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: مقابل اداره آار سنندج رويداد   

تموق اعتراض آارگران به قراردادهای  
 

 ماه هشتاد و پنجوريشهر هفتم                                                                                                             
 

  
   :یاعتماد مل

 
وزارت  در پی پی آه به رغم انكارهای توليدی های از آارگاه اخراج گسترده آارگران و تعطيل شدن تعداد زيادی

چنان در سراسر بوده است، هنوز و هم آار، از نتايج افزايش شتابزده حداقل دستمزد آارگران از آغاز سال جاری

  .رو آرده است  د روبهمتعد را با مشكالت صنفی یآشور ادامه دارد و جامعه آارگر

بعد دوباره حقوق آارگران را آاهش داد اما جريان اخراج  آار چندی عالی یشورا یاگرچه وزارت آار با همراه

نويس  آرده و ارائه متن پيشموجود ميان آارگران و آارفرمايان همچنان تا امروز ادامه پيدا  های آارگران و تنش

سنندج به  "پرريس" باشيم آه آارگران آارخانه  ها را دامن زد تا امروز شاهد آن اصالح قانون آار نيز اين تنش

 تاوان   اين ترتيب خود مورد ضرب و شتم ماموران قرار گيرند و به دليل اعتراض به ناديده گرفتن حقوق صنفی

.پردازندی ناظر بر روابط آار گرفتار شده مرا در آالف سردرگم قوانين عملكرد عجوالنه دولت نهم را آه ظاه  

 

رو شدند آور روبه آارگران متحصن با باتوم و گاز اشك     
 

آشور به سراسر و آارگری یتوليد ماهه و دوماهه آه هر روز در واحدهای  مدت و نامطمئن يك  آوتاه قراردادهای

مورد  بسياری توليدی ها و واحدهای ها، آارگاه شود در آارخانه یآارفرمايان به آارگران تحميل م ناحق از سوی

 روز پيش در ٨سنندج از  "پرريس " در اين ميان آارگران آارخانه نساجی. است اعتراض و عامل ايجاد درگيری

هايشان دست به اعتصاب زده و با ادامه تحصن آرام خود  مدت همراه با زن و بچه ه آوتا اعتراض به قراردادهای

 ٨آارگران استان آردستان شدند اما تحصن و اعتراض  آاری به وضعيت اشتغال و قراردادهای سيدگیخواستار ر

 پايان   ماموران والن اداره آار منجر شود با دخالتئمس یاز سو یبه پاسخ روزه اين آارگران سرانجام بدون آنكه

.يافت  

نده و ضرب و شتم آنها، آارگران را آن  آار ايران ماموران ديروز با حمله به آارگران تجمع به گزارش خبرگزاری 

.پراآنده آردند و ظاهرا به تحصن چندروزه آنها پايان دادند   



در همين حال نماينده مردم سنندج در مجلس هفتم با انتقاد از اين اقدام ماموران، استاندار و مديرآل آار آردستان را 

اداره آل " : گفت امين شعبانی . دها تاآيد آرداين نها یاين حادثه تلخ دانست و بر ضرورت پاسخگوي مسببان اصلی

، زمينه یآارگر های به اعتراض توجهی ی رگران شرآت و باز آا آار آردستان با رفتار خود در زمينه اخراج يكی

".بيار معرآه را بازيكرد آميز آارگران را فراهم و در واقع نقش آتش تجمع اعتراض یبرپاي  

آارگر  ای با عدهی انتظام نيروی ان همچنين از صدور حكم درگيرینماينده مردم سنندج در مجلس اصولگراي  

 و اعضای یسياس -والن استان آردستان، معاون امنيتیئمس شان از سوی اهگن ی مستاصل و ب های دفاع و خانواده بي

.را در اين مورد خالف انتظار دانست انتظامی تامين استان اظهار تعجب آرد و عملكرد نيروی شورای  

سنندج با ادامه تجمع خود مقابل  "پرريس " آار ايران، آارگران معترض آارخانه نساجی به گزارش خبرگزاری

والن يك بار ديگر وعده دادند آه مشكل ئوالن اين اداره شدند و مسئمس یاداره آل آار آردستان خواستار پاسخگوي

نيز با  یترض سنندجماينده آارگران معن در همين حال، بهزاد سهرابی .شنبه مرتفع خواهند آرد آنها را تا سه

 روز شنبه چهارم ١٣ساعت " : اعتراض به عملكرد ماموران در تشريح حمله ماموران به آارگران متحصن گفت

هايشان را مورد  آور به جمع آارگران معترض هجوم بردند و آنها و خانواده شهريورماه ماموران با باتوم و گاز اشك

موثق، به دستور  های بنا بر شنيده" : آار ايران افزود برگزاریوگو با خ و در گفتا ".ضرب و شتم قرار دادند

آنندگان به محل تجمع  مقابله با تجمع یماموران برا تامين آردستان سه دستگاه اتوبوس حامل و شورای یفرماندار

ن آنندگا تحصناز ادیحمله ماموران به تجمع آارگران تعددر به گفته بهزاد سهرابی ".در مقابل آارخانه اعزام شدند

از آارگران  برادر يك نامه پيام آردستان و ابراهيم وآيلی خبرنگار هفته " آآو آردنسب " نفر از جمله ٢مجروح و 

.دستگير و ديروز با قرار آفالت آزاد شدند شاغل در اين واحد به اتهام شرآت در تحصن غيرقانونی  

 

شود ی برابر م۵٠اخراج آارگران   
است  مشكالتیديگر از موقت آار نيز يكی قراردادهای ی طرح بهسازديگر مسكوت ماندن و فراموش شدن از سوی

و تنظيم  بهسازی" است آه طرح  با وجود اين مدتی. اين روزها به شدت با آن درگير است آه جامعه آارگری

 شغلی دان امنيت و پايداریمسكوت مانده و فق "یانسان پيمانكار نيروی های موقت آار و شرآت مقررات قراردادهای

هزار آارگر ٢است آه اخراج بيش از  در چنين شرايطی. آند یو معيشت آارگران موقت را تهديد م همچنان زندگی

را نسبت به   درصدی٣٠تا به حال آه افزايشی اآدشت از آغاز سال جاریپ و صنعتی یتوليد شاغل در واحدهای

.زندی وج اخراج آارگران را دامن مها درباره تداوم م یدهد، نگران ی سال گذشته نشان م  

نويس اصالحيه  آرده است آه در صورت تصويب پيش یبين پيش ديگر رئيس اتحاديه آارگران قراردادی  سویاز

 ۵٠آشور تا  آار داده شده اخراج آارگران قراردادی  قانون فعلی٢٧آه در ماده  قانون آار و با توجه به تغييراتی

ترين چالش ممكن در  ین بار درگير جداي ايران رسد جامعه آارگری  یبه اين ترتيب به نظر م. برابر افزايش يابد

. "چگونه بودن"  معضل  و نه حتی " بودن يا نبودن" حوزه مسائل آار شده باشد؛ بحران   

  


