
 
  افق روشنیت کارگريسا

 
 مصاحبه با هادی احمدی و خالد سواری
   دو تن از کارگران کارخانه شاهو

  
 يست يکم شهريور ماه هشتاد و پنجب                                                            تهيه و تنظيم جميل محمدی

 
  

  :سايت شورا

  

  :مقدمه

ها و آنچه که به آن تغيير کاربری گفته ميشود و برای آن  امروزه روند تعليق، اخراج کارگران، تعطيلی کارخانه

بر اين اساس بار تمام نارسايی ها . لموس ميباشدقانون و تبصره وضع شده است، برای کارگران يک مسئله آشنا و م

آنزمان که . و عدم انطباق و ناسازگاری سرمايه های وطنی با سرمايه های جهانی را بايستی کارگران بدوش کشند

سودهای هنگفت به جيب صاحبان سرمايه ميرود چيزی عايد کارگر نميشود اما زمانی که سود دلخواه سرمايه بر اثر 

  . آيد، بايستی هزينه آن را کارگران بپردازند الت ذاتی بازار و سرمايه بدست نمیساير اختال

کارخانه شاهو در سنندج از جمله دهها و صدها کارخانه ای است که امروزه سودهای هنگفتی را نصيب صاحبانش 

ا نصيب صاحبان آن کارگران اين کارخانه در طول ساليان درازی با کار در اين کارخانه ثروت هنگفتی ر. نميکند

کرده اند و در مقابل، خود نه تنها صاحب اندوخته ای برای ادامه زندگی نشده اند بلکه امروزه از دهها مشکل روحی 

و جسمی رنج ميبرند با اين حال بر اساس مناسبات ظالمانه موجود امروزه اين کارگران هستند که بايستی بدون هيچ 

کارگران اين کارخانه در اعتراض . خانه را با اخراج و بيکار سازی متحمل شوندتامينی هزينه پايين آمدن سود کار

به اين وضعيت ضد انسانی بارها به اداره کار شکايت کرده و بعلت عدم رسيدگی مناسب اداره کار به وضعيت 

حق شان مبارزه کارگران اين کارخانه برای رسيدن به مطالبات  بر . شان، دست به تحصن و اعتصاب زده اند

ما به سراغ دو تن از کارگران اين کارخانه . همچنان ادامه دارد و آنان در تالشند تا به حقوق انسانی خود دست يابند

متنی که در زير ميايد حاصل گفتگويی است با خالد سواری و هادی .  رفتيم تا پای صحبت آنان و تجربياتشان بنشينيم

 که خود به همراه دهها خانواده کارگری اين کارخانه دچار ناامنی معيشت احمدی، دو تن از کارگران کارخانه شاهو

  .و رنج و فشار شده اند

  

  . آقای احمدی لطفا ابتدا شرح وضعيتی از کارخانه شاهو را برای خوانندگان ما بيان بفرماييد :شورا

از اوايل سال جاری . در بهمن ماه سال گذشته تعطيل شده و همچنان تعطيل مانده است کارخانه شاهو :هادی احمدی

  ايشان . صاحب جديد کارخانه که شخصی بنام يداهللا روزچنگ ميباشد تغيير ساختار کارخانه را مطرح نموده است

  



  

از تاريخ اول ارديبهشت ماه اما .  نفر کارگر را جذب کار نمايد ۵٠٠وعده داده که با تغيير ساختار کارخانه ميتواند 

  . نفرکارگر رسمی باقيمانده نيز به بيمه بيکاری معرفی شده اند۶۵که طرح تغيير ساختار را ارائه داده ، 

  
   آقای احمدی در حال حاضر وضعيت استخدامی کارگران شاهو چگونه است ؟ :شورا

 نفر ۶٢.  نفر کارگر داشت١٣۵ارخانه   قبل از زمان واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، اين ک:هادی احمدی 

 نفر تحت عنوان کارگر تعديلی که خود يکی از آنان می باشم، اما در نتيجه ٢٨ نفر قراردادی و ۴۵کارگر رسمی ، 

 قانون کار و با رای هيئت ١۵٢اعتراضات مکرر و پيگيری  و پافشاری بر حقوق خود توانستيم با استفاده از ماده 

 نفر از کارگران قراردادی همگی اخراج ۴۵ا بکار بگيريم  و نيز بعد از واگذاری کارخانه حل اختالف حکم ابق

  .شدند

   نفر کارگر تعديلی اکنون جزو کارگران رسمی کارخانه هستند؟٢٨ پس در اين صورت تعداد :شورا

 که دوباره ما را   بعد از گرفتن حکم هيئت حل اختالف و برگشتن ما سرکار، کارفرما تالش نمود:خالد سواری

 ماهه از نو به استخدام در آورد که با اعتراضات پيگيرانه ما روبرو شده و تاکنون موفق به اين ۶بصورت قرارداد 

  . کار نشده است

   آقای سواری وضعيت حقوق و دستمزد کارگران به چه صورتی است ؟ :شورا

د منازعه دولت و جناحهای سرمايه است، بنابر   امروز در شرايطی که هنوز دستمزد کارگران مور:خالد سواری

 تومان در ماه حقوق ١۴٧۵٠٠ سال کار در اين کارخانه، امروز ٢۵دستمزد مصوب سال گذشته، کارگران با سابقه 

  .  هزار تومان در ماه ميرسد٢٠٠حقوق  ساير کارگران با همه مزايايشان تا . ميگيرند 

  
 يل شده حقوق کارگران پرداخت ميشود؟ آيا در حال حاضر که کارخانه تعط:شورا

 مقرر شده که به کارگران حقوق پرداخت شود اما مثل تمام مراکز کارگری ايران که با تاخيرهای چند :خالد سواری

 نفر کارگری که ذکرشان رفت ٢۴ ماه گذشته و کارفرما هيچ گونه حقوقی به ۵ماهه پرداخت ميشود هم اکنون 

اخر نيز هم چنان که گفته شد بر خالف قوانينی که بمنظور تغيير ساختار وضع شده و اين او. پرداخت نکرده است 

براساس آنها بايستی حقوق کارگران توسط کارفرما پرداخت گردد، کارفرما از پرداخت حقوق کارگران  از ماه 

ی به تامين اجتماعی  نفر از کارگران را جهت دريافت بيمه بيکار۵٨ارديبهشت به اين طرف خودداری نموده وتعداد 

  . معرفی نموده است

 
   پس در اين صورت کارگران شاهو بجای دريافت حقوق از بيمه بيکاری استفاده ميکنند؟:شورا

 تن از کارگران ١١ بله، البته مشکل ديگری که کارفرما بوجود آورد اين بود که حتی از معرفی :خالد سواری

کارخانه شاهو به تامين اجتماعی جهت مستمری بيکاری خودداری کرد و اين مسئله نيز با اعتراض کارگران و 

در پی اعتراضات کارگران و تحصن و اجتماعات پياپی در مقابل استانداری و نيز در . خانواده های آنها روبرو شد

  راهای اسالمی کار و کارگران تشکيل شد و مقرر داخل کارخانه، کميسيون کارگری با شرکت  کارفرما و نماينده شو



  

وهم آنها را مانند ديگر کارگران  به بيمه تامين  گرديد که کارفرما، هم حقوق معوقه اين کارگران را پرداخت کند

  در. اجتماعی معرفی نمايد، اما تا اين تاريخ که من با شما صحبت ميکنم هيچ کدام از اين وعده ها محقق نشده است

 بايد پرسيد بر اساس کدام عدالت يک ميليارد تومان وام در اختيار صاحب کارخانه قرار ميگيرد اما کارگرانی  اينجا

که برخالف خواست و ميل خود از کار بيکار شده اند حق دريافت حقوق ناچيز خود را هم نداشته و بايستی از بيمه 

  .  دارند استفاده نمايندبيکاری که تنها يک بار در عمر خود حق بهره مندی از آن را

 
 آقای احمدی ميدانيد که مشکالتی که برای کارگران شاهو ايجاد شده تنها مختص شما نبوده و در ساير نساجی :شورا

های ايران نيز بر اثر بحران و اختالالتی که دچار آن هستند مشکالتی نظير اخراج و تعويق دستمزدها برای 

  ل اين همه اجحاف و ستمی را که به کارگران ميشود ناشی از چه چيزی ميدانيد؟ شما دلي. کارگران بوجود آمده است

 ببينيد کارگران مسئول بی نظمی و بحران در کارکرد سرمايه نيستند و نبايستی تاوان سوء مديريت يا :هادی احمدی

ها و از مسئوالن دولتی کارگران بايستی حقوق خود را از کارفرما. هر نوع اختالل در توليد را کارگران بپردازند

تنها نيرويی که کارگر . کارگر نبايستی حق خودش را گدايی کند. کارگران نبايد عجز و البه کنند. مطالبه نمايند

هنگامی که حرف از حق و حقوق کارگران ميشود همه . ميتواند به آن پشت اتکا کند، نيروی اتحاد خودش است

 اما پای عمل که به ميان می آيد هيچ کس نه تنها قدمی برای کارگران طرفدار کارگرانند و به آنها حق ميدهند

کار بيشتر و حقوق . برنميدارد بلکه در مقابل آنها قرار گرفته و توی سرش ميزنند و تالش ميکنند که خفه اش کنند

عيتی کامال کمتر، اين است منطق نظامی که براساس کسب سود برای اقليت بنا شده و تکليف کارگران با چنين وض

  . کارگران تنها با تشکل يابی و اتحاد و با مبارزه پيگيرانه ميتوانند به حقوق حقه خود دست پيدا کنند. روشن است

  
   آقای احمدی بنظر شما در حال حاضر مهمترين معضل و مانع پيش پای کارگران چيست؟:شورا

کارگر بايستی . مسئله کارگری است بنظر من وجود قراردادهای ظالمانه و يکطرفه موقت مهمترين :هادی احمدی

کارگران به اميد نجات از بيکاری خود را ناچار ميبينند که تن به هر نوع شرايط ظالمانه . امنيت شغلی داشته باشد

. ای که کارفرما تعيين ميکند بدهند و با قرارداد موقت يا حتی با امضا کردن برگه سفيد مشغول بکار ميشوند

امنيت شغلی خود يک درصد اطمينان ندارد و ميداند با کوچکترين اعتراضی نسبت به پايمال شدن کارگری که از 

.  حقوق خود، بدون هيچ مانعی اخراج و از کار بيکار ميشود نميتواند گامی در جهت بدست آوردن حقوق خود بردارد

ک کارخانه، از کارم معلق شده  سال کار در ي٢۵در حال حاضر شرايط طوری هست که حتی يکی مثل من با سابقه 

  .ام و هيچ  پشت و پناهی ندارم، امنيت کار و معيشت در جامعه ما وجود ندارد

  
 سال گذشته، نساجيها در ايران دچار بحران ۶ الی ۵  آقای سواری همانطور که گفته شد با توجه به اينکه طی :شورا

که گريبان کارگران را گرفته در تمام نساجيها يکسان شده اند و ميشود گفت مسائل و عوارض ناشی از اين وضعيت 

بوده و کارگران اين کارخانجات مطالبات مشترکی دارند، آيا فکر نميکنيد که الزم است کارگران نساجی ها دست به 

  دست هم بدهند و اعتراضات خود را هماهنگ و يکصدا بيان کنند؟



  

الزم است کارگران .  کارخانجات نساجی برداشته نشده استبين متاسفانه تا کنون قدمی برای هماهنگی :خالد سواری

از . اين کارخانجات اخبار و گزارش رويدادهای داخل کارخانه و چگونگی مبارزاتشان را به اطالع همديگر برسانند

تجربيات يکديگر استفاده کنند و دست به اقدامات اعتراضی هماهنگ و سراسری مشترک بزنند، بايستی مطالبات 

اينها مبارزات صنفی . ترک خود را متحدا اعالم نمايند و نيز از مبارزات روزمره همديگر اعالم پشتيبانی نمايندمش

ابزار شکل گيری اعتراض سازمان يافته .  که برای تحقق حداقل حقوقی که در قانون کار پيش بينی شده است است

گران از اين ابزار حياتی برای پيشبرد اعتراضات کارگران تشکل کارگری است که متاسفانه  شکل نگرفته  و کار

 .خود محرومند

   
    به قانون کار اشاره کرديد آيا به نظر شما قانون کار فعلی  جوابگوی نيازها و توقعات کارگران ميباشد؟:شورا

موجود يک قانون کار عقب مانده است و پاسخگوی نيازهای حداقلی کارگران و خانواده  قانون کار :خالد سواری

به يک دليل ساده که اين قانون کار نميتواند حتی يک زندگی خط فقر را نيز برای کارگران . های آنان نمی باشد

 به رسميت شناخته نشده و از همه مهمتر در اين قانون کار حق ايجاد تشکلهای مستقل و آزاد کارگری. تضمين نمايد

تنها تشکلی که قانون کار برسميت شناخته شوراهای اسالمی کار است که در واقع تشکل نيستند و در کنار آنها 

  . تشکلهای واقعی کارگری تحمل نميشوند و مشروعيت ندارند

  
قل کارگری قرار گرفته  هادی احمدی بنظر شما جدای از قوانين موجود که عمال بر سر راه ايجاد تشکل مست:شورا

  چه عوامل ديگری مانع از سازمان يابی کارگران ميشود؟

  عالوه بر قوانينی که درقانون کار موجود بمنظور ممانعت از شکل گيری تشکلهای کارگری مستقل :هادی احمدی

 کارگران را از دولت و کارفرما، گنجانده شده است، هنگامی که کارگران آگاهتر و فعالتر ميخواهند خواستهای

مطرح ساخته و حول اين مطالبات ابتدايی و برحق کارگری سازماندهی بعمل آورده و دست بکار ايجاد تشکل 

کارگری بشوند متاسفانه از سوی نهادها و مقامات امنيتی و انتظامی احضار شده و مورد بازجويی و استنطاق و 

با روشهايی . باط با گروههای برانداز و غيره زده ميشودفشار قرار ميگيرند و گاها به آنها انگهای سياسی و ارت

چون گرفتن تعهد ميخواهند آنها را از تالش برای پيگيری مطالبات برحق کارگری و سازماندهی اعتراضات باز 

اما در نهايت من به امر متشکل شدن کارگران خوشبينم و فکر ميکنم هر جا اراده کافی برای سازمان يابی . دارند

  . داشته باشد تشکل کارگری ايجاد خواهد شدوجود 

  
   آخرين حرکت اعتراضی کارگران شاهو  چه بوده و کارگران چه خواستی را مطرح  کرده اند؟:شورا

 ما امسال دو تجمع اعتراضی برگزار نموديم در مرحله اول ما در مقابل دفتر کارخانه در اعتراض به :هادی احمدی

. ان به تامين اجتماعی جهت دريافت بيمه بيکاری تجمع اعتراضی برپا کرديمقصد کارفرما جهت ارجاع کارگر

 سال سابقه کار دارند و با توجه به قانون مربوط به مشاغل سخت و ٢٠اکثريت کارگران شاغل در شاهو بيشتر از 

  ان به بيمه  سال سابقه بايستی بازنشسته شوند، دراين شرايط ارجاع کارگر٢٠زيان آور که کارگران با بيش از 



  

تجمع دوم . بيکاری، در حاليکه ساليان سال در اين کارخانه زحمت کشيده اند مورد اعتراض کارگران قرار گرفت

 نفر از کارگران کارخانه که جزو کارگران به اصطالح تعديلی بودند، ١٢در اعتراض به عدم ارسال ليست بيمه 

   بيمه تمامی کارگران را به تامين اجتماعی ارسال نمايد  اما در نتيجه آن کارفرما قبول کرد که ليست. صورت گرفت 

عنوان کرد که از اول فروردين ماه امسال حقوقی به آنها پرداخت نميکند که تاکنون اين وضعيت بدين صورت باقی 

  . مانده است

  
   آيا عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانه در حال تعطيلی شاهو مشروعيت قانونی دارد؟:شورا

 به هيچ عنوان مشروعيت ندارد  اينکه ليست کارگران را به تامين اجتماعی بعنوان کارگر کارخانه :ی احمدیهاد

کارفرما در جامعه زور دارد و مقامات دولتی هم . ارسال کنی اما به اوحقوقی پرداخت نکنی تنها بحث زور است

 بدست کارگران است و هردولتی اگر منافع کارگران بنيان اجتماع و تمام توليد جامعه. جانب منافع کارفرما را دارند

  . را مورد توجه قرار ندهد باعث ميشود که جامعه متحمل زيان بشود و تبعاتش متوجه کل جامعه ميشود

  
   نتيجه ای که از آخرين تجمع اعتراضی گرفته ايد چه بوده است؟:شورا

انداری تشکيل شد و نماينده شوراهای اسالمی به جه اين اعتراض کميسيون کارگری در محل استيت درن:هادی احمدی

ميان کارگران آمد و از جانب کارفرما قول شفاهی داد که بيمه همه کارگران ارسال شود و حقوق آنها را نيز 

پرداخت نمايد در صورتی که به وعده خود عمل نکند دوباره اعتراضات و تجمعات خود را از سر گرفته و اين بار 

  .ی خود مبارزه مان را شروع ميکنيم و تا رسيدن به حقوق حقه خود از پای نخواهيم نشستبا زن و بچه ها

 


