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زاهوا ی کارگران لوله سازتي از وضعیگزارش  

١٣٨٧ اسفند موس شنبه زوي نیليآسمان د     

 
 پيمانی نفرکارگر٢٠٠٠(کارگر  نفر٢٦٠٠بيش ازبا کارخانه لوله سازی اهواز

توليدی که  واحد  اين . استکارمشغول به  ) کارگر رسمی  نفر٦٠٠ و بيش از

خاور ميانه است توليد کننده يکی از کاالهای ترين واحد توليدی لوله در بزرگ

  .شده استبه رومشکالتی روبا استچندی است که ازگازلوله نفت و استراتزيک

شرکت  کارگران ايننفر ازيک هزار بهمن بيش از٢١شنبه دواعتراض روزدر

 خوزستان تا استانداری  رب کارخانه دمسالمت اميزی از به راهپيمايی  ست د

انجام شد کارگران خواهان پرداخت  نهايت نظم اين راهپيمايی که در در .زدند

  .ت شغلی شدندحذف واسطه های کار و ايجاد امني شدن حقوق معوقه شان

برای اين چندين بارن اعتراض کارگران نبوده و پيش ازقابل ذکر است اين اولي

 رساندن پيامشان به گوش مسئولين شرکت دست به تجمع زدند که هر بار

 نفر ٦٠٠از زمانی که هيات دولت به خوزستان سفر کرد بيش. که هرگز بدان عمل نشد رو به رو شدند   با وعده هايی

اعتراض خودشان را برای اولين بار  رگران لوله سازی دست به تجمع در مقابل درب استانداری خوزستان زده وکااز

قای آبا جناب ديداراستانداری وان کارگران درحضور نمايندگ بيرون از کارخانه به گوش مسئولين رساندند که با

 نگهداشت نيرویصريح ايشان مبنی بردستورح ومطرخواسته هايشان رايس جمهورئاجرايی ر معاون محترم لوسعيد

  .پی داشتفع مشکالت کارگران را درانسانی و اقدام فوری مسولين استانی برای ر

نمايندگان کارگری در استانداری و اقدام انان  با گذشت يک هفته و دريافت کردن نامه ای مبنی بر مراجعه و پی گيری

بعد از مراجعه به استانداری و سپس فرمانداری برنامه و بودجه و سپس  اماشعله های اميد در دل کارگران روشن 

درون سالن اجتماعات  امنيتی استانداری تمام اميد ها به ياس تبديل شد و باز، غير از برگزاری اجتماع در دفتر سياسی

  . کارگران نبود کارخانه و درخواست مالقات با مديران شرکت راهی ديگر در پيش روی

 بهمن ماه خواستاه های ٢١روز دوشنبه   صبح١٠با بی اعتنايی مديران کارخانه کارگران شرکت بار ديگر در ساعت 

 از درب کارخانه به سوی استانداری برای بار ٣٫٣٠نيافتند در ساعت  خود را تکرار کردند اما چون باز گوش شنوا

بسته  نفر در جلوی درب١١٠٠با اجتماع بيش از . پيمايی در بيرون از محوطه کارخانه زدند  دوم دست به راه

استانداری، جلسه ای با حضور  استانداری و بيان خواسته هايشان و با فراخواندن نمايندگان کارگری از سوی

نيروی انتظامی، سه تن از نمايندگان استانداری برگزار شد  فرماندار، دو تن از مسئولين کارخانه، يکی از فرماندهان

 اقای سودانی نماينده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی و ايراد سخنرانی ايشان در ان جلسه و با حضوردر پاي. 

است که کارگران بيش از سه  اين در حالی" ميان کارگران وعده داده شد که به خواسته های انها رسيدگی خواهد شد 
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  ." بودند ساعت را بر روی زمين سرد روبروی درب استانداری نشسته

سال گذشته قرار داد تمامی : ايران گفت  عباسی نماينده کارگران لوله سازی اهوا به مجموعه فعاالن حقوق بشر در

 ٨٧/١/٢٤ تا ٨٧/١/١اما در سال جاری از تاريخ . ابالغ می کردند  پرسنل را حتی بدون يک روز تاخير به آنان

 ود که هر ساله قراردادهايمان به مدت شش ماه و يا يککار خود حاضر شديم اين در حالی ب بدون قرار داد بر سر

 شيفت ٤ماه پيش شيفت ها از  از چهار. ساله تمديد می شد اما در سال جاری قرار دادها به صورت ماهانه تمديد ميشد 

شيفت گرم و يک شيفت سرد تبديل شده شيفت گرم به دو ماه گذشته سه سه شيفت گرم و يک شيفت سرد و ازگرم به

دارد به اين دليل که اگر مسولين کارخانه اعالم کنند که به اخراج نيرو دست خواهند  که اين کار خود جای سوال. ستا

گيری کنند خواهند  مسولين شخص يا اشخاصی فرستاده شوند تا موضوع را پیو با اعتراض ما رو برو شوند و از زد

  . نيرو ها را عمال مصونيت می بخشدامر اخراج د دارد و اينديد نيروی انسانی ناکار آمد بسياری در کارخانه وجو

مديريت مراجعه کرديم تا تاريخ راه اندازی  ورده اند و وقتی بهآ رار کارخانه را به حالت تعليغ داز هفته گذشته ک

  .بسی تامل داردجای بی سابقه ومعلوم اعالم نمود که اين خود نيزرا نا  کارخانه را جويا شويم مديريت تاريخ بازگشت

پرداخت . برج نه به ما پرداخت شد  تازه حقوق"  بهمن٢١" حقوق پرسنل به صورت نامنظم پرداخت ميشود و روز

مبلغ هفتصد هزار تومان بابت هر کارگر از کارخانه دريافت و  انجام ميشود که)) واسطه (( حقوق از سوی پيمانکار 

 کار پيمانکار در شرکت فقط پرداخت حقوق حق بيمه ماليات و تحويل. ما پرداخت ميکند  زير سيصد هزار تومان به

يکی از پرسنل می خواهد  يعنی وقتی که. با خود شرکت است ... لوازم ايمنی است و اخراج، استخدام،اياب و ذهاب و

ت حق کارگر به نفع پس در نتيجه واسطه ها جز درياف. پيمانکار  به استخدام برود بايد از مديران اجازه بگيرد و نه از

اين  جالب اين که بدانيد برخی از پيمانکاران شرکت دارای سابقه بيش از هفت سال هستند که خود کاری نمی کنند و

  .در اين جا به جای ميگذارد  در نوع خود کم نظير و يا حتی در مواردی بی نظير است که باز هم جای بسی سوال را

پروژه ای برايشان تعريف نشده است خوب اگر  کارخانه توليدی نخواهد داشت چونمسولين کارخانه اعالم ميدارند که 

که يکی از بزرگترين کارخانه های توليدی در ايران است و جزو پر  اين را هم قبول کنيم چگونه است کارخانه ای

 چار چنين ضعفاز اين همه سال توليد و فقط با وجود کمتر از يک سال رکود اقتصادی د سود ترين آنهاست بعد

مسولين کارخانه می گويند   نفر پرسنل خود را از کار بی کار کند؟؟؟٢٦٠٠اقتصادی شده است که می خواهد بيش از 

بشود ان را تا کرد و به بيرون از کارخانه برد و در  که فروشی از سوی کارخانه نيست اما لوله دستمال نيست که

 نبينند هر روزه مقدار زيادی لوله از شرکت بارگيری و به بيرون از نيستند تا ضمن همه کارگران هم که نا بينا

اين پرسش ها کيست ؟  انتقال داده می شود دليل اين نا بسامانی ها در چيست ؟ و مهمتر از همه پاسخ دهنده به شرکت

  ؟؟؟کارخانه از آن کيست  کارگر چيست ؟؟؟ از همه و همه بگذريم در نهايت٢٧٠٠تکليف 

 ، منظم شدن قرار"خدماتی نيروی انسانی هایشرکت"قع حقوق، برداشتن واسطه ها ت شغلی، پرداخت به موامنيجزما

  .ثروت ملی مان دفاع کنيمخودمان وحقوق خواهيم و تالش داريم تا ازدادهايمان و راه اندازی مجدد کارخانه چيزی نمي
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