزيابی ميکند و خواهان درآستانه سال نو يک جنايت آشکارساير نقاط ايران را در

  .مسئله استپاسخگوئی فوری نهادهای مسئول در کليه سطوح تصميم گيری در کشورنسبت به اين 

اعتالی بيش از پيش مبارزات با گسترش وموجود را تحمل نخواهد کرد و وارشرايط بردهايران بی ترديد طبقه کارگر

  .وضعيت ضد انسانی موجود خواهد گذاشته خود برای هميشه نقطه پايانی برمتحدان
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