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ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﻴﺖ آﺎرﮔﺮان در آﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻳﺪﻩ ﻧﮕﺮ ﻗﻢ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﻣﻬﺮ ١٣٨٧

اﻳﺮان ﺧﺒﺮ

اﺧﺮاﺟﻬﺎﯼ ﺑﯽ روﻳﻪ در آﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻳﺪﻩ ﻧﮕﺮ ﻗﻢ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﻳﻚ آﺎرﮔﺮ در ﻣﻮرد اﺧﺮاﺟﻬﺎﯼ ﺑﯽ روﻳﻪ در اﻳﻦ
آﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ ”:اﻳﻦ ﻣﺎﻩ  ٣ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ از آﺎرﮔﺮان را ﺑﻴﺮون آﺮدﻩ اﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﺮاﯼ اﺿﺎﻓﻪ آﺎرﯼ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺸﻜﻞ داﺷﺘﻨﺪ و
ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ آﺎر ﺑﺪهﻨﺪ .ادارﻩ آﺎر اﺻﻼ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ آﺎرﮔﺮ در دادﮔﺎﻩ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ
آﺎرﮔﺮ ﺣﻖ ﺣﺮف زدن ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎم دادﮔﺎﻩ اﻳﻦ آﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻴﺮﺳﺪ!
آﺎرﮔﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻟﻴﻞ اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺁن اﻳﻨﻜﻪ آﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ آﺎرﮔﺮان را
ﺣﻞ آﻨﺪ.
دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮﯼ هﻢ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺆل اﻣﻮر ادارﯼ از ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻃﺮف ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺧﺮاج ﺷﻮد ،ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﻟﻦ
از اﺧﻼق ﻳﻚ آﺎرﮔﺮ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ ﺁﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺧﺮاج ﺷﻮد ،هﻴﭻ ﺣﺴﺎب و آﺘﺎﺑﯽ و هﻴﭻ آﻨﺘﺮﻟﯽ و هﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و وﺟﺪاﻧﯽ در
اﻳﻦ آﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻴﺨﻮد و ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدم را اﺳﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﻴﺮﻳﺰﻧﺪ .ﻣﺸﻜﻞ در اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ادارﻩ آﺎر هﻴﭻ رﺳﻴﺪﮔﯽ اﯼ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ
و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ و آﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﮔﺮم اﺳﺖ.
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ آﻪ اﻳﻦ آﺎرﮔﺮان از ﻣﺎﻩ ﻣﺮداد ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎﻳﯽ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻳﻜﯽ از آﺎرﮔﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺎ را اﺧﺮاج آﺮدﻩ اﻧﺪ آﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮﻳﻮر را هﻨﻮز ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ .ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮداد
ﻣﺎﻩ را هﻢ هﻤﻴﻦ دو روز ﭘﻴﺶ دادﻧﺪ .هﻴﭻ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺎﻩ رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪادﻩ اﻧﺪ و در ﺁﺧﺮ هﻢ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺧﺮاج
روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ.
اﻳﻦ آﺎرﮔﺮ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :هﻔﺖ ﻣﺎﻩ اﺳﺖ آﻪ از ﺁﻏﺎز ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرد ،اﻣﺎ هﻨﻮز ﻟﺒﺎس آﺎر ﻣﺎ را ﻧﺪادﻩ اﻧﺪ .آﺎر ﻣﺎ ﻃﻮرﯼ
اﺳﺖ آﻪ هﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ دو ﺳﺮﯼ ﻟﺒﺎس آﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪهﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع آﺎر آﻪ ﺑﺎ ورﻗﻬﺎﯼ ﺑﺮﻧﺪﻩ در ارﺗﺒﺎط هﺴﺘﻴﻢ
ﻟﺒﺎس آﺎرﮔﺮان زود ﺑﻪ زود از دور ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮد .اﻣﺎ  ٧ﻣﺎﻩ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﺒﺮﯼ از ﻟﺒﺎس ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﭽﻪ هﺎ ﺑﺎ
ﻟﺒﺎس ﭘﺎرﻩ و ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ دارﻧﺪ آﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.ﻧﻪ دﺳﺘﻜﺶ ﻣﻴﺪهﻨﺪ ﻧﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻴﺪهﻨﺪ .ﻧﻪ ﺣﺘﯽ آﻤﻜﻬﺎﯼ اوﻟﻴﻪ آﻪ ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ آﺎرﮔﺮ
اﺳﺖ هﻴﭻ آﺪام در آﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﻴﺴﺖ.
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