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  "کارگران چينی اشکان چکی از مشکالتوگوشه ک"ارگريک زن کمصاحبه با 

 
   ١٣٨٧م مرداد شش ستيبشنبه                                                                                          ر خبرانيآژانس ا

                                                              
 اززنان یكيران خبر با يمصاحبه خبرنگار آژانس ا

  اشكانینيشاغل درآارخانه چ
در آارخانه  ده موجود ي از مشكالت عدیافتيدر اخبار پی  در

آژانس ايران  خبرنگار، آارگران اين آارخانه و ينی اشكان چ

 ، ا يكی ازآارگران زن اين آارخانهب  یبه ا مصاحیطخبردر

:ح آردي تشر نگونهي ا،از قول اين آارگر ،موجود را مشكالت   

م آه در قسمت اشكان هست  ینيآارگران آارخانه چمن يكی از

 ی از رو،مت وجود دارد ولی به دليل مشكالتن قسي آه در ایادي زی آار و گرمایني به رغم سنگ،زدن لعاب آار ميكنم

.كنمين موارد را تحمل مي ایبار تماماج  

با ي تقر،شده اند یمه هستند و نه گروه بندي آارگران نه ب،ازجمله اينكه، خانه فشار زيادی روی آارگران استن آاريدر ا

ای آارگران طرف آارخانه برميكنيم ولی هيچ گونه خدماتی ازساعت آار ١٢ روزانه ، ماه است آه حقوق نگرفته ايم١٠

 به ،اختصاص داده نشده است و آمدی  رفت س ي سرو گونهچيآارگران ه  تردد یبرا، ازجمله ،رفته نمی شوددر نظر گ

 مثال من ،دهند خود اختصاص  ماشين  ت و آرايه حقوق را ماهانه به ترددادی ازاي آه آارگران مجبورند بخش زیطور

. دهمین ميه ماشي تومان آرا١٣٠٠ یروز  

: ادامه داد، موجودی اقتصادیرهاان فشاين آارگر ضمن بيا  

، تومان است  هزار١٠٠ه خانه آه ماهانه ينه سه بچه و آراين هزي تام،ك خانواده را برعهده دارمينه ين هزيمن خودم تام

 ی ول، تا صبح آار آردمی اضافه آاریش براي مثال چند روز پ،مين اين هزينه چند شيفته آار آنم تاین ناچارم برايبنابرا

در من شده و به ، روحی بيماری های  جسمی و انواع  گی ن موضوع باعث فرسودي ا،ميرو ندارياز به نيها گفتند ندر انت

حتی ، تحمل اين درد برايم غيرممكن شده است ،آنجايی آه بيماری صرع هم دارم از ،هستم یت بديوضعلحاظ جسمی در

.م را هم ندارميد داروهايتوان خر، به دليل نداشتن بيمه   

: خود گفتین زن جوان آارگر در ادامه صحبت هايا   

هنوز  ،هم تقبل آنم آل خانواده ام را ی نه هايد هزي آه بايی از آنجا،ل سن دارم و به دليل همين مشكالت چهار سایمن س

 ی ناشیحبا استرس وفشار روهر روز ،هيچ اميدی هم به آينده ندارم ،هيچ تصويری از آينده خود ندارم ،ازدواج نكرده ام

ی كيبا ي تقر،ن حرآت ميكنم تا به آارخانه برسمشهرك جانبازااز ،تنها، صبح زود, شوميدار مين مشكالت از خواب بياز ا

خانه حرآت  زود آه برای آمدن به آارخانه ازروز صبح هر، اين است آه اتفاقی برای من نيفتد ثابت مادرم یهاازنگراني
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...ه فاطمه زهراسپردمت ب: د يگوي میكنم با نگرانيم   

 هزارتومان ٣٠٠ ماهانه یبدبخت مشكالت را ازچه آسی بايد بگيريم؟ با هزارنيجواب اآخر ،نمی دانم آينده من چه ميشود

 ن مشكالت استي تریاصلمشكل اجاره خانه يكی از ،اهها پرداخت آن به تاخيرمی افتداوقات هم مآه اآثر ،حقوق ميگيرم

. بايد در خيابان چادر بزنيم، ن درآمدي فكر آنم با ا،نمی دانم امسال ديگر آجا برويم ،روديساالنه اجاره خانه ها باال م ،

.ن قسط هم دارمي عالوه بر ا،ه است آه من آرايه خانه نداده اماالن نه ما   

...دي دیك مين مشكالت مارا از نزدي آمد ایك نفر ميآاش    

:گفتين آارخانه بود آه ميه در ايك مهندس از ترآي ، آار آردمیگريدر آارخانه دك سال رفتم يبا يتقر  

. سوزدیران مي ای بچه هایمن دلم برا   

 ،بعد هم، بيمه شان حل باشد، خوابشان حل باشد، د آبشان حل باشدي با،آيه تا طرح می زنند و آار ميكنند تریچرا بچه ها

بزنند و اين ميزان آم پول  د جان بكنند و طرح يران باي جوانان ایرند وليفته بگ دو هی هزار تومان ط ۵٠٠ون و يليك مي

.رندي گی ها میه اي آه ترآيیايمزاآنهم بدون هيچ آدام از ،بگيرند   

اد ير زيو م ن همه مرگ يو ا  ها بدبخت باشند یرانيد اين قدر بايچرا ا. ر داشته باشديد فقين همه نفت دارد نبايران آه ايا

...سوزديد واقعا دلم مباش   

  : خود پرداخت و ادامه دادیط دشوار زندگي از شرایگريان بخش دي سپس به ب،ين آارگر زنا

 یچ آس حتي هیطرفاز ،هرو برادرم هم بيماری صرع دارند خوا،ست و پدرم هم نمی تواند آار بكندض اياالن مادرم مر

ش بهانه آوردند ي چند وقت پ،يدهد ولی به هيچ آدام عمل نمی آندآارفرما وعده م ،ه حرفها و مشكالت ما گوش نمی دهدب

 مدتها  ما آه،حصيل آرده هستند بهتر آار ميكنندت سانس دارند وي آه لین آار افرادي اید و برايسانس داشته باشيد ليآه با

رون يببه ناچار ،داد امضا آنيدقرار برويد بيرون ود ي گفتند با،بود آارآرده بوديم وآاررا ياد گرفته بوديم اعتراض آرديم

آن جا همه پولهايشان را  در ،ت آردمي شكایران آل بودم آه آن جا هم به خاطر طرح طبقه بندي در شرآت ایآمدم و مدت

گفتند  ،كه به ديوان عدالت درتهران رفتمني تا ا،حل اختالف خواستند ،بعد تشخيص خواستند ،٢۵٠ من زدند یبراگرفتند و

د و ييايگر بيد  ماه ٦ گفتند ،گرفتن آن رفت  ی برادرم برای وقتی هزار تومان زدند ول٤۵٠م ي برا،زان بگيريدبايداز جانبا

.م و پول را ندادندي دهی ماه هم گفتند ما نم٦بعد از    

و پنجه نرم  است آه روزانه با آن دست یمشكالت ازین تازه گوشه آوچكي؟ اميد بكنيبا؟ چكارميد حرفمان را آجا بزنيما با

...ستيچ آس پاسخگو ني هیم وليكنيم   

"ميشان معذوريت مصاحبه شونده از بردن نام اي حفظ امنیبرا " 
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