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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

نالي زنان کارگر در گتي از وضعیگزارش  
 

١٣٨٧م آبان هفت بيستشنبه دو                                                                                       ر خبرانيآژانس ا  
  

  
   کار ارزانیروين  
  برند، کارگران هم از یم رنج   یکاري از بکارانيچقدر که ب هرالني گدر

   و کار فرق یکاري ب ني بدي رو شانياز ا.  اندی ناراضیسخت کار  طيشرا

  شي افزاتيوضعجه ازو  ني به بهترانيفرما  که کاریاميدر ا.  نباشدیچندان

   کنند و عدم بری سوء استفاده می شغلیفرصت ها و کمبود  کار ی متقاض

 دگاهيد بودن همسوديانقالب موسه دهه از غلط، پس ازۀي روني با اخورد

  . استانياخالق کارفرما  و عمل خالف قانون باتيحاکم

 انيفرما کاریبرازي گریراهها موجود آنقدرنيکه قوان یطيشرادرهم  آن

  همکنند و قانون کار خواهند با کارگران رفتاریمطورگذاشته که هر یباق

  ! نداردی دولت فعلیبرا" کاغذ پاره" از شي بیريد تعبيشا

 کارگران نيا ازیفي طميشود که بداني بغرنج تر و دردآورتر می وقتهي قضاما

 در ،یار خانه دی هاتي و مسوولفيزنان هستند و عالوه بر انجام وظا

...  وی کارخانجات، بازارها، فروشگاهها، بخش کشاورزني از همیاريبس

 طياما شرا.  شان بچرخدی و چرخ زندگذرانند روزگار بگشي کنند تا از حاصل دسترنج خوی مردان کار میپا به پا

ارگر بودن انسان ک رود که قبل از ی مادشاني ی گاهیکار آن قدر سخت است که کارگران زن همانند کارگران مرد حت

 .ديچه که باوعده ها دادند اما نکردند آنچه دولت ها آمدند و سخت گذراندند وتي وضعني را با هميیهاچه سالو. هستند

 دل ی که برای جمهورسيئنه ر ودي مهم برآنيا را داشت توانست ازی کارگری تشکل هاتي که قصد تقوی دولتنه

  ... لباس مقدس دادني با ااري بسیشد و وعده هاجمع کارگران حاضر دری کارگری آبقهيخوش کردن کارگران با لباس 

 از جامعه زنان کارگر ی که بخش کوچکالن،ي از کارگران زن گیران خبر با جمعي گذشته خبرنگار آژانس اروز

 یزه ها، شرکت ها کشت و کار برنج، در مغانيح. دي شود همه جا دیحضورشان را م:  هستند، گفت و گو آردرانيا

  . کنندی که کمتر به آنان توجه میفراد ای همهمه ني و بی سنتی در بازارها،ی مراکز خصوص،ی و صنعتیديتول

 خبر مدام از درد راني صحبت با خبرنگار آژانس انيح.  استالني گیدي تولی از واحدهایکي کارگر یني پور حسخانم

 هم تياالن وضع:  اش به ما گفتی کارطيراجع به شرا.  داندی کار م کند و آن را محصول سال هایاستخوان ناله م

 کار ارزان یرويچون کارفرماها زنان را به چشم ن. شتري زنان بیاما خب برا.  مردان و هم زنان سخت استیبرا

بخواهند  توانند هر طور یچون راحت م.  به جذب زنان کارگر دارندلي آنان تماشتري خاطر بني کنند و به همینگاه م
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  !. ما مرد ساالر استی جامعه رايز. با آنان رفتار کنند

 را دي سفی برگه کي جا ني که آمدم ایاما از روز.  کنمی کار میدي واحد تولنيچند سال است که در ا:  ادامه دادیو

 ی ممياض هم کناعتر.  قرارداد نوشتندیبعد از ان هر چه دلشان خواست در برگه . ميدادند به ما که آن را امضا کن

  !مي و بسازمي با وضع موجود بسوزدي و بامي اعتراض نداری برای حقیعني" اخراج: "نديگو

 زاني کار از می کنند تا مبادا اداره ی نمزي پردازند و به حسابمان واری میحقوق ما را به طور دست:  اضافه کرداو

 اوال حداقل دي کار خالف قانون است و باني که انديو گی ممي کنیبه خانه کارگر که مراجعه م. حقوق ما باخبر شود

 هم جهي کنند و در نتی کار را نمني ااني شود اما کارفرمازي وارا به حساب ماي هزار تومان باشد و ثان٢١٩حقوق مان 

 یا م رلي مسانيهر چند همه ا.  کندی کاری تواند از لحاظ قانونی کار نمی و هم اداره مي اعتراض کنمي توانیما نم

  . کاسه استکي در اني است که دستشان با کارفرمانيدانند و تصور ما ا

 شتري بنجايا.  موجود بسازمطيناچارم با شرا: دي گوی خبر مراني کند به آژانس ای مغازه کار مکي که در یگري دخانم

 ی کار منجايشگاه در ا از دانیلي سرزنش خانواده پس از فارغ التحصدني نشنی و برارمي گی هزار تومان نم٦٠از 

 باي کردن تقرداي پیچون کار دولت.  و با حقوق ثابتی کاردولتهالبته ن.  گردمیمنتها هنوز هم دنبال کاربهتر م. کنم

 کم ی حت،یطي خود را با هر شراکاني اقوام و نزدی دولتراني مددي آی مشي استخدام که پطيمحال است و هر بار شرا

  . استتهي فرمالی استخدامی های درج آگه برند وی بر سر کار میسواد

 جا هستم و دنبال کار بهتر اما هر ني است که ایچند سال:  دادحي است، توضسانسي مدرک لی ساله و دارا٢٥ که مايس

 از شهي توانم همی ناچار به کار هستم و نمميازهاي از نی بخشني تامیخب من جوان هستم و برا.  بوده استدهي فایبار ب

 دي شما بروديگوي ممي گویمشکالتم را که به صاحب کارم م.  باشمشته دای مالیو تقاضا بضاعتم انتظاریمادر بپدر و 

  . استکساني بايهمه جا تقر درطياما متاسفانه شرا.  کنمی مادي حقوق تان را زديياي جا بود، بنيا بهتر ازطيجا شراهر

 ی مافتي خود را به زحمت درزيحقوق ماهانه ناچ:  کند هم گفتی شرکت کار مکي است در یکه چند سال:ر . مهناز

 کارگر جماعت ی برااني و کارفرمامي هم که محروماي مزاري و سایدياز ع.  و امروز و فرداري تاخیبا کل. ميکن

 عدل ی است که ادعای مشکالت در کشورني ای و همه ستي نی رسم مسلمانني که ایدر حال. ستندي نلي قایارزش

 فرزند کي در خانه و ضي شوهر مرکي و زي حقوق ناچنياما خبر ندارند منِ  کارگر با ا. ان معصوم را دارندامام

 که فقط در ی سر کنم؟ مسوولديچه طور با...  و دارو درمان ولي خانه و تحصهيدانشجو و دو محصل با مخارج کرا

 ما رنج و ی خالی گذارد خبر از سفره های راحت سر بر بالش مالي کند و شب هم با خی متحرف صحبت از عدال

   کودکان ما دارد؟یماريب

 شرکت که بازنشسته شده ني از کارگران همیادي و تعداد زمي نداری بازنشستگیاي هم کار مزاني با ایحت:  ادامه داداو

  . انددهياند به حق و حقوق خود نرس

 و فروش محصوالت ی که به دستفروشی زنانستنديکم ن یدر بازار سنت. مي هم به بازار رشت زدی رابطه سرني همدر

  .مي صحبت کردی زنان آمني از ایکيبا .  پردازندی خود میباغ

:  دادحي رابطه توضني در ایو.  کندی می معرفالني گی شده لي تعطی از واحدهایکيخود را کارگر سابق  :ج. دهيحم

 دانند ی کارخانه به وجود آمد و همه مني ای که برایراي کردم اما به خاطر مشکالت بسی کار مکيدر شرکت الکتر
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 حق و چي هاد،ي کار زی آن ها با وجود سابقه ی همه انند شدم و مکاري از کارگران از کار بیمن هم به همراه تعداد

.  روز به روز عرصه را بر من تنگ کردی سخت زندگطي کردم اما شرای میدر رشت زندگ.  نکردمافتي دریحقوق

 یکي یحت. مي زدمي توانستی که ميیکه سالهاست فوت کرده و من و چند بچه ام از همه مخارج مان تا جاشوهرم 

 مثال ی نهادهایبه همه .  مخارجش باز ماندلي به دلی دانشگاهلي تحصی از ادامه پلمي از گرفتن دسازفرزندان پ

 و جواب ی دل خوشی دادند که تنها برایما م صدقه به ی به اندازه یزي چکياما هر بار . مي هم مراجعه کردیتيحما

 هي در رشت و پرداخت ماهانه کرای زندگديقخالصه آنقدر عرصه بر من تنگ شد که مجبور شدم . رد ندادن به ما بود

  . کنمی پدرم زندگیمي رشت رفته و در منزل قدی خودمان در حوالیخانه را بزنم و به روستا

 وهي درخت می و پرورش تعدادی و کاشتن سبزی کاریفيوانستم آن جا انجام دهم ص تی که میتنها کار:  ادامه داداو

 راه امرار ني آورم تا بفروشم و از ای ام به رشت مدهي آن ها زحمت کشی که خودم برایاالن هر روز محصوالت. بود

 ري را سميشکم بچه ها رساند و ی سخت بود اما االن عادت کرده ام و خدا ممي برایلي اول خیروزها.  کنمیمعاش م

 که حرف کارفرما را مانند برده ها گوش کنم و در مقابل ستمي است که در کارخانه نني اش ایحداقل خوب.  کنمیم

  . برخوردار باشمی و نه از حقوق نامناسبرمي بگاي و مزایدياضافه کار و کار در سرما و گرما نه ع

 به کارگران و خصوصا زنان کارگر نگونهي باعث شدند ای چه کسان دانمیواقعا م:  افزودشي حرف هااني در پادهيحم

 سخت کار طي شراني مساله خود گرفتار اني فرزندان عامالن ای روزدوارمي برود اما امنيظلم شود و حرمت شان از ب

     . ما را حس کنندی از غصه های کمديبشوند تا شا

 
 

ر خبرانيآژانس ا  

١٣٨٧م آبان هفت بيستشنبه دو  


