
 

 1

  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
 الستيک سازی البرز از آغاز تا حال

   ١٣٨٧ شهريورپنجم شنبه  سه                                                                                             هاله صفرزاده

                                                        
 شرکت الستيک ٩کيان تاير يا الستيک سازی البرز يکی از 

سازی در ايران است که در يک سال گذشته اعتصابات کارگری 

کارفرما در ابتدای سال اقدام به فروش . زيادی را داشته است

 مواد اوليه ی الزم برای توليد الستيک از مقدار قابل توجهی از 

کارخانه کرد و اکنون که انبارها از کاالهای توليد شده خالی شده 

کارفرما برای زمين . و امکان توليد برای کارگران وجود ندارد

کارخانه مجوز ساخت شهرک مسکونی در يافت کرده وخواهان 

اخراج کارگران وتعطيلی کارخانه است و از هرگونه مذاکره ای 

 هر روز در محل کار خود حاضر شده و با تجمع در محوطه کارخانه خواهان احقاق آنان. با کارگران خوداری می کند

 مرداد با زدن ميله های آهنی به نرده های محوطه سعی در جلب ٢٢ درروز  .حقوق خود و بازگشايی کارخانه هستند

 که هيچ گونه حقوقی کارگران مدتهاست.  خود را به وضع موجود اين گونه ابراز کردند  نظر مردم داشتند و اعتراض

   اين کارگران و کارمندان بخش اداری. اند دريافت نکرده

  .شوند برای انجام ندارند، اما هرروز بر سر کار خود حاضر میکارخانه با اينکه کاري

هيچ کس هم  ساله اخير ادامه دارد و چندين  اختصاصی شدن است که در صوصی شدن وداستان تکراری خ واين همان 

    . نيست ، زيرا که دست اندر کاران همان مسئوالنندپاسخ گو

*** 
ارد حلقه با ارزش يلي م٢/١ز حدود ين آاال ني ای برای جهانیارد حلقه و تقاضايلي م٥/١جهان حدود ر دريد تايت توليظرف

  شرآت١٠ار ياختردري تای درصد سهم تجارت جهان٨٠ش از يهم اآنون ب. سال استارد دالردريلي م٨٠ تا ٧٠ یامالتمع

منطقه  اعالم شده، در  یبراساس آمارها د، ت دارنيال فعالي رادیرهايتا د ينه توليزمآننده است آه اغلب در ديتول بزرگ 

 هزار نفر ١٤ت اشتغال حدود ي آارخانه با ظرف٩ن تعداد، يا وجود دارد آه ازیرسازيارخانه تا آ٢٢حدود زيانه نيخاورم

ز به صورت ي هزار نفر را ن٧٠ یينه اشتغال زاين صنعت زميا«ع و معادن ير صناي وزبه گفته. ران واقع شده استيدر ا

  » . داشته استیم در پيرمستقيغ

ايران تامين کند، بايد به اين را در  اشد و اشتغال تعداد زيادیحال سوال مهم اين است چرا صنعتی که می تواند درآمد زا ب

  شود؟ دچارسرنوشت

نه ياهش هزد جهت آي جدیهايتكنولوژاستفاده از. باشدي میع جهانيت سرست آه شاهد تحوال ایعيصنا ازیكير يصنعت تا

مورد توجه  ديصنعت با ن ياست آه درا  یجمله موارد ت ازمحصوال  یش توان رقابتيجه افزاينتدر ت ويفي آیها، ارتقا
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آردگان    ليو تحص  و متخصصان یدگاه تكنولوژيدصان اذعان دارند که در داخل آشوراز متخصۀهرچند هم. رديگقرار

تنها و .  در چند دهه گذشته آسب آرده اندیخوب م آه دانش و تجربه ي داریافراد مجرب در خود صنعت هم . ميمشكل ندار

اما همانند ساير صنايع . ندتوان اين صنعت را به سطح قابل قبولی رساميدلسوزی و برنامه ريزی صحيح با آينده نگری و

ر يد تايسمت تول ا داشت به ي آه همه دنیزمانمثال در به عنوان . نه وجود نداردزمي اين ايران در وزی دردلس هيچ انگار

ران آردند يا با واردات بی رويه مانع ياس و وارد آردن آن به اين آالت بايد ماشياستگذاران اقدام به خريرفت سيال ميراد

ن يبراساس آخر. ضرر می کنند ها  داخلی شده واين شرکت آننده  دي تولیها شرآت  یدي تولیرهاياز به فروش رسيدن تا

ر، از ي به انواع تایبازار داخل) ون حلقهيلي م١٧ساالنه  (ی هزار تن٢٣٠از ي درصد از ن٢٠ تا ١٥، حدود ی رسمیآمارها

  . اند بخش زيادی از تايرهای موجود در بازار نيز از طريق قاچاق وارد شده. رديگ یق واردات انجام ميطر

 یك هاي درصد از الست٩٩« : ای اعالم کرد ن رابطه در مصاحبهيك و روغن تهران در ايه فروشندگان الستيس اتحاديير

 مصرف ی وارد بازارهایا رحرفهي است وچينی هستند و غالبًا توسط تاجران غین و امارات متحده عربيوارد شده از چ

تر از ك چهارم آميآنند و عمر آنها تا   یش تر از سه ماه آار نميك ها بيستن اليآه ا تاسف بار، آن  شود و نكته ی میداخل

ن يخ استفاده ايتارو از. د داخل استي تولیها كيستتر از ال نيي درصد پا٣٠ت آن ها حدود يفيآ» .د داخل استي تولیرهايتا

 روبه رو یانندگان را با خطرات جآن ت، مصرفيفي بدون آین آاالهاياستفاده از ا.  گذشته استیاديآاالها مدت زمان ز

 یها توسط افراد خاص كين الستيواردات ا«:فروشان گفت  اعضای انجمن اسالمی صنف الستيکيکی از» .خواهد ساخت

 اقدام به وارد ی وزارتخانه دارند به راحتی از اعضای آه با برخی از روابطیبرخوردار ن افراد با يرد، ايگ یصورت م

آنند،  یافت ميز دريه موسسه استاندارد را نيديي تای خاص، حتیريبردن تدابن افراد با به آاريا. آنند یها من آااليآردن ا

 آه به یيها  كيشود، با الستيل ميه و به موسسه استاندارد تحو آه به عنوان محموله نمونه وارد شدیيها كي مثال الستیبرا

 یيت بااليفياز آل داده شده به موسسه استاندارد ي تحویها نهن اساس، نمويبرا. شود، متفاوت است یصورت عمده وارد م

صنعت الستبک سازی به دنبال  بدين ترتيب  و  ».ت استيفيآ یب  ویتقلب  آه محموله وارد شده یاست درحال خوردار بر

گران شرکت الستيک البرز و کارسرو اما آن چه بر  درهجوم واردات محو ميشود ...وشکرصنعت نساجی، کفش، لباس 

  :آن آمده است

  ك البرز يخچه شرآت الستيتار

 یرهايد تاي تولفتراک ويلريزجمله تا توليد انواع تايراۀران است، نه تنها درزمينيردرايدکننده تاين توليالبرزکه اولک يالست

 ،ی سواریرهايساخت تا  یورآ فن تقال ان زين و  یرسازيتا ن ير، ساخت ماشيتاقالب  د يتول یراستا ، بلکه دریکشاورز

 ١ن شرآت به يزان صادرات ايم زمانی . شتاز بوده استي پ یراني ایرسازيهای تا گر کارخانهي و آموزش به دیکشاورز

  .افغانستان وعراق بودج فارس وي حوزه خلیرسيد آه عمدتا به آشورها یمالرون ديلي م٥/١تا 

 ۀ فروشندیها با شرآت  یي، توافقهایتكنولوژ  زکردنبه رو با هدف ٦٩سال  داشت، دریمي قدیك البرزکه تكنولوژيالست

ن آار ي، ایت ندادن آنان به بحث انتقال تكنولوژيداران و اهم ر سهاميي به علت تغ٧٢ صورت گرفت آه درسال یتكنولوژ

ال ياد ریآه تكنولوژ بسته شد   یه قراردادي روسTRIلبلت، با ي استیر سواريد تاي تولیك مقطع برايتنها در .  نشدیعمل

 ی شرکت روسی موجود با استفاده از تكنولوژی از تكنولوژید و فقط بخشي نرسیبردار  شد، اما به بهرهیداريل خرياست

  . شديد مي در شرآت تولیال نخير راديدر آخرين مراحل کار اين واحد، تا. نه شديبه
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 تن در سال ٨٠٠٠ت ي و با ظرف١٣٤١اين شرکت که در حومه تهران بود واکنون دردرون شهر قرار گرفته ، در سال 

ها در  و با مشارکت امريکايی" رانيچ ايگودر.اف.یب" با نام ی و صنعتی، باری، وانتی سواریرهايد انواع تاي تولیبرا

 شرآت ١٣٥٨در سال . افتير نام يير تغيان تاي پس از فروش سهام شرآت، به آ٥٤در سال . تهران آغاز به آار نمود

 درصد از سهام شرآت به ٨/٦٢، حدود ١٣٧٣در سال . ران قرار گرفتي ایع مليش سازمان صنار تحت پوشيان تايآ

 منتقل شد و ین اجتماعي تامیگذار هيزان سهام به شرآت سرماين مي ا١٣٧٩و در سال ) ١( واگذار شدیبخش خصوص

 درصد سهام اين ٥١ اطالعات شد که وزارت گفته می. افتير ييك البرز تغي الستیديمتعاقب آن نام شرآت به شرآت تول

وزير اسبق اطالعات در . کار را ادامه داد) درصدسهام را دارابود٤٩(شرکت را خريد و با مشارکت يک شرکت خارجی 

ی  تاير و رونق اين مجوعه توليدی ورشکسته، در حيطه پاسخ به اين سئوال که آيا خريد کارخانه توليد الستيک کيان

تاير متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت اطالعات بود و اين  کارخانه کيان: ا نه پاسخ داداختيارات وزارتخانه بود ي

  .مسئله را نمی توان به وزارتخانه ربط داد

دارند   مختلف اقتصادیهای قالب صندوق بازنشستگی فعاليترحال حاضربسياری ازدستگاه ها ازجمله صدا و سيما، درد"

  مستمری شود تا درپرداخت به ويژه دردوران بازنشستگی انجام میها   کارکنان دستگاهتقويت بنيه مالی  برایکه اين کار

  )٢(. د را بهبود بخشنديروند تول" دي جدیت نرم افزاريريمد"اند با  وی عنوان کرد که توانسته". آنها خللی ايجاد نشود

ی کارگران اين  به گفته. ی شرفی واگذار شدسازی البرز به فردی به نام مهد سه يا چهار سال پيش نيز اين شرکت الستيک

وی با قصد شهرک سازی در زمين کارخانه اقدام به خريد اين واحد توليدی . ی اين صنعت ندارد فرد تخصصی در زمينه

به گفته ی کارگران ايشان پرونده قضايی دارد و سابقه . ساخت شهرک را نيز گرفته استاست وهم اکنون حتا مجوزکرده 

  .نيز داردبازداشت 

در . ضابطه بوده است که در گزارش تحقيق و تفحص قوه قضاييه در مجلس مطرح شده است اين نحوه واگذاری آنقدر بی

  : چنين آمده است بخشی ازاين گزارش باتيتر واگذاری سهم شرکت داروسازی الحاوی

. شود ر وقت صنايع تقاضا می شرآت دولتی توسط مديرعامل سازمان صنايع ملی از وزي٣٣ واگذاری ١٣٧١در سال 

ها عمدتًا بدون رعايت تشريفات قانونی و صرفًا از طريق مذاآره با خريدار صورت گرفته است آه  واگذاری اين شرآت

توان به واگذاری شرآت  عنوان نمونه می به. ها در بازرسی آل آشور پرونده تشكيل شده است برای اآثر آن واگذاری

 شرآت سهامی - شرآت آارخانجات راديو و تلويزيون پيام - شرآت بافت آزادی-ون اصفهان مجتمع پشتيبانی پارس فست

 - آيان تاير - داروسازی آوثر - داروسازی امين - لعاب ايران - دستمال آاغذی حرير - شرآت دارويی الحاوی -نازنخ 

ظهور اشاره نمود آه در اين مختصر با  دستمال آاغذی نو- الكتريك البرز - سيمان لوشان - سولفور سديم -پارس توشه 

  . آنيم ها به واگذاری شرآت الحاوی اشاره می توجه به مشابه بودن پرونده

صورت بيست درصد نقد و   با واگذاری شرآت مذآور به مبلغ هفت ميليارد ريال به٢٧/٤/٧٣وزير صنايع وقت در تاريخ 

 بوده است آه ٧١فت ميليارد ريال بر اساس نظر آارشناسی سال مبلغ ه. نمايد  ساله موافقت می٤هشتاد درصد با اقساط 

  .  با توجه به تورم ويژه آن دو سال توجهی به افزايش قيمت نشده است٧٣در سال 

موظف « اين قانون مبنی بر ١١ و صراحت ماده ١٢/٥/٧٣با وجود تصويب قانون نحوه واگذاری سهام دولتی مصوب 

متأسفانه سهام مذآور به دو نفر از » ای آه باشد ت موضوع اين قانون در هر مرحلهبودن دولت جهت متوقف آردن معامال
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  . گردد صورت غيرقانونی با ثمن بخس واگذار می خريداران به

بازرسی آل آشور با تشكيل پرونده مديرعامل وقت سازمان صنايع ملی و معاون ايشان را به همراه دو نفر از خريداران 

سازمان بازرسی آل  وجود مكاتبات   با ٨٤ تا سال ٧٤ده سال يعنی از سال  در طول . نمايد  فی میمتخلف به دادگاه معر

ای از رياست قوه قضائيه  رياست سازمان بازرسی طی نامه. آشور از سوی دادگاه حكمی در اين زمينه صادر نشده است

. استپيگيری داده  رئيس دادگستری تهران دستوروه بهبرای دستور رسيدگی به اين پرونده استمداد نموده است و رياست ق

الزم  با قضات پرونده برخورد و بررسی نشده  رياست قوه قضاييه متأسفانه علت اطاله دادرسی ده ساله دستور وجود با 

  ".باشد نمینتيجه هنوز اطالعی در دست صورت نگرفته است واز

ش در  ميليارد ريال فرو١٧٨ شرکت رتبه اول ايران با ١٠٠  کيان تايردر ميان فهرست٧٦اين در حالی است که در سال 

 قرار گرفت ازجمله الستيک  اين شرکت در بازار بورس در ليست سياه شرکت ها٨٣سال اما در.  قرار داشت٦٨مرتبه 

 محالی که سها اند در مانده  ی باقیضررده  دردوسال گذشته درشرايط امراين گونه عنوان شده که  اين ل يدل .دنا و البرز

 اعالم یرمنطقيگروه را غن يمت سهام اي ق  رشد گزارش اين . مت داشته استيش قيافزا % ٢٥ک سال گذشته ي در  شان

  .کرده است

به عنوان سهام شناور برای فروش در بازار بورس  %) ١٥(و دنا%) ١٠( نيز همچنان سهام الستيک البرز٨٥در اسفند 

  ) ابرار اقتصادی(   .اعالم شد

آمده است که به دليل ضرردهی تا پايان شهريور ماه احتمال حذف  هايی   الستيک البرز در ليست شرکت٨٧و در خرداد 

 تهران، یديتول  ، قوه پارس، کارخانجات یشرکای صنعت: ها آشناست  از اين شرکت نام برخی. از بازار بورس را دارند

 یسندگير،ی خوی بابکان، نساجینساج لرستان،یساز چالخي لون،يران، پارسي ایکمپرسورساز، )ريان تايک(ک البرزيالست

  )خبرگزاری مهر(.  مانده دربورس بودندی باقی کاشان، از جمله شرکت هایو بافندگ

اين واحدها  کارگران  روبرو بوده اند و... ، تعطيلی و جمله عدم توليداز ای  توليدی با مشکالت عديده ای تمام اين واحده

وجود داشته  بدون اين که گوش شنوايی برای اعتراضات آنها . اند  به اشکال مختلف ابراز کردهبارها اعتراضات خود را

  .باشد

  مشکالت کارگران الستيک البرز

های  بيشتر دستگاه. اند کردهترين شرايط کارسختکارگران در... دن و ريخت و پاش وهای دست به دست ش تمام اين سالدر

 گرمای زياد غير های اين شرکت بوی پختگی الستيک وسالندر. باشداندازی شرکت مي ه راهآن متعلق به همان دوران اولي

 نيز وجود نداشت که حاکی ازعدم رعايت استانداردهای  و نور مناسبی تهويه . قابل تحمل بود و تنفس در آن بسيارمشکل

های احتمالی کمر و ستون  يری از آسيبجلوگ که کارگران برای  شدت کار و سنگينی کار به حدی باال بود . بهداشتی بود

  . بردميهای الستيک زنی احتمال حوادث را به شدت باالقدمت دستگاه. کردندی استفاده ميفقرات خود کمربند وزنه بردار

بسياری از کارگران قديمی و با سابقه . کارند  کارگر در سه شيفت مختلف و متوالی دراين شرکت مشغول به١٢٠٠حدود 

جوان بدون امنيت شغلی و به شکل روزمزدی  بيشتر کارگران قراردادی و آن پساز. اند مشمول تعديل نيرو شده سال ٢٥

  . کردند و قراردادی سه ماه کار می

   . اعتراضات و اعتصاب کارگران اين واحد آغاز شد٨٦از بهمن سال 
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اين کارگران دليل اين اعتصاب . ه متحصن شدندبهمن دست از کار کشيده و در محل کارخان هفته ی اولاين کارگران در

 نفر از ٢٠تعداد . ماه حقوق و مزايا و نامشخص بودن آينده شغلی خود اعالم کرده بودند۴شبانه روزی را پرداخت نشدن 

 نگهبانی کارخانه مستقر شده بودند و در دست خود پالکاردهايی داشتند کارگران با پوششی شبيه به کفن در باالی اتاقک 

اين همه بی  /حکومت عدل علی «جمله اين شعارها از .خورد  مضامين صنفی به چشم میشعارهايی با روی آنها  که بر

امنيتی  درحالی که عوامل انتظامی و  .»جنبش کارگری آماده قيام است/تمسئول بی لياقت اين آخرين پيام اس«و » عدالتی

ندگان در داخل کارخانه با روشن کردن آتش، شعارهای اعتراضی کن بيرون و در اطراف کارخانه مستقر بودند، اعتصاب

  .دهد  کارگران نسبت به کم توجهی و بی لياقتی مسووالن مربوطه تشکيل می دادند که مضامين آن را اعتراض سر می

فت و  اسالمشهر قرار دارد، برگزاری اين اعتصاب باعث اخالل در ر-از آنجايی که کارخانه در مجاورت مسير تهران 

  آتش زدن ضايعات اين واحد توليدی باعث جلب توجه ساکنان مناطق اطراف اين.اين مسير شدآمد خودروهای عبوری در

  .کارخانه شده بود

متاسفانه در واگذاری «: کرد و گفتسازی آن ذکر  تاير را خصوصی دبير خانه کارگر اسالم شهر، مشکل کارخانه کيان

ای شده است که مالکان جديد بيشتر به فکر سود، صالح و منفعت شخصی  واحدها به بخش خصوصی، شرايط به گونه

توانند واحد را به سرمايه تبديل کنند، بنابراين سعی دارند با پرداخت نکردن حقوق و انعقاد  خود هستند و از آنجا که می

« :  وی افزود ». کارگران، فشار بر آنها را افزايش دهند و بعد به نوعی، واحد را به سرمايه تبديل کنندقرارداد موقت با

توانند سرمايه هنگفتی به دست آورند و انگار هدف نهايی  اگر در آينده، اين شرکت اعالم ورشکستگی کند، مالکان آن می

در اين شرايط ديگر توجهی به اين موضوع ...هم بيکار شوند نيز همين است که با اين کار، تعداد زيادی از کارگران 

به همين دليل، . توانند پاسخگوی نيازهای خانواده شان باشند نمی شود که کارگران کار خود را از دست می دهند و نمی

  .کارگران می دانند که اگر مقاومت نکنند و کارخانه را حفظ نکنند، به سيل بيکاران خواهند پيوست

 بهمن بنا به توافق بين آارگران و آارفرما، آارگران اعتصابی به سر آار خود برگشته و توليد را از سر ١٣ز در رو

اما آارفرما به هيچكدام از وعده های خود عمل نكرده است و نه تنها برای پاسخگوئيی به آارگران به آارخانه . گرفتند

درمقابل، آارگران با روشن کردن آتش و تجمع . ز پاسخ نداده استنيامده است، بلكه حتی به تماسهای تلنفی آارگران ني

 شورای اسالمی آارکه از به خيابان آمدن کارگران    . بهمن اعتراض خود را از سر گرفتند١٤در محوطه کارخانه از 

مجلس اسالمی و ای از  نگران بودند، برای آرام آردن آارگران از آنها مهلت خواستند تا پادرميانی آنند و از نماينده

  اضر نشد به مياناما آسی ح. ای از دفتر رييس جمهورخواستند آه به ميان آارگران بيايند و به آنها جواب بدهند نماينده

  .بودندشده اطراف آارخانه مستقر درنيزنيروهای انتظامی . رسيدگی آندبه مشكالت آنها آارگران بيايد و 

 فروردين کارگران الستيک ٢۴شنبه . درروز. قابله پليس ضد شورش روبرو شداعتراض بعدی کارگران کيان تاير با م 

تش زدن ضايعات آعيدی با ماه حقوق و۶زمستان سال گذشته به علت به تعويق افتادن های زياد در اعتصابالبرز، پس از

بسته  کامال  ساعت٨ان به مدت هرت -جاده اسالمشهر ...عدالتی نشان دادند را به اين همه بیشعاراعتراض خود  با دادن و

 عصر يگان ويژه با بلدزر ديوار و در شرکت را خراب کرده و وارد شرکت شد و شروع به ضرب ۶٫٣٠ساعت در .شد

که کارگران ابتدا درمقابل انها مقاومت کردند ولی نيروهای يگان ويژه با خشونت،کامال انها را ,و شتم کارگران نمود

کارگران هنگامی .  اتوبوس به مکان نامعلومی انتقال دادند٢يادی از انها را بازداشت و توسط سرکوب کردند و تعداد ز
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  ".ينهمه بی عدالتیحکومت عدل علی؛ ا:" که با يورش ماموران گارد ويژه مواجه شدند، شعار می دادند

روی کارگران اعتراضی جوش برريختن آب کارکنان آتش نشانی که ازدسترنج نيز بازداشت شد وخبرنگار اين ماجرادر

نيروهای پليس . اند شدگان نيز به پاسگاه احمد آباد مستوفی منتقل شده بازداشت. خودداری کرده بودند، نيز بازداشت شدند

  .اند های شب قبل را بازسازی کرده روز بعد با کمک کارگران شهرداری، نقاط تخريب شده در درگيری

مثل حيوان به جانمان افتادند و کتک مان . نمی دانم چه اندازه خبر داريد : " چنين گفتيکی از کارگران در مورد حادثه 

ما بارها مسالمت . گفتند اما دروغ می. کرديم آميز می گفتيد موضوع را حل می بهانه شان اين بود که اگر مسالمت. زدند

وقتی . هايمان گوش نکردند اما به حرف. يزيم ها بر مگر ديوانه هستيم که الکی به خيابان. آميز موضوع را مطرح کرديم

اينها يک مشت دروغگو هستند وهر . ... با باتوم و گاز اشگ آور و آبجوش به جانمان افتادند. هم که اعتراض کرديم

حداقل به . ها دستگيرمان کنند ممکن است با ادامه دار شدن اين تحصن. باليی که می خواهند سر کارگر در می آوردند

هايمان فرقی  بود و نبودمان برای خانواده. ايم شش ماه است حقوق نگرفته.مان نمی شويم  برويم شرمنده زن و بچهزندان

  کنيم و به جای حق و کنند داريم گدايی می مان را بدهيد فکر می وقتی ما با اين ها صحبت می کنيم ومی گوييم حق...ندارد

  . "ورندآ مان هر باليی که بخواهند به سرمان می حقوق

  .روزهای بعد با تجمع خانواده ی کارگران بازداشتی در پاسگاه مستوفی، تعدادی از آنان آزاد شدنددر

ها منعکس شد و حتا دبيرکل خانه کارگر درمجلس در  اين اعتراض و سرکوب به شکل وسيعی در مطبوعات و سايت 

در قبال برخورد ماموران انتظامی با کارگران ای خطاب به وزير کشور، خواستار پاسخگويی وی  تذکری آئين نامه

کارگران مداخله مديران دولتی را تنها راه پايان دادن :"وی اعالم کرد) مردم ساالری. (سازی البرز شد شرکت الستيک

 قانون آار چنانچه در يك واحد توليدی اختالف ١۴٣ و ١۴٢به موجب مواد . دانند به بحران آارخانه الستيك البرز می

اختالف  تواند تا زمان حل شدنشود هيات وزيران ميضمن حضور آارگربه تعطيلی آارآارفرما منجران ون آارگرميا

  .آارگاه را به حساب آارفرما اداره آند

 حتا اگر سهامداران و مالكان اين آارخانه بخواهند با تعطيل آردن آارخانه   آن روزها مقامات مسول اعالم کردند کهدر

  . سازی بپردازند، دولت به آنها اجازه تغيير آاربری زمين آارخانه را نخواهد داد های انبوه به فعاليت

  در بریا جهينت  رستان اسالمشهر مذاآره کردند که شهیبا بخشدار ك البرزيان آارگران آارخانه الستندگياين زمان نمادر

د  را آه به عنوان موایي ُتن آائوچو٢٠٠ ُتن از ١٦٠ سهامداران شرآت   اين جلسه کارگران عنوان کردند که در .نداشت

 پرداخت حقوق ی به بهانهون تومان ويلي م٥٦٠است، به مبلغ  تهران بوده یبندرعباس راهدات آارخانه ازي تولیه براياول

آمبود مواد شه از ين آارخانه هميآه آارگران ا  است ین در حاليبهشت و خرداد به بازار آزاد فروخته ا و اي اردیها ماه

  .اما هيچ مبلغی به کارگران پرداخت نشده است. اند  بودهیه ناراضياول

  در یيصدا وسر خاموش آنند و آتش اعتراضات را آه آارگران   یصورتاند در آرده  اعالم ی تماس تلفنیطسهامداران 

  . انجام نشدای که وعده. كشنبه پرداخت خواهند آردي عقب افتاده را یها جاد نكنند، حقوقيمحوطه ا

افتاده   عقبیها  آه حقوقیاند تا وقت اند و اعالم آرده جاد سر و صدا در محوطه جمع شدهيز بدون ايآارگران ن:  افزودیو

  . شوند یرخانه نمافت نكنند، وارد آايرا در

تی مانند سازمان لهای اين شرکت به کارگرانش و مراکز دو قوه قضاييه نيز به دليل بدهی: گفتاسالمشهردبيرخانه کارگر
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اين  .تعطيلی است آستانه واحد در وضعيت اين  با اين کرده و واحد را صادر اين  کم پلمپ بانک ها ح تامين اجتماعی و

روز ٣آارگران را برای   ن آارخانهيت ايري، مد"لنايا"دهم مرداد ،به گزارشاز. ادامه يافته استوضعيت تا مرداد ماه نيز

  .د فرستای اجباریبه مرخص

کارگران اعتصابی . آن تجمع آردندده ساوه آتش روشن آردند و به دورمنطقه جا دریمرخصبازگشت ازآارگران پس از

را مسئول البرز الستيکمدير  کارگران.  مجلس تجمع خواهند کردمقابلبه اعتراض آنان توجه نشود دراگراعالم کردند که 

شکالت کارخانه از روزی که آقای شرفی چهار سال پيش کارخانه رو خريد، م«:دانند وضعيت نابسامان اين کارخانه می

در واقع، آقای شرفی اينجا را خريد تا با . کار اصلی او، ساختمان سازی هست و دراين حرفه تخصص ندارد. شروع شد

  ».تعطيل کردن کارخانه، برج سازی و ساختمان سازی کند

در قبال خواسته های کارگران اين  ر اين زمينه با انتقاد از سکوت مسئوالن يکی از کارگران اعتصابی الستيک البرز، د

 و درد ما   سال۵٨قدمت  با  فکری به مشکل اين کارخانه  معلوم نيست که چرا آقايان سکوت کرده اند و “: کارخانه گفت

خيرهای چند ماهه بگيرند و اتخود را با  چند سال، حقوق های  ما برای   آنها حاضرند که به جای  آيا. کارگران نمی کنند

 .... ؟آن وقت، شرمنده خانواده شان شونددم بخت خود ناتوان باشند و تران پرداخت اجاره خانه و تهيه جهيزيه دخحتی از

ه نشدن درخواستش برآورد  هزار تومان بود، به خاطر ٣٠٠محتاج  فقط  اين مشکل باعث شد که يکی از همکاران ما که 

    ”. کار او سکته کرد و جان سپرددفترتوسط کارفرما در

که کارخانه به روال عادی  آنان می خواهند . اند هايشان به مسئوالن خسته شده خواسته کارگران اعالم کردند که از گفتن 

همانند گذشته توليد داشته باشد تا هم نيازهای کشور برطرف شود و هم کارگران همان حقوق بخور و نميرخود  برگردد و 

   ”.فت کننددريا را 

 تجمع ی شورای کارخانه به منظور گرفتن مجوز برای اعضا  روز هفتم مرداد ماهدر.  اعتراضات همچنان ادامه دارداين

مردم منطقه نيز با مراجعه به ) ايلنا.(ن مجوز صادر نشدي ای مراجعه آردند، ولیاست جمهوريآارگران در مقابل نهاد ر

  . ندت اين کارگران شده اشهرداری محل خواهان رسيدگی به وضعي

ماه حقوق م چهاريم وگفتي ما قبول نكردی ولمي بروی تابستانیالتيك هفته تعطيقراربود : گفت  ن آارخانهيكی ازآارگران اي

 معوقه یها  ما حقوقیمشكل اصل”: در ادامه افزودیو“.ميالت را لغو آرديم وتعطيستيالت موافق نين تعطيم و با اينگرفت

 آنند و ینمآاربه ناچارست ويه ني اما مواد اولشونديمحاضرآارسرآه آارگران در نيرغم ايعل. د استي تولن رآوديوهمچن

خودمان  م تا حقوقيها حقوق معوقه دارماهكه نيل ايبه دلمواد هم به آارخانه برسد اگرید اضافه آنم آه حتيبا. ستندهكاريب

شان يتواند آارخانه را اداره آند و ما با ا یت ندارد و نمي صالحی شرفیم آقايا ا گفتهما باره.م آرديم، آار نخواهيريرا نگ

 آرده است آارخانه ید آارخانه را مقطعيجاد آرده است و تولي آه ایتين وضعي با ای شرفیم و در واقع آقايستيموافق ن

  “ .م آرديشان آار نخواهيگر با ايرا به بحران آشانده و ما د

:  گفت   نداشته و ندارد،یك البرز بحران آارگريا الستين سوال آه آيازمان آار استان تهران در پاسخ به اس سابق سيير

آند   ی میتراش  آن اشكالیا است، اما آارفرماي آن مهیط ادامه آار براي قرار دارد و شرایت مناسبين شرآت در وضعيا

  .ستيت نياش بر ادامه فعال  دهو ارا

سوال اينجاست . يم همه اذعان دارند که کارفرمای اين واحد توليدی بزرگ نمی خواهد توليد را ادامه دهدبين گونه که میآن
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 مرداد ٢١ارگران نقل شده است که درروز کآخرين خبرها به نقل از؟ درنطقی و اصولی انجام نمی شودکه چرا اقدامی م

  .  ی کارخانه فرود آيد که کارگران مانع شده اندمحوطهر نيروی انتظامی تالش کرده که دريک فروند هلی کوپت

وضعيت  اخير با درسالهای  کارخانه ازاين نوع  که صدها  طی ايشر ان چنين کارخانه هائی چيست؟ دراما چاره کارگر

 يابه بيمه بيکاری معرفی شده اند ويا به اجبار به شهروديار ديگری  کارگران آنها پس از مدتی مشابهی مواجه بوده اند و

محروم   ابتدائی يک زندگیآلونک نشين ها پيوسته از ها وشينبرخيل حاشيه ن و به حاشيه شهرها رانده شده اند و کردهکوچ

اکنون تنها راه  .ال گسترشح شده اند کوچ کردن به زير خط فقر گسترش کودکان وزنان خيابانی وانبوه آلونک نشينی در

کارخانه هايی  از نابودی  طريق ايجاد تشکيالت سراسری برای جلوگيری باقيمانده اتحاد کاگران درتمامی کارخانه ها از

کارگران . ديگری انجام نداده اند ی ازآن کارسرمايه داران جز بهره کش است که با رنج ساليان کارگران بر پاشده است و

را برای سودطلبی خود به آنکه سرمايه داران بتوانند بقيه کارخانه ها با گسترش تشکيالت خود درتمام کارخانه ها قبل از

 تعطيلی بکشانند ازطريق ايجاد تشکل های مستقل خود وهمبستگی وحرکت سراسری جلو نابودی کارخانه هارا بگيرند و

نتوانند ه شوند، تا سرمايه داران طمع کارکارخانهائی ازيا تعطيلی بخشد اوليه وبا هوشياری ازهمان ابتدا مانع فروش موا

  .اشتدبا خود راديگر های دربخشکارگران که ميتوان همراهی سايراين طريق است تنها از .يلی بکشندکارخانه را به تعط

  زيرنويس

  .آنچه می خوانيد با استفاده از گزارش ها و خبرهايی که در مورد اين شرکت در يک سال گذشته در مطبوعات و رسانه های جمعی منتشر شده تهيه شده است* 

سرمايه های ملت ايران به گروهی از خودی هاست و ناقض حقوق " به ثمن بخس" سازی که در هيچ کجای دنيا مشابه ندارد در حقيقت واگذاری  اين نوع خصوصی-١

  .ران است، هر چند که با ادعای افزايش و بهبود توليد انجام می گيرديمردم ا

های ديگری   آن را می خرند که در حقيقت دولتی هستند و سپس شرکت  مين اجتماعیدر ابتدا شرکت هايی با مشخصات حقوقی مانند شرکت سرمايه گذاری تا 

معموال اقساط . آن را می خرند و بعد هم شرکت به مديران و نزديکان و خودی ها به اقساط فروخته می شود آن هم به قيمتی باورنکردنی... الغدير، آتيه دماوند و  مانند

 در آغاز کار  .شود پرداخت می شود، يعنی در حقيقت کارخانه را مجانی تصاحب می... آالت و  وجود در کارخانه و سپس ماشين با فروش محصوالت م نيزدر ابتدا

ز  ایران قالبيدهد و مد کنند که مثال از شرکت خريد های کالن انجام می هايی صوری درست می دهند و حتی شرکت اقدامات نمايشی برای بهبود روند توليد انجام می

مدتی ... آن طرف قرارداد شوند ویازهاين ني در خصوص تام آنند تا با آارخانه یس مي تاسیلي فامیشوند و شرآت ها یره بهره مند ميئت مديان سال هيپاداش آالن پا

 يا  ل کارو فرستادن آنان به مرخصی اجباریبا دور کردن اجباری کارگران از مح.  مکان بعد کم کم بحث تعديل نيرو و تعطيلی موقت کارخانه برای تعميرات و تغيير

مانند . آغاز می شود که نمونه ی آن را در بسياری از جاها تجربه کرده ايم.... ی فروش و يا ساخت شهرک و  بيمه بيکاری، تخريب و تبديل کارخانه به زمين آماده

  ...کارخانه ايران الکتريک رشت و 

... ی و بدون رقابت خريد صنايع را به دست دارد و از حمايت های قانونی، شبه قانونی و فراقانونی برخوردار استدر ايران بازار انحصار" اين بخش خصوصی 

فروخته شد وقبل از کشيده شدن اين موضوع به مطبوعات ،سال ها در ... الستيک دنا به بنياد . شرکت الستيک البرز و الستيک دنا نيز از زمره ی اين شرکت ها هستند

  . گفته می شود رئيس سابق قوه قضائيه از سهامداران اصلی شرکت دناست. ات تلويزيونی وسيعی داشتتبليغ

  )خبرگزاری مهر( -٢

  
  هاله صفرزاده

 کانون مدافعان

     حقوق کارگر

چهارم  هدوشنب
     ١٣٨٧شهريور 

  

             


