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ترش - راني اکين الکترتجربه کارگرا  

 
  ١٣٨٧مرداد هم دنزاپه شنبسه                                                                             حقوق کارگر کانون مدافعان

                                                              
يگيری  با سالم و تشکر آيا می توانيد به ما بگوييد بعد از آخرين باری که کارگران برای پ-

مطالباتشان به تهران آمدند و به وزارت کار و صنايع مراجعه کردند، آالن وضعيت 

   کارگران و مطالباتشان در چه مرحله ای است؟

 توافق نامه ی   تهرانسيدگی خواهد شد وبعد از برگشت از در تهران قول دادند که مساله ر-

در توافق .  قبلی را منتفی می کردجديد ی از طريق نمايندگان امضا شد که مفاد توافق نامه

اما . زمينی به کارگران تعلق گرفت... نامه ی قبلی امده بود که سه ماه و نيم به هر کارگر تعلق بگيرد و بابت بازخريد و 

با اين توافقنامه ی جديد اين گونه نشد به اين معنا که زمين مستقيما به کارگران منتقل نشود، بلکه پول ناشی از فروش 

يعنی . مين با نظارت کار گروهی متشکل از نمايندگان استانداری، فرمانداری و اداره کار به کارگران پرداخت گرددز

  .زمين با نظارت نمايندگان کارگران فروخته و پول بين کارگران تقسيم شود

" قبال. منتفی شد"دند عمال تفکيک و تغيير کاربری و غيره دوندگی کرده بو  در واقع مسئله زمين که کارگران آنهمه برای

فروخته و سنوات سه ماه ونيمه پرداخت و مازاد نيز بين کارگران ...... قرار بر اين بود که زمين بعد از تغيير کاربری و

از طرف .تقسيم شود يعنی قرار بود اگر قيمت زمين اضافه بر مطالبات کارگران باشد، مازادش بين کارگران تقسيم شود

 در توافق نامه کارفرما متعهد شده بود ظرف ششماه به تعهدات خود    بود و٨٣ ی اوليه مربوط به سال ديگر توافق نامه

گونه است که مِسئله  تا حاال زمين چقدر گرانتر شده و ارزش پول پايين آمده حال چ٨٣ همه ميدانيم که از سال  عمل کند

.  ماه ونيم را هم نگرفتند  رر وزيان هم بگيرند همان سه کارگران به جای اينکه بابت تاخير ض و رفته ؟زمين به کنار

 ٨٦از اسفند . زمين را خود آن کار گروه دراختيار گرفت. کليه مزايا و مطالبات را کسر کردند محاسبات هم ارايه نشد

ين که  سال تاخير و ا٤يعنی با . پرداخت اين پول به صورت چند مرحله ای و تکه تکه نه يکجا به کارگران شروع شد

در واقع تنها کاری که انجام شد اين بود که فقط دوباره امدند و يک محاسبه ی . ارزش پول اين همه پايين آمده است

سنوات انجام دادند و معلوم نيست به چه دليل زمينی، که اين قدر کارگران برای تفکيک و تغيير کاربری آن وقت 

يعنی در حقيقت در اين ميان از کارگر . ه کردند به کارگران داده نشدگذاشتند، به تهران آمدند ، به استانداری مراجع

يک بار می . هيچ هم مشخص نيست زمين را چه کسی خريده و با چه شرايطی . استفاده شد برای تغيير کاربری زمين

ريدار متفاوتی را هر بار ما نام خ. گويند زمين يکباره فروخته شده و بار ديگر می گويند زمين تکه تکه فروخته می شود

  . سوال ما اين است که چرا گزارش شفافی از فروش زمين به کارگران داده نشده است. می شنويم

   هر کارگری چه ميزان دريافت کرده است؟-

نيم بدون مزايا حدود سه ماه و) دشان خيلی کم استکه تعدا(سال سابقه ١۵زير. کارگر متفاوت استابقه ی هر بسته به س-

رقم ها البته ريز. آن هم به اقساط. ومان تا ده ميليون ت٦چيزی بين ). بدون مزايا(سال حدود سه ماه و دو روز١۵الی و با
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ی به دوستانشان خودشان شفاه نهايتا کارگران.. بات ارايه نشدهمحاسريزيم چون اين مساله هم مشخص نيست ورا نمی دان

  . ی داده شود که کارگران بدانند اين مطالبات چگونه محاسبه شده است وجود ندارداين که ليست. گرفته اندگفته اند که چقدر

   فکر می کنيد چرا اين گونه عمل کردند؟ چرا در اين موارد شفاف عمل نمی کنند؟-

 ومتری  نقاط ضعفی وجود دارد وگرنه چرا کارگر نبايد بداند زمين به چه کسی يا کسانی فروخته شده"  حتما-

 نبود ومتعلق به کار گران نبود؟کارگران حق دارند گزارش شفاف و   تکه زمين برای سنوات کارگران آنچقدر؟مگر 

  .کتبی دراين مورد بخواهند

 سال ، ٤ به عنوان کارگری که سال ها در اين کارخانه کار کرده ايد و در همه اين مسايل شرکت داشتيد، آالن بعد از -

از و فرودهايی را که اين حرکت داشته ببينيد ، آن را چگونه جمع بندی می کنيد؟ چه از اين جايی که هستيد بخواهيد فر

   .کارهايی اگر کارگران می کردند آالن وضعيت بهتری داشتند

سنگر . دليلی نداشت کارگران کارخانه را واگذار کنند.  بزرگترين اشتباه واگذاری کارخانه قبل از دريافت مطالبات بود-

.  کارخانه بود، که انجا را هم فروختند  تعاونی بود که محل تجمع شان در اين مدت بعد از واگذاریدوم کارگران يک

حدود . (رقمی که بابت اين تعاونی به هر کارگر تعلق گرفت آنقدر نبود که ارزش داشته باشد، چنين کاری انجام شود

البته کارگران با .  اين صد هزار تومان نبودکارگری که چند ميليون سنوات طلب دارد، مساله اش)  هزار تومان١٠٠

االن نمايندگان به . اما قرار بود که بعد از گرفتن تمام مطالبات اين کار انجام شود . فروش تعاونی موافقت کرده بودند

  .دفتری در يک مسجد منتقل شده اند و عمال ديگر محلی برای تجمع کارگران وجود ندارد

  می توانيد دراين مورد بيشتر توضيح دهيد؟. ذاری کارخانه کرديد صحبت از اشتباه بودن واگ-

همان توافق نامه ای که در سازمان صنايع بين نمايندگان کارگران و خريداران با نظارت مسوالن استان انجام شد  در-

ی نمايندگان در نظر و محل ديگری برای ارتباطات کار. اين بند گنجانده شده بود که کارگران بايد کارخانه را ترک کنند

. وقتی شما مطالباتتان را دريافت نکرده ايد چرا بايد کارخانه را ترک کنيد. پذيرفتن اين بند اشتباه بزرگی بود. گرفته شود

اين . ماشين آالت را ببرند اموال آن از کارخانه خارج شود ونگذاشتنده ای راکه مدتها نگهداری کردند وآن هم کارخان

را خريده بود وقتی ماشين آالت آمده بود و آنچون خريدار به خاطر زمين و.  بودری بود که دست کارگرانتنها اهرم فشا

  . آن را تصرف کرده که ديگر دليلی ندارد دنبال پرداخت مطالبات ما باشد و کارگران نمی توانند امتيازات خود را بگيرند

بر کارگران گذشت را بگوييد کارگران چه مراحلی را طی کردند چه نآشود خالصه ای از برای اين که مطلب روشن تر-

  .و روند حوادث را از موقعی که کارگران فهميدند که کارخانه فروخته شده و يا تصميم به فروش آن دارند، توضيح دهيد

د می خواهيم  ماه، گفتن١٨ به مدت ٨٢ تا ٨٠بار اول از سال . کارگران طی چند مرحله به بيمه بيکاری منتقل شدند -

نه تنها شما دو باره سر کار .  هزار نفر را دارد٢ اين کارخانه توان جذب  به کارگران می گفتند. تغييرساختار بدهيم

 کارگران مرتبا  . پر کردند  حتا کارگران برای فرزندانشان فرم . بلکه فرزندان شما را هم استخدام می کنيم برمی گرديد

 با وعده و وعيدهايی که داده شد،   می شود؟  د از تمام شدن بيمه ی بيکاری وضعيت چهدغدغه اين را داشتند که بع

در حالی که شرکت . بعد از اينکه بيمه بيکاری تمام شد، کارگران برگشتند. فرستاده شدن به بيمه ی بيکاری را پذيرفتند

اما با .  خريدار دوست نداشت آنها برگردند. نفر فروخته شده بود٤ به   دماوند وسپس طی دو مرحله ابتدا به شرکت آتيه

  .شرايطی که آن موقع وجود داشت، نتوانست جلوی برگشت کارگران را بگيرد
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تجمعات آنها از زمانی دوباره شروع شد که خريداران برای اين که آنان را مجبور به بازخريد کنند، حکم های 

آنها را در شغل های پايين تری قرار می . ت فشار قرار گيردبرای آنکه کارگر تحقير شود و تح. غيرمنصفانه می دادند

اما بازهم اقدام خاصی . حقوق پرداخت نمی شد و کارهايی از اين قبيل . دفترچه های بيمه دير به دير تمديد می شد. دادند

. د برای کارگراناين هشداری بو. اقدام به تخريب يکی از سالن ها کردتا اين که خريدار. له صورت نگرفتدر اين مرح

همه ی اينها برای تصاحب زمين واقعی نيست و... تقال کارخانه و و انساختاربود که کارگران متوجه شدند تغييرآن موقع 

 جديد در خارج از شهر، منتقل شده  همچنين کارگرانی که به کارخانه.  بوده است و ماشين االت بسيار با ارزش کارخانه

طور که گفته نآو کارخانه قرار نيست . ظاهری استتوليدی که انجام می شد، يک توليد صوری و بودند متوجه شدند که 

  . تنها به اين دليل که به عنوان يک مرکز توليدی خريداری شده، می خواهند ظاهر را حفظ کنند. می شود بازگشايی شود

 کارخانه را در اختيار ٨٣ تا شهريور ٨٢فند از اس. کارگران وقتی اين را حس کردند، کارخانه را در اختيار گرفتند

و شب و روز از آن نگهداری می کردند و مانع . اما کارخانه در اختيار کارگران بود.البته توليدی انجام نمی شد. داشتند

در همين مقطع اشتباه ديگری صورت گرفت وآن اين بود که اجازه دادند اسناد . خروج اموال و ماشين آالت می شدند

کارفرما به بهانه ای نمايندگان را راضی به . ارک از کارخانه اصلی خارج و به شعبه جديد کارخانه منتقل شودومد

  .در طی اين مدت حقوق هم پرداخت نمی شد . اينکار کرده بود

  . يعنی تجمعاتشان را در آنجا برگزار می کردند-

اين هم نقطه . اما اين تجمعات پراکنده بود. داره کار هم در کارخانه تجمع می کردند و هم در جلوی استانداری و ا-

  . ضعف بزرگی بود

  :در مجموع می توان اشتباهات رااين گونه خالصه کرد

  . تمام مطالبات تحويل داده می شد  نبايد کارخانه قبل از دريافت

که اين زمين جهت سنوات وگرنه اظهار اين. طی توافق نامه اول بايد مالکيت زمين به نحوی به کارگران منتقل می شد

  کارگران است، در حاليکه سند آن همچنان به نام کارفرما است چه فايده ای دارد؟

  . نبايد تعاونی قبل از دريافت مطالبات فروخته می شد

و در هر مرحله گزارش .  نظارتی قوی بر نمايندگان خود داشته باشند و يک نکته بسيار مهم اينکه کارگران همواره بايد

    . بخواهند بی و شفافکت

   آيا کارگران يک تشکل مستقل مثل سنديکا، انجمن صنفی و يا شورا داشتند که بتواند کارشان را دنبال کند؟-

 همان شورای اسالمی بود که عملکرد بسيار بدی داشت و دور بعد هم که   خيردر دور اول اعزام به بيمه بيکاری،-

ی که مدت نمايندگی واختيارات و مِسوليت ها را مشخص کند، نبود و انتخابات انتخابات صورت گرفت، هيچ اساسنامه ا

  .هم به صورت کتبی صورت نگرفت

 برای کارگران داشت؟ يک تشکل مستقل مثل سنديکا يا شوراچگونه می تواند   نداشتن تشکل مستقل چه تبعات منفی-

  رسيدن کارگران به حقوقشان را تسهيل کند ؟

 تشکل مستقل اين است که بايد پاسخگو به کارگرانی که انتخابش کرده اند باشد و مسايل را از مهمترين مسئله در-

  . در فواصل معين گزارش ارايه نمايد.  اساسنامه داشته باشد . پنهان نکند و تصميماتش مبتنی بر نظرات جمع باشد آنها
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   آيا پيگيری مطالبات در تهران فايده ای برای کارگران داشت؟-

  . نوع پيگيری و انعکاس در حد خودش موثر است هر-

صورت گرفت؟ در ...  شکايت قانونی و پيگيری مطالبات از طريق طرح شکايت در وزارت کار و تامين اجتماعی و -

    چه زمانی انجام می شد بهتر بود؟

اداره کار ارايه شد وقبل از  خريداران به مدت شش ماه حقوق پرداخت نکردند، شکايت نامه هايی تنظيم وبه   زمانی که-

توقيف اموال بکشد، حقوق شش ماهه را پرداخت کردند و هنگام پرداخت متن از قبل " اينکه کار به صدور حکم واحيانا

کارگران بايد به متن هايی که برای تصفيه حساب يا گرفتن حقوق امضا . آماده شده ای را به کارگران دادند تا امضا کنند

  . ندمی کنند، دقت کن

  مفيد است؟  آيا داشتن وکيل-

. در مورد کارخانه ی ما که کارفرما تجربه داشت و از وکال و مشاورين بسيار قوی برخوردار بود. مفيد است"  مسلما-

  .اين مراحل را طی کرده اند"اما مفيدتر از وکيل، استفاده از تجارب کارخانجات ديگری است که قبال

کارخانه شما طی اين مدت انجام شد؟ و اين حمايت ها چه تاثيری در روند کار شما  چه حمايت هايی از کارگران -

   )حمايت نيروها و تشکل های کارگری ديگر و کارگران کارخانه های ديگر(داشت؟

اخبار در بعضی نشريات و همچنين سايت ها منعکس می شد و حمايت هايی نيز از جانب فعاالن و تشکل های کارگری 

  . اعالم می شد

با توجه به تجربه ای که داريد، چه . در انتها می دانيد که بسياری از کارخانه های ايران دچار اين سرنوشت شده اند -

فروش کارخانه، تعويق (آنها چگونه با اين قضايا. پيام يا رهنمودی به کارگران آن کارخانه ها و مراکز توليدی داريد

  بايد برخورد کنند؟....) دستمزدها و

  اشتن تشکل مستقل ونمايندگان مستقل وداشتن سيستم نظارتی قوی بر آنهاد.١

داشتن صندوقی مستقل که در شرايط سخت بتوانند به آن تکيه کنند و کارفرما نتواند از ضعف مالی و استيصال کارگر .٢

  سوء استفاده کند

  استفاده از تجارب ساير کارخانه ها.٣

  .حفظ وحدت وجلو گيری از پراکندگی.٤

با تشکر و با اميد به اين که کارگران بتوانند با اتحاد و حرکت هماهنگ و متحدانه ی خود جلوی اين گونه خصوصی 

   .سازی ها را که به تعطيلی واحدهای توليدی منجر می شود را بگيرند

  )٢راه آينده (مصاحبه با کارگران شرکت الکتريک ايران رشت
   

   ايستگاه ويال- صبح خيابان انقالب ١٠ ،ساعت ١/٦/٨۵ ۵چهارشنبه 

چه خبر : پرسم   می از خانمی. اند رو و سکوی ايستگاه اتوبوس، جمعيت زيادی از مـــردان و زنـــــان نشسته در پياده

حدود سه سال است که . ديشب وزارت صنايع بوديم. از شرکت الکتريک ايران ـ رشت. ايم از رشت آمده: گويد شده؟ می

  !اش وعده و وعيد همه. گوی ما نيست اند و کسی پاسخ کار کرده ز کار بیما را ا
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  : ی کارگران گفت نعمتی نماينده

خريداران چهار خانم .  از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد١٣٨٢ شرکت الکتريک ايران ـ رشت در سال -

اين .کت از ابتدا به صورت باندبازی بوده استکل واگذاری شر. هستند، همسران آقايان، کرباسچی، قبه و دو خانم ديگر

 تا به حال شرکت تعطيل ٨٢از سال . افراد که اهل توليد و کار نيستند؛ شرکت را تعطيل و کارگران را بيرون کردند

حدود سه سال است که هنوز اين مطالبات را پرداخت . ی مازاد، بازخريد کردند  کارگران را به بهانه٨٣از سال . است

بارها با مراجعه به تهران، وزارت صنايع، سازمان صنايع ملی، رياست جمهوری، مجلس و در داخل استان به . دنکردن

در تاريخ . مان چيزی پرداخت نشده است ، اما متاسفانه از مطالبات.سازمان صنايع استان، استانداری مراجعه کرديم

 که شرکت ايران  افرادی:  نمونه، اظهار داشتند اقای رييس جمهور، در سخنرانی خود در جمع کارگران١٠/٢/٨٥

الکتريک را گرفتند اهل کار نبودند و نتوانستند شرکت را پا برجا نگهدارند و قصد داريم اين شرکت را دوباره به بخش 

به رييس ای  دار گيالن نامه ، استان١١/۵/٨۵در تاريخ . گير کار شديم از تاريخ اين سخنرانی، ما پی. دولتی برگردانيم

ها شرکت را تعطيل کردند و به تعهدات خود عمل نکردند،  ی شما، به دليل اين که اين خانم جمهوری نوشتند که بنا به گفته

هايی که  گيری با پی. گذرد از ارسال اين نامه يک ماه می. خواهيم شرکت را به صاحب اصلی آن برگشت دهيد از شما می

تا راسا در وزارت . ايم، به همين دليل روز دوشنبه راهی تهران شديم ای نگرفته ه نتيجهدر تهران و در خود استان متاسفان

  .گير موضوع شويم صنايع پی

   چند نفر به تهران آمديد؟-

  . نفر، شصت نفر خانم و نود نفر از کارگران مرد به نمايندگی پانصد و چهل نفر از کارگران١۵٠حدود  -

ای که رياست جمهوری به وزير  قرار است نامه. شود  جواب قطعی داده نمی. ن هستيم االن حدود دو روز است در تهرا-

چنين مطالبات  و هم. صنايع دادند به صورت ويژه بررسی شود تا در آينده نزديک شرکت به دولت برگشت داده شود

البته اين پرداخت از محل . ای نزديک به کارگران پرداخت شود کارگران نيز که حدود پنج ميليارد و نيم است در آينده

  . فروش زمين شرکت انجام خواهد شد

هايی دادند ولی  قول. ای با مسئوالن داشتيم  جلسه٨ديشب ساعت .  دهند اش وعده و وعيد می همه: گويد  کارگر خانمی می-

. يم زيرمان بياندازيمحتا مقوا نداشت. ديشب توی خيابان خوابيديم: زن کارگر ديگری گفت. خورد  نمی مان آب ما که چشم

اين چه ظلمی است که ! اين شده وضع ما. ام کنم، حاال توی خيابان خوابيده به خدا توی خانه جلوی پدرم پايم را دراز نمی

. شود کاری خيلی از کارگران تمام شده بقيه هم به زودی تمام می ی بی بيمه. ايم خسته شده. سه سال است. کنند به ما می

  .ات ما را شش ماهه بدهند، شش ماه شده دو سال و نيم قرار بود مطالب

  شرکت را چند فروختند؟ -

  . يک ميليارد و هشتصد ميليون تومان به صورت اقساط پنج ساله  -

  تر از قيمت کارخانه است؟ طلب شما که بيش -

ظاهرا از طريق . انجام شدها بودند   اين خانم  در زمان وزارت جهانگيری که از آشنايان٨٢اين شرکت درسال : نعمتی 

خودشان در تهران . ای را که برای فروش گذاشته بودند اصال در رشت و در کارخانه ديده نشد مزايده، ولی آگهی مزايده

آالت در بيرون  هکتار زمين داخل شهر رشت و دو کارخانه ماشين١٢با توجه به اين که شرکت . اين معامله را کردند
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  .شهر دارد

  . ادامه دادکارگر ديگری 

  .تر از پنجاه ميليارد تومان قيمت زمين کارخانه است  بيش -

  .ها را از آلمان آورده بودند ماشين آالتی دارد که هنوز باز نشده، آن -

  آيا وکيل داريد؟ -

ی و جمهور به وزير صنايع و معادن اين شرکت بايد به دولت يا سازمان بازنشستگ طبق دستور رييس. نه، وکيل نداريم -

  .کشد  هفت ماهی طول می– شود که شش  يا صنايع ملی ايران بازگشت داده

  گيری کنيد؟   هايتان را پی توانيد از لحاظ حقوقی، خواسته  آيا اگر وکيل داشته باشيد بهتر نمی -

  .کشد  کار حقوقی طول می -

  مگر تا به حال کار شما دو سال و نيم طول نکشيده است؟  -

ترسه، رييس  دار ازش می استان. ترسند می) وکيل صاحبان شرکت(همه از آقای قبه. کند  قبول می کی وکالت ما را-

  آورد؟ آن وقت وکيل را به حساب می. آورد سازمان صنايع را به حساب نمی

  .نيدتوانيد بک شماها هم هيچ کاری نمی. هيچ کاری با من نتوانستند بکنند.  خودش گفت من شش ماه زندان اوين خوابيدم-

  .کند دانم خانم، پشتش به کجاها گرمه که اين طوری رفتار می نمی -

ولی اگر . توانيد يک ماه در سال بگيريد به ما گفتند اگر وکيل بگيريد و از لحاظ حقوقی، کارتان را دنبال کنيد تنها می -

  .اند دهحاال دو سال و نيم گذشته و هيچ ندا. توانيم سه ماه به شما بدهيم توافق کنيم، می

قرار بود شش .  شود تا بتوانند از محل فروش آن طلب ما را بدهند گويند برای فروش زمين بايد تغيير کاربری داده  می -

اند که زمين مال  نامه گفته سند زمين به نام شرکت است و طبق توافق. ماهه اين کار انجام شود و تفکيک صورت گيرد

  .شماست

  ه نام کارگران کنند؟توانند ب يعنی زمين را می -

ی کارگران بدهند تا آن را به فروش  ای که داشتيم، وکالت بالعزل به نماينده طبق صورت جلسه. به نام همه که نه -

 متر ١٥٨٣٧... با حذف حريم و کوچه و. متر زمين است٢٤٠٠٠. اند ولی زمين را هنوز به نام کارگران نزده. برساند

  .شود حدود چهار ميليارد  تومان است، می٢٣٥٠٠٠اند متری  ناسی که گذاشتهماند که قيمت کارش آن باقی می

  هر کس يه تکه زمين بردارد؟. شان تقسيم کنند شود همين زمين را بين کارگران به جای طلب نمی -

 متری ٣٠٠چون قطعات ...  ميليون و١٠خواهد، من  مثال اين آقا پنج ميليون می. کنه نميشه، چون طلب کارگرا فرق می -

  . نفر بايد يک قطعه را بردارند١٥است، حساب کرديم اگر بخواهيم اين کار را بکنيم، هر 

  حاال واقعا قيمت زمين همين مقدار است که کارشناسی شده است؟ -

  . هزار تومان است١٨٠-٢٠٠گويند قيمت واقعی بين متری  می!) ؟(نه کمتره، ارزان شده  -

  د ؟مان پس باز هم که طلب شما می -

  . شود وطبق قرارداد مابقی را بايد آقای قبه نقدا پرداخت کند  بله بقيه جزء طلب می -

  . تسويه حساب کرديم٨٣ی ما در پاييز  خواهند پرداخت کنند چون همه  می٨٣تازه سنوات راهم بر مبنای سال  -
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   . بگيريد٨٥ای سال تان را بر مبن  اگر وکيل بگيريد شايد بتوانيد کاری کنيد که سنوات -

کــــــارگرها . کند، پول هم نداريم تازه هيچ وکيلی وکالت ما را قبول نمی. شود با يک وکيل با آقای قبه درافتاد  نه نمی-

کردند، اگر از طريق حقوقی دنبال کنند طول  فکر می. شود شود، فردا حل می کردند امـــروز کارشان حــــل می فکر می

  .خواهد کشيد

  گيريد؟ کاری می بيمه بی  -

  . رسد  نفر هم تا پايان سال به اتمام می١٠٠شان تمام شده،  کاری  نفر بيمه بی٣٩٠ نفر حدود ۵٤٠از  -

  :گفتند ای می هر کدام جمله. خانم ديگری شروع به صحبت کرد و پس از آن ديگران 

شان تمام  کاری ی بی سانی هستند که مستاجرند، بيمهک. مان کردند خواست کار کنيم، ولی به اجبار بازنشسته  ما دلمان می-

  .  نفر اين شرايط را دارند٣٠٠ تا ٢٠٠. شان برای بازنشستگی پيش از موعد کم است ی کار يا سن شده، ولی سابقه

  .ی کار دارند  سال سابقه٢٠ اکثر کارگران شرکت، باالی -

  . در يک کالم حق زندگی را از ما گرفتند-

  .وسازی کارخانه را تخريب کردندی ن به بهانه -

  . گويند اش دروغ می همه -

  . کنند به تعهدات خودشان هم عمل نمی -

همه را . بخشی از کارخانه را بردند خارج از شهر. به عنوان تغيير ساختار کارخانه را به دو قسمت تقسيم کردند -

از اين طرف مواد اوليه بيايد، از آن طرف . اسبی شود خواستند توليد نعل  سال قبل بود که می٢٥طرح مال . متفرق کردند

  ...ولی. توليدات برود بيرون

  . خواستند کارخانه را ورشکسته کنند مديران قبلی می -

  يعنی شرکت ورشکسته نبود؟ -

به روی ولی آقای ق. خواستند کارخانه را ورشکسته کنند وآن وقت خودشان آن را بخرند تنها آنها می. نه، توليد داشتيم -

  .ها هم با صاحبان جديد اختالف دارند حاال اين. دست آنان زد

  . کار به شکايت کشيده -

  .دانيم که اختالف هست ولی می. گذرد شان چه می خبر نداريم بين -

 تمام پنج شنبه.  ساعت کار کشيدند١٢ ماه نگه داشتند روزی ١٨ نفر را ١٨٠کار کشيدند، .  ماه حقوق ندادند٨ آن سال  -

مان را دادند واز ما تعهد گرفتند که ديگه طلبی نداريم وتسويه حساب  افتاده ها بدون اضافه کار، بعد حقوق عقب وجمعه

ايد و کارگر  گويند شما چون تسويه حساب کرده رويم می حاال اين تعهد به ضرر ما شده وهرجا می. ايم با شرکت کرده

  ...رفرماست وشويد واختالف بين کارگر وکا شرکت محسوب نمی

  . کشه مان دادند، کار حقوقی طول می يک جای کار لنگه، فريب -

توانستند برگشت به کار بزنند وخودمان توليد را دوباره  نامه وتسويه حساب نبود، برای ما کارگرها می اگر اين تعهد -

  . شروع کنيم

  .  هدف اين بود که همه ما شرکت را ترک کنيم -
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ايم ولی آنها مواد مربوط به  ی مواد مربوط به ما را اجرا کرده شود، همه م يک طرفه اجرا میحتا اين تعهدنامه ه -

  .اند خودشان را اجرا نکرده

  .زدند هايشان را می آمدند و حرف يکی کارگران به نزد ما می  يکی-

  : گفت  آقايی می

ام قطع شده، يک پسر دارم که  کاری ی بی بيمه.  سال سن٤٩ی کاردارم و  سال سابقه٢٤. پارسال ديسک کمرعمل کردم -

  سربازه 

  .به خاطر همين مسايل شرکت مريض شدم، بيماری قلب گرفتم: گفت  خانمی می -

  ی کار داريد؟ چند سال داريد، چقدر سابقه -

کو و ها، جواب ا ها نسخه ببينيد اين. کارند  ساله، بی٢٢ و٢٠ی کار، دو تا بچه دارم   سال ســـابقه٢٨ سال و٤٧ -

  .هايشان باشند، مردند گوی خانوادهمالی که نتوانستند جواباثر فشارحتا دو سه نفراز کارگران ما در. است...سونوگرافی و

  مردند؟ يعنی چه؟ -

کار بود و پول نداشت نتوانست برود  اش دانشگاه قبول شد چون بی  سال داشت، بچه٤٥ همين آقای طاروردی حدود -

  .ومرددانشگاه سکته کرد 

  :خانم ديگری جلو آمد 

تونستيم  ماها می. اند کش خانواده ها هستند که خرج  تا از خانم١٠٠مثل من حدود .  خود من سرپرست خانواده هستم-

کار و عقد کرده،  دخترم فوق ديپلمه ، بی. ولی حاال وضع ما اين است. هامان تهيه کنيم ای برای بچه زندگی آبرومندانه

  . ی شوهر اش خــونه  تونم بفرستم نمی

 هزار تومان، چطوری با ٨٢با حقوق .  سال سن، تن به بازنشستگی پيش از موعد دادم٤٢ی کار و  سال سابقه٢٣با  -

  .تونستم بکنم کاری قطع شده بود، چه کار می ی بی بيمه. مجبور شدم. اين حقوق زندگی کنم، خودتان بگوييد

. کاری گرفتيم ی بی در دو مرحله بيمه. کاری گرفتيم ی بی ر، به اجبار رفتيم بيمه ما را بازخريد کردند به اجبا٨٣سال  -

  .کاری گرفتيم ی بی اين باعث شد که حقوق ما پايين آمد چون در دو مرحله بيمه. ٨٣، يکی سال ٨٠يکی سال 

  :خانم ديگری جلو آمد 

سه ميليون پول قرض گرفتم تا بتوانم   .دهيــــممير مــــاه ديگ٦ داشتم، گفتند طلب شما را  عروس کرده تا دخـــتر٢ -

  :خانم ديگر.رودتومان روی بدهی من ميهزار٩٠ماه هرزنند، رها زنگ میکا روز طلبهرحـــاال. دخترانم را عروس کنم

  . کاره، حقوق هم نداره  شوهرم بی -

  :دوستش گفت

  .رود را سرکار نمیگويند چ بگو که مريضه واز کار افتاده ، و گرنه می -

  .گيره  ام نيمه کاره است، وام به ما تعلق نمی خونه. تونه کار کنه  آره نمی -

   چرا؟ -

  .گويند شما حقوق نداريد، ناراحتا روحی، معده و قلب گرفتم می -

 ٢٧. انه ندارمخـــــ. شوهر ندارم. مانده دارم ی عقب يک بچه. ی کار داشتم  سال سابقه٢٧. ام کش خانواده من هم خرج -
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شان؟ چه قدر بياييم دم  کنيم، اينه حمايت سرپرست می گويند حمـــايت از زن بی می. سال توی کــــــارخانه جانم را گذاشتم

و ...و زن... زن . اند های ما کله گنده رسه چون طرف هيچ کس به داد ما نمی. بنشينيم، آخه خسته شديم... در استانداری و

  .برای رضای خدا هم که شده، بيايند حق وحقوق ما را بدهند. اند را خريدهکارخانه ... دختر

  :کرد گفت آقای ديگری که گوش می

  ها دادند؟  بوده، زندان بوده، مجرم بوده، چرا شرکت را به دست اين٢که اين آقا متهم رديف   مگر نه اين -

ها خونه را  توانی آن را خراب کنی، اين هی مگر میکه پولش را ند خانم، شما اگر يک خونه بخريد و تا قبل از اين -

  .اند، بدون اين که پول وطلب ما را بدهند روی سرما خراب کرده

  .ها بايسته جمهور همه جا رفته، چرا رشت نيامده، يعنی يکی نيست توی ايران که بتونه جلوی اين آقای رييس -

چون ديگه پول . حاال بايد بيايد بنشيند توی خونه. شتم فروختمهرچه دا.  ساله٢ کلی پول خرج کردم پسرم مهندس بشه،  -

های ما بايد  خودم مريضم پول دوا و دکتر هم ندارم اين طوره که بچه.  سال کار کردم٢٧. اش را بدهم ندارم که شهريه

  .ها ظالمند های خودشان درس بخوانند وهمه چيز داشته باشند؟ آن رفت نکنن و بچه درس نخونن، پيش

مدير کل اداره کار استان در آن زمان سر ما را کاله گذاشت و اون ... ترسند، آقای استاندار، فرماندار همه از قبه می -

های  نماينده. ترسند و جرات حرف زدن ندارند همه از قبه می... تعهد را از ما گرفت وگفت من خانواده شهيد هستم و

ای که حاجت  زاده امام: بعد از چند دفعه گفت. رفتيم پيش امام جمعه. گويند از دست ما خارجه اند می استان هم ضعيف

  .ديگر پيش من نياييد. توانم کاری کنم من نمی. غيرت است ندهد، بی

های  هنوز درددل! حرف؟اين هم شد. فروخته بودم زمين رابه حالزد تا اين حرف را نمیاگررييس جمهور: گويد قبه می -

  :در آخرين لحظات اين جمالت را هم گفتند، خسته و نااميد سوار اتوبوس شدند. وبوس آمدبسياری داشتند که ات

  ... های ديگه هم هستند و کارگران ديگه  بياييد ببينيد گيالن چه خبره، شرکت! خانم فقط شرکت ما که نيست -

  .های ما را بدون سانسورچاپ کنيد فکنيم حر خانم خواهش می  -

های مرکزی شهر   نفر از کارگران در خيابان٣٠٠ شهريور و اول مهر حدود ٣٠ و ٢٩روزهای به قرار اطالع در 

منظور ( استان  می کند... قبه : "کارگران شعار می دادند. دست به راهپيمايی زدند و به طرف استانداری حرکت کردند

 و چند تن از  بل استانداری تجمعپيمايی در مقا کارگران خشمگين پس از راه...  و  "کند حمايت می) استانداری

که ديگر جانش به لب رسيده و هر  يکی از آنها با خشم شرايط سخت زندگيش را گفت و اين. رانی کردند  سخن کارگران

شان را  کار شده يا به کارهای موقت مشغولند و يا انتظار مطالبات بسياری از کارگران بی. کاری ممکن است انجام دهد

 وعده   ای فرستادند و او در نهايت، مسئوالن استانداری نماينده. ند چرخ زندگی را دوباره به گردش درآورنددارند تا بتوان

 روز ١٥کارگران اعالم کردند که اگر .  روز وضعيت کارگران مشخص شود١٥ای تشکيل و در عرض  داد که جلسه

پيمايی و تجمع کارگران بودند با  دی که شاهد راه مردم زيا .شان پرداخت نشود اقدام ديگری خواهند کرد ديگر مطالبات

   .کردند و دوست داشتند کاری برای آنها انجام دهند دردی می آنها ابراز هم

  رارگکانون مدافعان حقوق ک

    ١٣٨٧سه شنبه پانزدهم مرداد 


