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! حق مسلم کارگران استی انسانی زندگکي از یبرخوردار  

 
  ١٣٨٧ اسفند ٢٠  سه شنبه                                                        د رایشاهپور احسان -نرا آزاد کارگهياتحاد

 
 
   ساوهلي راد در سالروز اعتصاب کارگران کارخانه نورد و پروفیمصاحبه با شاهپور احسان 

د   اسفنزدهميس (ی روزهائني ساوه گذشت، سال گذشته در چنلي از اعتصاب شکوهمند کارگران نورد و پروفکسالي

 زده و در محوطه کارخانه تجمع اعتراض ی ساوه دست به اعتصاب متحدانه اليکارگران نورد لوله و پروف) ماه

 تي منتشر شد و با توجه به اهملناي ای خبرگزارقي اعتصاب در آنزمان از طرنيخبر ا.  برگزار کردندیزيآم

 اعتصاب ني کاوه، ایو کوچک در شهر صنعت کارخانه بزرگ ٥٠٠وجود حدود  ساوه وليکارخانه نورد لوله و پروف

 تهاي و ساهايخبرگزار ازیاري بسیخبرتري سال گذشته به تیاني پایروزها دریکارگر اخبارنيمهمتراز یکيبه عنوان 

 . شدليتبد

 آن به تي از سرایري جلوگی برخوردار بود که برایتي ساوه از چنان اهملي کارگران نورد لوله و پروفاعتصاب

 کارخانه را مورد محاصره قرار دادند و بنا بر ی و انتظامیتي امنیروهاي همجوار، بالفاصله نیخانه هاکار

  . ساوه از خط خارج شدندلي خطوط تلفن همراه در اطراف کارخانه نورد و پروفی منتشره تمامیگزارشها

 ورشي آن و سپس ی فوریوزري ساوه و پی سابقه بودن آن در شهر صنعتی اعتصاب و بني اتي توجه به اهمبا

 ندهي از نمایکي با ميدي دی ضرورگري نفر د١٥٠ کارگران به همراه ی هاندهي نمایکارفرما به کارگران و اخراج تمام

 در مورد ی است مصاحبه اراني آزاد کارگران اهي اتحادرهي مدئتي کارخانه که هم اکنون عضو هني کارگران ایها

 کارگران و سپس ني که منجر به اعتصاب ای ساوه و مسائللي نورد و لوله پروف کار کارگران در کارخانهطيشرا

  .مياخراج آنان شد، داشته باش

 سواالت خود را در مورد اعتصاب سال گذشته نکهي قبل از ادي که به ما دادی راد ضمن تشکر از وقتی احسانیآقا

 کارخانه ني کار کارگران در اطي در مورد شرای کمميند  خواهشممي ساوه از شما مطرح کنليکارگران نورد و پروف

 در ی مذهبامي ساوه هر ساله بطور مرتب در الي پروفدو مالک کارخانه نورمي ادهي ما شندد،ي صحبت کنمانيبرا

 صحت دارد، نظرتان در ني ااي آکند،ي منهي راه هزني تومان در اونهايليمساجد شهر ساوه مشغول غذا دادن است و م

  ست؟يمورد چ نيا

 در رهي تومان صرف دادن احسان و غونهايلي می مذهبامي در ایري بصورت کم نظی رستمیبله کامال درست است آقا

 دينيبب.  کارگر استشي از پشي بدني کشري به زنجی برااستي سکي کار ني اما به نظر من اکنديمساجد شهر ساوه م

 در سرما و گرما و با سر شتري بی ساعته و گاهدوازدهبا ساعت کار  کارخانه ني سال است کارگران ای از سشيب

 سالها چهار نفر نيدر طول ا.  ثروت بوده انددي مشغول کار و توليیايمي و شی و سمی و بخارات گازدي شدیوصدا

ز کار و  ایدهها کارگر در اثر سوانح ناش.  شدت کار دچار حادثه شده و در دم جان باخته اندلياز کارگران به دل



 بر اثر زي نگري و قطع عضو شده اند و دهها تن ددهي دبي و آسدي شدی در کارخانه مجروح و دچار سوختگیمنينبود ا

  . شده اندی مفصلی هایماري کمر، آرتروز زانو و بسکي کار دچار دی از سختی ناشی هایماريب

 قتي و در حقکندي مدادي که بی روان،ی روحی هایماري و ضربه به سر و چشم و بی و جسمی گوارشی هایماريب

 ی را برای ثروت افسانه اکي شده اند و دي راه تولی سال فدای سني از کارگران و جوانان در شهر ساوه در اینسل

  . هستندانه صاحب دهها کارخشاني که هم اکنون ایحاج آقا خلق کرده اند بطور

 کارگران کارخانه را ني نفر از با سابقه تر١٥٠ از شيب ساوه لي پروفی طرف کارفرماني اعتصاب پارسال به ااز

 ري سای آنان از سویري طرف و عدم بکار گکي کارگران با توجه به سن و سال شان از نياخراج کرده است، ا

 به حال خود رها شده اند و شان،ي و پررده افسی فرسوده و روحی در آنان، با جسمی نفوذ رستمليکارفرماها بدل

 ی واقعهيو د)  دو ماهیسال (ی کارفرما سنوات واقعیحت.  ندارندی گذران زندگی برایدي روزنه امچين ه آناتياکثر

  . کارگران را به آنان پرداخت نکرده استني ای از صدمات جسمانیناش

مان  همزیمن پول ندارم تا پاداش آخر سال شما را بدهم ول:  گفت ی می رستمی آقامي همان موقع که ما تجمع داشتدر

 کند  ی پرداخت مري را دانهيحقوق ماه.  کارگران را نداده استمسالي نیديهم اکنون ع. دي کارخانه در کاشان خرکي

 ی برخديني ساوه را ببليشما آمار بازنشستگان پروف.  استورده و به کارخانه آدهي خریادي زهي که مواد اولیدر حال

 ی نمداي راحت و آسوده را پی فرصت چند سال زندگی و حترنديمي می سال بازنشستگکي کارگران بعد از نياز ا

 ی کارگران را نمی غذا در مسجد شهر حقوق واقعراتي خی هستند چرا به جایريشخص خ"  اگر واقعاشانيا. کنند 

 ی مرخصدي ساعت کار کرده ام و در طول سال فقط پنج روز ع١٨ مواقع تا ی سالها در بعضني من در ازد؟پردا

 من فقط کار دم،ي را ندميمن بزرگ شدن بچه ها.  سالها شرکت نکردمني در المي فامی و عزای در عروسمن. رفتم

من از خود .  من در کار گم شدم.  از کار شدمیمن جزئ.  را گم کردم یمن شاد .دمي نفهمی از زندگیزيکردم و چ

  .  شدمگانهيب

   اسفند سال گذشته شد؟١٣ ساوه در روز ليان نورد و پروف منجر به اعتصاب کارگری چه عوامل مشخصدييبفرما

 خود شدند و ی حقوق انسانني تریهي روز فقط و فقط خواهان بدني ساوه در الي کارگران لوله و نورد پروفقتيدر حق

استها و  بتوانند خوقي طرني خود شدند تا از ای برايی هاندهي و خواهان انتخاب نماخواهندياعالم کردند تشکل م

  .د کننیريگيمطالبات خود را بطور مداوم و روزمره پ

   بود؟یزهاي حول چه چشتري کارگران بی خواست هاري منتخب، سای هاندهيبه جز مسئله تشکل و داشتن نما

 و زاتي با تجهی ساعته بصورت شبانه روز١٢ فتي کارخانه کارگران در دو شني در اديداني که میهمانطور

 زهي پر از گالوانیطي لوله و نورد در محدي تولی و دستگاههای فوالدی خطوط برش ورقهالي از قبني سنگیستگاههاد

 مشغول يیايمي و شی سمی پر از گرد و غبار گازهايی بل و در فضای دس٨٥ از شي بی با سر و صدانگي لکيپ

 ی ما خواهان اجرالي دلنيبه هم.  باشندیم آور اني سخت و زی کارهاقي عوامل از مصادني ایبکار هستند و تمام

 و پرداخت بموقع دي تولشي پرداخت پاداش افزاني آور و همچناني سخت و زی مربوط به کار های قانونیماده ها

 .مي خود بودیدستمزدها

   از کارگران در یاري بسمي نداشتند و تا آنجا که ما اطالع داری اعتراضچگونهي قبل کارگران هی در سالهاليبه چه دل



  .د مشغول به کار شونلي در کارخانه نورد و پروفدادندي محيشهر ساوه  ترج

 ني شرکت مشغول کار بودم و پانزده سال سابقه کار در اني در ا٧٢ از سال نجانبي است، انطوريهم" بله واقعا

 ی با کارگران ارتباط محترمانه ایاري ظهور و شهر،ی محمدري پاني کارخانه اقارانيشرکت دارم  درآن سالها مد

  در یگري دی پاداش وسط و آخر سال و پاداش هانوان به عيیاي و شدت کار را با مزای سختیداشتند و تا حدود

 و درشت زي دادن به مشکالت رتي دادند و با اهمی گرفتند و به کارگران می حقوق کارگران از کارفرما مستيل

 ی ای نسبتي حسن نرغمي و علنهاياما با همه ا.  کردند و احترام کارگران را داشتندیل م آنها را حیکارگران تا حدود

 آور دستمزد عادالنه اني ساعت کار سخت و ز١٢ آن دوره داشتند باز هم  از آنجا که کارگران در مقابل رانيدکه م

 جادي خواهان اندهي نفر نما١٥ زدند و با انتخاب ی دست به تجمعات اعتراض٧٤ -٧٣ در سال کردندي نمافتي دریا

 نفر از آنان شد و ی منجر به اخراج ستاي نهاران کارگی حرکت اعتراضنياما در آندوره هم ا.  شدندی کارگریشورا

 . کارخانه صورت نگرفتني در ایاز آن پس اعتراض مهم

  زند؟يرا کارگر دست به اعتصاب م و اصوال چدي رسجهي به نتشودي با تجمع و اعتراض و اعتصاب مايبه نظر شما آ

 که با ثروت حاصل از دسترنج يیاي روی ، ما کاخ و قصرهامي خواهان کار هستی ما کارگران به طور جددينيبب

 ثروت و ی کنندگان اصلدي ما از آنجا که تولم،يخواهي خود را میما حقوق انسان. ميخواهي نمشود،ي انسان بنا مونهايليم

 حق ماست، ني و امي کنی مديتول که بدست خودميباشي مینعمات ازی برخوردارنيشتري خواهان بمي هستجامعهنعمت در

 .ميبه آنها احترام گذاشته شود، ندارآورده شود و برماني خواست های را وقتیافتادن با کسدر ودنيما هرگز قصد جنگ

 دارند، ی روا مضي را قطع کرده اند، تبعايتمام مزا ندي بی می رسد، وقتی کارگر کارد به استخوانش میوقتاما  

 ني با اندي بی می گذارد،  وقتی نمی کند و به درد دل آنها وقعی حرفش را گوش نمچکسي کنند و هی مري و تحقنيتوه

 و تورم به او که ی همه گرانني  با ای ورزند، وقتی مغي درزي پاداش دو ماهه نکي ثروت در آخر سال از ديهمه تول

 و چارهي گذارند و بی و توان کار کرده است در آخر سال قاشق خشک در دهانش مروي با تمام نیبه طور شبانه روز

مگر .  خود بشناسدی همه بدبختني موجود را مسبب  استمي است که کارفرما و سیعي ماند، خوب طبیدر مانده م

 است که یزي و مشقت بار چی ضد انسانطيد، شرا بخواهد تحمل کنیلي جامعه در دست کارگر است که به هر دلرهادا

 از ثروت و نعمت در ی وجود کوهرغمي موجود و علستميخارج از خواست و اراده کارگر توسط کارفرما و س

 دارد و استرس و فشار ی را در پیکاري خطر اخراج و بدني دست از کار کشداندياو م. شودي مليجامعه بر او تحم

 هي بر کارگر در نظام سرمای حقوقی و بی بردگليه اش وارد خواهد شد، اما چون تحم به خود و خانوادیمضاعف

 دفاع از ی به ناچار و برای جائکي ني شناسد بنا بر ای نمی نکند، حد و مرزی مادام که کارگر از حق اش دفاعیدار

  .شودي میاض اعتصاب و تجمعات اعترقي موجود از طرتي با کارفرما و وضعی اش وارد رودروئاتيحق ح

 به شما دادند کارگران ني که  کارفرما و مسئولی اسفند ماه سال گذشته و  با قول١٣ پس از اعتصاب وتجمع روز ايآ

   گرفتند؟ی اجهي و نتدنديبه مطالبات خود رس

  ستند گروه و رتبه  از کارگران که در حال حاضر شاغل هیاگر چه به بعض! امدي دلخواه کارگران بدست نجهيالبته نت

 و ی تشکل کارگرکي کارگران که داشتن ی خواست اصلقتي در حقی ارتقا داده شد ولیدادند و دستمزد مقدار کم

 نفر از ١٥٠ محقق نشد و حدود ی دولتی ارگانهای برختيما نفوذ کارفرما و با حلي منتخب  بود بدلندهيداشتن نما



  که ی تعداد از کارگران اخراجني ااني شدند البته در مکاريراج و از کار ب آنها اخندگاني نماهيکارگران و از جمله کل

 و نند در کارخانه را نتوانستند تحمل کزي آمني توهی اسفناک و فضاتي از آنان وضعیبه آن  اشاره کردم تعداد

  .کارخانه رفتندازخودشان 

 کارگران ی است که تمامني و آن ادانمي میاتي حراي نکته را به عنوان تجربه اعتصابمان  بسکي یادآوري نجاي هممن

 ساوه که پس از اعتصاب اخراج شدند کارگران قرار داد موقت بودند که لي در کارخانه نورد و پروفیاخراج

 ی من از عموم کارگرانلي دلنيبه هم.  نکرددي تمدا قرارداد آنها رشان،يکارفرما به محض تمام شدن مدت قراردادها

 و ی خواهم تا آنجا که مقدور است رهبری مزنندي به مطالبات خود دست به اعتصاب مدني رسی براليکه به هر دل

 ندهي به سخنگو و نمای و کارگران رسمردي صورت بگی و رسمی اعتصاب توسط کارگران قرار داد دائمتيهدا

ت در صورت تهاجم کارفرما  اعتصاب ما نشان داد کارگران قرارداد موقکهي چرا که همانطورند بشوليکارگران تبد

 و به عقب راندن ی از اهرم اخراج در مورد کارگران رسمتوانندي نماني را دارند اما کارفرمایري پذبي آسنيشتريب

 اعتصاب ی باعث ناکامی راد به عنوان سوال آخر به نظر شما چه عواملی احسانیآقا. کارگران استفاده بکنند

   شما در بر داشت؟ی برايی اعتصاب چه درسهانيا ساوه شد و ليکارگران نورد و پروف

 ساوه لي اعتصاب کارگران نورد و پروفی باعث ناکامی راد به عنوان سوال آخر به نظر شما چه عواملی احسانیآقا

   شما در بر داشت؟ی برايی اعتصاب چه درسهانيشد و ا

 نبود که اعتصاب را با اتکا به ینجوري و امي نداشتیادي است که ما در زمان اعتصاب تجربه زني اتي واقعدينيبب

 اعتصاب ی در ناکامزي نیگري ما عوامل دیف نظر از کم تجربگراما ص. مي داده باشی خود سازمان محکماتيتجرب

  : آنها عبارتند ازني بودند که مهم ترليدخ

  ی ادارات مسئول دولتتوهم رهبران اعتصاب به حل مشکالت کارگران توسط کارفرما و نهادها و ١

   قانون کاریتوهم رهبران اعتصاب به امکان اجرا -٢

   به آنانیاسي سیترس و وحشت رهبران اعتصاب از زدن بر چسب ها -٣

   و مطالبات کارگراناتي نبودن نظرکپارچهي -٤

   ساوه با کارگرانی و فرماندارسي پل،یمقابله همه جانبه کارفرما، اداره کار، دادستان  -٥

     مجمعني ها در اندهي متحدانه در آن و انتخاب نمایري گمي و تصمی مجمع عمومیعدم برگزار -٦

 مي تنظی صورتجلسه انکهي بدون ا،ی وعده شفاهقياتمام اعتصاب با تن دادن کارفرما به خواست کارگران از طر -٧

  .  شرکت کنندگان در جلسه برسدیو به امضا و کارفرما و تمام

 اعتصاب کارفرما اني که پس از پای اعتصاب، بطوراني دوره پس از پای الزم و مناسب برایزينامه رعدم بر  -٨

 از گري نفر د١٥٠ کارگران و حدود ی هاندهي نمامي باشی اعتصاب مجددی ما قادر به سازماندهنکهيقادر شد بدون ا

 . قرار داد اخراج کنددي عدم تمدقي از طرجيکارگران را بتدر

   که ما یاتي ساوه و بر اساس تجربلي از اعتصاب کارگران کارخانه نورد و پروفکساليروز و پس از گذشت  اما امو

  :  اشاره کردرد،ي مورد توجه قرار بگیعتصابهر  دردي که باري به نکات مهم زتواني ممي اعتصاب کسب  کردنيادر

   باشدی دو خواسته اصلاي کي شامل ديمطالبات کارگران با -١



   به اتفاق کارگران را در اعتصاب فراهم کندبي قرتي مشارکت اکثرنهي بتواند زمدي مطالبات بانيا -٢

شود و نسبت به تعداد  برگزاری بالفاصله مجمع عمومدي بایاعتصابات کارگراعتراضات و اقدام درنياولدر -٣

  . انتخاب شوددهني نماکي کارگر ٥٠ هر ی ساوه به ازالي کارخانه مانند پروفکيکارگران 

 در قًاي را دقطي شرای مطالبات صنفیمقطع از مبارزات خود براهر درندي نمای سعی ها و رهبران کارگرندهينما  -٤

  . کارگران واکنش مناسب نشان دهندی طبقاتی و درک و آگاهطي و متناسب با شرارندينظر بگ

 قدرت اعتصاب و اتحاد کارگران، توافقات زانيم و ی قانونی هاتي ظرفهيضمن در نظر داشت استفاده از کل -٥

   آن بگذارندی خود را در پای امضانيانجام شده با کارفرما بصورت مکتوب حتما صورت جلسه شود و طرف

 به ی مجمع عمومی مذاکرات انجام شده با کارفرما با برگزاری به طور مرتب تمامدي کارگران باندگانينما  -٦

  . عدم توافق با کارفرما برونداي توافق ی پای در مجمع عمومی با کسب رااطالع کارگران برسانند و

 در ري ناپذکيرا به صورت تفک ) یجسارت و آگاه(  خود  دو خصلت عمده یندهاي انتخاب نمایکارگران برا  -٧

 و یاد دائم قراردی انتخاب شوند که دارای کارگراناني از محاي ها ترجندهي نماني حال که انيدر ع.  رندينظر بگ

 . باال هستندیسابقه کار

 دوران اعتراض و اعتصاب داشته باشند تا در ی براژهي وی صندوق مالکي حتما دي کارخانه ها بایکارگران تمام -٨

 ی خود را بدرجه ایشتي آن صندوق، مشکالت معی مالرهي زمان اعتصاب بتوانند با اتکا به ذخدنيصورت طول کش

 .حل کنند

  ميشما سپاسگزار ازديما داداري که در اختیفرصتازراد با تشکر ی احسانیقاآ

  .دادند سپاسگزارممن قرارارياخت که دری فرصتی براراني ازاد کارگران اهي اتحادتي سانيمسئولشما و هم ازمن

 

 ٨٧ اسفند ماه چهاردهم

 راني آزاد کارگران اهياتحاد

www.ettehadeh.com 
k.ekhraji@gmail.com 

 ٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥: فاکس
  


