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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  از وضعيت آارخانه ايران سبیگزارش
 

                               با کارگرانیانجمن همبستگ                                             ماه هشتاد و ششی دستميب    
 

 
ستاد تا مانع ي آارفرما اید ما جلوي از اقدام بازخریري جلوگی ما برای آارگرینده شوراينما: ديگوي از آارگران میكي

د آه يگوي آارفرما مینكه دادگاه حق را به او داده است وليل خود او االن از آار اخراج شده و با اين دليشود و به هم

 نون ٦ سالم است و ٤٥ ما جلو انداخت و من خودم چون یاو خودش را برا. یآنينجا آارد آه توايايما خوشمان نم

د شده ام يدم و االن بازخريدم و عقب آشيشود ترسيدا نميم پي برایگر آارين آار را از دست بدهم ديخور دارم و اگر ا

  .یو شده ام آارگر قرارداد

آارگران با آارفرما .  قرار داردیت بحرانير وضع دیراني ا-ین شرآا فرانسويل اختالف بيران سب به دليآارخانه ا

ما . ستي جوابگو نی آسیم وليخواستند در آارخانه را ببندند آه ما اعتراض آرديل اختالفات ميمشكل دارند و به دل

 ٢٥ بعضا تا یم و االن همه آارگران با سابقه هاي نكردیم و اعتراضيش بري پیم آه قانونيخواستيم مي آارگر هست٧٠

  .شده استيكتاتورك ديآارفرما .  شده اندیقرارداديد و آارگر بازخرسال

عرض شود خدمت شما . دنير فشار قرار ميدارن آارگرها را ز.  استی بد و بحرانیلين جا خيت ما در اياالن وضع

 ین قراردادنجا و ما را داريم از طرف وزارت آار اومدن ايكنيم آار مي سال دار١٨ ،١٧م ينجا دارياالن ما خودمون ا

نجا يشود و عرض شود آه ما اي دارند و آارخانه دارد ورشكست ميیگن شرآا اختالفهاينه آه دارن ميان ايجر. كننيم

  .ن شرآتيم تو اي نداریگه روز خوشيم دي شدیداالن هم آه قراردا. د آردنيم و بازخري سال سابقه داشت٢٥خودمون 

 از یكي.  آردندینها را همه قرارداديم اي نفر هست٥٠ - ٤٥ه هم آه ي بقرون آردند وي نفر را ب٦٠، ٥٠از سال گذشته 

  .دهيجه نرسيت است آه هنوز موفق نشده و به نتي شكایرون برايهمكاران مون هم ب

. حانه خوردن را غدغن آردمبداخل ص .مي صبحانه بخور٦٫١٠م ما صبح ساعت ينجا داري آه ما ایاالن مشكالت

چ ين آارخونه مرده هين آه آارگر تو اي ایكي آار آنه؟ ی صبحانه بخوره چجور٦اد و ي ب صبح٥خواد ي آه میآارگر

 سال سابقه آار من ١٨ -١٧. كنهي دوست داره با آارگر می هر آاریهر آ. كنهي توجه نمیچكسي ه،دهيت نمي اهمیآس

  !!ی تومن است و شدم آارگر قرارداد٢٤٠ه حقوقم ياالن دارم پا

 نفر ٦ تومن با ٢٥٠شما خودت حساب آن با . یاد دارم در زندگيمشكالت ز. ا فرزند دارمت٤ سالم هست و ٤٥من 

 یاضافه آار.  نفر بخور٥ك نفر آدم هستم و ي را چرخوند؟ من هم یشه زندگي تومن م٢٥٠ را چرخوند؟ یشه زندگيم

ين  هستن تو ایاالن آسان. ميستي نفر الحمداهللا ما خودمون مستاجر ن٦. مي هم آه نداریاضافه آار. یچ چيهم آه ه

  . ها هستنیليخ. ه حقوقشون هستني تومن پا٢٢٠دن يهزار تومن اجاره م١٢٠آارخونه آه 

اومدن بچه ها را ترسوندن گفتن آه آارخونه داره ورشكست . رونهي است آه بی آارگریره شوراي آه درگیكياالن 

د يد آردن ما هم آاله رفته سرمون االن بازخريا بازخرط ما رين شراي هستند و با ایشه و سهام دارها هم فرانسويم
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  .یم قراردادي سال سابقه شد١٨م و با يشد

  :صحبت با همسرنماينده شورای آارگری
   بوده؟یاتهام چ

گه من يآارفرما م. مي آنیم آاريتوني نمیگه حق با ماست وليبه خدا اداره آار هم م.  نتونستن ثابت آننیچ جرميه

نه آه بخاطر يگناهش ا.  ندارهیچ گناهيه.  نداشته یل قانع آننده ايچ دليه. ر تو آارخونه ما آار آنهن آارگيخوام اينم

  .ستادني اونها ای آردن جلوی آه قراردادیاون آارگران

نده شورا ي بودن و پشت نمایآارگرها هم ناراض.  آردنی تا آارگر استخدام بودن و برداشتن اونها را قرارداد١٤ن يا

 ین جلوشون ميد آه اي دی سه ماه و وقتیدشون آرد برايبعد اونها را تك تك صدا آرد تو دفتر و بازخر. ستادنيا

  ...ني همی،خواي برو هر جا م،كنميكنم و نه استخدامت مينه قرارداد باهات امضا م:  گفت،ستاديا

به . ر تموم شديدادگاه به نفع مد. مي بكنیم آاريتوني ما نمیشون هست وليگه حق با اي اداره آار م،كارهي ماه ب٤االن 

  اد؟يخدا را خوش م. مي نداریچ چيگه هيد. ميگه تو خونه نداريك قرون پول ديحضرت عباس 

د ي تا بچه با٣االن من موندم با . كار شدهيگه از آار بي تا آارگر د١٤همسر من بخاطر . ميهمه طالهامون را هم فروخت

  .حتم نارایليخدا شاهده خ. جورش را بكشم

م در ي ندادن و موندی مونده جواب قطعین دوراهيچون اونها جواب ندادن ب. ميم و تو خونه هستيهستكاريفعال ب

  ...كنهيگه ميك آار ديگه و آارفرما يز ميك چيدادگاه . یدوراه

  :هاى خانه آارگر معاون امور شهرستان
  انجامد رتر شدن فقرا مىيخصوصى سازى به روش فعلى به فق

ن يا. است دولت از خدمات دولت نهم به تشكالت آارگرى بوده اثبات عدم وابستگى خانه آارگر به: آاروآارگر -مشهد

حسن . ندگان آارگرى خراسان رضوى عنوان آردياز نما ر آل خانه آارگر در جمع تعدادىيمطلب را معاون دب

اگر : ست، گفتيپشتوانه واقعى برخوردار نجاد اشتغال از يبر ا ن مطلب آه آمار وزارت آار مبنىيان ايصادقى با ب

: وى افزود. شد ن اجتماعى مشخص مىيهاى سازمان تأم شد، حاصل آن درورودى جاد مىير ايهاى اخ اشتغالى در سال

آسر شود،  ن اجتماعىيهاى سازمان تام ن مساجد از ورودىيان وخادميجي بس-ون ياگر برخى اقشار مانند روحان

ن مطلب آه يصادقى با اشاره به ا. جاد نشده استيراشتغالى به معناى واقعى ايهاى اخ المشخص خواهد شد آه در س

دست جامعه از جمله آارگران بوده  نييهاى زودبازده، خالى شدن سفره اقشار پا ع منابع درقالب بنگاهيحاصل توز

آنچه مسلم است، طى : رگران گفتدستمزد آا شيان سال و مطرح شدن افزايهاى پا دن ماهيفرا رس وى با اشاره به. است

رد، يش متناسب با تورم صورت گين افزايچ رقمى به حقوق آارگران افزوده نشد و اگر بنااست ايگذشته ه دو سال

س سابق آانون عالى شوراهاى اسالمى آار يرئ. شود د چهل درصد به حقوق آارگران در سال آتى افزودهيبا حداقل

ه و ينده آارگران درمجامع قانونى حضور دارند، قدرت تجزيال حاضر بعنوان نماافرادى آه در ح. دآرديآشور تاآ

صادقى . نه بوده استين زميآارگرى و سكوت آنان در ا ن امر حذف بنيل اين دليموضوعات را ندارند و مهمتر ليتحل

با : سته وافزودر واقعى دانيات آارگرى را غيگرى از سخنان خود آمار وزارت آارمبنى بر آاهش شكايدر بخش د
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جه و بدون ينت ها را بى تينگونه شكايجاد شوراهاى سازش عمال ارتباط آارگران باادارات آار قطع شده و آارگران ايا

در آشور را  گرى از سخنان خود حاصل خصوصى سازىير آل خانه آارگردر بخش ديمعاون دب. دانند ارزش مى

سازى صورت  اگر نظارت جدى بر امر خصوصى: آارگران دانسته و افزود خالى شدن سفره اقشار آم درآمد از جمله

ى يدر آشورها: وى گفت. گر خواهد شدياى د اى خاص و فقر براى عده عده جاد ثروت براىين آار منجر به ايرد، اينگ

ت يكه در آشور ما مالكين بخش خصوصى واگذار شده است،در حاليت امور به ايريمد زى موفق بودهآه خصوصى سا

روى آار ين رو نياز ا. اند د نداشتهياى براى آار وتول زهيچ انگيافرادى واگذار شده است آه ه هاى خصوصى به بخش

دار تعدادى ي خبرنگار ما از مشهد در دبه گزارش. اند اهداف خود دانسته و بر قانون آار تاخته ن مانعيرا مهمتر

ه و ين قشر مورد تجزيآارگر مسائل و مشكالت ا ر آل خانهيندگان آارگران خراسان رضوى با معاون دبيازنما

در : ستم اجرائى وزارت آار گفتين استان طى سخنانى با انتقاداز سيس آانون بازنشستگان ايرئ. قرار گرفت ليتحل

. است وزارت آار خود متولى اداره همه امور گشته: آند؟ وى افزود ان آارگران را انتخاب مىندگينما ا دولتيآجاى دن

نش يندگان خود راگزيد آارگران خود شان نماياجازه بده: گفت ن وزارت خانهيرمضانى خطاب به دست اندرآاران ا

گواه : وى افزود. ا نخواهند داشتروى آار ريرا آسانى آه از طرف شما معرفى شوندتوان و اراده دفاع از نيآنند، ز

ارد تومان از سفره يليم آه رقمى بالغ بر نودميتوان ادعا آن حساب ساده مى كيمدعا، حذف بن آارگرى است آه در 

ان مجبور به يآارفرما زمانى آه: رمضانى افزود. چ آس اعتراض نكرديشده و ه آارگران در استان خراسان برداشته

هاى آمك به قشر  كى از راهي ست آارگرى آهيگر اجبارى نيحاال آه د. آردند عمل نمى فهي وظنيپرداخت بن بودند به ا

  .محروم جامعه بود، عمًالحذف شده است

  :ن رابطهي از آارگران در همیكي آوتاه با یگفتگو
 یرواقعي غ،بايه؟ تقرين چي درصد بود آه اصال ا١٢،٥ آه خودشون اعالم آرده بودن در رابطه با تورم یزياون چ...

 هم آه خودشون اعالم آرده بودن در رابطه با دستمزد یاون درصد.  آه اعالم آرده بودنین درصديا. ن حرفيا

د بگم از ده سال ي گذشته شاید به سالهاي من فكر آنم اگه برگردیعني.  بود آه اضافه نشدهیآارگر متاسفانه تنها سال

 مشاغل ی طرح طبقه بندیگه معنايا اصال دي.  اضافه نشدهیزيح چر سطوي است آه به ساین ساليد اوليش برگرديپ

ك ده ي آه اضافه شده يیزيشد منتها امسال تنها چيشد و اضافه مي هر طرح در نظر گرفته میهر ساله تو. برداشته شده

م  تومن اعال١٨٠چون به هر حال خودشون سال گذشته . ست چهل هزار تومنهيدرصده آه اون هم تازه ده درصد ن

 آه امسال با ی تورمیتين وضعين هم با ايا.  اضافه نشدهیزي هزار تومن شده و چ٤٠آرده بودن در واقع امسال فقط 

روز داشتم يچون من د. كنه قشر آارگريد مي را هم آه تهدیتنها قشر. شنيم داشت قطعا همه دچار مشكل مين خواهيبنز

 ی اختالف طبقاتیعني.  هزار تومن١٨٠ آارگر شده ی تومنه ول هزار٦٠٠كردم حداقل حقوق معلمان ياخبار را گوش م

ن يكنم اي فكر نمی نژاد هم عدالت محوری دآتر احمدینكه شعار دولت آقايحاال با توجه به ا. شهيجاد ميفاحش داره ا

شه يده همض سالها و قبل از انقالب بوين تبعيا. ضهيك نوع به هر حال تبعين يا. ستين عدالت نيواقعا عدالت باشه ا

جاد بشه و نه ي ایك تعادليرفت آه ينكه بعد از انقالب هم باالخره انتظار مي االن هم ما با این آارگرها بوده وليب

  .متاسفانه نشد.  باشهیشتريت بيمحروم

 ه حقوق ها تمام اقشار جامعهيده آه با توجه به همه آليستم آارش را انجام مي داره سیك جوريكنم اصال االن يفكر م
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ن هم به هر يا.  قشر آاگره،خورهي مینين ضربه سنگي آه داره با ای الواقع تنها قشرید فيكني آه می برداشت،ديدقت آن

نها ي را ای همون بخش خصوصی هم به قول معروف در راستایبخش خصوص.  استیحال آمك به بخش خصوص

. هين بخش خصوصيده اين ميمانكار را تاميجام بده پ را انیك آاريخواد ي آه میمانكاريپ. یگه ايز دياشتباه گرفتن با چ

ه يه آالن بزاره و از سرماياد سرمايه آه بي واقعی خصوصی اون بخش،گه اشتباه گرفتني دی را با جایبخش خصوص

 هم به دولت ین درصديزاريه آه ميكنن از سرمايجاد مي آه ایديكنند توليجاد مي آه ایزارن فن آوري آه میآلون

 آه به قول يیمانكارهاي درصد پ٧٠شما االن . یشه نظارت دولت و ورود به بخش خصوصين مياونجا ا. هپرداخت بكن

كنن ي ازشون استفاده م، هزار تومن٤٠٠،٥٠٠ یخرن از آارفرما ماهيرو را مثال ميكنن نيمعروف دارن آار م

  .ستني نین بخش خصوصيا. گهي دیك جايبرنشون يم

ت اشتغال و اصال برنامه ي و وضعیكاريب. ه دارها بود يرفته شد آامال در جانب سرما گیمين تصميكنم آه ايمن فكر م

  .ن تر بودي سنگیليكردن خين مقدار را هم اضافه نميكنم اگه ايفكر م.  اشتغال نشدهی برایزير

ضافه  ایحاال چه تو. شه تو بحث حقوق آارگري مشاهده می تفاوتی بیلي بحث حقوق آارگر خیست رويدولت محكم ن

ن يهم. خصوصا در وزارت آار. شهيده نمي دین استحكاميك همچي.  مصر بودن در پرداخت حقوق آارگریاش چه تو

ام سال وجود يشه در اين مشكالت آه خود به خود هميا. ستند تو پرداختيدن محكم ني را هم آه دارن میچندرغاز

ن بحث يباالخره ا. شه خود بخودي انجام ميیرها آاینيك همچي. كنني اعتصاب م،كنني آارگرها خوب تجمع م،داره

  .شهي داده نمی جواب،شهي می چیحقوق آارگر

 را يی هزار تا١٠ن يخوب آخه ا. ميريگي هزار تومن م١٠م ي االن دار،ميگه نداري هزار تومن د٢٠ر ياالن ما مسكن ز

. ر ندارهين تاثيواقعا ا. زارهي میريه تاثكنه چي میچ. ن ده هزار تومنيكنه اي را از ما دوا مین چه درديدين ميآه دار

 ١٨٠خواد با يشه آارگر ميبلند م. ر گذارهيد و نوع آاال تاثيد و نحوه تولي تو خود تولیتينارضا. ك هزارم هم ندارهي

. زارهير ميت اون هم تاثيتو نوع آاال و مرغوب. زارهير مين تاثيا. كنهي آار میتيتومن آار بكنه معلومه داره با نارضا

 دلش بخواد ی هر آارینكه بزاره هر آسيد نظارت بكنه نه ايكنه باي میگه داره نظارت رو بخش خصوصيدولت هم م

  .برهي داره سودش را مینكه االن با پرداخت مشكل مواجه هستند بخش خصوصيبا توجه به ا. بكنه

نن آه يشي نمیدونن ولين هم ميص از متخصیليش اومده خيت پين وضعي هست آه این بارين اوليتو ده سال گذشته ا

 ،ن فشار خانوادهيكنه؟ همه اي آارگر چكار می تا برا٤٠ن يا.  بكننی موشكاف،ون بزارنيبحث بكنن و موضوع را درم

  ...ن تورم خوب فشارش اول از همه رو قشر آارگرهيا. د بكشهيرا با...  و ی گران،مسكن

  

 
ن با کارگرایانجمن همبستگ  

١٣٨٦ دی١٩چهارشنبه نسرين رحيمی در    


