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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ايپور: از  نگارش

  ٢٠١١ اگست ٢٣

 

   مدرنیِ برده دار
  

ھا و کارخانجات  شرکت" ی انسانیروي ننيمأت" تحت عنوان ی خدماتیھا  سال است در کردستان شرکتنيچند

 نيمأ ت- کردستانالديشرکت عاشقان م(ھا   شرکتني از ایکي.  مشغول به کار ھستندی و صنعتافتهي توسعه یاشھرھ

از چند جھت پرداختن به .  دارددستان کری از پانصد نفر کارگر را در شھرھاشياست که ھم اکنون ب) ی انسانیروين

  . شرکت الزم استني کارگران اتي به وضعی مطلب و نگاھنيا

 ی که کارگر جھت مشغول شدن به کاروهي شنيبه ا.  مدل کار مشغولندني به ایادي زیھا   شرکتاي تا سر دن سردر

 اي کنندی  مافتي کار دری را از او به عنوان معرفی نموده و مبلغی و آنھا کار را به او معرفکندی به آنھا مراجعه م

 کار در آن ی که کارگر را برای کارگاھايت، کارخانه  شرکز بلکه ارند،يگی  از کارگر نمزي مبلغ را ننياکثرا ا

  و طرف قرار داد گرددی  کارگر با شرکت معرف قطع مۀ و بعد از آن رابطکنندی  مافتياستخدام کرده اند در

  .کندی  او کار می است که کارگر برای کسايکارگر محل کار 

 کارگر انهي حقوق ماھی صورت که بعد از معرفنيبه ا.  کردستان متفاوت استالدي کار شرکت عاشقان مۀوي شاما

شرکت ( معرف یکي: گرددی  رو  کارگر با دو کارفرما روبرو مني و از اگرددی  شرکت پرداخت منيتوسط ھم

  .شودی  که در آن مشغول به کار می محل کاریگريو د) الديم

 در آوردن خرج ی برااي شان ھستند ۀخانواد نان آور اي ھستند که ی شرکت اکثرا جوانانني مراجعه کننده به اکارگران

 روبرو ی آنھا را با مشکالت فراوان،ی مدت کار کردن فصلني و ھمکنندی  در سال را کار می شان چند ماھليتحص

  .سازدی م

 که تمام موادش به نفع کارفرما و از حقوق و شود ی با کارگر بسته می چند ماده ای ھنگام ثبت نام قرار داددر

 شخص به عنوان ضمانت در شرکت نگه یئ کارت شناسااي بعد از اتمام قرارداد شناسنامه کاھد یارگر م کیايمزا

  .گردد ی  مافتي قلم و کاغذ ثبت نام در ق مبلغ اول روز کارکرد کارگر به عنوان حنيھمچن. شود یداشته م

  : ماده از قرار داد به نظر من مھم و جالب توجه استني به چندی نگاھنجاي ادر
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 گونه اعتراض را ندارد در صورت به وجود آوردن دعوا چي حق ھگردد ی که شخص مشغول به کار می  در محل-١

  .دي کارگر اخراج و حقوق او پرداخت نخواھد گرد، سرقت از محل کارايو 

  بعد از گذشت دو ماه حقوق ماه اولیعني (باشد ی حساب نزد شرکت مهي تصفني ماه شخص تا آخرکي حقوق -٢

  )بي ترتني به ازي نگري دی و ماھھاماند ی و حقوق ماه دوم نزد شرکت مشود یداده م

 بر عھده نخواھد یتيولؤ مسچي عاشقان کردستان ھالدي شرکت م، کارني در حی در صورت بروز ھر حادثه ا-٣

  .داشت

 به ازي ثبت نام شما نی که برا ثبت نام مراجعه کرده اند به آنھا گفته شده استی که برای کارگران کم سن و سالاکثرا

 وعده که ني با اجي با بسی ھمکارشنھادي با پجي و در ھنگام مراجعه به بسميدار"  حفاظت اطالعاتجيبس" برگه ازکي

 داد مواجه شده اند که مي شما خواھی و پر درآمد را برااسب کار منکي عاشقان کردستان سفارش الديبه شرکت م

  . مواجه شده اندشيجوان و اعتراض آنھا به شرکت و کارفرمااکثرا با مخالفت کارگران 

 شود ی که قرار است در آنجا مشغول به کار شود فرستاده میئ خود  به جاۀني مراحل کارگر با ھزني از اتمام ابعد

.  دھدلي کارخانه تحواي آن را به سرپرست آن کارگاه دي که ھنگام ورود به محل کارش باشود ی نامه به  اوداده مکي

 که کارگر را به ی کردن برگه اء کند مثال امضاید طي را بایگريبعد از ورود به محل کار، کارگر مراحل د

  .دارد ی آنجا وا مني در قبال محل کارش و متعھد بودن به قوانیفيوظا

 ده نفر  ی پنج الی محل کار دارد به صورت  دسته ھاطي به محی ھم بستگني که ایئ چادرھااي در اتاق کارگران

 سر کيبعد از شروع کار، تازه کارگر وارد . باشد ی صفر می و بھداشتیمني که از لحاظ اشوند یاسکان داده م

مثال . دارد یھا او را به سکوت وا م  شرکتني قابل تحمل است و تعھدات و قرار دادھا با اري که غشود ی میگمدر

 زيرا ن..  و مهي چون بیئاي و مزاشتري حقوقشان بکنند یه کار م کارخاناي با آن کارگاه مي که به طور مستقیاشخاص

 و کارگران به ستندي را دارا ناي به آن کار مشغول شده اند آن مزاالدي که از طرف شرکت میدارا ھستند که کارگران

آنھا کار کنند  با مي به طور مستقتوانند ی و کارگاھھا بسته شده است نمالدي شرکت مني  که ما بی قرار و مدارطرخا

  .کاھد ی او را در قبال کارگر متيولؤ به نفع کارفرما است چون مسنجاي ازي نالديو وجود شرکت م

 با زي کار جان خود را از دست داده اند و دھھا کارگر نني به سه کارگر در حکي شرکت تا کنون نزدني اسيسأ تاز

شان ۀ  خانواداي به آنھا ی گونه کمکچيشقان کردستان ھ عاالدي روبرو شده اند که شرکت میرياتفاقات جبران ناپذ

 که در آن مشغول به کارند صورت گرفته ی کارگاھاي ھم شده است از طرف خود کارگران ینکرده است و اگر کمک

 و در شود ی پرداخت مري حقوق است که حقوقھا دافتي که کارگران با آن مواجھند، دریگري دۀمشکل عمد. است

 به اي و شوند ی کارگران سر دوانده مني سنندج ایھا  دراز مدت مربوط به بانکیھا با دادن چکصورت پرداخت  

 ني که درب ای کرد به طورمي خواھهي تصفی که در دفتر شرکت در سنندج حقوقتان را به کلشود یمآنھا وعده داده 

  .باشد ی شان مافتادۀعقب  ی حقوقھاافتي دری کارگران براني از ای محل تجمع جمعشهيشرکت در سنندج ھم

 مدرن ۀوي و استثمار کارگران را به شباشند ی کردستان فقط در خدمت کارفرما مالدي امثال عاشقان میئھا شرکت

 ی کارفرما و در محل کار استثمار مۀليوسه کارگران قبال فقط ب. دھند یانجام م"  مدرنیبرده دار "ینوعه   بیتر

 استثمار ی انسانیروي ننيمأ تیھا ھا ھم از طرف کارفرما و ھم از طرف شرکت  شرکتني به لطف ای ولدند،يگرد

  .شوند یم

 از ھر گونه یري جلوگی که براباشد ی کارگران مشتي به معورشي ی شرمانه و در راستای باري بساستي سکي نيا

 و ی اخراج ساز قانون و دولت موجتي با حمایدر حالت کل.  استدهي گردني تدو، از جانب کارگرانیاعتراض
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 را ري و افراد فقکاري کارگر بوانان، جرود، ی مکاري در چشم کارگران و افراد بشتري که دودش بیدي شدیکاريب

 راني سر سام آورموجود در ای  و  با توجه به تورم و گرانکنند ی میئھا  شرکتنيمجبور به مراجعه به امثال چن

 خودشان عاجز ۀ حداقل خرج روزاننيمأ که از تباشند ی می افراددنينما ی شرکت مراجعه مني که به ایاکثر کسان

  و چون باشند ی مربوطه میھا و کارفرما ھا  شرکتني ای من در آوردنين در برابر قوانيھستند و مجبور به تمک

 ی اخراج می فوریگونه اعتراض و در صورت ھررنديگ ی قرار نمتي مورد حمای نھاد و سازمانچياز طرف ھ

 مجبورند تحمل را ی ھر گونه ظلم و استثمارستند،ي کند نتي که آنھا را حمای تشکلیسفانه داراأو چون مت  شوند

  .ندينما

 ني اشتي گونه به معني را گرفت و اجازه نداد ای اسالمیھا و جمھور  شرکتني ای انسانري غاستي جلو سديبا

 تشکل جادي ای ضد انسانی توطئه ھانين ا گذاشتم مخمصه و ناکانيتنھا راه برون رفت از ا. کارگران تعرض شود

  .باشد یمستقل م

  

  : منبع

  

com.darvag.www://http  

  شوندي ُسرخ پَرپَر می ھاقي چگونه شقانيبب

  شوند؟ي ُسرخ پَرپَرمی ھاقي چرا شقایراست

   از کودکاِن کاریري تصوگزارش

  

  ی گرشهياه شکودکاِن کار در کارگ
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  یربافيکودکان کاردرکارگاه زنج
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   حاضرکردمدي رو که سفارش داده بودیرھائي حاج آقا زنج- صاحب کارگاه 

  شيرپيباشه حاج آقا خ . برمدي باگهيمن د.  اونھارو ببره ادي بی مجتبگمي برادر،متشکر

  

  ١٣٨٨ در روزعاشورا یرزنيمراسم زنج
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  یوزکودک کار در کارگاه لباس د
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  ی دوزفيکودکاِن کار در کارگاه ک

  

   رادادي بني اميداد خواھ

  

 فِ ي وظاۀازجمل "سميکاليسند"  وابسته به آننھادِ  زافشاءين و  روزگارۀ وُمزدورانش ازصحنی راندن بورژوازرونيب

  .امروِز ماست

   کردیريرگران جلوگ توان از پَرپَر شدن کای مکه ست؛ي دارهي ضِدسرمایِ  سراسریِ  شوراھالِ ي با تشکفقط

  ی دارهي باد نظام سرمانابود

  یستياليزنده باد نظام سوس

    


