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   کارگر البرز دارو به جرم١٠

   کارگر بودن محاکمه و اخراج می شوند
 ماه هشتاد و پنجدوم دی                                                                                       نادر ملك پور: گزارش

  
 

  ! دانند گناهشان چيست وفردا بايد دفاع آنند؟ینم
  !اينجا مديران قانون را به تمسخر گرفته اند

  !!ومسئوالن نظاره گر هستند...
  

 ٧سه نفر خانم و ! از خود دفاع آنند دانند جرمشان چيست اما بايد   ی  آه نمیگناهكاران!  شوندی میاينان فردا دادگاه

جرم !  گويند آارگریبه اينان م! و حال اخراج شده اند قزوين آار آرده اند ی "البرز دارو" ساليان سال در! نفر آقا 

 یم! مت آرده آه آنان را اخراج آنده و  آمدهیسابقه اما مدير و با   هستندیرسم ! آارگرند  و اينكه  ان آار استآن

   .ها را آاهش دهند   خواهند هزينهیآه آارگران را بريزم بيرون آخر ماست گويد دستور 

 و  را مخل نظم شرآت آنان مدير!  و داغان   همه درب،مرد ميان سال نشسته اند و چهار جوان دو خانم   من  مقابل

 خط توليد ،برگردند ن آه اگر اينا!  آرده و از استاندار و مقامات استان قزوين استمداد طلبيده یترتيب شرآت معرف

 حق  مديری  شوم آقای متوجه م واقعا  آنند ی می آه خودشان را معرفیو زمان! ريزد  ی خوابد و شرآت به هم میم

  ...  دو خانم  و آنی و آبدارچی دونفرشان خدماتیدو نفر باغبان و يك!   داشته

از آارگران   تن ١١ - ١٠ه خبر اخراج بود آ مرداد ماه  ! یآارگر قرارداد  و دهها   داردی آارگر رسم٩٠شرآت 

ه ها باال هزين:    گويدیرو به آارگران آرده و م  مديريت با قدرت هر چه تمام  آرديم  قزوين را اعالم یالبرز دارو

  ! نفر ١٠اين    ! آندی را رو می آنيم و سريع ليست آارگران اخراجیهستند و بايد صرفه جوي

! ندگان خدا ب،دهند  ی میحل اختالف حكم به بازگشت آنان رانند و مراجع  آیها به اداره آار شكايت م  یاخراج

 ی می آنند و چه استقبالی روند و حكم خود را رو میست؛ با هزاران اميد به آارخانه م ایمنظورم آارگران اخراج

  !شوند؟  یآارگران به نمازخانه هدايت م! ونآند مديريت از حكم قان

 تشريف داشته   بايست در نمازخانهیاين آارگران م! از بخوانند نخير  اينكه نم نه!   بوده  حدود يك ماه آارشان همين

البرز " اينجا! ند چی چه؟ و اينكه قانون آيلويین متوجه شوند آه قدرت مديريت يعنباشند تا آنان و ساير آارگرا

 آار را  همين  در بيشتر واحدها  ه همان گونه آ، آندیدير است و قانون را مدير تفسير م حكم م، و حكم  "داروست

  !آنند  ی م

مگر شهر ! سرآارش   دو برگرد بگيرد  اخراج شود و حكم بازگشت بكاریاينكه آارگراز تر  زشت  یواقعا چه آار

   ی و اجازه نم  آنندی م  آارگر را در نمازخانه حبس١٠ه يكما!  خواست انجام دهدیهرت است آه هر آس هر آار

  

  



 آخر اينان گناه ،  ر با اينان ارتباط داشته باشند دهند آه آارگران ديگی اجازه نمی حت،بخورنددهند آه از جايشان تكان 

  !آرده اند و جرمشان سنگين است

 روز اخطار ١۵ فاصله  دوبار به  یبه آارگر خاط  تواند  یفرما م آار:   قانون آار آمده است در پيش نويس اصالح 

 دهند آه آقا و خانم ینشانند و يك روز در ميان اخطار م یا در نمازخانه م بدهد و سپس او را اخراج آند و اينجیآتب

و سرانجام به ! لطفا بنشينيد و نظم آارخانه را به هم نزنيد ؟!  دهيم یدم رعايت موازين آارخانه اخطار مبدليل ع... 

شوند و يكبار ديگر   یراج مها بار ديگر اخ  ی اخراج، مديريت ی صادره از سویليل عدم توجه آارگران به اخطارهاد

ار فقط ب   حل اختالف و اينیها   ديگر بازگشت بكار توسط هيات حل اختالف و باریها  شكايت به اداره آار و هيات

 بار چندم یشوند و سپس برا  ی ثانيه در محل آارخانه حاضر م٦٠٠ها   ی اين بار اخراجیآر!  دقيقه و نه بيشتر ١٠

  ...و! اخراج ؟

از گردند خط اگر اينان به آارخانه ب!  جماعت ی به مقامات استان آه ای نامه نگار،آند  ی عيب نمیحكم آارآار از م

ف  حل اختالی اتخاذ گردد آه هيات هایلطفا ترتيب!  دهيم یما ديگر تعهد ادامه فعاليت نم و آندیتوليد و مشكل پيدا م

  !   ها را صادر نكنند  یديگر حكم بازگشت به آار اخراج

ته  و چند هفی و من پنج شنبه روز  آورده اند ناه البرز پیبه خانه آارگر قزوين در شهر صنعتها   یو اين بار اخراج

محض اطالع   باشد  یگزارش  آوردم تا شايد خمير مايه یم  آاغذ ی گفتند بر رویپيش در آنارشان بودم و آنچه م

 و  آه در سال يكباری آورند؛ آارگرانیر سر آارگران موالن محترم آه بدانند در واحدها چه خبر است و چه بئمس

آخر ! آلمه را گفتم ببخشيد آه اين !  چندش آور، ايام ی و با ق-هفته آارگر - شوند یفقط آن يكبار عزيز دل همگان م

شش تحت پو" داروالبرز" اه آارگران چيست ؟ بگذريم گنی آيد عنوان آنم راستی آنند آه شرمم می میآاربا آارگر

 دهد و ظاهرا با  هزينه ها را آاهش،  ادامه فعاليت اين شرآتیبرا دارد آه  اد است و مديريت قصد  خرد١۵بنياد 

  !نامه هايش را آغاز آرده است اخراج آارگران بر

 مضطرب است و به  در حاليكه به شدت ، استی سن و سالش بيش از آن يك ی آه قدریدو خانم اخراج  از آن یيك

 بنشين خانه و حقوق ، شكايت نكن، آورند آه اقدام نكنیاز همه جا فشار م:  گويد ی ريزد میشك م صورت ایپهنا

 اين بذل و بخشش ، زنيدیحفظ بيت المال م اگر دم از،من گدا هستم آه صدقه بگيرم  مگر! ماهانه را بگيریو مزايا

گر قصد آاهش هزيينه ها را دارند چرا از ؟ ا   شودین خانه بنشيم و حقوق بگيرم مگر م دارد میها چه مفهوم

 یي گيرند و چرا جوانان را بيرون مآارگران شروع آردند و زورشان به مديران نرسيد آه ميليون ميليون حقوق م

  .  آورندیريزند و بازنشسته م

و پيش  اريم  آخر آبرو د، در نيامد و صدايمان  مانديم  رسنهسرپرست خانواده هستم در ماه رمضان گ:  گويدیاو م

رنگ گوشت و ميوه  چطور من منزلم يكماه رمضان ، نيست) ع  ( ی آنيم مگر رمضان ماه علی میمردم آبرودار

 یعرصه صنعت چه گناه  ما گرسنگان، زندیبند بند وجودمان مسئوالن فرياد م آنند آه عدالت در ینديد اما ادعا م

آخر من به عنوان يك زن ! نندد و انگ اخالل در آارخانه برما بز خبر از خدا اخراج آننی مدير بیآرده ايم آه عده ا

 ی است آه پول و پارتیآخر اين چه مملكت  !ام گرفته ام  ن  و مخل نظم واحدی  توانم انجام دهم آه حاال شورشیچه م

  ! باشدی البته اگر گوش شنواي،   زند و عدالت آخر استیحرف اول را م

 ديگر   سراغ،تند آه اگر شما را آنار بگذاريم  گفی خودشان م، دماغ آقايان شده ايمیما مو:    دهدی ادامه میو ديگر



  .  آردم آار به اينجاها آشيده شودی مديريت گفته آه فكر نم،  آارگران خواهيم رفت

 ها یم رسیمقاومت ما نبود مطمئن باشيد تمام سال سابقه آار دارند و اگر ٢۵ تا ١٠ یآارگران اخراج:    گويدیاو م

از اينان آه :  اين مطلب را بارها مديريت شرآت عنوان آرده و گفته، شرآت را اخراج آرده بودندی هایو قرارداد

  ...گر آارگران خواهم رفت وفارغ شوم؛ سراغ دي

ها را   ی گر چه مديريت او و ديگر اخراج، بينم ی را می و درماندگ اش مظلوميت   در چهره مآن   ی را نگاه میآن يك

!  صحبت آارگران نشسته ام و يك آلمه حرف نزدهید و ساعت پا! آرده استیمخل نظم و امنيت شرآت معرف

او باغبان شرآت است و .من دارد به یرام هر چند دقيقه يكبار نيم نگاه و آرام و آ،  آندیصرفا ديگران را نظاره م

  ! از اخالل گران یيك

 شايد  ! را هم گرفتيمی شورش نمرديم و عنوان ! باشد؟ی آيد آه شورشیآيا به اين بنده خدا م : گويدی میو آارگر

 را رفتم در رستوران ی يكماه، اين آه پيش مردم دست دراز نكنم  به خاطر حفظ آبرو و ! به آارمان بيايد؟یروز

  . خانواده را پرداخت آنمیآردم تا شندرغازحقوق بگيرم و خرجآار 

د و برنامه هايش را با قوت  آشی تازه می مديريت شرآت نفس،   روشن شودباور آنيد آه ا گر تكليف ما:  گويد یم

  ! آند ؟ی میاجراي

 من برنامه  ! شما آارگران اين قدر مشكل درست آنيد  آردمیفكر نم:    گفتیمدير شرآت م:  گويد ی میيك و آن 

 آارگران ی ما شده ايم ديوار دفاع دانيد آه منظورش از برنامه چيست؟یبرنامه ها عقب افتاده ام؛ مداشتم و حاال از

 اما برنامه دارد ،واند ساير آارگران را اخراج آند تی مدير نم، آه وضع اين طور باشدیشرآت و تا زمانشاغل در

  .  گروه گروه آارگران را اخراج آندآه

 را داده اند دست باال  ی و با سودده  به اين عظمت  شرآت اند   است آه پيش آوردهیآخر اين چه وضع:  گويد یاو م

  ! آنندی چيست و صرفا به منافع خود فكر مدانند توليد و صنعت  ی آه نمیآسان

 ی آنند آه خيلیت م اينان را حمايیشده اند و معلوم نيست آه چه آسانيك عده آارگر بخت برگشته اسير چند تا مدير 

 دانيم آه چه ی و خوب م  ما مديريم نيست   به هيچ آس مربوط،  گويندی ايستند و میوالن مئ مسیراحت رو در رو

خدا آخر ! والن در انتظار اوامر مديريت شرآت؟ئ و گويا مس والن نشسته ايمئما به اميد مس:  آند یاو اضافه م! آنيم 

  !اقبت ما را به خير آند و ع

  !؟   استیانتظار زياد خواهيم آواره شويم آيا ی خواهيم سرآارمان برگرديم نمیما م:  گويد یآن ميان م ازیو آارگر

  خواهند آارگران را اخراج آنند ی دارد آه می آنند آخر شرآت چه مشكلی می ما در فقر و فالآت زندگیخانواده ها

 ی دهند آه هر آاریچرا اجازه م.  آنند یوالن نظارت نمئ چرا مس، داردی است و فروش خوبیاينجا شرآت سودده

  .د آنند مگر ما گناه آرده ايم برخور...با آارگران بكنند و با ما مثل 

 !اميد آه حق به حق دار برسد گر چه شك دارم!  شوندیناه آرده اند و بايد فردا دادگاه گويا اينان گیآر

 

 نادر ملك پور: گزارش

ن آار ايرای خبرگزار-تهران  

  


