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  )1(شش نظرسنجی و گزارشی به جنبش 
  ع و ھمکاران.مھران

  ) مصاحبه ھای يک تا سه-بخش اول(

  

ه ی ئی در شش نظر سنج :مقدم ه در پ سمت حاوی سه مصاحبه (  ک ر ق سمت و ھ ارگران در  می) در دو ق ا ک د ب آي

يط سبت مح رايط ن ا ش اگون ب ارگری گون ای ک سبتًاھ ای ن خ ھ ا پاس ع ب شتر مواق ا در بي ف ام ورد ًا مختل سانی در م  يک

اه.  بنيادين در جنبش کارگری، به گفت و گو نشسته ايمئیفاکتورھا ا در تمامی اين کارگ ا در شھر رشت و ي  اطراف ھ

ران . آن ھستند ژه تھ ھنگامی که نتايج اين نظر سنجی را پيش از انتشار به چند فعال کارگری در شھرھای ديگر به وي

ه اوضاع  ھای مطرح شده در اين نظر سنجی نشان داديم، اظھار داشتند بسياری از واقعيت بيه ب ا کمی اختالف ش ا ب ھ

اه ارگران و کارگ ای  ک ا در جاھ ار آنھ ای محل ک شور استھ زارش از واقعيت می. ديگر ک ن گ ه و نقطه  اي د پاي توان

شتی ل از وضعيت معي اتی -عزيمتی باشد برای ھرگونه تحلي ارزات طبق اھی و سطح مب ارگران، سطح آگ صادی ک اقت

ا خو. پردازيم  تحليل خود از اين موارد نمیۀدر اينجا ما به ارائ. آنان  ه پرسش ھ ه به باور ما پاسخ ھای داده شده ب د ب

ی د و می زبانی صريح سخن م د گوين اب دھن ارگران بازت ان بخشی از ک ارزه را در مي اھی و مب د سطح آگ ن . توانن اي

 کارگر دست يابيم و ۀ تحليلی واقعی از شرايط موجود در طبقۀھا بايد برای ما کمکی باشد تا بر اين اساس به ارائ پاسخ

ار بک ک ود، س ای خ ر آن راھکارھ ی ب وانيم مبتن یِبت ه عين ر چ دھايمان را ھ دھا و نباي ق  و باي ر و دقي ف و  ت ر تعري ت

  .ريزی کنيم برنامه

ه، ساعات : ال شده است ؤ از ھمه چيز سًاھا تقريب در پرسش تمزد، وضعيت بيم وضعيت اقتصادی کارخانه، سطح دس

ھای  ردادی، شرکترسمی، قرا(ھا  کاری، مرخصی ھا، رضايت يا عدم رضايت کارگران، امنيت شغلی، نوع استخدام

ا ديگر بخش... )پيمانکاری و  ديگر و ب ا يک ارگران ب ه  ، ارتباط ک ارگران ب ارگری، چگونگی عکس العمل ک ھای ک

ار و يي تعۀ شان، ميزان آگاھی از نحو مطالبات جاری يا معوق ن ساالنه دستمزد، ميزان آگاھی از وجود شورايعالی ک

ار ارگران درب ات رياست جمھوری در سال  ۀآگاھی از ماھيت آن، موضع ک اھی از طرح حذف 88انتخاب ، سطح آگ

ه شکل ياران ذاری ت اط و تاثيرگ ا، ارتب اال ھ ای فع انهھ ارگری، رس ا ن ک انهئیھ ه رس يش از بقي ارگران ب ه ک ا   ک ا تماش ھ
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ی د  م ی( کنن اثير م شتر ت ان بي ه از آن د و در نتيج ل)گيرن ارگران و عم ش ک ار ، دان ان درب ارگرۀش انی ک ،  روز جھ

ارگران  ميزانِ آگاھی آنان از قطعنامه د ک ارگران، دي ی ک ين الملل سائل ب ِھای سراسری ساليان اخير، سطح اطالع از م

 درک لزوم اتحاد، ترکيب سنی، ًالھای موجود در محيط کارشان، ميزان اتحاد و يا اصو  تشکل کارگری، تشکلۀدربار

  ... جوان از تجارب پيشين و ِنسلی و ميزان آگاھی کارگرانۀ ترکيب جنسيتی، فاصل

ن ۀ در حد جامع–توان   میًاھا تقريب ھای داده شده به اين پرسش شود که با خواندن پاسخ مالحظه می  آماری مخاطب اي

بايد البته .  طبقاتی آنان آشنا شدۀ اقتصادی کارگران و سطح آگاھی و سطح مبارز-پروژه تا حدی به وضعيت معيشتی

ارگران  ھا و يا محيط از کارخانهتصريح کرد در بسياری  ن نظر سنجی، ک ورد بررسی در اي اری م مطابق (ِھای ک

  .تر بوده اند به نسبت، از وضعيت خود در مقايسه با ديگر کارگران راضی) گفته ھای پاسخ دھندگان

وده ارگری نب ال ک م دوس اين نکته را ھم بايد افزود که مصاحبه شوندگان، اگر خود، فع ا دست ک د ام ناان  و ئیتی و آش

  .اند ن کارگری داشتهھای فعاال  مداوم با فعاالن کارگری و يا حداقل يکی از تشکلًا نسبتارتباطی

اند ھا توسط دوستان ديگر می  اين گونه نظرسنجیۀادام اری رس ا در يک  الؤس. تواند ما را در تدقيق تحليل ھايمان ي ھ

اد ، توسط تن89 ]زئيپا[خزان در ًاگروھی و غالبکارِ  ه ايج ی چند ازدوستان و يا اعضای کميته ھماھنگی برای کمک ب

رده . ھای کارگری طرح و پرسيده شده است تشکل يش ب و از ميان دوستانی که اين کار مشترک را به کمک يکديگر پ

ا تاری نھ ب ويراس م ، اينجان ام دادهئیاي ه را انج ن مقدم زودن اي پاس از ھم. ام  و اف ا س ا سۀب تان و ب ن دوس پاس از  اي

رای سھولت در ئیبه دليل طوالنی بودن متن نھا .اند مصاحبه شوندگان برای فرصتی که به ما داده  ِ شش مصاحبه و ب

  .انتشار ، مصاحبه ھا را در دو قسمت ، که ھر قسمت شامل سه مصاحبه است منتشر می کنيم

  

  89 اسفند -ع و ھمکاران .مھران

........................................................................  

 

   کارخانه سبحان-1

  . وضعيت کنونی آن توضيح دھيدۀ دربارًاتان چيست؟ لطف ۀ اسم کارخان

د دارد350-370 اسم کارخانه داروسازی سبحان است که حدود - دس و کارمن ارگر و مھن م در .  ک داد کمی ھ يک تع

وان ًا خرداد بوده اما اخير15 پوشش بنياد ِ تحتًقبالکارخانه . دفتر تھران مستقر ھستند ه عن دادی ب  قبل از عيد چون تع

دًاند احتماالنمايندگی رھبريت آمده ری باش د تحت پوشش رھب وق.  اآلن باي م حق روردين ھ ل ف دری اضافه  اواي ا را ق ھ

د در اين کارخانه اغلب کارگر.  ھزار تومان50-60کردند حدود ه بع د ک شتًاھای قديمی بودن ا  بي ابقه 25رشان ب  سال س

راردادی 5 شدند و رفتند بيرون و فرزندانشان با پرداخت هبازنشست ه صورت ق  ميليون تومان از سنوات در کارخانه ب

د،يعنی ھمان شرايطی که پدرشان داشت. استخدام شدند .  را دارند اما از نظر حقوق حداقل دستمزد را دريافت می کنن

ه را اآلن شتر پرسنل کارخان یِبي شکيل م د  نيروھای جوان ت اه ب. دھن ان م ل از پاي ا دو روز قب وق کارگرھ ه ِاغلب حق

م اضافه . دھند  ھزار تومان می80 مورد ھم مزايای مختلفی حدود 8 الی 7رسد و سالی  شان می دست ار ھ د ب الی چن ِس

 ئیبندی يعنی جا ِه در بخش بستهکار اند ک  نفر کارگرھای پيمان20حدود . توليد کارخانه را بين کارگرھا پخش می کنند

  . کنند کنند کار می بندی می که داروھا را بسته

  ؟وضعيت بيمه چطور است -

  . ھمه بيمه ھستند-
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   نوع استخدام چيست، آيا ھمه استخدامی اند؟-

ا- ی اآلن شرکت نيروھ ه ول ه ن یئی ھم ه م اليانه است  ک رارداد س ه صورت ق رد ب رون ب. ِگي د بي ه رفتن ا ک ديمی ھ ا ق

  .ولی وقتی نيروھای متخصص می گيرند اغلب به صورت قرارداد ساليانه است. بندند شان قرارداد می فرزندان

    آيا اآلن مطالبه مشخصی که کارگرھا دنبالش باشند وجود دارد؟-

  . نه مطالبه مشخصی ندارند-

  ......له ایأای ، مس  حقوق عقب مانده-

  . از لحاظ کاری کارخانه کار می کند و توليد ھم دارد. ا می دھدشرکت ھمه چيز ر. نه ھمه چيز عالی است

   آيا تشکل کارگری در کارخانه وجود دارد؟-

تعفا.  کارگرھا وجود داشت يعنی شورا بودهۀ قبال به صورت نمايند- د، آن شورا اس ديريت جدي ا م ه .  دادءبعد ب ی ب حت

رونھای قديمی بودالھی شان بود و از حزب يکی که بيخ دماغ م رفت بي ه آن شخص ھ د ک او ھر .  پول ھنگفتی داده ش

ع خودش می خواست کارگران را جمع می وقت دلش می ه نف افع ب ه من م ک زی  ِکرد اما ھر وقت ھ ه چي اری ب د ک چرخي

  .نداشت

   کارگرھا لزوم و ضرورت تشکيل تشکل را قبول دارند؟-

ه رِ کار ھم آمد برای تشکيل شورای اسالۀ ادارۀ حتی نمايند- شدند ک ه أِمی ولی نصف کارگران ھم حاضر ن د ک ی بدھن

  خواھند يا نه؟ ِآيا شورای کارگری می

  خواستند يا نه؟  آيا تشکل بھتری می-

تهۀ نمايند- ما ھر خواس ه ش ود ک ه ب ما می ِ کارگران از قول مديريت شرکت گفت ه ش د ب ما  ای داري ه ش ولی ک م، آن پ دھ

رد  شروع کرد و چند نفر را به عنوان نماينده دستدھم و خودش خواھيد من به شما می می ين سرپرست. چين ک ا و  ب ھ

ار ۀ آنھا را به عنوان نمايند. کنند ھايش را رد نمی  که باالخره می دانست حرفئیکارگرھا کارگران که از نظر اداره ک

  . گذارد ولی اآلن به آنھا ھم وقعی نمی. ھم قانونی بوده، انتخاب کرد

  اند؟ ی ندادند دنبال شورای ديگری بودهأ شورای اسالمی ر شايد اگر  به-

  . نيستندئی نه دنبال چنين چيزھا-

شکل- ما از ت اران ش ا ھمک دافعان و شورای   آي انون م ه آزاد، ک ری، اتحادي ه پيگي اھنگی، کميت ه ھم ل کميت ائی مث ھ

  اند؟ ھمکاری چيزی شنيده

ال ال می کنيم يا صحبت میؤاش سدمان اغلب دربارهھای کارگری خو چيزی که اآلن در بخش. سفانهأ نه مت- شود فوتب

شد...  از ھر چيز ديگری به عنوان شورا و اتحاديه و نماينده و . است ده ن م دي واردی ھ د چون م ی . اطالعی ندارن ول

 حتا ر کرده و کارخانه ھم کامال سکوت بود و کسیيي سال پيش که وضع جامعه تغ7-8خوب با توجه به اين، نسبت به 

اط  م بحث خودشان را در ارتب ِاز دوست وھمکار حرفی نمی زد، اآلن بعد از انتخابات مثال سر ميز ناھار کارگرھا ھ ً

  .ِبا اوضاع جامعه دارند

  ِ شما با کارگران ديگر ارتباط دارند؟ۀ آيا کارگران کارخان-

  . فقط به صورت فاميلی و دوستی-

   خبر دارند؟88 و 89  آيا کارگران از دو تا قطعنامه کارگری-

ثال ھايشان می ھی از سرپرستگا.  خبری ندارند- د ًپرسم م ما در در چه ح د؟ در جواب می  کارگرھای ش د از  ان گوين

  .خبرندھمه چيز  بی
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   آيا از اول ماه مه روز جھانی کارگر آگاھی دارند؟-

ری از .  عنوان اول ماه مهدھد به  کنند و کارفرما يک پولی ھم به آنھا می  کارخانه را تعطيل می- ی ديگر کسی خب ول

  .چيزی ندارد

  افتد کارگرھای شما باخبر می شوند؟  آيا از اتفاقات کارگری که در سطح جھان اتفاق می-

ا- ا ج ه اصالئی ت ر دارم ن ن خب ه م ال دغدغ. ً ک ه جز فوتب دۀب ی اصال.  ديگری ندارن ری ًيعن انی را پيگي ار جھ  اخب

  .کنند نمی

ِگيرند حداقل حقوق وزارت کار است يا بيشتر؟ ی که می آيا دستمزد- ِ  

ا. گيرند  کارگرھای قديمی که بيشتر از حداقل دستمزد می- ه اضافه مزاي تمزد ب م حداقل دس د ھ ه ئیکارگرھای جدي  ک

ستان حدود ًمثال. شامل سود کارخانه است اه تاب  160-150 امروز فيش اين دفعه را که دادند به ھر کارگر برای سه م

  .رسد ھزار تومان می

  شود؟ ِ خوب متوسط حقوق ماھيانه چقدر می-

  . ھزار تومان400 حدود -

 اعتراضی را سازماندھی ًد، بحثی را راه بيندازيد، احتماالايد که حرکتی ايجاد کني  شخص شما تا حاال راھنمائی کرده-

  کنيد، يا ھر کار ديگری انجام دھيد؟

  .  نه تا حاال نه-

  ين کار را کرده؟ کسی ديگری ا-

  . نه-

  دانند؟  اين را میًکند کارگرھا اصال ن میيي ساالنه حداقل دستمزد را شورای عالی کار تع-

  .کند دانند که دولت حقوق را زياد می دانند که بعد از عيد، حاال شايد به عنوان شورای عالی کار ندانند، ولی می  می-

ی- ا م ا جر  آي ت ي ه ماھي ا چ سه ب ه جل د ک یدانن شکيل م انی ت ی ي سانی م ه ک ود ؟ و چ رای ش شينند و ب صميم  ن ان ت ش

  گيرند ؟ می

  .اند، چيزی در اين باره نمی دانند ی ھم که تازه شروع به کار کردهمخصوصا نسل جديد.  نه-

ذار باشند؟ چه نق دانند که می  میً  اصال- م تاثيرگ زايش دستمزد خودشان ھ ی اف شی ِتوانند در برابر چنين چيزی يعن

  شود؟ نشينند که ببينند چه می کنند؟ يا فقط منتظر میأ ايف

  . توانند تاثيرگذار باشند کنم که اعتقادی داشته باشند به اين که می  من فکر نمی-

  اند؟ ِ طرح ھدفمند کردن يارانه ھا بحث کردهۀ تا حاال دربار-

د و آن فر3گويند من شدم گروه  مثال می. اند اغلب فرم را پر کرده- روه ۀد ھم که نماين م گ در .  ھست3 مجلس است ھ

  .کل ديگر اعتقادی به اين قضيه ندارند

  ِھا، يعنی ھمان حذف کردن بخشی از سوبسيد؟ ِدانند که طرح ھدفمند کردن يارانه  آيا می-

  .شود ای را موجب می شان ملموس نيست که اين قضيه چه فاجعه اما ھنوز برای.  بله-

  که اين به اصطالح طرح، کالھبرداری است؟کنند   يعنی درک می-

  .شود  خوب در جامعه ھستند و اين احساس را دارند که وضع بدتر می-

ر آن ۀ ھمکاران شما دربار-  اعتراضاتی که بعد از انتخابات رياست جمھوری اتفاق افتاد، سوای رنگ و بوی حاکم ب

  کردند ؟ طور فکر می ِ، به طور کلی چه
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یئيأنژاد بودند و او را به نحوی ت ستم بودند با احمدی که با سيئیھا  آن- د د م ر. کردن ی اکث دًاول انی نبودن يچ جري ا ھ .  ب

ِور و سرشان به کار خودشا ور نه آن يعنی نه اين. موضع بودند يعنی بی ودِ ثال. ن ب ه م تند ک م نداش ی ھ ن ًتحليل د اي  بفھمن

وان ًاصالموضعی نداشتند . دعواھا دعواھای ما نيست وده. شد نمی عن ارگری در کارخان. بحث نب ان ک ی جري ا ۀول  م

ارگری 5ًمثال در يک بخش . طوری است که کارگرھا حتا نسبت به خودشان ھم اعتماد ندارند  نفری اگر حقوق يک ک

شان را  شان با ھم صميمانه نيست که حرف ھايشان و ارتباط يعنی حرف. افتند به جان يکديگر زياد شود آن جمع می ھاي

ود. شايد در حد خيلی خصوصی وجود داشته باشد.  ھم بگويندبه از ب داری ب . مگر در ھمان چند روزی که جو يک مق

م ، ديگر آن  بعد از آن حتی بين روشنفکرھا که بچه ستند ھ ھای تحصيلکرده، ليسانس و فوق ليسانس و  دکتر و اينھا ھ

  .ھا فراموش شده است بحث

   اتفاق خاص نيفتاد؟ يعنی بين کارگرھا  در اين دوره-

  . نه-

م- دار دارد  بين کارگرھائی که با شما ھ شتر طرف دام رسانه بي د ک  ، جمھوری اسالمی، فارسی BBC, VOA: کارن

  کنيد؟ شما چه برداشت می........ . وان، کومله، کارگر تی وی

ای ز ِدر سطح تحصيلکرده. دانم نمی. کنند  آنھا چيزی عنوان نمی- وق و مزاي یھا که حق ادی دريافت م ا ي د چيزھ  ئیکنن

دًمثال. ھست بش سبزی بودن شيدند.  اول جن ار ک م . االن ديگر کن انه ھ روه میVOAرس ين گ د  را ھم ھای  بخش. بينن

  .کنند کارگری عنوان نمی

دام يک   به طور واضح می- رای ک ا  ب ی کارگرھ سنجانی و کروب اتمی و رف توانيد تحليل بکنيد که از بين موسوی، خ

ه ممکن است بعضی شوند؟  يا احمدی نژاد را می  خاصی قائل میارجحيت م  پذيرند؟ البت ا ھ  موضعی نداشته ًاصالھ

  توانيد نظری بدھيد؟ ُبه طور عمومی نسبت به اين چھار پنج نفری که نام بردم می. باشند

  .کنند  نسبت به آن چھار پنج نفر نه ، اما احمدی نژاد را مسخره می-

  ھای ديگر را قبول دارند؟ که يکی از آن کنند يعنی اين سخره می احمدی نژاد را م-

  . نه-

شکل- ا ت اھنگی ي ه ھم ا کارگرھای کارخان  آيا اعضای کميت ه  ۀھای ديگر ب سبت ب ا را ن ه آنھ د ک اطی دارن  شما ارتب

  شان آگاه کنند ؟ مطالبات و حقوق

َا ببرم در کارخانه اما موقعيت من ھستم که بايد اين مسائل ر-   .ش را نديدمِ

  طور؟ اند، از لحاظ جنسيتی چه  ترکيبی که گقتيد بيشتر جوان-

  .اند بندی و اداری خانم ھای بسته در قسمت. ھای توليدی مرد ھستند در بخش.  بيشتر مرد ھستند-

  طور؟ ِ ساعات کار چه-

  .ھا ھم تعطيل است  پنجشنبه3:45 صبح تا 7 از -

  طور؟  اضافه کار چه-

  ھا مگر در بعضی بخش. ع شده اضافه کار قط-

   وقتی اضافه کار قطع شد کارگرھا ناراضی نبودند؟ يعنی ھمين دستمزد برايشان کافی بود؟-

بيمه ھم کامل پرداخت . ھا  خانمًمثالھا ھم راضی بودند  در بعضی قسمت. ھا ناراضی بودند اما اعتراضی نشد  بعضی-

  .می شود
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----------------------------------------------------------------------  

  

  کارخانه داروسازی گيالرانکو-2

   اسم کارخانه؟-

  . داروسازی گيالرانکو که مالکيت آن خصوصی است-

  طور است؟  کارگران چهۀ وضعيت بيم-

  .اند  ھمه بيمه-

  طور است؟  وضعيت استخدامی چه-

  .اند جز چند نفر بقيه قراردادی. ش کم استاد پرسنلچون تعد. اند ر که قديمیبه جز چند نف. اند  قراردادی-

   چه تعداد کارگر دارد؟-

  . تا47

  متوسط حقوق ماھيانه چقدر است؟

  . به باال350000 از -

  طور است؟  ترکيب جنسيتی چه-

  در قسمت بسته بندی و اداری چند خانم ھست اما بيشترشان آقا ھستند.  ھم آقا ھست، ھم خانم -

  طور است؟ درحال توليد؟يا ورشکستگی؟  از نظر مالی چه وضعيت کارخانه-

  . نه، وضعيت خوب است-

  طور است؟  ساعت کاری چه-

  .ھا ھم تعطيل است  ساعت در ھفته پنج شنبه44 و 4:30 تا 7 -

  دھند؟   آيا عالوه بر حقوق مزايا ھم می-

  . اين اعدادی که گفته شد با مزاياست-

  طور است؟  مرخصی چه-

   خيلی کم-

   معوقه يا درخواستی در حال حاضر وجود دارد؟ۀ آيا مطالب-

ن.  بعد از عيد که حقوق اين قدر زياد شدًااخير.  اعتراضی که نه- شتر از اي د بي ه باي تند ک اد داش ا اعتق ا  ولی کارگرھ ھ

  . تومن خيلی کم است 303. شد چون تورم خيلی زياد است می

   به چه نحوی اعتراض کردند؟-

  .کنند  در قسمت اداری با مدير مالی صحبت کردند، او ھم گفت دست من نيست باز ھم به ما اعالم می آمدند باال-

   بعد داستان اين جا تمام شد؟-

يش میۀشود در کارخان  نه بعد از ھر حقوقی که دوم ھر ماه واريز می- سائل پ ا يک سری م وق  م را حق ه چ د ک ا  آي ھ

  . اين مسائل ھستۀالبته در حد صحبت دربار. قسمت توليد ھستند که در ئیمخصوصا آنھا. قدر کم است اين

   تشکل يا انجمن صنفی در کارخانه داريد؟-

   کارگرھاۀ فقط نمايند-

  اند؟  يعنی کارگرھا از اين وضعيت راضی-
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م می جايش حرفه خيلی آدم آرامی است اما ب.  فردی که نماينده ھست کارگرھا خيلی قبولش دارند- ايش را ھ د ھ . زن

ه  آيد از ماسک يکبار مصرف گرفته تا تعطيلی يا اضافه ھر قضيه کوچکی که در توليد پيش می دير کارخان ا م اری ب ک

  .کند صحبت می

  گيرد؟  حق کارگر را می-

  . بله در بيشتر موارد-

  اند؟ اند يا چيزی درباره اش شنيده  فکر کردهًاصال يعنی کارگرھا به يک چيزی مثل تشکل -

  .ام ان نيستم و چيزی نشنيده من در جري-

   شرکت پيمانکاری در کارخانه نداريد؟-

  . نه-

  ؟  ارتباطی با کارگرھای کارخانه ھای ديگر داريد-

   بله ، مثال با سبحان، بھورزان و داروسازی ھای ديگر-

   برای چه ارتباط دارند؟ فاميلی؟-

ی از پۀچون کارخان.  ارتباط کاری - دهِ داروسازی کوچکی است خيل بحان آم ه س ه و اآلن رسنل باتجرب د در کارخان ان

  .دھند ولی در مورد بخش کارگری من اطالع ندارم خيلی از کارھا را انجام می

   درباره کميته ھماھنگی چيزی می دانند؟  -

سبت- ند و ن نيده باش ايد اسمش را ش ه  يکبار سرھمين قضيه اول ماه مه که بعد با دخالت پليس خيلی شلوغ شد بود ش  ب

  .آن انگيزه يا احساسی داشته باشند

   برگزار می شود؟  ھست؟ نيست؟ًاصال اول ماه مه -

  . دھند  سبحان پولی ھم میۀ اول ماه مه تعطيل است و مثل کارخان-

   جنبش ھای کارگری خبر دارند؟88-89 آيا کارگرھای شما از قطعنامه -

  .کنم خبر ندارند  فکر می-

  ه کارگرھا با خبر ھستند؟ از اخبار جھانی مربوط ب-

  .کنند زياد است  نگاه میVOA,BBC تعداد کسانی که -

   شما خودت ھيچوقت سعی کردی چيزی را پيش ببری ؟ حرکتی راه بيندازی حرفی ، اعتراضی؟-

دکن طوری فکر می فقط در اين حد که صحبت کنيم بيشتر متوجه شوم آنھا چه. ام نه   چون تازه به اين کارخانه رفته- . ن

ًد مسائل روز صحبت می کنيم که کاليا در مور. تا ھمين حد است هِ اه است 8اش   بايد اعتماد ايجاد کنم چون من ھم  م

  .که آنجا ھستم

   توسط شورای عالی کار افزايش دستمزد اتفاق می افتد؟]حوت[دانند اسفند ماه  آيا می-

راض303 گفتم که آن موقع که - ه شان در   تومان اعالم شد اعت الی کارخان سمت م ه ق د ک ود، فکر می کردن د ب چه ح

  .دانستند که قضيه دست کيست تواند کاری برايشان بکند نمی می

  شان ھست؟  بحثی بينًاصال ھدفمند کردن يارانه ھا ۀ دربار-

س ِ موقع ناھار يا صبحانه درمورد آن صحبت میًمثالدانند   چرا  بيشترشان می- ت و چه کنند، می دانند که جريانش چي

  .شود اجحافی دارد در حقشان می

  ِھای درون حکومت احمدی نژاد چه نظراتی دارند؟ ِ اعتراضات انتخابات و آدمۀ دربار-
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ون . کنند  خيلی ھايشان از احمدی نژاد در بخش کارگری متنفرند و مسائل مربوط به او را ھم دنبال می- ِچه در تلويزي

اور . شان بھتر بود آمد برای م فکر می کنند اگر موسوی میھا ھ و خيلی . BBC,VOAايران و چه در  ن ب ه اي يعنی ب

  .کند  خراب میvoa  و  bbc مثل ئیھا ايران را در بين رسانهۀاند که احمدی نژاد به عنوان يک فرد، چھر رسيده

   شما برای تشکل يابی تاثيری داشته؟ۀدر کارخان... ھائی مثل کميته ھماھنگی ، کميته پيگيری و   تشکل-

  . نه-

  طور است؟  وضعيت قراردادھا چه-

 11 ماھه ، 6 ماھه ، 3ممکن است . ُبستگی به معرف دارد. ِ قراردادھا بستگی به خود فردی دارد که قرار است بيايد-

  .ماھه و يک ساله باشد

  طور؟ داريد؟  يا يک ماھه چهءِ قرارداد سفيد امضا-

  . نه نداريم-

  اند؟  ھزار تومان ھم معترض400 آيا به حقوق -

سه  ِطوری سر وقت حقوق می گويد کدام کارخانه اين  مدير مالی کارخانه ھميشه می- دھد؟ اينجا را با جاھای ديگر مقاي

  .بايد راضی باشيد. کنيد

................................................................................................................................  

   کارخانه پارس خزر-3

  

  تان؟ۀاسم کارخان -

   شرکت صنعتی پارس خزر-

 ؟...ھای خصوصی است يا غير دولتی است يا  شما جزو کارخانهۀ کارخان-

 .يعنی کارگران ھم سھام دارند. ِی خاص ھست سھام دار.  نيمه خصوصی است-

  شما به چه شکلی است؟ۀکارخان وضعيت بيمه در -

ه می  کسانی که با خودِ کارخانه قرار داد می- د بيم د از مدت  بندن ه بع ه  شرکتی.  روز 45شوند، البت ستگی ب م ب ا ھ ھ

 .شرکت خدماتی مربوطه دارد

  نوع بيمه؟-

 .تکميلی ھم داريم. مين اجتماعیأ ت-

  نوع استخدام؟-

هِ برای خود من ًمثال.   قراردادی است- د شش ماھ ه و بع د سه ماھ ود ، بع ه ب اله . اول يک ماھ راردادم يک س اآلن ق

 .کنند  سال است که استخدام نمی20حدود . است

 ِ ولی کارگر استخدامی در شرکت داريد؟-

 .اند کسانی که از قبل از آن استخدام شده.  بله-

 ِ تعداد کارگران کارخانه چند نفر است؟-

 .   نفر500 حدود - 

 طور است؟  جنسيتی چه ترکيب-
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سمت  اند خصوصا در بخش ھا بيشتر مرد  در اکثر قسمت. اند  نفر خانم200 حدود - ا در ق د ام رد ان ه م ه ھم ھای فنی ک

 .ھا بيشترند مونتاژ خانم

  حداقل ميزان تحصيالت برای کارگران شرکت چيست؟-

  . ديپلم-

  شود؟ تا چه حد؟  کار رعايت می  شما استانداردھای ايمنیۀ آيا در کارخان-

ارگر ISO مثل ئیھا ھم به خاطر گواھی. کنند تمام اقالم ايمنی را رعايت می.  بله- ه اگر ک د ک ن فکر را دارن م اي  و ھ

  .آسيب ببيند خودشان بايد تاوان بدھند و درگير شوند

ا مطالب- الش باۀ آي ه طور مشخص دنب ا ب ه کارگرھ ود دارد ک ه وج و خاصی اآلن در کارخان ند؟ حق هش ای ،  ق معوق

 ...ای ، مشکلی هألمس

 .شود سر وقت حقوق و بن ھم داده می. خوشبختانه شرکت، حقوق را ھميشه شايد گاھی دو روز زودتر ھم داده.  نه-

 ... در کارخانه، تشکلی ھم داريد؟ شورای اسالمی، انجمن اسالمی -

 . شورای اسالمی کار داريم زير نظر کارفرما- 

 ورا رضايت دارند؟ کارگرھا از اين ش-

ا می نماينده. کنند ھمه اتفاق نظر دارند که آن ھا کاری نمی. کند ھا فرق نمی  برای خيلی- د ھا فقط يک سری مزاي . گيرن

انند. کارگران معتقدند بھتر از ھيچی است ا را برس ته م د حرف و خواس يش آم ا فرصتی پ ی ي . شايد اگر زمانی حرکت

 .کند شد به نماينده رجوع  میاگر ھم کسی وامی نياز داشته با

  تا حاال شده که شورا باعث شود کارگرھا مطالبه، يا حقی را بگيرند؟-

ن . آن ھم مثل ھر جای ديگر روابطی است.  به صورت فردی شايد اما به صورت جمعی نه- ه اي ستگی دارد ب ی ب يعن

 .ه نيستپس کمک برای ھم.  خوبی برقرار کندۀھا رابط که کسی بتواند با نماينده

ار  کارگرھا به اين نتيجه يا احساس رسيدهًاصال - ن قضيه ۀاند که بايد تشکل مستقل خودشان را داشته باشند؟ درب  اي

ا رسيده صحبت می ن ج ه اي ا ب د آي ار رضايت ندارن ه از شورای اسالمی ک ی حاال ک شکل  کنند؟ يعن ان ت ه خواھ د ک ان

 مستقل خودشان باشند؟

ده  کارگرھا چون جوان درصد95به نظر من .  نه- ه استخدام ش الی است ک د س ط چن د و فق ی احساس  ان د و از طرف ان

م  سامنيت شغلی ھ ه کوچکترين م ند ک د می ترس ند اخراج شوندأندارن ته باش ا اعتراضی داش ين . له ي رای ھم ً اصالب

راضی نيستند اما حرفی . يممی گويند در اين بازار رکود و بيکاری ھمين کار را بايد حفظ کن. کنند صحبتش را ھم نمی

 .زنند ھم نمی

ايش را  ھا وقتی کارگری بازنشسته می شود جايگزين نمی  به من گفته بوديد در خيلی از قسمتًقبال - کنند بلکه کارھ

ی رو صورت م ديل ني وعی تع ه ن د و ب سيم می کنن رد بين بقيه کارگرھای قسمت تق ن سال. گي ه در  شده در اي ائی ک ھ

 کنيد به عنوان تعديل نيرو، کارگری اخراج شود؟ کارخانه کار می

رو می. اند  به اين عنوان ھيچ وقت اين کار را نکرده- د می ولی خوب وقتی دستور تعديل ني سمت از  آي ن ق د در اي گوين

ه 5کارخانه  ا کوچکترين بھان د ب م بع اد داري ثال نفر نيرو زي ه ًم اده ک ا دعوای س بال يک تخلف ي ايد از آن گذشت ًق  ش

 . کنند کردند کارگر را راحت بيرون می یم

  بعد عکس العمل کارگرھای ديگر چه بوده؟-

  ًايعنی اکثر.  خيلی کم-
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 .شايد به خاطر ھمان امنيت شغلی باشد. کنند چيزی بگويند  شجاعت پيدا نمی

راج شد- سائلی اخ اطر م ه خ ب سازی ب سمت قال ای ق ه يکی از کارگرھ اق .  اطالع دارم ک ن اتف ی اي ه وقت اد بقي افت

ه ب ا کارخان سمت ي ای آن ق دگانرکارگرھ ورا و نماين ه ش د ب وع کردن ا رج ود؟ آي ه ب ان چ ه  خوردش د ک ان و بگوين ش

 سازی شود و توضيح و دليلی برای اين اخراج بخواھند؟ اعتراض دارند به اين قضيه؟ يا بخواھند که شفاف

ال - ه در س ارگر ک ل84 آن ک ه ک ود ک ل ب ن دلي ه اي د ب راج ش د در  اخ رده بودن ی را شروع ک ا حرکت ای آنج  کارگرھ

اش افزايش حقوق کارگران بود  ھای انتخاباتی يکی از وعده. ای که دولت احمدی نژاد کرده بود اعتراض به خلف وعده

ه ۀ کار و برگۀھمگی رفتند به ادار. آمد ھايش دروغ از آب در که مثل خيلی از وعده راض داشت ب ه اعت  شکايتی را ک

ِ حقوق آن سال و خواھان اجرای طرح طبقهافزايش ِبندی مشاغل در کارخانه بود ارائه کردند و از آن اداره درخواست  ِ

ه ۀاما قبل از آن که به کارخانه برگردند برگ. کردند که موارد را پيگيری نمايد  مزبور به کارخانه فکس شد و ھمگی ب

دند ا احضار ش ر کارفرم ه . دفت د مواج ا تھدي ا ب ه حرکت اعتراضیدر آن ج ر ب ه اگ دند ک راج  ش د اخ ه دھن ان ادام ش

ر حرفش را پس نگرفت ھمه درخواست. ھا عقب کشيدند خيلی. شوند می ين يک نف د از . شان را پس گرفتند فقط ھم بع

ا اخراج ھم ھيچ حرکت جمعی صورت نگرفت بعضی اری صحبت ھ يچ عکس   میئیھا کن ار ھ ا شورای ک د ام کردن

شدًصالا. العملی نشان نداد ام ن رد انج ه .  حرکتی برای حمايت از آن ف ر برگ دگان شورا زي ه نماين ن جاست ک جالب اي

 .ای نگرفت  کار رجوع کرد اما نتيجهۀخود آن فرد بارھا به ادار.  کردندءنوشتند طرح طبقه بندی الزم نيست و امضا

ان را - ستقل خودم شکل م ا ت ر م ه اگ تند ک ر را نداش ن فک م اي ا ھ ان ج ا ھم سجم حت ر و من ی بھت تيم خيل ر   داش ت

 توانستيم با اين قضيه برخورد کنيم؟ اين موضوع عنوان نشد؟ می

ی می  من که در آن قسمت کار نمی- ه ديگران می کردم ول نيدم ک رده  ش تباه ک د طرف اش اری . گفتن ه ديگر ک ی ک وقت

د کرد و بی له میأِشد کرد نبايد خودش را قاطی مس ینم اطخ. خود روی حرفش مان ه محت د و مواظب  وب ھم ه  ان د ک ان

  .ِکار خودشان را از دست ندھند

شکل- اھنگی، پيگيری  حال اين کارگرھا اطالع دارند که ت ه ھم ل کميت ائی مث ه می... و  ھ د کمکی  وجود دارد ک توان

 ھا؟ باشد برای آن

ر ا من فکر می. دانند  تعداد خيلی کمی می- ادی غي ستندکنم کارگرھا با مسائل جانبی زي رو ھ ردن روب ار ک ار . ز ک انگ

ار می. خواھند چند ساعتی کار کنند و بعد به مسائل خودشان بپردازند فقط می ه ک نم  من اين را در ارتباط با قسمتی ک ک

 .گويم چون با قسمت ھای ديگر ارتباطی نداريم می

  يعنی بين قسمت ھای مختلف کارخانه ارتباطی وجود ندارد؟-

ال می شايد به صورت منفر- ه اعم ه حراست کارخان ه  ِد باشد ولی به خاطر نظارتی ک اط گرفت ب د نمی شود ارتب کن

 .اند من با کسانی ارتباط دارم که از قسمت ما به قسمت ديگری رفته. ھا خصوص برای خانم

 طور است؟ ھای ديگر چه خواھم بپرسم ارتباط با کارخانه  حاال من  می-

 .ِ شايد از شرکت ديگر برای بررسی موردی بيايندًالمثدر حد اين که . ِ در حد کار -

 ھيچ مراوده و ارتباطی بين کارگرھای دو کارخانه نيست؟.  شماستۀ پارس شھاب درست کنار کارخان-

 .  ولی بين نيروھای دو کارخانه خيلی کم،از لحاظ کاری بله.  شايد -

اری پرداخۀنحو.  بتوانيد از حال و روز ھم با خبر باشيدًمثال - وق و اضافه ک ارگری  ِت حق ا و مسائل ک ا، قراردادھ ھ

 ...ديگر
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م- ه داري ر ک تانه.  خب ط دوس ا می رواب ا ھست و خبرھ ين بعضی از کارگرھ د ای ب سائل . رس ه در م ه شکلی ک ی ب ول

 .يکديگر دخالت کنيم يا حمايت ، نه

  مديريتطور؟ يعنی ارتباط بين کارفرماھا و  تبادل کارگر يا تبادالت اقتصادی چه-

روی . ھای مختلف خود کارخانه  نيرو وجود دارد مثل قسمتئیجاه ھای مختلف جاب  در قسمت- وان ني ه عن م ب گاھی ھ

 .شود کمکی ، کارگر به جای ديگر فرستاده می

 شود؟ طور در کارخانه برگزار می دانند؟ اين روز چه چه می) روزجھانی کارگر( کارگرھا از اول ماه مه -

انی - ی روز جھ ارگر را م د ک ايد ندانن ه ش اه م ود اول م ه ش ر گفت ی اگ د ول ط ۀاز تاريخچ. دانن د فق  آن اطالعی ندارن

 .  کنند حتا شده که در اين روز اضافه کاری می.  ارديبھشت کارخانه تعطيل است11دانند که  می

الھای - ارگر در س انی ک ه89 و 88 در روز جھ ار  قطعنام شکلھای ک ارگران و ت ط ک ائی توس ان روز ھ گری در ھم

وده ًاصالبزرگداشت اول ماه مه تصويب شد   کارگران کارخانه شما اطالعی از اين قطعنامه ھا دارند که مفادش چه ب

 ھائی برای کارگران داشته؟ و چه درخواست

 شايد ھر صد نفر يک نفر.  نه-

 اخير فرانسه يا کارگران معدن در شيلی،  ھمين اتفاقاتًمثالطور؟   از اتفاقاتی که درجھان برای کارگرھا می افتد چه-

 از اين ھا خبر داشتند؟ صحبت می کردند؟

د  اخبار اگر چيزی بگويد گاھی موضوع دھان به دھان می- ضايا ندارن ن ق ه اي سبت ب ا حساسيتی ن صحبت . چرخد ام

 ...فوتبال و سياست و : کنند درست مثل چيزھای ديگر  می

  حقوق دولت است يا بيشتر؟ در مورد حقوق ، آيا ھمان حداقل-

  تومان46000کارت خريد پارسيان ماھی : دھند ، بن خريد کاال ماھانه بن ھم می.  ھمان است، و يک سری مزايا-

ين 303 پس متوسط حقوق ماھيانه برای ھمه می شود - ی  46000 ھزار تومان به اضافه ھم ان يعن   349000 توم

 کثر چقدر؟يعنی از اين مقدار ھست تا حدا. تومان 

وان ًمثال.  تومان 450000شود حداکثر حدود   برای کارگر می- ه عن ستند يکی ب دس ھ ِ در قسمت قالب سازی دو مھن

ابتتش 900 – 800ِمدير که حقوق ثابتش  وق ث ه حق سمت ک يس ق وان رئ ه عن ان می شود و ديگری ب زار توم  600 ھ

ی خود . ت و غيرهموريأتومان است يعنی به غير از مزايا و اضافه کاری و م دماتی و فن سمت کارھای خ ن ق ِچون اي

 . گيرد جا تعلق می دھد معمولن اضافه کاری به پرسنل آن کارخانه را ھم انجام می

ار تع- الی ک یي ساالنه حداقل دستمزد را شورای ع د ين م ا . کن یًاصالکارگرھ د؟ م ر دارن ن قضيه خب د چه   از اي دانن

 گيرند؟ م میھا تصمي ی حقوق آن کسانی درباره

 . شايد کم و بيش بدانند-

ا   اصال اين فکر را دارند که می- زايش دستمزد ساالنه ي ِتوانند در اين قضيه دخالت کنند ؟ نقشی داشته باشند در اف

 گويد؟ مانند تا اخبار چه می فقط منتظر می

 .فايده است کنند چون بی اما کاری نمی. ھايشان اعتراض کنند توانند توسط شوراھا يا نماينده دانند که می ھا می  خيلی-

ارگری - وق ک داقل حق ه ح ان شده 303 وقتی که امسال اعالم شد ک زار توم ه بر ھ ود؟ مخصوصا ک خوردشان چه ب

 .ھای گذشته خيلی کمتر اضافه شده نسبت به سال

ستند  نئيدانند که خيلی پا می.  اظھار نارضايتی کردند اما حرکت يا برخورد خاصی صورت نگرفت- ر ھ ِتر از خط فق

 ً.اصالولی حرکت 
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ه- ردن ياران د ک ورد ھدفمن ا   در م الھ یًاص ع م سيدھا قط ضی از سوب ه بع د ک الع دارن اثيری روی   اط ه ت ود، چ ش

 گذارد؟ چه صحبت ھائی می کنند؟  شان می زندگی

 .تر از اين ی خيلی سختکنند برای زندگ خودشان را دارند آماده می. تر شود دانند که ممکن است اوضاع خراب  می-

 کند؟ شود دردی را دوا نمی  به نفعشان نيست و اين مبالغی که به حسابشان واريز میًاصال پس اين ديد را دارند که -

ار را  می وقت بی دھند ھيچ دانند که وقتی پولی می می.  بله - ن ک د دليل نيست حتما اوضاع خيلی خراب است که اي . کنن

سيد می. صطالح يک جور کالھبرداری استکنند که به ا درک می رار است  اين امکانات که به عنوان سوب م ق د ھ دادن

 .قطع شود

ضائی 88 اعتراضاتی که بعد از انتخابات رياست جمھوری بود در اواخر خرداد - ه داشت و ف وئی ک  سوای رنگ و ب

  شما مشارکتی در آن داشتند؟ۀرخاندانستند؟ کارگران کا که بر آن حاکم بود آيا کارگرھا آن را از خودشان می

اط می- ی حرف  بيشترشان درگير زندگی خودشان ھستند و احتي د ول ا کنن ورد   میئیھ دای م د در حمايت از کاندي زدن

ان ا. نظرش ه غوغ تند در کارخان ازه صحبت و بحث داش ه اج ی ک ا وقت م داغئیت ازار بحث ھ ود و ب ا ب ر پ ه . ِ ب د ک بع

 .کنند  را پچ پچ میئیھا االن ھم کناری صحبت. ف حراست ديگر کارخانه ساکت شداولتيماتومی داده شد از طر

  از بين آقايان رفسنجانی، خاتمی ، کروبی ، موسوی و يا احمدی نژاد نسبت به کدام يک تمايل بيشتر دارند؟-

 . خاتمی را بيشتر قبول دارند-

  در ھمين جريان انتخابات ھم ھمين طور؟-

 .و بعد به موسوی تمايل داشتند بله بيشتر به او -

 طور؟ نژاد که رئيس جمھور شد و عملکردھای او و دولتش چه   نسبت به احمدی-

 .گويند ديد خوبی ندارند اما چيز خاصی ھم نمی. کند  انتحاری میًاھای واقع دانند که خيلی حرکت  می-

 شتر مکانش کجاست؟ چيزی بحثی يا صحبتی بکنيد در کارخانه بيۀ اگر شما بخواھيد دربار-

ا صبحانه . ِھمان سر خط. کنيم در کارخانه وقتی که کار می.  حين کار- ار ي ع ناھ سائل . يا موق ر م شتر درگي ان بي آقاي

 . خودشانۀھا ھم درگير مسائل خانمان خانم. ھا صحبت می کنند  ورزشی، سياسی و اقتصادی ھستند و درباره آن

یکارند  بين کارگرھائی که با شما ھم- دار را   تا آن جائی که شما استنباط م شترين طرف ه بي دام رسانه ھست ک د ک کني

  برداشت شما چيست؟ ... ،فارسی وان ، کارگرتی وی و  bbc ، voaدارد

بکه.  يک مدت فارسی وان خيلی طرفدار داشت- ان ش دار دارد به نظرم اآلن باز ھم شتر طرف يلم بي . ھای موزيک و ف

 .ھای خبری عالقه نشان بدھند سانهآقايان شايد بيشتر به ر

ارگری از آن استفاده ۀ خبری يا اطالعاتی دربارۀطور است؟ به عنوان يک رسان شان با اينترنت چه  ارتباط- مسائل ک

 کنند؟ می

ا  آنًا به صورت فردی خصوص- رده ھستند ممکن استئیھ ای تحصيل ک ه کارگرھ يل.  ک وان وس ه عن ا ب  صرفا ۀام

نم ر نک ری فک م. خبرگي ی ک ايد خيل ی. ش ر نم ان را درگي ی خودش د ول ايد بدانن د ش ا . کنن ور کارھ ن ج رای اي ت ب وق

 .گذارند که دنبال خبرھای کارگری بروند نمی

   ساعات کار در کارخانه شما به چه شکلی است؟-

   بعد از ظھر نيم ساعت ھم وقت ناھار4 صبح تا 8 -

  اضافه کار داريد؟-
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ه- فارش شرکت د.  بل ه س ستگی ب دب ته باش فارش داش ازار س در در ب ه چق ا از . ارد ک ه دو سه ت االن دوره ای است ک

 ًمثالپنکه و پلوپز : ھای توليد خوابيده خط

 .باشد ھائی که زديد وضعيت شرکت روبه راھست و در مرحله توليد می  در مجموع با توجه به حرف-

ه ع. کنند رو به راه نگھش دارند گويند که سعی می  می- ايد در شرکت ب ی ش ده ول م انتخاب ش تاندارد ھ ه اس وان نمون ن

ا. ای نه چندان دور دچار بحران شود آينده ه روز در حال پ دن است نئيچون کيفيت ھم مثل کميت روز ب ر آم ا از . ت ام

د ، اضافه  رسد ھمه اين ھا بھانه طرف ديگر به نظر می رار دھن شار ق ارگر را تحت ف شتر ک ه بي ن ک رای اي ای است ب

دئیِاش را قطع کنند، مزايا را ندھند و خالصه ھرجا که صحبت صرفه جو کاری ارگر بخورن ا .  پيش بيايد از حق ک ام

 . گيرند مديران بدون آن که اضافه کاری کنند اجرتش را می

ا چه–ھای خدماتی   گفتيد که شرکت شما از شرکت- د وضعيت آن کارگرھ ول می کنن ارگر قب م ک طور   پيمانکاری ھ

 کند؟  شرکت با چند شرکت خدماتی کار میًالاصاست؟ 

ل. دانم سه تاست  که من میئی تا جا- سارگيل و فرھنگ گي ار. گيل پاک ، خاک ه ۀدرب ستگی ب م ب ا ھ ِ وضعيت کارگرھ

ا و حقش . خاکسارگيل از ھمه بدتر است. شرکتش دارد يکی می گفت اگر يک نفر بيکار باشد بھتر است تا برود آن ج

 !!اند ورد دو تای ديگر مثل ما راضیدر م. را بخورند

 شوند؟ آيند بيمه می  کارگرھائی که از اين شرکت ھا می-

یًاصالھا  شان دارد اما خيلی  بستگی به شرکت خدماتی- ه نم رنج و مرغ . شوند  بيم دی، ب د، عي زايش تولي ن، اف ا ب حت

ان بعضی مواقع به پيشنھاد شورای کارگری سھم کم. دھند  به آن ھا نمیًاصال ه آن ه ب ی نسبت به گارگران خود کارخان

انی  بدترين قسمت اين است که گاھی به جای بازنشسته. گيرد تعلق می ارگران پيم ا ک ايگزين ب روی ج ھا و به عنوان ني

ابق قرارداد می ا اگر س ه حت ن است ک ند برگۀبندند اما پيش شرط اي ته باش نج سال داش االی پ فيد امضاۀ ب د ئی س  را باي

هکنن ءامضا ه مطالب د د مبنی بر اين که ھيچ گون رای پرداخت سنوات . ای ندارن يچ تعھدی ب ا ھ ن شکل کارفرم ه اي و ب

 .ندارد

د و روی  لهأ آيا مشکل يا مس- ا را جمع کني ه کارگرھ ای در کارخانه پيش آمده که خودتان شخصا سعی کرده باشيد ک

  داشتيد؟ًاصاله را اين تجرب. آن ھا تاثير بگذاريد، صحبتی بحثی را پيش بکشيد

ھای آدم می شود و خود کارگرھا از طرف فاصله  با توجه به محيط و استقبالی که از حرف.  شايد يکی دو مورد بوده-

رده. ترسند که حتا در مورد خاصی صحبت کنند  میًاصالگيرند و  می ابقه  اما از طرف ديگر سعی ک ه س ا توجه ب ام ب

دگان  ه روی نماين ادم در کارخان ارگر زي رای ک ا ب ه وام دارد ي از ب ه ني ارگری ک رای ک م ب ذارم و کمکی باش اثير بگ ت

 .اخراجی تا حق و حقوقش را بگيرد

 طور است؟ شان چه طور اند؟ با کارگرھا ارتباط ھای شورای اسالمی کارخانه چه  نماينده-

 .د بعد بتوانند رای بياورند و دوباره نماينده شونۀگيرند تا در دور  ارتباط می-

 شوند؟ گيرند برای اين که نماينده می  مزايای خاصی می-

 . گيرند  تومان ھم اضافه می60000گيرند و ماھی   وام می-

 ِ مرخصی شما به چه شکل است؟-

ه  اما اگر تعطيلی.  ماھی دو روز- م کارخان ی باشد آن روز ھ ين دو روز تعطيل ه يک روز ب ھای سال طوری باشد ک

 .اما قانونا دو روز در ماه مرخصی داريم. شود  ما کسر میۀاما از مرخصی ساالنکند  تعطيل میًااجبار

 آيا مزايای ديگری مثل افزايش توليد و پاداش ھم داريد؟. گفتيد که يکی از مزايا کارت خريد پارسيان است-
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ند که آن وقت ديگر دھ ھای خاص مرغ و برنج ھم می گاھی ھم موقع عيد يا جشن. بستگی دارد به وضعيت توليد.  بله-

ست ری ني يل. از افزايش توليد خب رای مناسبت ھای خاص وس م ب اھی ھ م میۀگ ه را ھ دی خود کارخان ه   تولي د ک دھن

 . ھزار تومان افزايش توليد می دھند16 يا 15کدام از اين ھا نباشد چيزی حدود  اگر ھيچ. تبليغی برای آن نيز ھست

 يمانی ھستند؟  شما پۀ چند درصد از کارگرھای کارخان-

 .شوند ھا تقريبا ھمه دارند بازنشسته می چون استخدامی.  زياد-

  يا قرارداد يک ماھه وجود دارد؟ء در شرکت شما چيزی به عنوان قرارداد سفيد امضا-

د   نداريم اما برای کسی که تازه میء سفيد امضا- ه بع ه سه ماھ ديل می شود ب دتی تب د از م آيد اول يک ماھه است بع

  . طور است دانم چه ھا نمی اما درباره شرکتی.  ماھه و در آخر يک سالهشش

  

  

  

.........................................................................................................................................  

  

  ) نخستۀ پايان بخش اول و سه مصاحب( 

  89اران اسفندماه ع و ھمک.مھران

  

..........................................................................  

  
  

  


