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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

م قی از فعاالن آارگریكي خبر با راني آژانس ای اختصاصیگفتگو  
 

١٣٨٧هم آبان دجهشنبه                                                                                               ر خبرانيآژانس ا   
 

 
رامون مشكالتيپ  یرگرن آاي از فعالیكيران خبر بايخبرنگارآژانس ا         

.گذردينظرتان م داشته است آه ازيیآارگران گفتگو   

 آارگران  یاعتراضات اصل ٨٧ سالیابتدااز:ران خبريآژانس اخبرنگار 

؟ بوده استیحول چه موضوعات   

  آه باعث ی موضوعاتیصورت محوربخواهم باگر ،دمت شماخ،باسالم  

 اشارهريز موارد م به يبگو شده را  یسال جار اعتراضات آارگران در

   :كنميم

   انهيعقب افتادن حقوق ماه. ١

  کاریني حقوق نسبت به سنگیکم. ٢

   کردن کارگرانمهي از باني کار فرمایاجتناب کردن برخ. ٣

   کوتاه مدتی قراردادیاستخدامها. ٤

  ی شغلتينداشتن امن. ۵

   نکردن سنوات و حق اوالدافتيدر. ٦

 یري بعضا آار به درگ،ن حول آن اعتراض و اعتصاب داشتند بود آه آارگراین موضوعاتي برشمرده عمده تردموار

   .ديكشيز مي نی انتظامیرويو ن

م ونقش ووزارت آار ي روبرو بوده ای دائما با اخبار و حوادث آارگریچرا در سال جار: ران خبريآژانس اخبرنگار

  ست؟ينرابطه چيدرا

دولت , ن حوادث است ي آارگران ازطرف آارگاهها وآارخانه ها عامل بروز ایمني به مسائل ای توجهی نظرمن ببه

 دي خری را برایالتي کند و تسهيی را شناساکنندي کارمی پنهاناتي را که از ترس ماليی تمام کارخانجات و کارگاههاديبا

   .چ رو انجام نشده استي تاآنون بهی آه به طور واقعستي آارنيا,  کارگران قرار دهداري در اختیمنيابزار و لوازم ا

ا ين بوده است يي نمودار آسب تخصص درمورد آارگران روبه پا،ري اخیسالهاا دريآ: ران خبريآژانس اخبرنگار

  ر؟ وچرا؟يخ

 یلها و به شغکشندي از کارگران ازآار دست میاري بسی شغلتي فراوان و نداشتن امنی مشکالت کارلي به دل- بله

  .گذاردي نمی رشد نمودار تخصص آارگران باقی برايیگر جاين دي آورند وای میکاذب رو

د چطوردسته ي آنی آارگران را به طورخالصه دسته بندید مشكالت اصلياگر بخواه: ران خبري آژانس اخبرنگار
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  ؟ديكني میبند

 :ر استين مشكل آارگران موارد زي تری نظرمن اصلبه

   کوتاه مدتیاداستخدام قرارد) ١

   نبودن حقوق نسبت به حجم کاریمکف) ٢

   در محل کاریمني ازاتيکمبود امکانات و تجه) ٣

   نکر دن حق اوالد و سنواتافتيدر ) ٤

   آنی و ذهاب و گرانابي اسيکمبود سرو) ۵

    کارخانه جاتی نکردن کارگران توسط برخمهيب) ٦

  ؟ چگونه بوده استی رابطه با مشكالت آارگران در سال جارعملكرد دولت در: ران خبري آژانس اخبرنگار

ا سه ساله به آارگران وآارگاهها وآارخانجات بوده ي دروغ دوی ودرحد دادن وعده هافي ضعاري دولت بسعملكرد

  .ن مشكالت برنداشته استي تاآنون دررفع ای مثبتیچ قدميوه

  نه ها چگونه بوده است؟ آارخایم ها رويآثار تحر: ران خبريآژانس اخبرنگار

 لطمه را نيشتري گذار بوده آه البته بري تاثاريم هابسين تحريشود ايه آنها از خارج وارد مي آه مواد اوليی هادرآارخانه

  .نديبي مصرف کننده ماني منيدرا

 در استان  زنان آارگریت شغليمان از وضعي براین سوال آميان و به عنوان آخريدرپا: ران خبري آژانس اخبرنگار

 :دييقم بگو

 درصد کمتر ٤٠ن حدود يانگيشود و به آارگران زن بطور ميزنان معادل مردان حقوق پرداخت نم ها به درآارخانه

 شرکت ني هزار تومان است زنان در ا٢٠٠ اگر حقوق مردان یمثال در شرکت. شوديازمردان آارگرحقوق پرداخت م

ازشان به پول يزنان آارگر زنان سرپرست خانوار هستند و ن ازیاري بس آهیحالدر .رنديگي هزار تومان حقوق م١٢٠

  .اد استيارزيبس

 

 (INA) ران خبري اآژانس
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