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ه نگاکيزمزم کرمانشاه در   
 

١٣٨٧م آبان دو ستبيشنبه هارچ                                                                                                    آزاد   
 

يلومتری ضعفان است که دردوکشرکت زمزم کرمانشاه، يکی ازشرکتها ی گروه زمزم وابسته به بنياد جانبازان ومست

اين شرکتها درعرصه توليد نوشابه، دوغ، آب معدنی، دلستر، بطروشيشه دراکثراستانهای . جاده سنندج واقع شده است

  .شان به بيش ازبيست کارخانه ميرسدکشورکارخانه توليد دارد وتعداد

ا به نام تعديل نيرو و بازنشستگی پيش حدودًا ازسه سال پيش شرکت زمزم کرمانشاه، تعداد زيادی ازکارگران ر

نفربه صورت  ١۵٠ نفرکارگر١٩٠ نفرتقليل داده وازميان اين ١٩٠ نفربه ٣٠٠يعنی از. ازموعد بازخريد واخراج کرد

ه سا ل درشرکت مشغول به قراردادهای موقت يک ماهه با مضمون کارگرفصلی با سوابق های يک سا ل تا دوازد

ديگرزده  فه نمودن دوخط توليدت شرکت دست به توسعه وساخت وسازکارخانه واضا مددرحاليکه دراين. کارهستند

  .است

، يک سری از امتيازها ودستآ وردهای گذشته ارگران رسمی را بازخريد کرده استسه سال اخيرکه شرکت، کدر

به اين .  گرفته استوپاداش های ماهانه را پس فروشگاه تعاون مصرف  ،ران را ازجمله صندوق تعاونی مسکنکارگ

دليل که درشرکت زمزم به جزشورای اسالمی تشکل مستقلی از خود کارگران وجود ندارد که ازمنافع آنها دفاع کند، 

  .شورای اسالمی هم و ظيفه اش مشخص است که تحت فرمان مديريت واوامر اداره کار وخانه کارگرميباشد

بيش ازحدکارگران وبی حقوقی مطلق با طرح کم کردن شرکت زمزم بنا به خصوصيات سودجويانه واستثمار

تخليه  ، از قسمتها را ازجمله انبارمحصول، بعضیرسنل شرکت وپايين آوردن هزينه هامسئوليتهای مديريت درقبال پ

گزارشی که . وخدمات که جزء سخت ترين کارشرکت می باشند، به شرکتهای پيمانکار واگذار کرده است  وبارگيری 

 دررابطه با وضعيت غيرانسانی واستثمار برده وارکارگرانی است که به شکل روزمزد ويا قراردادی سفيد می خوانيد

 بارگيری وجابجايی جعبه وبسته   ،زه کاری پيمانکار خدمات وباغبانیحو. امضاء برای شرکت پيمانکارکارميکنند 

ساعت .بانی به شکل قطعه کاری ميباشد های نوشابه ، تخليه وبارگيری کيسه های شکرکه همه به جزخدمات وباغ

 ساعت ١٢ الی ١٠ت کاربرای اين کارگران معنا ندارد، چرا که تا هرساعتی که شيفت کاری شرکت زمزم اس

  .ساعت کارميکنند ٧٠يعنی درهفته بيش از. بايدسرکارباشند

  تومان١٠ا تخليه يک کيسه شکر وي تومان۵پيمانکار برای جابجايی يا تخليه وبارزدن يک جعبه ويا يک بسته نوشابه 

 تومان٤٠   وبرای هرکيسه شکرمبلغتومان٢٠به کارگرميدهند ، درحاليکه برای هربسته يا جعبه نوشابه پيمانکارمبلغ 

هرکارگردربدو .  نفرهستند ٤٠تعدادکارگرانی که برای شرکت پيمانکارکارميکنند . ازشرکت زمزم دريافت ميکند

 به اين مضمون امضاء کند که من تمام حق وحقوق خودرا اعم ازعيدی وپاداش ورود به سرکاربايد قراردادی

رخوداری کند هرکارگری ازاين ام. ودستمزد ماهانه ام را کامل دريافت نموده ام وازکارفرماهيچگونه طلبی ندارم

 يعنی اگرشيفت ،با شرايط توليدشرکت زمزم می باشددستمزدماهانه اين کارگران متناسب . اجازه کارکردن ندارد



 

 2

 ٩٠ دريافتی ماهيانه از. در روزاستهزارتومان ٤ الی ٣ درغيراينصورت هزارتومان ۵ الی ٤ ساعته باشد ١٢کاری 

مبلغ دريافتی  ساعت کارطاقت فرسا درروز ١٢کارگران قسمت خدمات با   درنوسان است وهزارتومان٠۵١الی

ه هيچ گونه حقوقی مانند استفاده ازبيمه تامين  اين درحاليست ک .هزارتومان تجاوزنميکند١٢٠الی٨٠ماهانه شان از

، سنوات ساليانه ی ماهيانه،تعطيالت رسمی وجمعه ها، مرخصدگی درمقابل حوادث کاروازکارافتابيمه شدن اجتماعی،

ومزايايی مانند بن غيره نقدی، بهره وری توليد وغيره که جزء پايه ای ترين حق انسانی هر کارگری است، محروم 

  . درصورتيکه ازهمين دريافتی ناچيزمبلغی به عنوان بيمه وماليات کسرميشود.ميباشند 

، قراردادهای موقت وسفيد اضافه کاری اجباری ، ها،دستمزدپايين، ساعت کارطوالنیتمام اين بی حقوقی با وجود

م با استرس ، کارگران دائ شغلی و ترس ازاخراج  ارو نا امنیامضاء وهمچنين وضع نامناسب ازنظرايمنی محيط ک

همه اين حق کشی ها وتحقيرانسانی ازيک سو وازسوی ديگر، بذ ل وبخشش به  . روحی همراه هستند   وافسرد گی

 بخاطرسود دهی باال ٨٧آنها برای شش ماهه اول سال . مديران وعوامل استثمار شرکت واقعًا تعجب بر انگيز است 

 پاداش به مديرعامل شرکت ميدهند ومابقی ليون تومانمي٣٨ازتوليد وفروش خوب وصادرات به کشورعراق ، مبلغ 

  .مديران به فراخور جايگاهشان سهمی تعلق ميگيرد

کارگران بايد اين را به  .فقروفالکت چيزديگری نيست ، همه توليد وسودآوری جزرنج وزحمتاما سهم کارگران ازاين

ت به درجه آگاهی ، شناخت ازموقعي وانسانی خوبی دريافته باشند که ميزان پيشروی ودست يابی به مطالبات برحق 

. گونه رنگ ونژاد وجنس و مليت ومذهبی بستگی داردد وهمبستگی خود، جدای ازهروجايگاه اجتماعی وطبقاتی، اتحا

کارگر  ،است که ازنظرمادی ومعنوی وفرهنگیاهميت شناخت ودرک موقعيت اجتماعی ومنافع طبقاتی خود دراين 

 بنام  بخواهد  درازی بکند وهرنوع هجومی را کهدست براحتی نتواند به سفره خالی آنهاايه دارسرمسرش کاله نرود و

همه رنجها ومشقاتی که درچنين شرکتها ومراکزکاروتوليد، کارگران را برده واردرمقابل .قانون به سر کارگر بياورد

، ، پراکندگیی، عدم شناخت از منافع طبقاتی، بيکاری و ندارواداربه تمکين ميکند فقر و فالکتقوانين ضد کارگری 

تشکلی که با اراده خود کارگران شکل گرفته باشد و بتواند به . تفرقه و نداشتن تشکل مستقل و واقعی خود آنها است

    . ستيابی به مطالبات شان هدايت کندعنوان وزنه ای که با اتکا به آن، آنها را برای د

                                            
     

 ٨٧ان بآ  -آزاد
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