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  ... از شرکت گزارش

 
١٣٨٧دهم شهريورنوزشنبه   سه                                                                               کارگرکي از ینامه ا     

 
 

 تاسيس شده است، اين نوشته تاآيد آمارگونه  ١٣۵۵ تا ١٣۵٠داد در بين سال هایآارخانه ای آه از آن گزارش خواهيم 

ما معتقديم نگاه آماری به محيط های . ژه بر روی نيروی انسانی تاآيد دارد بر وضعيت گذشته و حال آارخانه دارد به وي

ن توازن قوا در محيط های آار آار می تواند ما را بر چگونگی توليد، وضعيت آارگران در گذشته و حال و در آل ميزا

اين نگاه در آارخانه های بزرگ و آوچك دقت تحليل ها را از وضعيت جنبش آارگری باال خواهد . را مشخص می آند

 بوده و تعداد ١٣٤٠تاريخ تاسيس اين آارخانه در سال . و مبارزات آارگری را به لحاظ عملی ارتقا خواهد بخشيد. برد

 نفر بوده و نوع مالكيت بعد از انقالب تحت پوشش وزارت صنايع سنگين سازمان گسترش ٢٠آارگران در سال تاسيس 

 ۵٧ميزان مشارآت آارگران در سال . بانك های مختلف و هم اآنون حدود يك سال است آه آامال خصوصی شده است

ش ماه آارخانه تحت مراقبت ها در آمده است و حدود شآارگران به آنترل آن ارخانه توسط فعال بوده است به شكلی آه آ  

.جز اولين آارخانه هايی بوده است آه شوراهای آارگری در آن شكل گرفته است. و تحت آنترل آارگران بوده است  

بايد به اتفاقات و . نشانگر بسياری از واقعيت های تلخ می باشد نگاه آماری به اين آارخانه قبل و بعد از خصوصی شدن   

. شدن نگاه موشكافانه بيندازيمتغييرات بعد از خصوصی  

اعمال سيستم مديريتی به شكل باند و دسته، پرداخت آآورد به شكل انتخابی و فقط برای سرپرستان نورچشمی مديريت، 

قائم مقام مدير عامل شرآت را در . گم شدن اصول آاری و قوانين مصوبه آاری در آشاآش و تضاد بين مديران است

تغذيه مالی بساز و بفروشی خارج از شرآت و به نوعی آارهای شخصی اش و تمام امكانات واقع قلكی می داند جهت 

قابل ذآر است مديريت اين آارخانه از طبقه آارگر بوده و با دغدغه های زندگی . مالی تحت شعاع همين مساله می باشد

  سفانه تحصيل خود را فراهم نموده ولی متایآارگری تمام هزينه  بوده و بنا به ادعای خود با   آشنا  يك آارگر از نزديك

.پايگاه طبقاتی خود را فراموش آرده است  

 موقت آار، قراردادها در شرف به آارگيری آارگر بسته نمی شود بلكه آارگر به شكل آزمايش بودن بدون قراردادهای

آارگری در ماه های اخير شده آه اين مساله باعث شدن قطع شدن پای (لباس آار و آفش ايمنی مشغول به آار می شود

 شامل يك برگ می باشد آه اين نوع قرارداد قبال به رارداد روز قراردادی با او بسته می شود ق١۵ يا ١٠بعد ) است 

هم برای (به غير از دست مزد و شرايط آار و مدت قرارداد آه يك ماهه می باشد .  برگی منعقد می گرديد٣صورت 

ته دست مزد برای آارگر ساده و متخصص يكسان می باشد و بعد تمام مفاد آن يك طرفه به الب) آارگران ساده و مشخص

 ١۵ روز روزمزد قرارداد يك ماهه به احتساب ١۵حداقل حقوق برای آارگران فنی و ساده بعد از . نفع آارفرما است

هر آارگری . ه باقی مانده است روز ديگر از قرارداد يك ماه١۵روزه می باشد آه عمال وقتی قرارداد بسته می شود 

در خط های .  روز بعدی برايش قرارداد بعدی تمديد شود١۵ تاتالش می آند خود را آامال با شرايط آارفرما وفق دهد 
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توليد شرايط به گونه ای است آه جدا از مهارت فنی هر آاری آه از نظافت سالن ها گرفته تا تميز آاری و جوشكاری و 

مشاغل به طبقه شغلی خود   توضيح است طبق قانون آار و طبقه بندی  بايد انجام دهد الزم به  غيره آهنگری و مونتاژ و  

.انجام وظيفه می نمايد  

 از چند قرارداد يك ساله آن از شرايط آاری آارگر راضی بودند يعنی اين آه هميشه اضافه آار باشد تعطيالت بعد

 شب هر شب حتی اگر زير برف و باران همه باشد در ١٠ياز تا هميشه وقتی جمعه ها سر آار باشد در صورت ن

صورت نياز شب تا صبح نيز آار آند اعتراض نكند استراحت حين آار نداشته باشد دير نيايد از سر نهار و صبحانه به 

  بعد از ظهر می باشد۵/٤ صبح تا٧ ماهه بسته می شود ساعت آار از ٢رعايت شود قرارداد ... موقع برگردد و

 بعد از ظهر اضافه آاری اجباری ميباشد آه ۵/٧ تا۵/٤ در آارخانه حاضر می شود ساعت ٧سرويس صبح يك ربع به 

وقت صبحانه يك ربع از وقت خود آارگران است و ساعات نهار نيم ساعت عمال با تعداد .  ميكندت حرآ١۵/٧سرويس 

عدازظهر حق نوشيدن يك ليوان چای را دارند آه از صبح و ب.  دقيقه ميرسد١۵آارگران و صف ايستادن وقت نهار به 

سرويس .  سكوت گذاشته شده استفعالطرف آارفرما تهديد به قطع شدن آه با اعتراضات آارفرمايان رسمی و قديمی 

به شكلی آه بعضی . های اياب و ذهاب به دست پيمانكار اداره می شود آه مسير نسبت به قبل محدودتر گشته است

 ی آورس بايد با آرايه خود بر سر آار حاضر شوند سرويس ها نيز در آستانه ٣ تا ١جز مسير سرويس آارگرها به 

 آارگران قديمی و رسمی فعال دست و پا شكسته برقرار می باشند نهار و صبحانه بعد از تجمع شدن بودند آه با مقاوم

به خاطر .  غذا تغيير پيدا گشته استخصوصی شدن به دست پيمان آار محول گشته است آه هم آيفيت و هم آميت

 گرفت آه موجب رتواگذاری به پيمان آار اعتراضات گسترده بصورت تحصن توسط آارگران قديمی و قراردادی صو

تعطيالت رسمی به شكل اضافه آار عادی . تغييرات در آيفيت و آميت غذا شد آه اين آشمكش همچنان ادامه دارد

 محاسبه تعطيالت ساليانه به شكلی بسيار مبهم برای آارگران قراردادی محاسبه می شود در چگونگی. پرداخت می شود

در صورت اين آه آارگران نخواهند اضافه  .  پرداخت نمی شودرگرانآا صورت اخراج زير يك سال سابقه سنوات به   

.ت خارج شوندآاری بمانند بايد حتما برگه مرخصی از سرپرست واحد را داشته تا بتواند از شرآ  

تعاونی مصرف (  اعتراض و نوشتن طومار برای انتخابات شورای اسالمی برای وضعيت تشكل های آارگری با

آارگران، تعاونی مسكن آارگران و شورای اسالمی آار و آه قبل از خصوصی شدن به شكل فعال بوده و اآنون همه 

 مديريت آارخانه و آشمكش های فراوان هنوز عتار آه با ممانآه با طومارنويسی و نامه به اداره آ) نيمه فعال هستند 

اعتراضات شفايی به صورت اعتراض برای تغيير مديريت . مسئله شورای اسالمی آار به شكل تعليق در آمده است

آشپزخانه و رستوران به پيمان آاری در نهار خوری به شكل نخوردن غذا، اعتراض برای برقراری سرويس ها آه 

  در مناطق آرج و شهرك های حاشيه آن، اسالمشهر، شهريار، قلعه حسن خان، فرديس و حاشيهن تعداد آارگرابيشترين

. صورت گرفته استی توسط آارگران رسمشتري و بی باشد به شكل شفاهیتهران م    

   آارو مفاد آن با شرايط فعلی آم آم از محيط آارخانه زدوده می شودقانون
 طرح طبقه بندی مشاغل به اجرا درآمده است و طی سال های طوالنی دستخوش ٦٤ حدود  اين آارخانه از سالدر

 نفر از آارگران قراردادی با تالش شورای اسالمی به ٨٠ حدود ١٣٧۵در سال . تغييرات خاص قرار گرفته است

ت آار بود اين استخدام رسمی شرآت درآمدند اين مصادف با ارائه بخشنامه قرارداداهای موقت آار از طرف وزار
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در سال های بعد ضريب بهای جدول . تعداد با استخدام رسمی تحت جداول طرح طبقه بندی مشاغل پذيرفته شدند

دستخوش تغيير گرديد آه باعث افزايش مختصر در حقوق ها و گرفتن مبلغی به عنوان عقب افتادگی توسط پرسنل 

داشتن آميته طبقه بندی مشاغل در .  طبقه بندی مشاغل می باشد مشاغل داشتن آميتهندیالزم داشتن طرح طبقه ب. گرديد

 مديران مختلف تالش آردند آه آئين نامه ٦٠دهه . اين آارخانه از طرف مديريت مستلزم داشتن آميته انظباطی است

لفت داليل مخا. انظباطی را در آارخانه پياده آنند در دوره های مختلف با مخالفت آارگران و شورای وقت گرديد

آارگران با داشتن آئين نامه انظباطی اين بود آه آار فرمايان در هراس بودند آه توسط اين آئين نامه و آميته مربوطه با 

ژه آارگران معترض و اخراج شده آنها گردد   تذآر و اخطارهای مختلف باعث خراب شدن پرونده های آارگران به وي

 انتخاب سرپرستان ويك نفر نماينده مديريت به انتخاب مدير عامل و  با يك نفر سرپرست بهیترآيب آميته انظباط

طبق تعريف قانون آار از سرپرست يعنی سرپرست نماينده قانونی . انتخاب يكنفر پرسنل به انتخاب پرسنل می باشد

. ل می گشت بر عليه آارگران شامیآارفرما می باشد يعنی اينكه در خوشبختانه ترين حالت اين ترآيب با دو نفر را

چونكه اعتراضات مداوم و هميشگی در رای بدست آوردن مطالبات در مقاطع مختلف در آارخانه دنبال می شد داشتن 

به همين خاطر طرح طبقه بندی مشاغل در . آميته انضباطی وضعيت آارگران را از نظر اخراج مورد تهديد قرار ميداد

قبل از خصوصی شدن شرآت نيز اين طرح به شكلی . ناقص اجرا شدگيرو دار آميته انظباطی در سايه قرار گرفت و 

با حاآميت بخش خصوصی و آم شدن ترآيب آارگران رسمی به عناوين مختلف به هيچ عنوان . بال استفاده مانده بود

ه  رسمی به عنوان راگرانو اين بحث به شكل خام بين آار. بحثی در مورد اين طراح از طرف آارفرما مطرح نمی شود

خصومت آارگران رسمی به مساله طرح طبقه بندی و شورای اسالمی آار و . آاری برای افزايش حقوق مطرح ميشود

بلكه آارفرمای جديد به هيچ عنوان حاضر به افزايش هيچ درصدی . سرويس و رستوران و ساعات آار و ختم نمی شود

ه آارگران رسمی تحت فشارهای جانبی يا بازخريد و اين بدان معناست آ. به عنوان دستمزد به آارگران رسمی نيست

و . شده و با مبلغ سنوات يك ماه در سال اخراج گردند و يا تسليم خود را به عنوان آارگران قراردادی با شرآت آار آنند

  مطالبات  برسرارفرماآ  وآارگران رسمی مقاومت بين  آشمكش و ناي. موفق بوده است تا حدودی  است آارفرمااين سي

.گذشته و امروز همچنان ادامه دارد  

طول تاريخ همواره سرمايه است آه حرف اول را می زند، زندگی می سازد، عشق می آفريند و تسهيالت فراهم می در

؟ گرديده اندته شدن اين سرمايه هاآرديم چه آسانی باعث فراهم و انباشفكرشود اما آيا هرگزقايی را سبب ميآند عزت و آ

 تفكر و انديشه و تحقيق در مورد عاملين فراهم شدن اين سرمايه ها را متهمگان بر اين امر واقفند آيا هرگز زحمسلما 

بهره زحمات خود بی فراوان ازوجود تالش بسيار معه ای همواره باجاهرعظيم آه در؟ آارگران اين قشر خود داده ايمبه  

 قرار مورد ستم وضع  ن بارتري به اسفهبلكه هموار ها نبوده انددولتجه نتي در ه داران وبهره اند نه تنها مورد توجه سرماي

.گرفته اند  

ندهي راه آۀمجل  

١٣٨٧ بهشتيسه شنبه دهم ارد  
 


