
ها؛ گزارش ایلنا از وضعیت کارگران شاغل در چاپخانه  

میرند کارگرانی که ایستاده می/ کند شغلی که عمر را کوتاه می   

 

 آور این شغل استرس باالیی را بر عالوه بر کار زیاد، سخت و زیان

کارگر چاپخانه مسئولیت زیادی . کند ها تحمیل می کارگران چاپخانه

  .کند دارد ولی حق مسئولیت دریافت نمی

  شود با حروف، الفبا، هر کارگری از روزی که وارد چاپخانه می

های  در میان گروه. سروکار دارد... کاغذ، رنگ، نوشتار، مجله و 

. کنند کار خود تجربه میکارگری شاید این قشر بیشترین تنوع را در 

اما اینکه کارگر چاپخانه هر روزش با روز قبل متفاوت است و کاری 

 .روزمره و یکنواخت ندارد، تنها یک روی سکه کار در چاپخانه است

 ها خطرات شغلی و نبود تامین اجتماعی در چاپخانه

های  روی دیگر کار در چاپخانه و واقعیت ماجرا این است که کارکنان شاغل در صنعت چاپ طی فرآیندهای متعدد این صنعت، فعالیت

حمل . آور است ها دارای خطرات و عوامل زیان دهند که هرکدام از این فعالیت های بزرگ و کوچک انجام می مختلفی را در چاپخانه

سازی جوهر  ها، آماده های سنگین کاغذ و ظروف مواد اولیه جوهر چاپ و رنگ د اولیه و نهایی مانند بستهجایی موا مکرر دستی و جابه

های چاپ با استفاده  چاپ و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده از طریق مخلوط و رقیق کردن، تعمیرات، نگهداری و تمیزکاری دستگاه

ها و  بندی و انبار آنها، تعویض غلتک کاری کاغذها و بسته ر فیلم و زینک، برشکننده، چاپ و ظهو از انواع مواد شوینده و پاک

عنوان اپراتور  های مختلف چاپ به ها با کاغذ وجوهر چاپ و کار در مجاورت دستگاه ها، تغذیه مکرر دستگاه وشوی بالنکت شست

ها، کارکنان شاغل در  حین انجام هرکدام این فعالیت. ستندها ه های خطرزا برای کارکنان شاغل در چاپخانه ترین فعالیت دستگاه، از مهم

 .شوند آور متعددی مواجه می ها با عوامل زیان چاپخانه

ها را دوره کرده است؛ امکانات و مزایای  ی قابل تامل داستان اینجاست که با وجود تمام خطراتی که محیط کاری کارگران چاپخانه نکته

 .تماعی وجود ندارد که در وقِت مواجهه با بیماری و مشکل فیزیکی احتمالی به داِد کارگر برسدخاصی در زمینه بیمه و تامین اج

کارفرما معموال به ( فعال در صنعت چاپ)ی مهرداد سعیدی  به گفته

دنبال گریز از تامین بیمه و بیمه تکمیلی برای کارگران است و اگر هم 

کند که  تکمیلی کند، خدماتی را انتخاب می  کارگران را بیمه و بیمه

فرانشیز را برای کارگر داشته کمترین هزینه را برای خودش و بیشترین 

درحالیکه کار در چاپخانه مخاطرات زیادی دارد، از خطرات ناشی . باشد

آالت چاپ و صحافی گرفته تا مشکالتی که فضای آلوده  از کار با ماشین

با . آورد وجود می به مواد شیمیایی و سر و صدا برای سالمت کارگر به

مین اجتماعی و بیمه سالمت ها از نظر تا این همه کارگران چاپخانه
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 .شوند حمایت چندانی نمی

ای را برای کارگران خود لحاظ کنند که  چقدر خوب بود کارفرمایان در انتخاب شرکت بیمه طرف با کارگران آن بیمه: گوید سعیدی می

ها حتی در مواردی مثل   بیمهمتاسفانه بسیاری . از نظر سهم پرداخت و فرانشیز بیشترین سود و منفعت را برای کارگر داشته باشد

شوند؛ هم حداقل  کنند؛ به آن مبتال می درمانی که درصد باالیی از کارگران چاپخانه به دلیل موادی که با آن سر و کار پیدا می شیمی

اما کارفرمایان  کنند ها را به بیمار پرداخت می های دیگری هستند که سهم بیشتری از هزینه گرچه بیمه. گیرد ها را در نظر می پرداخت

 .روند ها نمی جویی به سراغ آن عموما به دلیل صرفه

متاسفانه خیلی : کند آور بودن این شغل از سوی کارفرمایان اضافه می این فعال در صنعت چاپ سپس با اشاره به عدم قبول سخت و زیان

درصدی سهم بیمه نشوند و با 8مجبور به پرداخت  روند تا آور بودن کار در چاپخانه نمی از کارفرمایان حتی زیر بار سخت و زیان

به دلیل عدم داشتن تهویه و نور ... های صحافی و  درحالیکه کار در چاپخانه و سالن. درصد سروته داستان را هم بیاورند4همان 

. آید باال به حساب میجزو مشاغل سخت و توام با خطرات جسمی و جانی ... آالت، سروصدا و  مناسب، مواد شیمیایی مرتبط با ماشین

مطمئنا عوامل محیطی در تشدید این بیماری و تسریع . نفر از همکاران ما به دلیل بیماری سرطان از بین رفتند 3-4همین سال گذشته 

 های ی سالمت مشکل اساسی دارند و با بیماری ها در حوزه اساسا بسیاری از کارگران چاپخانه. پیشرفت آن بدون تاثیر نخواهد بود

ها  تری برای تامین امینیت و سالمت کارگران چاپخانه گریبان هستند و مطمئنا نیاز به اعتبارات بیشتر و کامل به سختی مثل سرطان دست

 .وجود دارد

ی چاپ و چاپ سیلک نیز مشغول بوده است؛ تضییع حقوق مربوط به بیمه و تامین  خواه کارگری که مدتی در حوزه عبدهللا وطن

ای  گونه از دید این فعال کارگری اکثریت قریب به اتفاق کارفرماها شرایط را به. داند ها نمی تنها مختص به کارگران چاپخانهاجتماعی را 

متوجه   روند تازه برند که هزینه بیمه چندان به گردنشان نیفتد و کارگران وقتی به هر دلیلی از یک محیط کاری بیرون می پیش می

 .اند ست که بیمه برایشان لحاظ نکردهسال ا3شوند که مثال  می

کند کارگر کدام کارگاه، کارخانه و یا چاپخانه باشی فقط کافی است تا کارفرما خودش را ملزم  گوید فرقی نمی خواه می این طور که وطن

توان گفت شرایط  نمی. های مختلف از پرداخت حق و حقوق کارگر شانه خالی کند راحتی از راه به رعایت اخالق کارفرمایی نداند تا به

اصالح این وضعیت هم جز . کند فرق می.... ها و  ها با دیگر کارگران مشغول در کارهای ساختمانی، کارخانه چاپخانه زیستی کارگران

ای مثل تامین اجتماعی و بیمه  ی حقوق اولیه وقتی کارگران برای پیگیری و مطالبه. شود ها میسر نمی ی کارگر و حقوق آن با قبول طبقه

 قرار است امکان دسترسی به این حقوق میسر شود؟ شوند چگونه به شالق محکوم می

جز کار با  کارگر چاپخانه به: گوید کند و می این کارگر چاپ سیلک همچنین بر خطرات موجود در مجیط کاری چاپخانه تاکید می

ام سنگین مربوط به جایی اجس که مشکالت جسمی و فیزیکی را برای او به همراه دارد، کارهای جانبی همچون جابه... چاپ و  ماشین

گذاریم کنار عدم پرداخت حق و نبود تامین اجتماعی برای کارگر چاپخانه  ها همه را وقتی می را هم باید انجام بدهد، این... کار و 

ای البته در شرایطی که قانون کار و تامین اجتماعی بر. آید مان می تری از اوضاع و احوال این قشر از کارگران به دست تصویر دقیق

کنند چندان هم عجیب نیست که قانون هیچ ضمانت اجرایی  ای برای این حق و حقوق خرد نمی کارفرما هیج برشی ندارد و عمال تره

ها شده و دولت جدید هم موفقیت  گری قانون مربوط به کار هم مثل دیگر جوانب حقوقی و قانونی ما اسیر رابطه اعمال. نداشته باشد

هنوز هم اگر جایی اصول حق و حقوق کارگران اجرا شود فقط براساس روابط و . مور به دست نیاورده استچندانی در اصالح این ا

 .شود شود و شامل عموم کارگران نمی برای آشناها و نزدیکان کارفرما محقق می



اندازد اشاره و با  را به خطر می ها نیز قبل از هر چیز به موادی که سالمت کارگران چاپخانه( کارگر بازنشسته چاپخانه)بهزاد کهندانی 

شاید به   :کند های شیمیایی نظیر سرب همچنان وجود دارد؛ تاکید می ها به دلیل وجود آالینده بیان اینکه بحث خطرات محیطی در چاپخانه

کنند  روف چینی استفاده میح  ها از ماشین آالت جدید تاحدودی کاهش پیدا کرده باشد اما اوال هنوز برخی چاپخانه دلیل تجهیزات و ماشین

ها از نظر  عالوه بر این آالینده. کند ها را تهدید می آالت جدید هم هنوز سالمتی کارگران چاپخانه و در ثانی اجزای سربی همین ماشین

سال شنوایی  آالت عمال بعد از چند دلیل صداهای ناشی از ماشین های پرخطر هستند چراکه به ها جزو محیط آلودگی صوتی نیز چاپخانه

 .شود کارگر چاپخانه با مشکل جدی مواجه می

شوند و  ها هیچگونه مزیت خاصی از نظر بیمه و تامین اجتماعی برای کارگرانشان قائل نمی ی این تفاسیر چاپخانه ی او با همه بنا به گفته

گیرند و تازه  ت و پرخطر هم درنظر گرفته میشود را برای شاغلین در این محیط سخ جا اعمال می ی کارگری که همه نهایتا همان بیمه

 .کند و منتی بر سر کارگر است کند چه لطف بزرگی دارد می کارفرما فکر می

 839-099سال کار در چاپخانه بازنشسته شده و 33در زمینه بازنشستگی و مزایا هم وضعیت چندان مطلوب نیست، سعیدی بعد از 

صرف خرج و برج زندگی کرد یا برای دردها و مشکالت جسمی ناشی از کار کنار گذاشت؟ بیمه  این مبلغ را باید. تومان دریافتی دارد

ها  ای که در پرداخت ماهه 0تا  3گذارها و تاخیرهای  ها ندارد، اگر هم باشد با این شرایط بیمه تکمیلی هم که خیلی جایی در چاپخانه

 .توان به آن تکیه کرد دارند؛ اصال نمی

 کنند کارفرمایان درگیر مسائل مالی به بیمه کارگر فکر نمی

ه حد به عنوان یک کارفرما الزام ب( تیر مدیر چاپخانه هفت)یارعلی 

شان توسط کارفرما را  نصاب رسیدن تعداد کارگران برای بیمه شدن

ها  یکی از موانع اصلی ارائه بیمه و بیمه تکمیلی به کارگران چاپخانه

نفر  39یک چاپخانه معموال باید تعداد کارگرانش از : کند عنوان می

بیشتر باشد که بیمه تکمیلی برای کارفرما صرفه اقتصادی داشته 

های ما به دالیل نچرخیدن دخل و  ر حال حاضر بیشتر چاپخانهد. باشد

دهند چون توانایی  خرج همان تعداد کارگرهای خود را هم کاهش می

نفراز کارگران حوزه چاپ را دعوت کردیم که  099خود ما در این چاپخانه . پرداخت حقوق هم ندارند چه برسد به بیمه و بیمه تکمیلی

داران در این حوزه کارهایی انجام  اتحادیه چاپخانه. دارها چنین امکانی ندارند اما خیلی از چاپخانه. اشته باشدبه عنوان سهامدار سهمی د

صورت ملزم تحت پوشش قرار دهد اما هنوز خیلی کمبودها در  عنوان مثال با فالن بیمه قرارداد بسته که بیاید و کارگران را به داده، به

ا وجود دارد که دست کارفرما هم به دلیل مشکالت اقتصادی و نچرخیدن چرخ چاپخانه خیلی برای حل ه حوزه بیمه کارگران چاپخانه

 .آنها باز نیست

از لحاظ خطرات محیط کار درست : گوید تیر همچنین با اشاره به خطرات و صدمات ناشی از کار در چاپخانه می مدیر چاپخانه هفت

های شیمیایی کاسته شده و دیگر قسمت حروفچینی هم وجود ندارد تا  روصدا و آلودگیاست که با آمدن ماشین آالت جدید کمی از س

آالت خود را ندارند تا  ها ما توانایی تجهیز و نو کردن ماشین آلودگی سرب باعث بیماری کارگران شود اما هنوز خیلی از چاپخانه

های دست دوم فرسوده روسی و هندی وارد صنعت  وقتی ماشین. خطرتری را استفاده کنند آلودگی صوتی کمتر شود یا مواد شوینده کم

های شیمیایی مضری برای سالمت  رساند و هم آلودگی کنیم مطمئنا هم سروصدای زیادی دارد که به گوش کارگران آسیب می چاپ می

 .کارگران به همراه دارد



بهداشت، بیمه و   تواند های اقتصادی است که نمی مالی و دغدغهدار هم به قدری درگیر کمبودهای  دار با بیان اینکه چاپخانه این چاپخانه

چاپخانه ما کارگرانش را بیمه مسوولیت کرده : کند تامین اجتماعی کارگران آنطور که شایسته است برای او درنظر بگیرد؛ اضافه می

. اعی را داشته باشد چه برسد به بیمه مسوولیتها ما توانایی پرداخت برای بیمه تامین اجتم درصد از چاپخانه 09است اما شاید به زور 

بسیاری از . البته خیلی از همکاران ما هم دانش کافی ندارند که بدانند چه شرایطی باید از نظر سالمت برای کارگران خود فراهم کنند

تواند فکر  اجتماعی کارگرش نمی میلیارد بدهکار است اصال به حقوق وتامین 0/3های ما وامدار به دولت هستند کارفرمایی که  چاپخانه

اش را ندارد و فقط به دنبال این است  نه اینکه نخواهد، از نظر اقتصادی و مالی توانایی. آالتش دارد کند و نه حتی کاری به کار ماشین

 .کم از پرداخت حقوق کارگرانش بازنماید که اول ماه را به آخر ماه برساند و دست

 استرس همواره با یک کارگِر چاپخانه همراه است

آور بودن کارگری در یک چاپخانه و سروکار  عالوه بر سخت و زیان

مواد خطرناک؛ این شغل مسئولیت زیاد و استرس باالیی را داشتن با 

کارگِر چاپخانه مسئولیت . کند ها تحمیل می نیز به کارگران چاپخانه

مثال اگر کاری که . کند زیادی دارد ولی حِق مسئولیت دریافت نمی

خستگی مفرط، اشکاِل دستگاه، )مسئول انجام آن است به هر دلیلی 

د؛ جبراِن آن بسیار سخت یا غیرممکن است خراب شو...( دقتی و  بی

و شاید کارگر مربوطه مجبور شود چند ماه حقوق خود را بابت این 

 .خسارت بدهد یا حتی به خاطر همین اشتباه از کار اخراج شود

فرق چندانی با دیگر  ها هم داند و معتقد است چاپخانه صفر می... ها و  ها، کارخانه بهزاد کهندانی؛ امنیت شغلی را در بیشتر کارگاه

از دید این کارگر چاپخانه کافی است یک کارگر مرتکب اشباهی سهوی و کوچک شود، چون کارفرما . های کارگری ندارند محیط

شود، حتی اگر از کارگران باسابقه و خاک  شود سریعا کارگر مذکور اخراج می متضرر می... ی باالیی برای کاغذ، مرکب و  هزینه

درواقع اگر کارگر خوب و ماهر باشد و ساعات طوالنی کار را دوام بیاورد؛ بر سر کار خود . آالت همان چاپخانه باشد نی ماشی خورده

... نفر اصال ملزم به رعایت قراردادهای کاری و  09-09های زیر  در ثانی چاپخانه. ماند، در غیر صورت جایی در چاپخانه ندارد می

 .شود که دست کارگر به جایی بند نیست اهی میان کارفرما و کارگر در آنها منعقد مینیستند و نهایتا یک قرارداد شف

داند ولی از امنیت شغلی پایین کار در چاپخانه  ها را ازجمله مسائل دردسرساز نمی مهرداد سعیدی؛ قردادهای کاری کارگران چاپخانه 

صورت رسمی  ها مشکل قرارداد کاری خیلی وجود ندارد و اکثرا به در چاپخانه: کند به عنوان یک دغدغه مهم برای کارگران یاد می

کم با رسمی بودن قرارداد استخدام،  داند حاال که بیمه و تامین اجتماعی الزم فراهم نیست؛ دست شویم چراکه کارفرما می استخدام می

ه به دلیل حساسیت باالی کار و وارد شدن مسئله اصلی بحث امنیت شغلی است و اینک. تواند کارگر خود را مجاب به ماندن کند می

 .میلیون تومانی در ازای یک اشتباه کوچک، کارگران همیشه درمعرِض اخراج یا پرداخت ضرر هستند 03الی  04ضرری 

 گیرد اضافه حقوق به کارگر چاپخانه تعلق نمی

برنامه هستند و به  مشتریان صنف چاپ بسیار بیگریبان هستند این است که،  به ها با آن دست ازجمله مسائلی که کارگران چاپخانه

اسفند موکول  02دانند که برای شب عید به کارت پستال نیاز دارند ولی سفارش آن را به روز  مثال می. دهند بندی اهمیتی نمی زمان

به خودشان تعلق ندارند و به  به عبارت دیگر کارگراِن چاپخانه. روز کار کنند اینجاست که کارگران چاپ مجبور هستند شبانه. کنند می

دهد یا مشکلی در کار چاپ  رسد سفارش کار می قول یک کارگر اگر ساعت ده شب هم در چاپخانه نشسته باشند؛ یک نفر از راه می



 0ه باید یا ممکن است به چاپخانه سفارشی داده شود ک. کند در چاپخانه بمانند دار را مجبور می آید که کارگران و حتی چاپخانه پیش می

 .شوند روزی می روزه آن را تحویل دهند که باز کارگران مجبور به کار شبانه

اما . کاری هستند قدری کم است که برای تأمین مخارج خانواده ملزم و ناچار به اضافه ها به از طرف دیگر درآمِد ثابت کارگراِن چاپخانه

گیرند یا انجام کارهایی خارج از  را که باید بپردازند؛ درنظر نمی  االنهکاری س  در بعضی از موارد؛ کارفرمایان میزانی از اضافه

. ها نیز قوانین خاص خودشان را دارند هریک از چاپخانه! وظایف تعریف شده را خواستار هستند، البته بدون اضافه کردن دستمزد

این تغییِر برداشت از قانون هم . کنند یچ تبعیتی از آن نمیبندند، ولی زماِن عمل؛ ه دارها طبق قانون با کارگزانشان قرارداد می چاپخانه

ها نشان داده  های کارگران چاپخانه تجربه. هیچگاه در جهت مثبت آن نیست و معموال با کم کردن حقوق و ساعات مرخصی همراه است

اقع پول کمتری نسبت به نیاز و حق خود روند، چراکه در اکثر مو هیچگاه شِب عید را با دِل شاد و لِب خندان از چاپخانه بیرون نمی

 .فروردین هم مشغول کار باشند 03اند یا به دلیِل حجِم کاری باال مجبورند تا روز  دریافت کرده

باید حرف اول را در میزان درآمد و حقوق بزند اما در حال   ی تخصصی و فنی است که مهارت و سابقه از دید سعیدی؛ چاپ یک حوزه

سال است عمرش پای ماشین چاپ  09عمال حقوق کارگری که : گوید شود، او در همین رابطه می چیزی لحاظ نمیحاضر اصال چنین 

بندی حقوق  مثال طرح طبقه. کند کار تفاوتی نمی نقص است با یک کارگر مبتدی و تاره گذشته و خروجی کارش یک اثر تماما هنری و بی

خود من در قسمت ساخت و تعمیر . گیرد ای و بنابر روابط شکل می ه صورت سلیقهو مزایا داریم اما اصال جالب نیست و عموما ب

سال سابقه پایه حقوقی که کارفرما برایم درنظر گرفته است 00همه و با مدرک مهندسی و   قطعات ماشین چاپ مشغول هستم اما با این

کاری  چرخد، البته مبالغ اضافه با تورم و مخارج فعلی نمیکاری نباشد چرخ زندگی  با این پایه حقوق اگر اضافه. هزار تومان است899

 .رسد هزار تومان می499الی  399هم نهایتا به 

کند و  ها عنوان می کاری را یکی از مهمترین مشکالت کارگران چاپخانه خواه نیز ساعات کاری طوالنی بدون در نظرگرفتن اضافه وطن

هایی که کار چاپ سیلک برای لباس انجام  من در یکی از چاپخانه: گوید چاپ سیلک میبا اشاره به خاطراتی از دوران کاری خود در 

ساعت در حالی در 8مدت کار بیش از . ی ما الزام کار بیشتر از ساعت مقرر شده توسط قانون بود مهترین مسئله. ام داد؛ مشغول بوده می

شود و مدت بعدی هم اگر کارفرما  کار درنظر گرفته نمی نوان اضافهع ساعت اول اضافه کاری اصال به0شود که  می ها الزامی چاپخانه

شود چون تشکل قانونی، رسمی و آزاد  تر از دیوار کارگران پیدا نمی هیچگاه دیواری کوتاه. دلش بخواهد پرداختی برای کار اضافه دارد

البته در . های فراوانی روبرو هستند با ممنوعیت پا شکسته هم های محدود و دست نداریم تا پیگیر امور کارگران باشد و همین تشکل

کنند چندان هم  ای برای این حق و حقوق خرد نمی شرایطی که قانون کار و تامین اجتماعی برای کارفرما هیج برشی ندارد و عمال تره

گری  اعمال. عجیب نیست که قانون هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشد

وانب حقوقی و قانونی ما اسیر قانون مربوط به کار هم مثل دیگر ج

ها شده و دولت جدید هم موفقیت چندانی در اصالح این امور به  رابطه

هنوز هم اگر جایی اصول حق و حقوق کارگران . دست نیاورده است

اجرا شود فقط براساس روابط و برای آشناها و نزدیکان کارفرما محقق 

 .شود شود و شامل عموم کارگران نمی می

 جای خالی یک نهاد صنفی قدرتمند

ها در غیاب یک  ها و مشکالت کارگران چاپخانه تمام این مسائل، دغدغه

ه صنعت چاپ روی زمین مانده است و تنها نهاد نهاد کارگری مختص ب

ترین حالت؛ یک نهاد صنفی کارفرمامحور است که حتی  بینانه هم در خوش« داران اتحادیه چاپخانه»ی چاپ یعنی  موجود در حوزه



ا را هم از این اتحادیه ه کارگران چاپخانه  توان توقع در نظر داشتن دغدغه توانایی رسیدگی به امور همین کارفرمایان را ندارد و نمی

 .توقع داشت

داران وجود دارد که بیشتر یک نهاد  اتحادیه و سندیکایی برای کارگران چاپخانه نداریم و یک اتحادیه چاپخانه: بهزاد کهندانی معتقد است

 .کارفرمایی است تا کارگری

البته چند چاپخانه هستند که تعدادی از : کند ه میاو سپس با اشاره به اهمیت وجود یک نهاد سندیکایی مختص به کارگران چاپ اضاف

هایی  پیگیری. خیر اینطور نیست  گیر باشند کارگرانشان به عنوان نماینده رابط با اتحادیه و کارفرمایان هستند اما اینکه این نمایندگان همه

گویند اول الزام وجود  م رفتیم اما در جواب ما میایم و داریم و حتی تا وزارت ارشاد ه ها داشته برای تشکیل اتحادیه کارگران چاپخانه

اصوال در چنین مواقعی نهادهای مسئول در کشور ما فقط دید منفی به ! کنیم چنین سندیکایی را مشخص کنید بعد ما هم حمایت می

افتد مدام بر سر راه  طر میای به خ بینند به همین دلیل و چون از طرف دیگر منافع عده ی اصالح امور را نمی اتحادیه دارند و نیمه

 .کنند تراشی می ها مانع های کارگری ازجمله اتحادیه کارگران چاپخانه اتحادیه

. کند ولی معتقد است اصال صنفی به نام صنف چاپ نداریم سعیدی هم خالء یک نهاد صنفی کارآمد در صنعت چاپ را مهم ارزیابی می

ای با نمایندگان  نه رابطه. ی یک ساختمان است فرمایی هم وجود دارد تنها در حد نام و اجارهی کار از نگاه او؛ اگر یک سندیکا یا اتحادیه

تعداد معدودی آدم در . خورد چشم می ریزی برای حل و فصل مشکالت به بینیم و نه حتی میان خودشان مشورت و برنامه کارگری می

دوزند و نهایتا سالی یک یا دوباره جلسه هم برگزار  برند و می خودشان می کنند و وآمد می کشد؛ رفت ساختمانی که نام اتحادیه را یک می

 .کنند

دهد و عمال در حال حاضر توانایی رتق و فتق  داران کارای چندانی از خود نشان نمی تیر نیز اتحادیه چاپخانه ی هفت از دید مدیر چاپخانه

 .ارگران مشغول در یک چاپخانهامور چاپخانه داران را هم ندارد چه رسد به رسیدگی احوال ک
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