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 د خوهبرای گرفتن حقوق معوق» کانی ساز جم«از حرکت کارگران  گزارشی

 
   ١٣٨٧م مرداد هفت ستيبشنبه يک                                                                 یاحمد کارگر، فعال جنبش کارگر

                                                              
. گيالن قراردارد جم توليد کننده مواد اوليه روغن نباتی است و در حوالی شهرستان رودبار در استانساز شرکت کانی

 صبح تعدادی از کارگران اين ٩ساعت   راس٣٠/۴/٨٧در تاريخ .  ماه است حقوق نگرفته اند۴کارگران اين شرکت 

مديريت شرکت پس از شنيدن درخواست . مديريت مراجعه می کنند ماه حقوق معوقه خود به دفتر۴شرکت برای مطالبه 

هر کس می خواهد، دراين شرکت کارکند و هرکس نمی خواهد : ی گويداخراج می کند و م کارگران آن ها را تهديد به

برويد . تعطيل می کنيم از همين فردا هم شرکت را. ما برای کسی کارت دعوت نفرستاده ايم. همين است که هست .برود

تماعی اجو امورمديريت شرکت با رئيس اداره کار شنيدن حرف هایکارگران پس از. لتان خواست بکنيدهرکاری د

رئيس اداره کار نه تنها حاضر نمی شود به . ميان می گذارندرا با او در تماس می گيرند و مسائل و مشکالت خود

شرکتی  شرکت کانی ساز: از نزديک وضعيت کارگران را بررسی کند، بلکه با وقاحت تمام می گويد شرکت بيايد و

کار خود ناراضی هستيد،  اگر شما از وضعيت.  بدهدخصوصی است و کارفرما می تواند هر وقت دلش خواست حقوق

کارگران پس از شنيدن اظهارات رئيس اداره کار تصميم  .می توانيد در آن جا کار نکنيد و برويد جای بهتری کار کنيد

  . کنندمی گيرند اعتصاب

از طرف کارگران به  ندگیترتيب حدود چهل نفر از کارگران خط توليد دست از کار می کشند و چند نفر به نماي به اين

خود را برای فرماندار و نماينده مردم رودبار  کارگران مسائل و مشکالت. دفتر فرمانداری شهرستان رودبار می روند

شکوفه " در اين حين خبرنگار روزنامه محلی . حضور داشته است بيان می کنند در مجلس که اتفاقا در دفتر فرمانداری

شنيدن صحبت  پس از.  فرمانداری می شود وعلت تجمع کارگران در فرمانداری را می پرسدهم وارد دفتر "های زيتون

کانی ساز تماس می گيرد و آنان را به  های کارگران نماينده حراست فرمانداری با رئيس اداره کار و مديريت شرکت

ا هم مذاکره و گفت و گو می ها، يکی دوساعتی پشت درهای بسته ب پس از آمدن آن. دفتر فرمانداری احضار می کند

می  انتظاری طوالنی فرماندار درمقابل نمايندگان کارگران ظاهر می شود و در پاسخ کارگران باالخره پس از. کنند

اين شرايط مدارا کنيد تا شايد  در حال حاضر شرکت به علت عدم فروش در آستانه ورشکستگی است و شما بايد با: گويد

يک ماه و فروش ساليانه شرکت و مقدار سود آن و همچنين  ارگران با ارائه ليست کل فروشيکی از ک. وضع بهتر شود

 شده به کارگران طی سال گذشته، با آمار و ارقام مکتوب به فرماندار نشان می دهد که با ارائه مقدار حقوق پرداخت

پرداخت حقوق ناچيز  ارفرما ازده هم هست و با اين وجود کشرکت نه تنها در آستانه ورشکستگی نيست، بلکه سود

کارگران قرار می گيرد، از کارگران می خواهد که برای  فرماندار که در مقابل داليل مستند. کارگران خودداری می کند

  .او وقت بدهند و تا آن موقع به سر کارهايشان برگردند  ساعت به٢۴بررسی بيشتر موضوع 

مذاکرات  تا ببينند  د نمايندگان کارگران به دفتر فرمانداری می روندروز بع. به محل کار خود برمی گردندکارگران 

کارگران می گويند قرار بر اين شده که طی دو  به. فرماندار و رئيس اداره کار با مديريت شرکت به کجا رسيده است
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ری ناعادالنه می يکی از کارگران در مقابل اين تصميم گي. پرداخت شود چک مدت دار سه ماهه، حقوق معوقه کارگران

شما سه ماه  براساس تصميم.  ما چهار ماه است حقوق نگرفته ايم  !که ما برويم در کوچه ها بخوابيم؟ يعنی اين: گويد

خرج زن و بچه هايمان را از کجا بياوريم؟  ؟زندگی کنيمدراين مدت چه طور .همی شود هفت ما. ديگر هم بايد صبر کنيم

شما می دانيد وقتی صاحب خانه هر دقيقه برای کرايه عقب افتاده اش در  ودن يعنی چه؟ آياآيا شما می دانيد مستاجر ب

درمانگاه بردن او را  زند يعنی چه؟ آيا شما می دانيد وقتی بچه شما در تب می سوزد و شما حتی پول به خانه شما را می

اما طبيعی .را کشيده ايم مثل روز روشن استمصيبت ها  هم نداريد يعنی چه؟ اين چيزها برای ما کارگران که همه اين

  .زيرا هرگز وضع زندگی ما را نداشته ايد. کارگران را درک نکنيد است که شما آقايان وضعيت ما

فردای آن روز يعنی  .ترتيب کارگران با اعتراض از دفتر فرمانداری خارج می شوند و به خانه هايشان می روند به اين

می بينند در تابلو اعالنات اطالعيه ای زده  ول هر روز که کارگران وارد شرکت می شوند طبق معم۵/۵/٨٧در تاريخ 

.  روز تعطيل است١۵شرکت به علت تعطيالت تابستانی به مدت  شده و مديريت شرکت در آن اعالم کرده که

 ان زده بود و به همو اندوهی که بيشتر به مرگ شباهت داشت جلو تابلو اعالنات خشکش  با تعجب و نگرانی کارگران

انتظاری داريد؟ زندگی ما  برادران چه: نگاه می کردند که يکی از کارگران اين سکوت مرگبار را شکست وگفت 

در کجای دنيا ديده ايد سرمايه داران . هم ارزشی ندارد کارگران برای سرمايه داران به اندازه مورچه های زير پايشان

ل کار ما بهترين زندگی را می کنند و زن و بچه هايشان در ثروت و نعمت غرق قب دلشان برای کارگران بسوزد؟ از

به اين اداره و آن اداره  دل بستن. در حالی که ما برای نان شب مان معطليم و بايد شرمنده زن و بچه مان باشيم هستند ،

ما کارگران فقط به نيروی اتحاد و . ای برای ما نمی شود نه از آسمان و نه از زمين هيچ معجزه. هم کار بيهوده ای است

 بدين ترتيب کارگران پس از شنيدن. توانيم زندگی انسانی و سعادتمندی داشته باشيم و بس همبستگی خودمان است که می

راهی خانه های خود  صحبت های ماالمال از خشم و نفرت و کينه طبقاتی دوست کارگر خود نسبت به سرمايه داران

   .  انتظارشان خواهد بود پس از پانزده روز تعطيلی ببينند چه درشدند و منتظرند تا
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