
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ک برراني ایکارخانه پشمبافگزارشی از وضعيت کارگران   
 

١٣٨٧هم آبان دجهشنبه                                                                                               ر خبرانيآژانس ا   
 

  
  ک برراني ایکارخانه پشمباف

  ! ماه است که حقوق خود را نگرفته اند۶ از شي که بیکارگران -

  !ند ادهي از هم پاشی مشکالت ماللي که به دليیخانوادها -

  ! و ازدواج عقب مانده اندلي از تحصی مشکالت ماللي که به دلیجوانان -

  ! تواند مثل دوستانش لباس بپوشدی که نمیجوان -

  !کنندي دراز نکنند کار می شخصی به سويی دست گدانکهي ای سخت کوش که برایمردم -

  !ستندي برخوردار نی امکانات رفاهني که از کوچکتريیخانواده ها -

 آن مغازه ها ی از جلوکشدي خجالت مگري گرفته است که دهي اش نسی محل زندگیمغازه ها ازی که به اندازه ایمرد -

  !کندعبور

  ! انددهي خوابمارستاني درگوشه بادي خاطر و فکر زیشاني که از پریمرد و زن -

   است آه حقوق آنها پرداخت نشدهیت آارگرانينها وضعيا … و

  دي بدهدي عرق صورتش خشک شود بانکهيحقوق کارگر را قبل از ا: وده محمد فرمحضرت

   ؟ دهندی شرکت را نمني چرا حقوق کارگران اپس

 به ی کنند مشکلی مشکل دست و پنجه نرم مني با االني برک استان گراني سال است که کارگران شرکت ا۶ حدود

 اعتراضات رغميعلکش اجتماع شده است وزحمت قشرني ای بزرگ برایکوچک که باعث به وجود آمدن مشکالتظاهر

  . کارگران حل نشده استني که صورت گرفته هنوز مشکل ايی هایريگيو پ

 از ی گره اچي مشکلشان در آنجا حل شود اما هدي شرکت به تهران رفته اند تا شاني بار است که کارگران ا٢٠ از شيب

  . دادندی تو خاليی هاديوعمشکلشان باز نشد و هر بار به آنها وعده و 

 دهي رفتند اما فای جمهوراستي به دفتر ر، و معادن رفتند عي به وزارت صنا، برک رفتندراني شرکت ای دفتر مرکزبه

  .ندي رود و کارگران تنهای نمشي جا پچي حرف کارگر هنکهيمثل ا.  نداشت که نداشتیا

 که کردندي رفتار می کارخانه با آنها به گونه اني و مسئولدندي خوابی مني زمی و پارک بر رواباني شب ها در خآنها

 شاني بودن هم زدند و برای شرکت به کارگران تهمت شورشني مسئولیحت.  کارگران بدهکارند نه طلب کاريیگو

  . ضد شورش آوردندسيپل

ندان دم بخت و دانشجو  که فرزی کرد چگونه کارگری زندگ، هزار تومان هم٣٠٠ ی شود با ماهی که نمی روزگاردر

 دي بادهندي که البته به او نمرديگي است که از کارخانه می حقوقدشي ندارد و تمام امیگري دی پشتوانه مالچيدارد و ه
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  ؟ کندیزندگ

  . کارگران را ساکت کنندی تا فقط کمدهندي هزار تومان م۵٠ اوقات یتومان و گاه هزار١٠٠ماه فقط  ۴  که هریحقوق

 ی کار از نظر شرعني که انيبا ا( شوند تا نزول کنند ی ندارند مجبور می پشتوانه مالچي که هیضاع کارگران اوني ابا

 ٣٠نكه شما اگر با بهره ي ایعني! شوديرد حالل مي صورت گیستم بانكيق سي اگر از طری مردم حرام است ولیبرا

افت ي درصد در٣٦ان با بهره ي از بانك پارس پول راني اگر همی حرام است ولیك نزولخور پول قرض آنيدرصد از 

 اشخاص یر آنند وليرود آه بلدند چگونه آن را تطهيب چند نفر رانت خوار مي به جیكين يچون ا!  حالل است یآن

 ندارند و نزول کردن بهتر گري دی آنها چاره ای ول،كنند ندارندير مين پولها را تطهي آه ايی از وردهای اطالعیعاد

  ی اوضاع بد مالني کنند اما با ایآنها نزول م.  مردمواري رفتن از د تا باالستا

 شودي برابر م٢ بعد از گذشت چند ما ، که نزول کرده اندی هزار تومان٣٠٠مبلغ .  نزول را بدهندی توانند قسط هاینم

  .شودي بدتر و بدتر مشاني وضع مالنطوريو هم

  ؟رندي گیک وام نم سوال به نظرتان برسد که چرا از بانني اديشا

 گري از دوست و آشنا پول قرض کرده اند که دی و به اندازه اشودي ضامن شان نمی در درجه اول کسنکهي ایبرا

 ی شوخی وام گرفتن از نزول کردن بدتر است و بانک با کسنکهيو مهمتر ا.  به آنها سالم کنندی حتکشنديخجالت م

  ا به آنهدهدي که پول نزول می کسديندارد شا

 به عنوان یونيلي م١٠ ی وام٨٣ مثال خود من در سال ستي نني اما بانک چندياي راه بی مهلت دهد و با آنها کمیکم

  و قرارداد هم بر اساس بازگرداندن   دارم یپرداخت ون يلي م١٧ان گرفتم آه تا آنون يپارس ر مسكن از بانك يتعم جعاله 

  ونيلي م١٦، ۵

 ١٠ون هم بابت محضر از رقم يليك مي آه ی ماه از اتمام قرارداد٧ با آنكه ی سال بوده ول۵ ی اصل و فرع طبابت

د بانك پارسان بهتر يحال شما حساب آن! رآرد بپردازميان ديگر بابت زيون ديلي م٤د ي آسر شده بود بایون پرداختيليم

به امروز کارگران تا . شرف دارد) یخصوص( آشوریآه البته سگ نزولخور بر نظام بانك! ك نزول خوريا ياست 

 . سال خود را طلب دارند۶ ی و بن کاال٨۶ سال یدي از عیمي ماه به همراه ن۵ کارخانه حقوق نيا

 است که لي دلنيبه ا.  پرداخت را ندارند يی کارخانه تواناني که مسئولستي نلي دلني پرداخت حقوق کارگران به اعدم

 .ستندي نليکارگران قا ی برای ارزشچيو ه.  خود را پر کنندبي جخواهنديم

 .ندا سال تحمل نکرده ۶ ی کارخانه طني که کارگران ای مشکالتچه

 

 


