
 

 سايت کارگری افق روشن
 

در مقابل نهاد رياست جمهوری نخی ها نازتجمعگزارشی ازو خبر  

 
 ماه هشتاد و پنجمهرچهارم                                                                   آار ايرانی خبرگزار-تهران

 
  

 
آارگر ٣٠٠تجمع اعتراض آميز  

یمقابل نهاد رياست جمهورقزوين در"  نازنخ  "  
  

 در مقابل نهاد  وشنبه روز د١٦از ساعت   قزوين آه  " زنخنا" یتن از آارگران نساج ٣٠٠تجمع اعتراض آميز 

 ادامه يافت و آارگران تاآيد آردند آه چنانچه مطالبات آنان پرداخت ٢٤شده بود، تا ساعت  آغازیرياست جمهور

   .خود ادامه خواهند دادد، به تحصن و تجمعات اعتراض آميزنگرد

دريافت نكرده اند  ماه حقوق ٢٩:  اظهار داشتندیمعترض قزوين ايلنا، آارگران ی آارگربه گزارش خبرنگار گروه

  . مشكالت آنان نيستیوهيچ آس پاسخگو

مديريت شرآت قصد : ن، گفتند استایالن استان قزوين به مشكالت آارگراين آارگران با انتقاد از عدم توجه مسئو

 آند تا زمينه انحالل اين واحد را فراهم ی به انحاء مختلف تالش م را داردوی اين واحد به بهانه ورشكستگیتعطيل

  .سازد

 ميليارد تومان بابت حقوق معوقه و حق ٣مديريت شرآت بالغ بر : به گزارش خبرنگار ايلنا،آارگران تصريح آردند

  .نشستگان بدهكار استسنوات باز

 

 

   !  بحران در راه است

   ماه بدون دستمزد و بالتکليفند٢٩گزارشی از ناز نخی ها  که 

  
  دبير گروه آارگری-نادرملك پور: زارشگ

 

بساط آنان يك !   اشان هستند  اند و راهی خانه  شان را جمع آرده   دير رسيده ايم آنان بساط!  شب روز دوشنبه ١٢ساعت 

.جمهوری هستيم  ما مقابل نهاد رياستقزوين هستند و" نازنخ"اينان آارتن خواب نيستند ، آارگران ! آارتن است و بس  

 



  

!  بازنشسته ؟٤٠٠ آارگر و ٤٠٠!  آار گذاشتهاشان را سر  همه" خالدی"  اند و يكی به نام  ماه حقوق و مزايا نگرفته٢٩

وقت در آارخانه   دهد و به گفته آارگران، هيچ   ميليارد تومان حقوق معوقه و حق سنوات بازنشستگان را نمی٣بيش از 

.نيست   

:   آرد و گفت آارخانه های استان ارايه  قزوين گزارشی از وضعيت بحرانی  دوشنبه نماينده آارگران استان  غروب 

های   دهم آه مسووالن بحران  هشدار می:   او گفت! آفرين شود   نگرانيم آه اين بحران فراگير شود و خدای ناآرده مشكل  

عيد علی "انديشم آه    با خود می و حاال ! بحران نشود  استان قزوين آانون جديد!   ستان را جدی بگيرند ا آارگری

جمهوری چه می    شب آارگران نازنخ قزوين در مقابل نهاد رياست١٢ساعت : گويد   زياد هم بی راه نمی" آريمی

.تواند هشداری برای آغاز يك جريان خطرناك باشد  آيا اين آغاز يك بحران نيست؟ آيا نمی!  آنند   

گر قزوينی در خيابان پاستور پارك آرده اند و رانندگان آماده حرآت به  آار٣٠٠ تا ٢٤٠دستگاه اتوبوس حامل  ۶

گويند آن طرفی   آنند و هيچ نمی  آم محلی می  ! اعتماد هستند حتی به من خبرنگار، آارگران بی  سمت قزوين هستند

هم آه هستند و" و قلمبهگرد "ماشاء اهللا!   می گردنداند وبر  افطاری آرده: ، می گويد   نداردشخصی آه ازماجرا خبر  

آه اگر می  ؟    من به چهره رنگ پريده و اندام نحيف آنان نگاه می آنم ، بی انصاف ، آدامشان گرد و قلمبه هستند

.دانستی اين گونه سخن نمی گفتی  

چيزی شود ،   آسی آه رد میايم و هر  با زبان روزه اينجا نشسته بعد ازظهر٤ساعت از:   اين جمع می گفتخانمی از

، اما دهيد، با شما برخورد خواهند آردادامه گويد، اگر  قانونی است ، آن يكی میگويد آارشما غير  ، يكی میگويد  می

  او  هوای  ؟ گويا همهآنی  با اين آارگران چه می! آقای محترم : را بگيرد و بگويد ... يكی نيست آه يقه اين خالدی 

!دارد ، عزيز است و بايد عزيزش داری ؟  خر هر آسی سرمايهرا دارند ، و شايد حق داشته باشند آ  

عهده گرفت و در وصف مديريت و آارآمدی را بر" نازنخ" سال پيش مديريت١٣عاملی است آه همان مدير" خالدی"

! سترخانه بلند ا تن در روز را به تعطيلی آشانده و حاال بوی الرحمن از آا١٠ای با توليد   او همين بس آه ، آارخانه

! بشين آقای خبرنگار: آشد و می گويد  گويد آه از فرط خستگی نای ايستادن ندارد و دستم را می   اينها را آارگری می

!هايشان را بشنو  ای را با ما گرسنگان گناهكار تاريخ تحمل آن و گاليه  چند دقيقه   

حاال ... نمايندگان مجلس و  ، از  والن صنايع استانئمس از  استاندارايم ، از  همه بريدهما از  !  ناراحت نشو: او می گويد 

:   اگر ظلم آردند ، فرياد بزنيد و امروز آمديم آه فرياد بزنيم ، نگذاشتند ، گفتند:   جمهوری آه گفت  ايم خدمت رئيس  آمده

ام ، ما آار   شب آار آرده سال صبح تا ٢٠: می گويد ! فرياد بزنيد:   نژاد به آه گفت  راستی احمدی! ؟  خالف قانون است

 ماه ٢٩آرديم تا اين مديران دلسوز به آن باال باالها برسند و گردنشان آلفت شود و حاال بايد در مقابل ديدگان همه 

ناموس من ، شرافت من . افتد   حقوق ندهند و جرات نكنيم صدايمان را بلند آنيم آخر مصالح نظام و انقالب به خطر می

.ام مهم نيست ، مهم مصالح نظام و انقالب است  و آبروی خانواده   

جمهورشان هم قطع اميد آنند و ما داريم آرام   برای نظام و انقالب اين است آه مردم از رئيسباالترين خطر: گويد   می

!شويم  آرام اين گونه می  

 



  

تواند زن و     نگرفته و نمی قوق ماه ح٢٩ می دهند؛ آارگری آه  پاسخ اين همه ظلم و بی داد را چه آسانی: گويد   می

عدالت علی ) ع ( و ماه علی  در ماه رمضان هستيم   !اش را خرجی دهد ، چگونه ادعا آند آه مرد خانواده است   بچه

!آجاست  

يا بی   را قبول آنيم   دولت  و مهرورزی بی عدالتی است؛ شعار عدالت عدالت همين است آه شاهديم ، اين عين  آيا 

چرا هيچ آسی دوست ! شنود   آس صدای ما گرسنگان را نمی  چرا هيچ ! بار  لعنت بر اين زندگی نكبت! ها را   عدالتی  

عرضه اداره زندگی را نداری چه بگويم :   ندارد پای صحبت ما گناهكاران بنشيند اگر ناموسم به من خيانت آرد و گفت

!ها آرده اند و خبر داريم ؟  ، خيلی  

   اهان چيست ؟گناه اين بی گن

يكی از !   شوند  گرد من جمع می ، آرام آرام   می آردند محلی   بی  شود ، آارگرانی آه  ديوار بی اعتمادی ها شكسته می

من !  نيست، خبرنگاره او اطالعاتی! نترسيد !   بگوييد آه چه بر سر مان آمده! ها   لعنتی: آنان به همكارانش می گويد 

!ای نداريم  ر چه دلتان هست ، بگوييد اگر چه شنوندهه. آاغذش را خواندم    

: گويد   ، يكی می   و عقده دل بگشايند خواهند حرف بزنند  و مستاصل آه می  دهها آارگر درمانده  با ام   و حاال من مانده

. شوم  میلوم الغر آي۵آه او را ميبينم ، ام ازصاحب خانه فراری هستم ، هربار   ماه آرايه خانه نداده٨ - ٧و  مستاجرم 

داند آه ما   سوزد ، آخر او می  و زن بيمارم می ام   خانه را خالی آن و شايد دلش برای سه بچه بگويد  آن منتظرم تا هر

...و امان چيست ؟ و مسئوالن هم ميدانند  آجا آار می آنيم و وضع  

ز هم پاشيده شده و با اين وضع هيچ آارگری  خانواده آارگری از آارگران اين شرآت ا٦حداقل : گويد   آارگری می

.اش را حفظ آند  اميد ندارد آه خانواده   

امان نيفتد، باور آنيد آه خرج دوا و درمان ما را   و خانواده  آنيم آه اتفاقی برای زن و بچه  دعا می :گويد  آارگری می

در سردخانه  مارستان فوت آرد و يك هفته  در بي  پيش مادر يكی از آارگران برخی افراد خير می دهند ؛ چند وقت

!پول ؟  آخر فرزندش آارگر بود و بی! مانده بود   

همكاران من بچه هايشان های دانشگاهی داريم ، خيلی از  ما بچه: آرده ، می گويد  سال آار١٦خانمی از آن جمع آه 

!پولی ؟  گری يعنی فقر و ذلت و بیآيا آار!   ، چه گناهی آرده اند آه فرزند آارگر هستند  ترك تحصيل آردند  

آالت و قطعات صنعتی آارخانه را بردند و فروختند حتی به وسايل نقليه آارخانه هم   تماس ماشين: گويد   آارگری می

آارخانه ها را به گرگ صفتان سپردند تا آارگران را !   اينان آه غيرت و تعصب ندارند! مهم است مگر!   رحم نكردند

!بدرند   

هور جم  اند تا رئيس  با قرض آردن اينجا آمدهاشان نيست و  جيب نفر يك ريال پول در۵٠اين جمع در: گويد   گری میآار

.آند   یصدايشان را بشنود و شايد آار   

، اند؟ مردی آه پول درجيب ندارد و اميدی به آينده   آرده  آدام يك از مسووالن فقر و محروميت را تجربه: گويد   او می

يف او چيست؟تكل   

 



 

ما گرسنگان به !  ؟....اگر به آمك هم نرويم ، شايد اتفاقات بدی در راه باشد و شايد ناموس : و آن يكی آرام می گويد 

!همديگر آمك می آنيم اما اين اغنياء چه ؟  

!شش بلند استگستری را ببريم آه فقط آواز خو  مرده شور اين عدالت: آند و می گويد   آارگری هم به نهاد اشاره می   

پدر خالدی را بدهد ، چه آسانی پشت او هستند آه اين گونه بی محابا پدر همه   يكی بيايد و جواب اين بی: گويد   او می

آارخانه را مفت خريد و گردنش آلفت شد و حاال می خواهد تعطيل آند !گذارد   آس را محل نمی   را در آورده و هيچ

!های ديگر  برود سراغ آارخانه يا آارخانه  

 ميليارد تومان بابت مطالبات آارگران به حساب ريختند ، از ٥/١چند روز پيش آمديم ، : و يكی از آن جمع می گويد 

دهند  اند و نمی   ميليون تومان هم را نگهداشته٩٠٠ ميليون تومان به آارگران دادند و ٦٠٠اين مبلغ   ! 

خر اين چه وضعی است می رويم استانداری می گويند ما مسئول پرداخت آ! ما گدايی می آنيم و اين آقايان نمی دهند 

آارمان غير قانونی است ، : آييم می گويند   حقوقتان نيستيم به نمايندگان نامه می نويسيم ، جواب نمی دهند ، به نهاد می

 :سته است می گويد و آارگری آه بازنش! عدالت گستردولت مهرورز وسرمان بريزيم ، آجاست اين  برآخر چه خاآی

گناه ! دهند    و حق سنوات آنان را نمی  آارگر بازنشسته را سر آار گذاشته٤٠٠اين آقای خالدی عالوه بر آارگران ، 

چرا مسووالن تكليف اين واحد و :  سال آار ، اين گونه بايد آواره خيابان ها شويم او می گويد ٣٠ما چيست آه پس از 

آخر گناه ما چيست ؟!   آنند  روشن نمی آارگر و بازنشسته را ٨٠٠  

!حرف و حديث زياد است ، همه می خواهند حرفشان را بنويسم و چاپ آنم، گر چه بی اعتمادند   

 اين   در انديشه ارسال آنم تا خبری آوتاه   مهرماه در مسير خبرگزاری هستم ٤سه شنبه  دقيقه بامداد روز٣٠ساعت 

.هايشان هستم  آارگران و صحبت   

 آينده خطرناك است و به ياد صحبت های غروب دوشنبه نماينده آارگران   دادمان برسيد آه زنند آه به  دارند فرياد می

   !بحران در راه است: استان می افتم آه می گفت 

ش فر"  و"  پوشينه بافت "، " المپ الوند" ،" آمپرسورسازی"" فرنخ و مه نخ"  ،" نازنخ"   تكليف آارگران براستی

بگوييد فقر  :گوشم گفت  در  جماعت آهسته آارگری ازاين و. نشود   بحران فراگير  آه چيست؟ مراقب باشيم" اآباتان

را به تمسخر گرفته؟" ايمان" بدجوری پشت در ايستاده و  

 


