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 اعتراضات کارگران پلی اکريل
  موختآ که ازتجارب ديگر کارگران بايد ئی ودرس ھا

  

ی که بين پنج تا شش ماھه حقوق نگرفته اند در برابر استانداری حدود ششصد کارگر به نمايندگی از دو ھزار کارگر

اين روزھا شرکت پلی اکريل که با . اصفھان در اعتراض به ندادن دستمزدھا و وضعيت اسفناک پلی اکريل تجمع کردند

ت ساخت اشتغال مستقيم حدود دو ھزار کارگر و اشتغال غير مستقيم حدود ده ھزار نفر نزديک به چھل سال قطب صنع

در دو سال اخير کارگران بارھا به خاطر دستمزدھای معوقه، حراج . رود الياف نساجی ايران بوده رو به احتضار می

 ھای کارخانه، و کاھش ظرفيت توليد اعتراض کرده اند، ولی ھر بار که اعتراضات باال گرفت؛ سھامداران ئیدارا

 مشت وعده ھای توخالی چند ماھی کارگران را ک ھم با ياصلی مديريت کارخانه را عوض کردند و مديريت جديد

 جديد انتخاب کردند و ھمين بازی وعده ھای بی سرانجام ۀ مديرھيأت ً کارگران، مجدداۀبا اعتراض دوبار. سرگرم کرد

ول، چه در شھرستان مبارکه، چه استانداری اصفھان و چه مقامات وزارت صنعت ؤ نھادھای مسۀھم. را از سر گرفتند

ثری برای احيای ؤ پلی اکريل ھستند، ولی در دو سال اخير اقدام مۀ در جريان مشکالت کارگران کارخانًو معدن دقيقا

 موقت ۀ مديرھيأتکارگران اميدی به اين که .  کارگران کارخانه صورت نداده اندۀتوليد و پرداخت دستمزدھای معوق

  .  دوباره فعال شده، ندارندًابر استانداری، ظاھرا شان در برۀجديدی ھم که بعد از اعتراض دوشنبه گذشت

 شان به طرح قطعه قطعه کردن کارخانه که با برخوردھای امنيتی و ۀکارگران پلی اکريل از زمان اعتراضات گسترد

نھا ھمراه بود، ھر راه و روشی را که برای حفظ اشتغال شان الزم بوده آن و آزادی بعدی ادستگيری تعدادی از معترض

ولين باور کردند، و دستمزدھای معوقه رو تحمل کردند، بعد که ديدند بی نتيجه ؤکارگران به وعده ھای مس. جام دادندان

.  جمعی خطاب به استانداری نوشتند، بارھا تجمع کردند ولی ھيچ نتيجه ای نگرفتندۀچند بار نام. است اعتراض کردند

 سود خودشان فکر می کنند و تنھا چيزی که برايشان اھميت ندارد سھامداران اصلی پلی اکريل نشان دادند که فقط به

ر مداوم مديريت ييکارگران پلی اکريل در نامه ھای اعتراضی شان به مقامات، بر تغ. وضعيت معيشت کارگران است

 بدون در نظر گرفتن شرايط و موقعيت به عنوان دو مشکل ١٣٨٣کارخانه و خصوصی سازی پلی اکريل در سال 

از اين دو مورد، روشن است که مديريت کارا و . کيد کردندأ ت،ی که زمينه ھای نابودی پلی اکريل را فراھم کرداساس

 دولت برای نجات ۀولی حتی اگر خواست مداخل.  کارخانه به بخش دولتی باشدۀ واگذاری دوبارۀباثبات می تواند نتيج

 قوی در ۀگری، در اين دوران سخت رکود و تورم، از زميناشتغال کارگران و جلوگيری از فروپاشی خانواده ھای کار
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ميان کارگران برخوردار باشد، بازھم با توجه به سياست ھای دولت که بيشتر دنبال رواج داللی، ارزان تر کردن ارزش 

اين که کارگران در برابر استانداری . نيروی کار و گسترش خصوصی سازی ھا ھست، به سادگی عملی نمی شود

 شان ھم خصوصی سازی را يک عامل بدبختی می دانند، ۀ و در نام ض می کنند و به استاندار نامه می نويسنداعترا

اولين و ولی .  شان می دانندۀول رسيدگی به شرايط کارخانؤ اين است که کارگران دولت را مسۀخود البته نشان دھند

شايد مھم ترين شرط وادار کردن دولت به رسيدگی واقعی به وضع کارگران اين است که تقسيمات مربوط به شرايط و 

مقاماتی که بايد در مورد وضعيت .  کارگران و خانواده ھايشان در اعتراضات نشودۀقراردادھای کار مانع حضور ھم

 کارگران واحدھای ديگر نشان می دھد ۀتجرب. ان اھميت می دھندپلی اکريل تصميم بگيرند به ھزينه ھای تصميمات ش

ن کارگران ھمراه با خانواده ھايشان حاضر نمی شوند، يا فقط تعداد محدودی که قراردادھای بھتری آاعتراضاتی که در 

ل اخير  واقعی اعتراضات يک ساۀتجرب. دارند شرکت می کنند، به عنوان اعتراضاتی که اھميت ندارد تلقی می شود

 پلی ۀکارخان. سود کارگران نداشته استه کارگران پلی اکريل نشان می دھد، که وعده ھای مقامات ھيچ نتيجه ای ب

االن حضور ھر . اکريل در شرايطی است که ديگر اعتراض کارگران به شکل نمايندگی و با تعداد کم جواب نمی دھد

  . ثيرگذار باشدأات ھست که می تواند تچه گسترده تر کارگران و خانواده ھايشان در اعتراض

  بيکاری، موضوعی نيست که ۀوليت و نجات کارگران از ورطؤ ديگر اين است که وادار کردن دولت به قبول مسۀنکت

دو تجربه از اعتراضات کارگری اخير ھست که . يک روزه و دو روزه يا با اعتراضات منفصل بخواھد جواب بدھد

کارگران ايران .  مھم اندًھر دو تجربه واقعا.  چوپ چوکاۀ ترانسفو می شود؛ بعدی اش کارخوننھا مربوط به ايرانآيکی 

 محل ھم خواستند از ۀترانسفو نھاد مستقل خبررسانی خودشان را در شبکه ھای اجتماعی ايجاد کردند و از مردم و کسب

وھای امنيتی مصادره کردند و اخبار غلط و  نيرًالبته اين نھاد اطالع رسانی را بعدا. اعتراض کارگران حمايت کنند

بنابراين نھاد اطالع رسانی در شبکه ھای اجتماعی بھتراست طوری ايجاد بشود که امکان . گمراه کننده پخش کردند

. کارگران چوکا ھم تا رسيدن به مقصود دست به اعتراض روزانه زدند. مصادره اش از طرف نيروھای امنيتی نباشد

  .رگذار بوده استثيأھر دو مورد ت

پلی اکريل از جمله واحدھای .  البته اين کارگران پلی اکريل ھستند که با توجه به شرايط و موقعيت شان اقدام می کنند

توليدی بوده که بعد از اعتراض کارگران به کوچک سازی کارخانه، کارگران معترضی را که از طرف نھادھای امنيتی 

. دند، اکثريت بزرگ کارگران، به عنوان اعضای شورای اسالمی کار انتخاب کردندشھرستان مبارکه بازداشت شده بو

 و ترجيح دادند که شورای اسالمی کار مطالبات کارگران   ايجاد نکردندادر واقع کارگران سنديکای مستقل خودشان ر

وليت ؤ و امنيت شغلی شان مس دولت را وادار کنند که نسبت به سرنوشتًاگر کارگران بخواھند واقعا. را نمايندگی کند

 منافع واقعی کارگران ۀشوراھای اسالمی کار به طور کلی نمايند. ن بازدارندگی نباشداقبول کند، مھم است که بين خودش

ولی در ھر صورت اقدام جمعی، .   می تواند باشدءالبته استثنا.  در مبارزات کارگری نقش بازدارنده دارندًغالبا. نيستند

  . ست که اھميت اساسی دارداچه وسيع تر کارگران پيگير و ھر 

ن توجه کرد شباھت موقعيت کارگران پلی اکريل و کارگران واحدھای توليدی ديگر در بخش آآخرين نکته ای که بايد به 

 بخش خدمات را ھم فرا گرفته ۀچون دستمزدھای معوق. حتی از بخش صنعت ھم فراتر می رود. صنعتی مربوطه است

در اين .  کارگر زير فشار دستمزدھای معوقه قرار گرفته اندۀرايط رکود تورمی، بخش ھای بزرگی از طبقدر ش. است

 تشکل ھای ۀ مبارزاتی ھمۀشرايط حمايت و پشتيبانی از اعتراضات و مطالبات کارگران، اصلی ترين و مھم ترين وظيف

دارد از مطالبات کارگران پلی اکريل حمايت به ھر صورتی که امکان . مستقل کارگری و حاميان جنبش کارگری است

 .کنيم


