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 باشد؟يت کارگران فرش البرز مي وضعی پاسخگویچه کس
 ) ت کارگران فرش البرزي از روند مبارزات و وضعیگزارش (

  
 ماه هشتاد و پنجآبان دهم هج                                                                                                ت شورايسا

 
  

 دستگاه ٣٨ با حدود ١٣۵٧ در سال ن کارخانه يا.  قرار داردبابلبلسر به  جاده با۵لومتر يکارخانه فرش البرز در ک

  . آغاز  به کار کردیسندگير

و ) کياکرل(ید نخ رنگي سال سابقه در صنعت فرش و تول٢٨ش از يشرکت فرش البرز در حال حاضر  با ب

  . انون تجارت منحل اعالم شده است ق١۴١ سال  سابقه کار، توسط کارفرما با استناد به ماه ١۵ش از ي با  بیکارگران

 یل انقالب با احداث سالنهايب اوايو سود کالن در بازار بدون رق) یالي ر٧۵ (ین کارخانه به واسطه ارز دولتيا

دا يد، رشد و توسعه پي جدیروهايشرفته و جذب ني پی تابعه و با نصب دستگاههای و قسمتهایسندگي، رید  بافندگيجد

فت يت باال بصورت تمام وقت در سه شيفيت و کي با کمید فرش و نخ رنگي در تولیله تازه اکرد و عمال وارد مرح

ر ي در سایگري دیجاد کارخانه هاي کارفرما ایب کارفرما نمود که حاصل آن براي را نصی شد و سود سرشاریکار

ف ي باال و بالتکلیق کار نفر از آنان با سواب٣٨٠د ي کارگران باز خری کالن و برایه هايمناطق کشور با سرما

گان ي یروهاي ماه و بازداشت و ضرب و شتم آنان توسط ن٢٠افت دستمزد بمدت ي نفر از آنها بدون در١٧٠ماندن 

ل ي که بنا به اظهار کارگران تعداد سه نفر از آنان بدلیبطور.  به دفعات مکرر بوده استی انتظامیرويژه و نيو

ش ي روز پ١٠ن يهم.  خود خارج شده اندی از حالت عادی و روانیظر روح مکرر بر سرشان از نیباتوم خوردنها

د ي خود اقدام به خریدي که با پول باز خرین کارخانه بنام محمد برارخاني ایدي از کارگران باز خریکيبود که 

 . ت مشغول بکار بود با داشتن همسر و سه فرزند در جاده بابل قائم شهر جان باخین کرده و در آژانسيماش

 کارخانه را ین شرکت عدم سود دهيد در اين و مسئوالن خريران، مهندسين کارخانه،  مديبنا به اظهار کارگران ا

ط الزم يجاد شراي نسبت داده و بهانه الزم را به کارفرما   که مترصد ای گذشته به کارگران رسمی سالهایدر ط

گر با سوء استفاده از برنامه يارفرما قادر شد از طرف دب کين ترتي بود، دادند و بدی رسمیروهايجهت حذف تمام ن

 مازاد شرکت اقدام یروهايل به اصطالح نيبه تعد) عي صنای و باز سازیل نوسازيقانون تسه( سوم توسعه کشور 

  :ر را به سر انجام برسانديج اقدامات زينموده و بتدر

  نده وقت شهرستان، کارگران يهر چند با مساعدت نما(  مازاد یروي از کارگران به بهانه داشتن نی اخراج تعداد-١

  ) بر سر کار خود بر گشتندیاخراج

 به ٣ از یفت کاريافت مجوز از اداره کار شهرستان بابلسر جهت حذف شي مازاد و دریروي بزرگ جلوه دادن ن-٢ 

  ...فت به بهانه نداشتن بازار فروش ويک شي و سپس به ٢

ش يکار کردن کارگران به بهانه  افزايبا هدف ب... ل وي، تکمی مقدمات، بافندگیمتها مکرر و متناوب قسیلي تعط-٣ 

  . شرکتیان ماليز



ن امر منوط به يا. دي مستهلک از خط تولی خارج کردن دستگاههایع استان برايافت مجوز از اداره کل صناي در-۴

 مستهلک ی بعد از فروش دستگاهها کهید بود در صورتي جدی مستهلک با دستگاههاین کردن دستگاههايگزيجا

نکار  صرفا به جهت نشان يقصد کارفرما از ا.  ماندین نشد و سالن بصورت متروکه باقيگزي جایديچ دستگاه جديه

  . مازاد بودیروهايدادن ن

)  ساله٢۵ طرح -ش از موعدي پیباز نشستگ(  صنعت ی و باز سازیل نوسازي قانون تسه١٠ و ٩ استفاده از ماده -۵

 یر قانونين ماده بصورت غيکارفرما از ا. م شده استيت آنها تنظي به جهت رشد و توسعه شرکتها و ادامه فعالکه

  .  انحالل شرکت استفاده نموده استیبرا

ن ي کارگر موقت در ا١۵٠ ی ال١٢٠نکه يل اي شرکت بود اما بدلی رسمیروهاي حذف کامل نین اقدامات در راستايا

 یروهاي حذف نی کار برایرويل نيتوانست از قانون تعديچ وجه نمير بودند کارفرما به ه مشغول بکایديواحد تول

  .مازاد استفاده کند

 به یل شده بود وي مازاد تشکیرويل ني به مسئله تعدیدگي رسی که به درخواست خود کارفرما برایلذا در جلسه ا

 شرکت، بحران کارخانه را عمال وارد ی ساختگ وینه خواسته خود، با اعالم انحالل صوري در زمی ارائه طرحیجا

 کرده یديه حساب از شرکت و باز خري از کارگران را وادار به تسویادين ترفند تعداد زي کرد و با ایمرحله تازه ا

 مانده ی کارگر باق١٧٠ شرکت فقط ی کارگر رسم۵۵٠از تعداد .(  متصل نمودیکاريمه بيز به بي را نیاديو تعداد ز

  ). کننديمو مقاومت 

 بودن انحالل شرکت خواستار یر واقعي و غیر منطقي اثبات غین شرکت برايت کارگران اين وضعي ایدر پ

 را به ی نامه ای استانداری شدند و با همکاریاست جمهوريژه از ريق اعزام بازرسان وي موضوع از طریبررس

 یاست جمهوري از طرف نهاد ریريگيچگونه پي مکرر هیرو زدنهاي  با وجود پی فرستادند ولیاست جمهوريدفتر ر

  .نه انجام نگرفتين زميدر ا

 مسئول ی را با نهادهاید نشده و مراجعات و مکاتبات مکرري خود نومیدن به خواسته هاي رسیاما کارگران برا

 در یفي در شهرستان و استان، بعد از ده ماه بالتکلی متوالیصورت داده و سر انجام بعد از تجمعات و تحصنها

ندگان ين نماي بی مالیت استان تفاهم نامه اين امني تامیون شورايسي کمی در حضور اعضا٢٢/١٠/٨۴خ يتار

ر پا گذاشته و به تعهدات خود عمل ين تفاهم نامه را زي کارفرما ایاما پس از مدت. ديکارگران و کارفرما به امضا رس

خ ي مرحله دوم در تاری مسئوالن استان برایهايريگيده و با پ خود ادامه دایل کارگران به تالشهاين دليبه هم. نکرد

 به امضا یت استان تفاهم نامه اين امني تامیون شورايسي با حضور استاندار و شخص کارفرما در کم١٢/٨۴/١۵

 مانده ی و کارگران باقی شرکت را مجددا راه انداز١۶/١/٨۵خ يد در تاري آن  کارفرما متعهد گردید که طيرس

  . ديز پخش گرديما نين خبر از صدا و سيا.  در آن مشغول بکار شوندی رسمبصورت

ن تفاهم نامه ين تفاهم نامه، کارفرما مجددا اين امر و الزم االجرا بودن ايرغم استقبال با شکوه کارگران از اياما عل

ت ين وضعي ایجه ينتدر .  کارگران امتناع کردیري کارخانه و بکار گیر پا گذاشت و از راه اندازيز زيرا ن

ن مدت همچنان يامه خود دري بید اعتبار دفترچه هاي ماه و عدم تمد٢٠ به مدت یافت دستمزديکارگران بدون در

د ينکه فرماندار جديدن به مطالباتشان دست زدند تا اي جهت رسیادي زیف مانده  و به تجمعات و تحصنهايبالتکل

  . تمام حقوق از دست رفته کارگران را به آنان باز خواهد گرداندشان قول داد که يشهر بابلسر انتصاب شد و ا



ب کند که شرکت را يرا ترغ) کارفرما ( ی مطهری ماه آقا۴ فراوان توانست بعد از یهايزنيد با رايفرماندار جد

ل يتشک ی جلسه ای از کارگران در فرمانداری با تعداد١٧/۶/٨۵خ ين اساس در تاريد و بر اي نمایمجددا راه انداز

ن هفته مشخص يف کارخانه فرش البرز در اي که سر انجام تکلی استانیماين خبر از صدا و سيداد و با اعالم ا

ل که ين دلي  و صرفا به ایز کارفرما به بهانه واهينبار نياما ا. جاد کرديان کارگران اي را در میخواهد شد موج شاد

  . ر تعهدات خود زديشد  باز هم زين خبر پخش ميما اي و سد از صدايده چرا بايم به استان نرسيهنوز من پا

افت جواب از فرماندار ي دریا تحصن و با تعداد اندک و فقط برايت کارگران بدون قصد تجمع ين وضعيبدنبال ا

که ين بر خوردها مواجه گشتند، طوريانه ترين و وحشيدتريدن به آنجا با شدي شدند و به محض رسیعازم فرماندار

ان به همسران ين مي پاره پاره بازداشت و روانه زندان شدند، در ایرانهاي شکسته و پی از کارگران با سرهایتعداد

 یدگي و ضربدیکه شکستگي به باد کتک گرفتند بطورین وجهيدتريز به شديز رحم نکرده و آنان را نيکارگران ن

ن سرکوب در مقابل يپس از ا. ز رحم نشدياده نين پين سرکوب به عابريدر ا. ن آثار آن بوديد کمتري شدیها

 از کارخانه ی را که طبق معمول مشغول نگهبانیژه به کارخانه رفته و تمام کارگراني گارد ویروهاي، نیاستاندار

 نفر از ۴٠ن سرکوب مجموعا تعداد ي ایدر ط.  و بزور باتوم جمع کرده و آنان را روانه زندان کردندیبودند با اسپر

  .  آنها را آزاد کردندیون تومانيليک ميقه يک هفته با گرفتن وثيدان منتقل شده و پس از کارگران به زن

ف هستند و يور ماه صورت گرفت کارگران فرش البرز همچنان بالتکلي شهر٢۶انه که در ين سرکوب وحشيبدنبال ا

، عنوان کرده اند ی انتظامیروهايژه نيگان ويافت حقوق و بارها ضرب و شتم توسط ي ماه عدم در٢٠به آنان پس از 

د يد تا بتوانيد سالها بدويخت و شما بايم ريه حساب شما را به حساب دادگاه خواهيد مبلغ تسويه حساب نکنيکه اگر تسو

ن در جهت راه ي تامیا مصوبه شوراي و یپس تفاهم نامه مال. ديافت کني خود را دریه حسابهاياز دادگاه مبلغ تسو

   باشد؟ ین نمي با کارفرما از طرف مسئولیک نوع تبانين يا اي؟ آشودي شرکت چه میانداز

 ماه است که ٢٠ن کارگران ين کارخانه بوده است، ايشان از ايکارگران فرش البرز تنها منبع گذران زندگ

ست که طبق قانون، کارفرما موظف است دستمزد کارگران را تا ين در حاليافت نکرده اند، اي خود را دریدستمزدها

د اعتبار دفترچه ين کارگران با عدم تمديگر ايد، از طرف ديف آنان به کارگران پرداخت نمايمان روشن کردن تکلز

 ماه گذشته ٢٠ ین عوامل طي گشته اند، مجموعه ایر قابل جبراني خود دچار مشکالت مضاعف و غی درمانیها

 یيکه آنان بر اثر عدم توانايآورده است بطورشان وارد ين کارگران و خانواده هاي را بر ایريعات جبران ناپذيضا

ش ينه ثبت نام فرزندانشان در مدارس پي، هزینه خدمات درماني خود، از جمله در زمی زندگینه هاين هزيدر تام

 شان یجاري منازل استی خود، اجاره بهایف و کفش و البسه فرزندان مدرسه اينه کين هزي و دانشگاه، تامیدانشگاه

نده آنان، يت موجود و آي از وضعی گشته اند  و استرس و نگرانیده اي عدی و روانیکالت روحدچار مش... و 

  . قرار داده استین کارگران را در معرض فروپاشي  ایخانواده و تار وپود زندگ

  باشد؟ یت مين وضعي ای پاسخگویچه کس

  

 ١٢/٨/١٣٨۵ت شورا يسا

 


