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  )داداش برادر( نده از شرکت آيدين گزارشی تکان ده

 ششماه هشتاد و مهرسوم                                                                                                 شايان بهرنگ
 

  
  شرکت شکالت سازی آيدين

بايجان شرقی شهر تبريز است و دارای دو شعبه است ، يک شعبه اش در جاده تبريز به تهران راين شرکت در آذ

شعبه ديگرش در جاده تبريز به اروميه جنب تراکتورسازی به نام شعبه رواسان می باشد و صاحبان سعيد آباد و 

  .کت پرويز بيوک و رسول بيوک هستندشر

. ت شنيده بوديم ما اطالعاتی جسته و گريخته از اتفاقات داخلی شرک. شعبه رواسان است از گزارشی که می خوانيد

ر سايه زحمات فعالين کارگری و اعالم حمايت از کارگران پيش آمد که ما با ، ولی موقعيتی دفقط در حد شنيدن

. شاهدان عينی و کسانی که در گود بودند گفتگويی دوستانه داشته باشيم و آن را به صورت يک گزارش ارائه نماييم 

 مورد اتفاقات و زمانی که من به عنوان گزارشگر به فرد مورد نظر مراجعه کردم و خواهان ارائه اطالعاتی در

تضييع حقوق حقه کارگران و مظالمی که در حق آنها اعمال می شود شدم ، ابتدا از دادن اطالعات خودداری کرد و 

ترس از لو رفتن اطالعات و رسيدن به گوش صاحبان و مدير داخلی شرکت . گفت من هيچ حرفی برای گفتن ندارم 

 ساعت گفتگو و حصول اطمينان قفل زبانش بازشد به حدی که می ولی پس از نيم. تمام وجودش را فرا گرفته بود

  .ا معرفی کند ، گفتم ضرورتی نداردخواست خودش ر

  از کارخانه تعريف کن

  نميدانم از کجا شروع کنم از سختی کار بگويم ؟ از اخراجها بگويم ؟ از حقوق پايمال شده يا از زورگوييها ؟

  از سختی کار بگو

 شرکت سه شيفته و هر شيفت يک سرکارگر دارد از زمانی که شيفت شروع می شود ما سر دستگاهها که می کار

 ساعت سر پا بايستيم در حاليکه می شود حد اقل يک چهار پايه چوبی گذاشت و رويش نشست ٨رويم به اجبار بايد 

قائل نيستند و به او به چشم برده نگاه می و کار را به نحو احسن انجام داد اما از بس که برای کارگر هيچ ارزشی 

، اجازه نشستن نمی دهند و ادعا می کنند که اگر کارگر زش و سرمايه را همه چيز می دانندکنند و کارگر را بی ار

به علت اين سرپا . طبق کدام اصل؟ نمی دانم. احساس راحتی کند افکارش عوض می شود لذا کارگر بايد زجر بکشد 

کارگران به بيماری های مختلف از جمله واريس % ٧٠داوم و غير ضروری و به صرف آزار و اذيت ايستادنهای م

به ميزان کمی تعداد کارگران نسبت . پا و ساييد گی مهره ها ی کمر و کمر درد و واريکوسل و فتق مبتال شده اند 

  .راوان بخشی از سختی کار استدوش کارگران وهمچنين آزار و اذيت های فمضاعف برکارهای محوله باعث فشار

  هيچ گونه اعتراضی به اين وضعيت نمی کنيد؟) کارگران(آيا شما

چرا، ولی با توجه به قوانين ضد کارگری و الويت در حفظ امنيت سرمايه نه تنها اهميت نمی دهند بلکه با تشديد جو 
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يکی از کارگرها به نام امير زارعی " مثال . بدترو سخت تر می کنند  وگسترش عدم امنيت شغلی وضعيت را   پليسی

و . مدتی پيش که دو هفته بود سر کار می آمد به وضعيت موجود اعتراض کرد و به دليل اعتراض کردن اخراج شد

  . و بيکار شدن حرفی نمی زنند خراجبقيه هم از ترس ا

  هر ذلتی را بايد تحمل کرد؟ .به نظر شما برای اينکه اخراج نشد

اد و بدست آوردن درهمين حال بايد برای ايجاد اتح. ولی چاره نيست بايد تحمل کرد. له درسته نبايد اينجوری باشدب

  .حقوق مبارزه کرد

هديد کرد که می توانيم همه شما تت ناصر پوررسول همه کارگرها ر ا ، مدير داخلی شرکبعد از اخراج امير زارعی

  .م و ليسانس هست که به جای شما استخدام کنيم را اخراج کنيم و اينقدر جوان ديپل

را که برای تربيت و آموزش  ديده شدنی نيست که همه نيروهای آموزشاين کارکه اينها فقط تهديد بوده ودونيدولی مي

 به. آنها مدت مديدی زمان الزم است اخراج کنند و در يک لحظه به جای آنها نيروهای آموزش نديده استخدام کنند

  اينطور نيست؟ خواهد وامنيت و ايمنی و حرمت انسانی می خواهد ياحقوق ميکس به جای شما بيايد حق و هرلحاهر

  .حق و حقوقشان واقف نيستندی خوب همه اين را نمی دانند و برول. بله همينطوره

  فقط امير زارعی را اخراج کردند؟

 اين مدت طوالنی زوردرداشت وسال سابقه کار١٢مد رسولی که مدت کارگران به نام احنه خير، يکی ديگر از

و بيعدالتی ها را تحمل کرده بود اعتراض کرد وبا مديران داخلی شرکت علی مجلسی سختی کار طاقت فرساو  گوييها

قيه بدرگير و تقريبا اواسط شهريور اخراج شد و به ) که خونخوار و ضد کارگر لقب گرفته( و ناصر پور رسول

  .آدم داريم جا همهت خودمان است ودسکنيد فايده ای ندارد چون همه چيزهم اعتراض بشماهم گفتند که اگرکارگرها

  يعنی کجا آدم دارند؟

  خودش بپرسيدنمی دانم بايد از

 حرفتان را به گوش آيا شما در مقابل اين همه ظلم وستمی که در حق شما روا می دارند جايی رفتيد و شکايت کرديد؟

  مسئولين رسانديد؟

  مثال کجا؟

تشکيالت خانه کارگر در تبريز هست و وظيفه اش دفاع از حق و حقوق کارگران است آيا به آنجا مراجعه کرديد 

  ؟ مثبت است نتيجه اش چه بوده جواباگر

انگار در خانه . دير داخلی بيشتر شد بله يک بار مراجعه کرديم و اطالع داديم ولی فردای آن روز سختگيريهای م

کارگر آدم دارند و به آنها اطالع دادند که ما چه اقداماتی عليه آنها انجام داده بوديم لذا نتيجه گرفتيم که تشکيالت خانه 

  .عليه کارگراستدفاع نمی کند و برکارگر هم از حقوق ما 

  .من فکر می کنم اين طور نيست

اين را که می گويد چشمهايش پر از اشک می شود من هم تحت تاثير ( هيچ يادم نمی رود . رهچرا کامال همينطو

بله يکی از ) قرار گرفتم و بغض گلويم را فشرد ، قدری ساکت شديم سپس در حاليکه گريه می کرد ادامه داد 

يعنی . ن ايمنی فوت شد  سخت کار و نداشت کارگرها و همکارمان به نام محمد رضا رنجبر سال گذشته از شرايط
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مثل هزاران قربانی ديگر مظلومانه کشته شد و مدير داخلی ناصر پور رسول از طرف صاحبان کارخانه به منزل 

مقتول رفته با تهديد وايجاد رعب و وحشت حق وحقوقش را پايمال کردند و آب از آب تکان نخورد و دو نفر به 

  .دريافت حق و حقوق از فرط سختی کار از شرکت بيرون رفتند نامهای علی ابوالحسنی و علی عليپور بدون 

می دانيد که ما برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش ديگر هموطنان و همچنين فعالين کارگری بايد تشکيالت 

ا مستقل کارگری داشته باشيم و من وشما از اين تشکلهای کارگری که نماينده راستين کارگران و مدافع حقوق آنه

با اذعان به اينکه قويترين اهرم که همان نيروی انسانی است دست کارگران است و . هستند حمايت کنيم و همکاری 

با اعمال قدرت و اتحاد و پيوستن به فعالين صديق کارگری نيل به مقاصد و دستيابی به مطالبات و از ميان برداشتن 

  آيا همينطوره ؟ .موانع قانونی آسان خواهد شد و دور از انتظار نيست

 ارديبهشت ١١ مه بطوريکه اول ماه . از اسم چنين تشکلهای وحشت دارندحتی) صاحبان کارخانجات (اينها. بله قطعا

کل جهان به اين روز و اتفاقاتی که در اين روز افتاده بها داده و ارج می نهند ولی متاسفانه اين درروز جهانی کارگر

 تعطيل کنيم به هر حال يک جورهايی می خواهند ما را بکشانند سر کار که مبادا فرصتی روز را نمی گذارند کار را

پيش يبايد که با فراخوانهای کارگری آشنا و با فعالين کارگری همصدا شويم ولی نمی توانند من و خيلی از کارگران 

می کنند و به فکر ما هستند کافی امروز فهميديم که کسانی هستند که بی ادعا و گمنام از حقوق ما کارگران دفاع 

  .است که ما آنها را بشناسيم و به آنها بپيونديم و حمايت کنيم تا به خواسته هايمان برسيم 

شان خود به نظرم می آيد که کارگران اين شرکت بايد به فکر تشکيل يک تشکل داخلی باشند نماينده خودرا از بين

  ر انجام شود؟سال يکباانتخاب کنند و اين انتخاب هر

  .بله حتما بايد همين طور باشه 

  خوبند؟ بدند؟. راستی اين همه از مديران داخلی گفتی ولی از صاحبان کارخانه نگفتی 

البته نمی توانند خوب باشند چرا که مديران داخلی از دستورات آنهاپيروی می کنند ولی ما به طور مستقيم از آنها 

بلکه آنها خودشان هم در مقابل اين دو نفر مدير داخلی که . نمی گيريم يا مورد تنبيه يا تشويق نيستيمدستوری 

  .خودشان را همه کاره تلقی ميکنند کاره ای نيستند

  چطوری؟

 يعنی روزی ۴۵/١۴ دست به کار می شويم تا ۴۵/۶ است به دستور مديرا داخلی ما ۵/١۴ الی ٧ساعت کار ما از 

  .ساعت برای آنها کار می کنيم که مهندسين از اين قضيه خبر ندارند نيم 

  . آرزوی موفقيت و يک کار خوب دارماينکه در اين گفتگو شرکت کرديد از شما متشکريم و برای شمااز

رتان کارخانه اطلس پود و آيدين شعبه سعيد آباد ونيز کارخانه های ديگر گزارشاتی تقديم حضوآينده نزديک ازدر

  .خواهم کرد

  شايان بهرنگ
٢۴/۶/٨۶  

  وبالگ کارگر
  ١٣٨٦سه شنبه سوم مهر 

           


