
 با سالم
که درباره ی تجارب کارگران الکتريک ايران رشت ميباشد به " فانوسی بر ھزار چراغ خاموش " مصاحبه ی کارگری 

 پيوست است 
 عکس ھا و نمونه ی تفاھم نامه ی مربوطه نيز جداگانه پيوست شده است

 لطفا عالوه بر متن ،عکس ھا را نيز منتشر کنيد
 

  ،به ديگران نيز ارسال نماييد  وه بر انتشار محتوی آنخواھشمند است اين ايميل را عال
 

 با احترام
 مھران عسگری

 فانوسی بر ھزار چراغ ِ خاموش

  رشتايران الکتريک نگاھی به تجربيات کارگران

 مـشغول  1383 سال سابقه در زمينه توليد محصوالت الكتريكي تا سـال  50با بيش تر از  رشت كارخانه الكتريك ايران: اشاره 

اكنون از وضعيت و سرنوشت ِاين مجموعه  اما  واحد توليدي در اين صنعت بوده اين كارخانه زماني بزرگترين. عاليت بوده استف
ايـن    اتفاقـات زيـادي بـراي   . ن جز خرابه اي باقي نمانده اسـت و از آ دست نيست بزرگ توليدي هيچ خبر موثق و مشخصي در

تكـرار خواهـد    كارخانجات و مراكز توليدي نيز  خصوصي سازي به طور قطع براي ديگررخ داده كه با روند كارخانه و كارگرانش
 و اميد و نا اميدي و به قيمت خاموشـي ثمـره   كه در خالل اين همه سختي و فراز و نشيب تجارب موجود در اين كارخانه .شد

 بـه همـين منظـور در دو     .موز شودآ است بايد كه براي جنبش كارگري درس بسياري از دسترنج هاي كارگران به دست امده

 سـال سـابقه   20 با  –اين كارخانه از  كارگر با يك خانم  است اينخستين بخش مصاحبه ؛ دو مصاحبه ترتيب داده ايم بخش ،
ز الزم به تاكيد است كه ا .كارگران سهامدار اين كارخانه ترتيب داده ايم مصاحبه اي با يكي از نمايندگانهم در بخش دوم  -كار

تـن مـصاحبه شـونده     دخل و تصرفي در پاسخ هاي داده شده انجام نگرفته است و نيز نظرات بيان شده توسط دو سوي ما هيچ
كوتاه چند نكته ي برجسته را در پايان مصاحبه و  در بخش دوم ناچار شديم به صورتي تا جايي كه حتا .لزومن نظرات ما نيست

  شـده وردهآ وافقنامـه و نمونه تر دو مصاحبه به صورت ضميمه مواردي همچون عكس ه در پايان. به صورت جداگانه ذكر كنيم

 .است

بر وضعيتي كه اكنون به خاموشي گراييده است و تجربه ي  افكندن نوري باشد هر چند در توان ِ فانوسي ، مصاحبه اميد كه اين
 .باشد آموزندهري ن براي جنبش كارگآ

 اين مـصاحبه  "كارگري كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي"ون همياري  ِ شايسته است كه بد وري اين نكتهآياد
 .و انتقال تجربه به ثمر نمي رسيد

 89مهرماه  – سگريمهران ع

  : با يك كارگر مصاحبه  –بخش اول 

 يک را توضيحگفتگو با ما شرکت کنيد مختصری از تاريخچه کارخانه ايران الکتر با تشکر از اين که پذيرفتيد در اين
   .دھيد



  نفر هم رسـيد در  1600 به   تعداد كارگران بعد ها.رشت تاسيس شد در  با تعداد ده كارگر1334اين كارخانه در سال 
كارخانـه   اين . عدد كليد و پريز بوده است31550000اين شركت برابر با نياز كل ايران يعني  توليد آن زمان ظرفيت

انواع فيوزها و عالوه بـر آن توليـدات    همچنين انواع كليد و پريز ترمينال و: ي كرده نوع محصول توليد م130بيش از 
، كارخانه هاي كولرسازي انجام مي شد و همچنين صادرات پـيچ   خودرو سفارشي براي كارخانه هاي ديگر مثل ايران

  ..داشته است وجود هم در اين كارخانه

 بود جز يک زمين بزرگ و يک خرابه چيزی برجای   رشتاز اين کارخانه که محل اصلی آن جنب پارک شھر
  افتاد که کارخانه به چنين سرنوشتی دچار شد؟ لطفا بگوييد چه اتفاقی. نمانده است

 در سـال  . خصوصي بود و بعد از انقالب به سازمان صنايع ملي واگذارشـد  بخش اين كارخانه تا قبل از انقالب متعلق به
تحـت   اً ددمج ت و معدن به تملك اين بانك درآمد و ده سال بعد طي دعواي حقوقيبه بانك صنع بدهي  به دليل63

به شركت سـرمايه گـذاري    ابتدا  طي سياست خصوصي سازي80مالكيت سازمان صنايع قرار گرفت و نهايتا در سال 
 در ايـن  كه بيشترين مشكالت كـارگران نيـز   فروخته شد آتيه دماوند و بعد از آن طي چند مرحله به بخش خصوصي

اداره كـار آن   رئـيس . نفر از كارگران روانه بيمه بيكاري شـدند  340  حدود80مرحله اول در سال  در. مرحله رخ داد
 بعد از اين كـه تغييـر سـاختار انجـام شـود      يك سخنراني با ابراز همدردي زياد وعده داد كه زمان آقاي زارعلي طي

فرزندانـشان نيـز مـشغول بـه كـار       د و نه تنها خود كارگران بلكـه كن  نفر را جذب2000كارخانه قادر خواهد بود كه 
بيكـاري   مقاومت كارخانه را ترك و تحت پوشش بيمه وعده ها سبب شد كه كارگران اخراجي بدون  اين.خواهند شد

 به كارخانه هاي ديگـر  هم كارخانه  ماشين آالت وفني و حرفه اي شركت كنند قرار بگيرند و در كالس هاي آموزشي
خود را   بازگشت82 ماه در بهمن 18پايان بيمه بيكاري بعد از  كارگران در. جاده سنگر منتقل شد در شهر صنعتي و

   .كارخانه تحميل كردند به

 کردند، توضيح دھيد چگونه؟ گفتيد کارگران بازگشت خود را به کارخانه تحميل  
 ن فرش گيالن در مقابل استانداري سابق كه درسـت  تجمع كارگرا با بازگشت كارگران اخراجي به كارخانه همزمان شد

 ورود بـه  ولين به دليل اين كه تجمع گسترده تر نشود ناچار به كـارگران اجـازه  ؤمس. بود رشت جنب الكتريك ايران

  .كارخانه را مي دهند

 اری را انجام٣٤٠آيا ه سازماندھی   نفر کارگر اخراجی که چنين ک اھنگی داشتند؟ چگون ا ھم ھم د ب شده دادن
  بودند؟

 فيلترهاي كارخانه و اداره كار عبور كرده بودند بـه عنـوان نماينـده شـوراي     از در آن موقع تعدادي از كارگران كه قبال 

             .حضور داشتند و كارگران را هدايت مي كردند اسالمي كار

 بود؟ ترکيب جنسيتی کارگران در آن موقع چگونه  
 زنان در اين حركت ها شركت فعـال داشـتند امـا در    . كارگران مرد بود از رخانه بيشترتعداد كارگران زن هميشه در كا

  اعضاي اين شـورا  ًولي كال در شوراي اسالمي سه نماينده زن حضورداشتند. نقشي نداشتند ها چندان تصميم گيري

  .در جهت منافع كارگران عمل نكردند

 نعی روبرو شدند؟موا وقتی کارگران اخراجی برگشتند با چه مشکالت و  
 غريبي مواجه شدند كـه بـه كـار تخصصيـشان مربـوط نبـود،        و عجيب وقتي كارگران اخراجي برگشتند با حكم هاي  

 هـدف ايـن بـود كـه بـا در فـشار گذاشـتن       . نشد، حقوق ماهانه شان به تعويق افتاد تمديد دفترچه هاي بيمه آن ها

تمامي ايـن فـشارها هنـوز     با. نبود ول هم كار فرما مايل به بازگشت آنهاآنهارا دوباره اخراج كنند در واقع از ا كارگران
تقاضـاي   بعضي از كار گران هم براي فرزندانشان فرم دوباره راه اندازي خواهد شد اين توهم وجود داشت كه كارخانه

كـه از لحـاظ   هكتار جنـب پـارك شـهر     13هدف اين بود كه اين كارخانه با مساحت  در حالي كه. مي كردند كار پر
زمـاني كـه سـالن توليـد      سـرانجام . سـرمايه داران  تجاري بـراي  زيادي دارد تبديل شود به يك مركز تجاري اهميت



تخريب و آهن االت و ساير مواد ناشـي از   كارفرما  ماشين آالتي كه در آن سالن مستقر بود توسط وجود اشبريتس با
فاجعه اي كه در حـال شـكل گيـري بـود شـدند و در حيـاط       متوجه  كارگران تخريب در معرض فروش قرار گرفت ،

آن  كـه تـا   ايـن اعتـراض جـدي   .  اتفاق افتاد82اين حادثه ارديبشت . اعتراض دست به تجمع زدند عنوان كارخانه به
چنـين اعتراضـي صـورت     كـارگران هـم   حتي در هنگام اخراج. موقع سابقه نداشت باعث شد كه تخريب متوقف شود

كارخانه مستقر مي شدند و نوبتي مي ماندند  حتا كارگران شبانه روزي در اض به حدي جدي شد كهاعتر. نگرفته بود
صورت مي گرفت و كـارگران   البته اين كارها خود بخود. چيزي بيرون ببرد اجازه ندهند كه كسي از اموال كارخانه تا

و وضع  رنامه ريزي درستي وجود نداشتاين مسئله ب در. گذاشتند كه هر شب چه كسي نگهباني بدهد با هم قرار مي
يبايـد و قـدرت و امكانـات هـم از      وقتي يك مبارزه طوالني قرار است پيش. نگرفتيم وقتي بدتر شد كه ده ماه حقوق

  .تبديل مي شود گرفته شده باشد مسئله مالي به موضوع بسيار مهمي كارگر

 کرد؟ در اين مدت آيا کارخانه توليد ھم می  
 كنف كار منتقل شده بود مقدار كم به طور فرماليته توليـد مـي كـرد    كارخانه بخشي كه به جاده سنگر ياالبته آن . نه .

 نمي شد و سرويس اياب و ذهاب نداشتند، بيمه شان تمديد. مشكالت خاص خودشان را داشتند ها هم كارگران آن

  .ها استفاده نمي شد  يا درست از آننشده بود و دستگاه هاي با ارزشي كه منتقل شده بودند به شكل اصولي نصب

 ه  اسم کارخانه کنف کار را آورديد، يعنی بخش ھايی د کارخان ه چن ه اصلی ب زات کارخان از دستگاه ھا و تجھي
  بود؟ ديگر مثل کنف کارمنتقل شده

 و قـسمت  بخش مونتاژ را هم به كارخانـه مـي ميكـو منتقـل كردنـد      و بخشي از كارخانه كنف كار را خريده بودند. بله 
 كارگرها .بودند البته همه ماشين آالت را نبرده. سيمك در انتهاي شهر صنعتي انتقال دادند كارخانه آبكاري را هم به

  .مانع شدند و عمال بقيه كار متوقف شد

 توضيحی برای تغيير ساختار ارائه داده بودند؟ ھمه اين ھا به بھانه تغيير ساختار بود؟ چه  

 است، كارگرها تخصص كافي ندارند، بـراي تغييـر سـاختار كارگرهـا      فرسوده  بعضي از ماشين آالتگفته بودند كه مثال
اين  بودند كه كارگرها هم متوجه شده. همانطور كه قبال گفتم كالس هاي آموزشي هم برگزار شد و بايد آماده شوند،

هـاي فرسـوده هـم عمـال اتفـالي       سـتگاه در مورد د. ندارد كالس ها ارتباط چنداني با كار روي دستگاه هاي پيشرفته
 هاي قديمي يا از رده خارج دارد امادر همه كارگاهها ي ساله يك سري دستگاه 50 در هر صورت يك كارخانه. نيفتاد

  * .قابل بهره برداري بودند كارخانه اكثر دستگاهها سالم و

 ر آن چه اتفاقی افتاد؟جلوگيری کردند، بعد ا تا آنجايی رسيديم که کارگرھا از تخريب کارخانه  
 چندين تجمع مقابـل اداره    .كارخانه و پرداخت مطالباتشان حركتهايي انجام دادند وضعيت كارگران براي روشن شدن

اجتماعي رشت، تحصن چند روزه در سازمان صنايع تهران ، شركت در تجمع  كار ، اداره صنايع رشت ، سازمان تامين
. ند اداره كار دست به تجمع زد  در مقابلزماني كه يك بار. ت صورت گرف) انارستميدان به(مجلس  رور كارگر مقابل

يك بار هـم مـديرعامل در مهـد    . نگه داشتند   ساعت48شركت به مدت  يك بار يكي از عوامل كارفرما را در مسجد
حل خـارج  م و توسط نيروهاي امنيتي از آن. اما قضيه لو رفت. گرفته شد مدت يك روز به گروگان كودك كارخانه به

 .شركت را به مدير عامـل ندادنـد   افتاد كه اجازه خروج از تعاوني نظير اين حركت بعدها هم يك بار ديگر اتفاق .دش

. مطالباتتان را پرداخت كنـيم  نداريم بايد بخشي از زمين را بفروشيم تا بتوانيم اين بود كه پول جواب آنها هم هميشه
بگيرند تا بعدها راحت تـر   مجوز تغيير كاربري براي زمين كارخانه ده كنند تااين بوده كه از نيروي كارگر استفا هدف

يك  اين كارخانه با همه زمين و ماشين آالتش فقط جالب اين جاست كه. مجتمع تجاري بسازند بتوانند در آن مكان
حـالي كـه    در .ت شدانصد ميليون تومان نقد پرداخب شد كه تازه آن هم فقط ميليارد و سيصد ميليون تومان فروخته

  .ميليارد تومان فروخته شد 5 كارگران به تنها بخش كوچكي از آن يعني حدود يك دهم آن براي پرداخت مطالبات

 کمی فروخته شد؟ طرفين معامله چه کسانی بودند و چرا به چنين قيمت  



 ر يـا خريـداران هـم در ايـن    دماوند بودكه يك شركت واسطه اي بود ، نام خريدا گذاري آتيه فروشنده شركت سرمايه 

در همـان  . نـدارد  اي وجود كارگرها هميشه مي پرسيدند و برايشان سوال بود كه چرا جلسه معارفه. نشد موقع اعالم
در مسجد صورت گرفت، وي عنوان كـرد خريـداران    كارگران و) قبه(جلسه پرسش و پاسخي كه بين نماينده كارفرما

  .بودند كارگزاران خانم صادر شده و در اين معامله خريدار جناح 4 ه نامب  سند بعدها مشخص شد كه.  نفرند40

 کنيد چه کسانی ؟ اسامی شان را لطفا ذکر . 
 ، گيتا شاهنواز  جبلي و عسكريان ، سوده خيرالنسا فاطمه صديقيان تهراني.  

 وابسته به رفسنجانی؟ جناح. که اينھا از ھمسران کارگزاران بودند     
 دنداينها بو. بله.   

 پرداخت شد؟ در اين زمان آيا ده ماه حقوق معوقه کارگران  
 شكايت تنظيم كرده بودند كه اگر ادامـه . فرصت خوبي بود كه از دست رفت نگرفته بودند در مدتي كه كارگرها حقوق 

برسد مديريت  به اين مرحله ولي قبل از اين كه. تبديل مي شد به مصادره اموال كه به نفع كارگران بود پيدا مي كرد
. خواسـتند تـا حقوقـشان را پرداخـت كننـد      تك تك مي اتفاق بدتر اين بود كه كارگرها را. حقوق ها را پرداخت كرد

بـا ايـن برگـه    . پيش آماده اي را جلوشان مي گذاشتند و امـضا مـي گرفتنـد    از چكي به آنها داده مي شد و يك برگه
بعدها از  .شد يعني به طور ضمني اين طور برداشت مي. ي سنواتكرد كه ديگر هيچ طلبي ندارد حت تعهد مي كارگر

حمايـت از كـارگران و سـازماندهي و     شـان  حتا نماينـده هـا كـه وظيفـه    . اين برگه خيلي عليه كارگرها استفاده شد
صور تـ . همه از روي سياست و برنامه از پيش تعيين شده بود. ندادند هشداري روشنگري آنها بود در اين مورد به آنها

شـهر   پـارك  ماه حقوق نگرفته ، حتا بعضي ها كه صاحبخانه جوابشان كرده بود با وسايلشان در كه ده كنيد كارگري
در چنين شرايطي وقتي چنين برگـه اي  . رفتند نمي  بعضي هاشان به خاطر مسئله اجاره به خانه    مي خوابيدند و 

امـضا كردنـد كـه خلـع      كارگران كاغـذي را . فكر نمي كنددراز مدتش  گذاشته مي شود ديگر به منافع جلوي كارگر
شما هـيچ   تصميم بگيرد، يعني به او گفته مي شد كه كارفرما اين اجازه را داد كه براي آينده هم سالحشان كرد و به

اي بودند كه در آينده از لحاظ شـكايت هـ   ديگري هم در آن كاغذ و فرم گنجانده البته موارد. طلبي از كارخانه نداريد
  .ببرند كارگران نتوانند كاري از پيش حقوقي

 چقدر خوب می شد اگر کارگران می توانستند تحمل کنند آن  اآلن که از پس اين تجربه نگاه می کنيم می گوييم
از داشتند. از بين نمی رفت وقت آينده کارخانه و خودشان اه حقوق ني ن ده م . اما واقعيت اين است که به اي

  کنند؟ ان چگونه می توانستند اين مسئله مادی را موقتا بين خودشان حلکارگر به نظر شما
 خاص و  كه كارفرما دارد را ندارند مثل وكيل و يا منابع بزرگ مالي و ارتباطات امكاناتي را ببينيد كارگران هيچ كدام از

بـه  . مي خورنـد  ت كه ضربهجاس دقيقا از همين. نقطه ضعف كارگران همين مسئله مالي است. و اقسام امكانات انواع
ماهانه رقمي را براي چنين موقعي كنـار   اگر بتوانند نظر من كارگران چه شاغل چه در حال واگذاري، در هر شرايطي

نزد نماينده هايشان داشته باشند و البته نماينـده هـايي هـم     صندوق مستقل يعني يك. بگذارند مستاصل نمي شوند
 مـثال  در طي اين مدت كارگراني كـه مـشكل حـاد داشـتند    . ايد مستقل باشندشوند ب صندوقي مي كه متولي چنين

برايـشان تهيـه شـود حـاال يـا از       وامهـايي  بيماري شديد يكي از اعضاي خانواده ، قرار بود كه از طريـق نماينـده هـا   
اوال كـه  . داشـت اما براي دريافت وام مشكالت زيادي وجود  .ديگر فرمانداري يا كميته امداد و يا صندوق هاي دولتي

كه شرايط مشخصي براي دريافت وام وجود نداشـت و همـين موجـب اخـتالف بـين       و اين به همه تعلق نمي گرفت
رقـم   كه بـا  ما در عمل اينها را ديده ايم. بسا كه باعث تخريب شخصيت و تحقير كارگر مي گشت شد و چه كارگران

دوست نـدارم آن هـا را    من اصال كه حاال. نياز داشتهاي خيلي كوچك كارگري يك دفعه تغيير روش مي داد چون 
  .بگويم

 چقدر ؟!  



 30كردند، حاال توسط مسوولي تحت عنوان كمك مثال به كارگري  جايي اعتراض پيش آمده كه كارگران دسته جمعي 
  .اورا از جمع بيرون مي كشيدند داده مي شد و هزار تومان

  ارگران از شتری دوام  لحاظاين طور پيشنھاد کرديد که اگر ک ستند مدت بي الی استقالل می داشتند می توان م
ارگران  سوال اين است که آيا. بياورند ارگران باشد و توسط خود ک ين ک د ب ارگری باي ن صندوق ک ا اي لزوم

ن آيا اداره شود؟ و ی در اي اقی  اگر دست ھايی از مقامات دولت ه چه اتف د ممکن است ک صندوق دخالت کنن
  بيفتد؟

 يك صندوق مالي دو سال قبل از اين قضيه تشكيل شـده بـود البتـه     .اتفاق افتاد ه جالبش در همين كارخانهيك نمون
 خيلـي زيـاد   موجوديش هم. هاي كارگري نبود زير نظر خود مديريت كارخانه قرار داشت نظر نماينده صندوق تحت

بعد از اين اتفاقات . صندوق قرض الحسنه به هبخاطر اين ايجاد شده بود كه مثال كارگرها وام بگيرند چيزي شبي. نبود
مواردي  اآلن يكي از. آن خود كارگران بود به انها باز گردانده نشد موجوديش از صندوقي كه. صندوق كال مصادره شد

صـندوق تحـت نظـر نماينـده      چون. كارگران بازخريد شده است همين موجودي صندوق مي باشد كه جزو مطالبات
يعنـي اگـر    .بود بعد از اين قـضايا بـه كلـي ناپديـد شـد      موجوديش در حساب هاي خود شركتمستقل نبود و  هاي

بايـد بـه داد كارگرهـا     آن زماني كـه  باشد اما كارفرما يا دولت در آن دخالت داشته باشند صندوق مالي وجود داشته
   . شودخود آنها هزينه راستاي منافع بايد صندوق كامال كارگري باشد تا در. برسد نمي رسد

 وارد  چه جوی حاکم بود نسبت به نماينده ھا؟ درباره کسانی که فعالتر بودند چه فکر می کردند؟ در بسياری م
د  ديده شده که کارفرما يا اه،  –عوامل دولتی سعی می کنند جوسازی نماين اره عناصر آگ ايی درب ا دروغھ  ب

درست می کنند و  قی و خانوادگی در مورد آن ھاشايعه اين که اين ھا پول گرفته اند ، يا بحث ھای اخال مثال
  پيش آمد؟ آيا چنين مواردی در کارخانه شما ھم. يا به آن ھا انگ سياسی می زنند

 مي شد اين جوسازي كمتر مي شد چون قدرت اجرايي داشـتند و بـر آن    آگاه نماينده منتها به نظر من اگر عنصر. بله
خاطرم است ايـن   كه مثال يك نمونه. مايت كارگران نيز برخوردار مي بودندامور را داشتند و ح دخالت در اساس حق

من هم قبول . مسائل كارخانه را شرح دهم كنم و كه يك بار نماينده اي از من خواست كه در مصاحبه كيهان شركت
  تـرك صـورت  طور عنوان شده بودكه تخريب كارخانه توسط تعـدادي  دروغ اين اما در روزنامه از قول من به. كردم 

 تاراج كرده چه ربطي دارد اصال يكي ديگر خريده،. بود كه مي خواهند چهره را خراب كنند كامال معلوم. گرفته است

دربـاره  . كردنـد وجـود داشـت    مي دادند يا فعاليت مـي  كال جوسازي درباره كساني كه نظر. به آن كارگران پيمانكار 
       .داد هركس كه برخالف آنها نظر مي

 کسانی جوسازی می کردند؟چه   
 البته بايد ياد آور شوم كه بين نماينده ها تفاوت ديدگاه و عملكـرد وجـود   .نماينده ها كارفرما از طريق اعمال نفوذ بر 

    .كردند  با توجه به شرايط ، خود نماينده ها هم تغيير مي گذشته در طي زمان از آن. داشت

 بودند و چگونه انتخاب شدند؟ چه کسانی. درباره نمايندگان کارگران صحبت کرديد  
 بيمه بيكاري رفتند نماينده هايي كه بعد از طـي مراحـل تاييـد واقعـا بـا راي      كارگران به در زماني كه براي اولين بار 

اين كه چرا دفترچـه بيمـه    درباره عنوان نماينده شوراي اسالمي انتخاب شده بودند با توضيخات ساده اي كارگران به
قانع مي شدند چون هنوز اين توهم وجود داشت كه بـه   راحتي نمي شود يا چرا حكم ها را اين طوري زدند بهتمديد 

 در آن زمان به نظر من كارگران به اهميت و ضرورت وجود نماينده آگاه و روند .گردند زودي كارگران به كار باز مي

كارگراني بودنـد كـه    در شوراي اسالمي. دارد ي وجودالبته ديدگاه هاي مختلف. انتخابش پي نبرده بودند درست نحوه
كه نماينده ها عمال كاري از پـيش نبردنـد    بعدا. خواستند كاري صورت بدهند واقعا هيچ حب و بغضي نداشتند و مي

كارگران در انتخابات شـوراي   در مرحله بعد. منافعشان از منافع جمع جدا شد اين جا ديگر. را برگشت بكار زدند آنان
كـارگران   بعدها كه كارخانـه بـه تـصرف   . نظارت اداره كار پيدا نكردند، يعني در انتخابات رسمي تحت المي حضوراس

. افـراد بـراي شـب مـاني و نگهبـاني دادن      مثال دسـته بنـدي كـردن    بايد سازماندهي هايي صورت مي گرفت، درآمد
يك انتخابـات علنـي   . كه مخفي نبوديكي اين . را داشت گرفت كه نواقص خاص خودش انتخابات خودجوشي صورت



را فقط در حد چانه زني مي ديدنـد   كه خيلي ها خودشان را كانديد كنند يعني كار باز توهمات مانع از اين شد بود و
كـساني بودنـد كـه    . شـد  استانداري ارتباط بهتري داشتند اولويت داده افراد خاصي كه با مديريت ، فرمانداري يا و به

وارد ميـدان   – خودشـان  محافظه كاري يا دسته كم گرفتن – شكل كاگري را داشتند اما به هر دليليت توانايي ايجاد
 مسئوليت ها اساسنامه اي كه حدود اختيارات و. نبود اساسنامه هم خيلي مهم بود. بماند انتخابات حاال شكل. نشدند

دست بلند كرده و انتخاب شده . بودند مايندهن اين ها واقعا. البته خيلي با شوراي اسالمي فرق داشت. را مشخص كند
  .بودند

 حدود اختياراتشان چه بود؟ درباره چه چيزی بايد پاسخگو  چرا انتخاب شدند؟ قرار بود چه کاری انجام دھند؟
  می بودند؟

 اساسنامه اي وجود نداشت ، پـنج شـش نفـري كـه انتخـاب شـدند        جايي كه از آن. همين ، هيچ چيزي مشخص نشد
نمي  پاسخگو اين ها بعدا تبديل شدند به كساني كه اصال خودشان را. خودشان در نظر گرفتند براي ات زيادياختيار

يعني زمـان  . گرفته نشده بود در نظر زماني هم براي آن ها. دانستند، در مقابل هر سوال به شدت برآشفته مي شدند
اگر كارگري . كه بايد اين ها در آن جا پاسخگو باشند بود  نشده انتخابات دوره بعد و احيانا مجمع عمومي پيش بيني

مـي   مي داد كه مثال كاري اشتباه است متهم مي شد به كارشكني ، و عليه او جوسازي هشداري سوالي مي پرسيد يا
البته وجـود يـك   . نباشد پيگير ممكن است نماينده اي واقعا دلسوز بوده باشد اما ديدگاه درستي نداشته باشد يا .شد

است كه اختيارات را محدود مي كند و نماينـده هـا را    اساسنامه ا دو فرد به تنهايي نمي تواند مشكل ايجاد كند ايني
  .كند به پاسخگويي مجبور مي

 بايد تصريح می شد که نماينده ھا ملزم به اجرايشان می  مشخصا در مورد کار شما در اساسنامه چه چيزھايی
  شدند؟

 شفاف بودن مسائل مالي، مثال اگر مـي خـواهيم وامـي بـدهيم كـامال       فوق العاده، يط مجمعتاريخ مجمع عمومي، شرا
 مجدد كه به شفاف بودن جلسات ، تقسيم كار مناسب و تاريخ انتخابات. با چه شرايطي  به چه كسي و مشخص شود

يعنـي  . ي بيشتر به كارگراناتكا شورايي با مجموعا يك ساختار. نظر من هر چقدر اين تاريخ كوتاه تر باشد بهتر است
و اگر كسي پي برد كه نماينده اي از موقعيتش . انتخابات برگزار كند دوباره نماينده بايد موظف باشد در تاريخ معيني

وقـت و   اما امروز آن كند يا پاسخگو و يا پيگير نيست شخص ديگري كه شايد تا ديروز وقت نداشته استفاده مي سوء
پاسخگويي در مجامع عمومي به سـالمت كـار و    .پر كند د و كار بهتري ارائه دهد بايد جاي او راانرژي را دارد كه بياي

وضـعيت  . باعث مي شود تا كارگران به سرنوشت خودشان نظارت داشته باشند و شفاف بودن جريانات كمك مي كند
  .كنند نظر دخالت داشته باشند و هم به موقع اگر اشكالي مي بينند اعمال ببينند، هم را

 يعنی يک تشکل مستقل کارگری  ! 
 هم جمع شوند و براي اخذ مطالباتشان نمايندگاني انتخاب كنند كـه   كارگران دور يك تشكل مستقل كارگري كه. بله

. خودشان را تغيير دهنـد  نمايندگان دائما پاسخگو باشند و هر وقت كه الزم ديده شد كارگرها بتوانند اساسنامه طبق
نماينده هايي انتخـاب شـدند كـه اصـال متوجـه      . نيامد چنين تشكلي به وجود هيچ وقت در كارخانه ماولي متاسفانه 

دربـاره   صحبت سر اين نيست كه دلسوز نبودند اصـال بحـث سـر افـراد نيـست      .براي چه انتخاب شده اند نبودند كه
پاسـخگو هـم    ختيـارات نامحـدود كـه   ا واقع اگر ساختار غلط باشد بهترين فرد را هم اگر بگذاري با در. ساختار است

  .شد نباشد معلوم است كه كار به كجا ختم خواهد

 و کار شما به کجا ختم شد؟  
 گاهي اوقات كارگرها را جمـع مـي كردنـد و در چـارچوب ميـل خودشـان        انتخاب شدند بعد از اين كه اين نماينده ها

راه   مبـارزه  شـيوه  اما به نظر من در. صورت گرفتمي خواستند البته در اين مدت تجمعاتي  دادند و نظر گزارش مي
هـر از چنـد گـاهي مـدت      زمان كارگران در آن. هاي بهتري براي تحت فشار گذاشتن مي توانست وجود داشته باشد

بهترش را فرش گيالن انجام داد يعني تجمعـات بيـشتر    شكل. كردند طوالني جلوي اداره كار يا استانداري تجمع مي



 كننده مـي  از كارگر مي خواهيد مدت طوالني وقت بگذارد دو هفته يا دو ماه ديگر خسته وقتي .تردر ساعات كوتاه

تعـدادي مجبـور   . بودند كارگران در مضيقه مالي معيشتي فراموش نكنيم كه خيلي از. شود، پراكندگي ايجاد مي كند
  مي توانست كارگرها را در صحنهسازماندهي قوي يك. زمينه هاي پراكندگي به وجود آمد .شدند مسافركشي كنند

مـديريت مـذاكره مـي كردنـد،      با گاهي هم نماينده ها.ساعتهاي كوتاهتري  نگهدارد مثال اگر نوبتي مي گذاشتند در
كه بين نمايندگان كارگران و كارفرما توافقنامـه اي امـضا    رسيد نهايتا قضيه به اينجا. گزارش مي دادند يا نمي دادند

تجمـع   صنايع جلوي اداره. كارگران همه با هم رفتند تهران. سازمان صنايع تهران امضا شود در دشده بود كه قرار ش
توافقنامه از پيش تعيـين شـده بـود     اين .كردند و خواسته شان اين بود كه به وضعيتشان رسيدگي شود مثل سنوات

  .پرداخت شود خوبي است  ماه و نيم كه رقم3مبني بر اين كه سالي 

 يز پرداخت شود؟بابت چه چ  
 يعني يك رقـم فريـب   . خيلي ماهرانه تنظيم شده بود اين توافقنامه .توافقنامه بندهاي ديگري هم داشت .بابت سنوات

ولـي  . كننـد  بود كه باعث شد كارگران كارخانه را با شادي و پـايكوبي تـرك   و نيم در آن گنجانده شده  ماه3دهنده 
توافقنامـه   چيز خيلـي بـدتري كـه در    و.  را به رقم پايين تري تبديل مي كرد ماه و نيم3عمال اين  بندهاي ديگر آن

هـم  . طي جلسه اي آن را امضا كردند نمايندگان. را ترك كنند وجود داشت اين بود كه كارگران مي بايستي كارخانه
شـد از   ماه حقوق نداده بودند آنها بعد از اين كه توافقنامـه امـضا   مرحله كه به كارگران ده در اين مرحله و هم در آن

بگذارند  خيلي هم فشار آورديم كه. دسترس ما بود دور از. آن روز هم ما توافقنامه را نخوانديم حتي. آن با خبر شدند
  .ببينيم

 بودند؟ اين توافقنامه چه بود و طرفين آن چه کسانی  
 قبال به بيمه بيكاري رفته بودند دوبـاره بـه بيمـه بيكـاري منتقـل       كه  نفري340  هطي اين توافقنامه تصويب ميشد ك

 نداشـته  بعد بقيه كارگران هم اخراج و هيچ رابطه اي بـا شـركت  . يعني اخراج كامل شوند مفارقت شوند و از شركت

  .باشند

 چيزی دريافت کردند؟ نماينده ھای شما در ازای اين ھا برای کارگران چه  
 اما توضـيحات ديگـري   . ماه و نيم به توافق رسيدند3به ازاي هر سال  كارگران ان در اين قرارداد در عوض براينمايندگ

بازنشستگي  خانم هايي كه مشمول 4 ماه و نيم را كم مي كرد مثال طبق تبصره 3بودي كه اين  توافقنامه هم در اين
در حـالي كـه   . ماه دريافت كنند 2ي هر سال خدمت و در ازا پيش از موعد مي شدند در چارچوب مقررات بازنشسته

توافقنامه  بندهايي به طور موزيانه وارد اين. بازنشستگي معنا ندارد اجبارا اخراج مي شود در چنين شرايطي كه كارگر
گرفتنـد   از اين كه پولي پرداخت شود تعهـد  كه شركت به طور كامل تحويل داده شود يعني قبل شده مثل اين نكته

كنند به فروش زمين كارخانـه كـه    پرداخت مطالبات كارگران را منوط مي يد ملك موضوعه تحويل داده شود وكه با
و هـم معلـوم    واقع نقشه كشيدند كه هم كارگر را اخراج كننـد  در. تغيير كاربري بايد انجام مي شد پس از تفكيك و

 تصاحب كنند و كارگران را با امضايي كه از د كالندر واقع كارخانه را با يك سو. كنند نباشد كه مطالبات را پرداخت

تـا مـوقعي كـه بـه      از آ ن تاريخ پولي را كه مي توانستند نقدا پرداخت كنند. كردند نماينده ها گرفتند وارد اين بازي
يعنـي محلـي كـه جـاي تجمـع      . تخليـه شـد   بالفاصله  سال طول كشيد در حالي كه كارخانه2دست كارگران برسد 

  .دكارگران بو

 را امضا کردند چه کسانی بودند؟ طرف مقابل نمايندگان کارگران که اين توافقنامه  
 امنيتي استان ، رئيس هيات تـصفيه سـازمان صـنايع و معـادن ،      سياسي مسؤولين استان ، مديرعامل شركت ، معاون

 سهامداران ر رشت و نمايندهمدير كل ارزيابي عملكردو پاسخگويي به شكايات ، فرماندا استان ، رئيس سازمان صنايع

اقتصادي از استان و دولت در سطح ملـي در   امنيتي و – سياسي در واقع يك تيمي از مقامات. يعني خريداران جديد
بايد پرداخت نشود  هم اخراج شوند و هم حق و حقوقشان آن طور كه داشتند و در اين كه كارگرها اين قضيه شركت

  .به كام خريدار برود خله داشتند تا اين لقمه چرب و نرمبگيرد مدا و تغيير كاربري صورت



  شد؟  سال بعد پرداخت٢چرا حق و حقوق کارگران  
 نظر من كساني كه اين توافقنامه را تنظيم كرده بودند خيلـي از نظـر    به .يك شرط زماني در توافقنامه قرار داده بودند

كه شـركت   از اين  ماه بعد6حداكثر :  زماني چطور بيان شده ببينيد از نظر. چون خيلي مبهم بود  بودند حقوقي وارد
يـك  . ماه را تا هر جـايي كـش بدهـد    6آن  اين شرط دوم مي تواند. با ظرفيت مطلوب راه اندازي و شروع به كار كرد

  .ولي اين توافقنامه عينا به همين شكل امضا شد. بكشد بيرون دقت نظر مسئوالنه نياز بود كه اين نكات را

 آيا شما مطلع شديد که چنين چيزی را امضا کرده اند؟ تی نماينده ھا پس از امضای توافقنامه برگشتندوق  
 قرار بر اين است كـه سـنوات كـارگران پرداخـت شـود و كـارگران هـم         و توضيح دادند كه توافقنامه اي امضا شده. نه

يـك   با پيگيري هايي كه صورت گرفت فقـط بعدا . صنايع را ترك كردند و به رشت برگشتند سازمان خوشحال و شاد
باالخره با هزار و يك زحمت اين  .بود تمام اين حركات غير دمكراتيك. به مدت كوتاهي توافقنامه را به ديوار زدند بار

  .شد توافقنامه بدست آمد و بين كارگران توزيع

 ؟گرفته است؟ اعتراض کردند آيا کارگران متوجه شدند که چه کالھبرداری صورت  
 ماه و نيم سنوات براي كارگران 3آن . منفي براي كارگران آشكار نشد نكات چون خيلي ماهرانه نوشته شده بود آن. نه 

ماه منـوط   6اين كه  ولي.  ماه ديگر مطالباتشان را دريافت مي كنند6فكر مي كردند كه نهايتا تا  .داشت خيلي نمود
 مـاه بعـد از را راه   6. قطعي نبوده است   ماه6چرا كه آن . نبودند جهبه چه چيزي بوده شايد خود نماينده ها هم متو

  .كلي است كه اختيار را به دست كارفرما مي دهد وضيت مطلوب يك وعده خيلي اندازي و رسيدن به

 ارگران ه ک رار است ک ر ق ه اگ ن است ک داران  سوال اي ه سھامداران و خري امال ب ه ک د شوند و کارخان بازخري
  شود؟ وضعيت مطلوب و ديگر چه معنايی دارد؟ مگر قرار نبود کارخانه تخريب ود رسيدن بهتحويل داده ش

 اي نبوده و قرار هم نبود كه تعطيل شودبلكه مـساله تغييـر سـاختار     ورشكسته به خاطر اين كه اين كارخانه ، كارخانه
را اخـراج   كـارگر  كارخانه كار كند پس چرااگرقرار است . كه كارگران اخراج شوند البته تناقض است بوده اما قرار. بود

بحثـي هـم قبـل از ايـن بـوده       البته يك .به روشني مشخص است كه مي خواهند كارخانه را تعطيل كنند. مي كنند
فقـط   اين كارگران تمام شد و به كار برگشتند بـاز هـم   شوندبعد از اينكه بيمه بيكاري  نفر اخراج مي340ابتدا . است

دليل شايد به خاطر عدم امنيت كاري   نفر باقي مانده حاال به هر180كنند اما آن  فراد را بيرونمي خواستند همين ا
مـسئله ايـن طـور    . بماننـد  مشاهده كرده بودندراضي نشدند سر كار مجموعه شرايط موجود و بي صداقتي هايي كه ،

لحاظ خوب  از يك. همه را بيرون انداختنداستفاده كردند  از فرصت. بايد بمانيم و يا همه برويم عنوان شد كه يا همه
 بـه نظـر مـن   . كارخانه را ترك كننـد  از اين لحاظ بد بود كه پذيرفتند كه. ايجاد شد بود كه همبستگي بين كارگران

شرايط عادي شايد يك   كه در .نزديك به بازنشستگي زياد داشت كارخانه پرسنل. بهترين حركت برگشت به كار بود
مـي   حالي كه حتا براي كارگري كه به زودي بازنشست در. و نيم براي آنها خيلي بهتر بود  ماه3و. ماه سنوات بگيرند

اين خواسته بايد مطرح مي شـد   .فشار است حتا اگر نخواهد كه به كار برگردد شود تقاضاي برگشت به كار يك اهرم
راه انـدازي   فرما كه مـدعي بـود خواهـان   صورت آن وقت اگر كار به كار همه موافقت مي شد در غير اين تا با برگشت

 نفـر  180شكل در واقع خود اين  ولي به اين. مي شد كه هدفش تعطيلي كارخانه است توليد است راحت تر مشخص
نظـر گرفتـه بـود بـه تمـام        نفـر در 340همان زميني را كه براي  اين در حالي بود كه كارفرما. دنبال اخراج رفتند به

  مـاه و نـيم را بـراي تـك تـك افـراد      3حسابداران شـركت   نماينده ها بايد به كمك. نشد فهچيزي اضا. كارگران داد

 نفـر  340براي  را كارفرما زميني. كردند به يك رقم كلي مي رسيدند و ان را به زمين مربوط نمي كردند محاسبه مي
.  مقدار زمين در نظر گرفتـه شـد  هم همان نفد رسيد باز 520كارگر اخراجي در نظر گرفته بود وبعد كه اين تعداد به 

  نفر در نظر گرفته بودند340خود رسيدند و هم با همان منبعي كه براي  خواسته هاي يعني صاحبان كارخانه هم به

درخواسـت   حالي كـه بايـد   در.  به كارفرما تحميل نشد كارگران را پرداخت كردند يعني هيچ چيز اضافه سنوات همه
 نهايتا. تغيير كاربري و تفكيك زمين باشد كه پيگير مي خواهيم ، به كارگر ارتباطي نداردمي كرديم كه ما پولمان را 

هر حـال مجموعـه    به. سنوات كارگران پرداخت شد گروهي تشكيل شد و با نظارت كار گروه زمين فروخته شد و كار



فعـت و خواسـت كارفرمـا    بنـا بـه من   آن با ظرافت و رنـدي خاصـي در توافقنامـه    اقداماتي صورت گرفت كه مصوبات
پـايش را امـضا     و مسووالن سياسي امنيتي استان هم .كارگر بود و نتيجه اش چيزي نبود جز شكست گنجانده شده

آقاي كرباسچي بود در دوران شـهرداري تهـران    شخصي به نام قبه بود كه برادر معاون نماينده كارفرما هم يك. زدند
 اقتصادي بودند در برابـر  يك مجموعه قوي سياسي. درباره آنها مطرح شد لفخيلي پولدار بود و مسائل مالي مخت كه

  .كارگران

 ه  اگر برای کارگران اين امکان وجود می داشت که ه ن ا ٣مرتبا اين مسائل را بين خودشان حالجی کنند البت  ي
ر ،٤ رين راه  نف ا بھت شا  آي ه حق وحقوق و مطالبات رای رسيدن ب ارگران ب ه ک ود ک ن نب ه حل اي ن دست ب

ه ای را امضا مشورت جمعی ه يک جانب ين توافقنام ده چن ا صالحديد يکی دو نماين ه فقط ب  بزنند و با عجل
  نکنند؟

 تشكيل مي شـد منتهـا ايـن افـراد       نفره30 و يا 12مختلف جمع هاي  موارد البته قبل و بعد از انتخاب نماينده ها در 
 هـم اصـال   اختيار داده شده بود كه همان طور كه قـبال گفـتم اينهـا   چون فقط به نماينده ها  نداشتند قدرت اجرايي

توافقنامـه اي را امـضا    پـاي  به طـور مـشخص  .  نفر هم به كارگران منتقل نمي شد30 ، 12پاسخگو نبودند نظر اين 
.  بـود زمان مي شد گرفتن وكيل بحث هايي كه در آن مثال يكي از .شدند كردند كه كارگران بعدها از مفاد آن با خبر

خيلي كمند اما مي شد با كمك يـك وكيـل و اسـتفاده از     درست است اينها. باشد وكيلي كه به مسائل كارگري وارد
امـا چـون در چـارچوب     اين پيشنهاد شـد . درگير قضايا بودند كارها را بهتر پيش برد نماينده ها كه از نزديك تجارب
  .نماينده ها نبود عملي نشد خواست

 کسی در کارخانه نبود که تجربه ای . بی تجربگی کارگران دد به نحوه انتخاب نماينده ھا واين ضعف برمی گر
  بگويد که پايان اين مسير به نفع کارگران نيست؟ در اين زمينه داشته باشد و

 به نحو بهتري انجام دهنـد خودشـان را كانديـد نكردنـد كـه واقعـا        را متاسفانه كساني كه مي توانستند اين مسئوليت
در حل  اما بعد سطح مبارزه در ابتدا چانه زني بود. بايد مستقيما خودشان را كانديد مي كردند نظر من به. اشتباه بود

مي كردنـد كـه اگـر در حاشـيه      ها تصور اما واقعيت اين است كه خيلي. مسائل عنصر اگاهي فاكتور بسيار مهمي بود
 اما واقعيت.  نماينده شده اند بهتر مي توانند مذاكره كنند نهايي كهآ فكر مي كردند. باشند بهتر مي توانند موثر باشند

  .بگذاري ندارد بايد وسط باشي وگرنه خيلي كم ميتواني تاثير اين است كه حاشيه وجود

 شد وم ن ا معل ه سھامدارانی ھم  جدا از خريداران جديد که تا مدت ھ ن کارخان د اي سانی بودن ا چه ک ر ي د نف چن
  اين ميان چه کردند؟ دند و درداشته، آنھا که بو

 نفر واگذار شده اسـت 1200 درصد سهام به 17 يا 16قبل از انقالب  در در زمان واگذاري سهام. آنها از كاركنان بودند  .
 2بـه    درصـد 17واگذاري به بخش خصوصي افزايش سرمايه اي داده شد كه سـهام كـارگران از    زمان ولي در همان

افزايش سرمايه شركت شد و  باعث واقع دولت با طرحي كه به شركت داد و با پرداخت وامدر . درصد تقليل پيدا كرد
در تمام ايـن  . ولي با اين وجود سهامشان پايين آمد كردند  هزار تومان پرداخت50گرچه كارگران در مقطعيهر كدام 

. اي نگرفتـه انـد    ولـي نتيجـه  مبارزه خودشان را داشتند كـه هنـوز هـم ادامـه دارد     طورجداگانه دوران سهامداران به
فرزندانشان كه وراث آنهـا   حقشان را بگيرند حاال اينها فوت كرده اند و در زمان زندگي خودشان نتوانستند بسياري از

  .شده باشند هم ممكن است كه ديگر خسته هستند پيگير كار شده اند بعضي ها

 راردادی را ارگران ق ه ک وديم ک يده ب ا رس ه اينج د ب ضا کردن ر داشت ام د نظ ا م ه کارفرم ی آن، آن چ ه ط  ک
وقی ان حق ا ھم را شد ام م  بالفاصله اج ود ھ اظ شده ب ه لح ه در توافقنام ه دست ٢ک ا ب شيد ت  سال طول ک

  مدت چه اتفاقاتی افتاد؟ در اين. کارگران برسد
 تعـاوني كـه در مالكيـت    در اختيار داشتند خالي كردند بنـابراين در  كه  دادند و تنها جايي را خوب كارخانه را تحويل 

با  نمايندگان به تنهايي يا همراه گاهي هم تجمعاتي جلوي استانداري داشتند ويا. مي كردند بود تجمع خود كارگران
سال مبالغي را دريافت كردنـد تـازه    2نهايتا بعد از . نحو پيگير قضايا بودند كارگران به تهران سفر مي كردند و به اين

همـان  . از بين رفت داشتند ، اضافه كاري ها ، صندوق همه  كسر خيلي از مزايايي كه طلبهم طي سه مرحله به آن



 جدولي ترتيب دادند آنهايي. و دو روز داده شد   ماه3چيزي حدود . بود هم پرداخت نشد  ماه و نيم كه در قرارداد3

  .اجرا نشد فقنامه هم ماه و دو روز يعني در واقع توا3بقيه   ماه ونيم و3كه سابقه كمتري داشتند 

 کارتان چه بود؟ شما خودتان چند سال در اين کارخانه کرديد و  
 20 اداري سال آنجا كار كردم در بخش.  

 دارد؟ آن اتاقی که در آن کار می کرديد اآلن چه وضعيتی  
 است خرابه مجموعه يك تبديل به خرابه شده، و كل آن.  

 ؟خرابه شده در اختيار چه کسانی است  حاال يکآن زمين که قبال يک کارخانه بزرگ بوده و  

 داشته اند در آن جا تجمع مي كنند و فقط يك تكـه ازآن كـه بـراي     را اآلن كارگران سهامدار كه از قبل سهام شركت
 . جناحي همانطور رها شـده  بود به فروش رفته و بقيه زمين به خاطر مسائل و اختالفات گرفته شده سنوات در نظر

هنوز به حقشان نرسـيده   سهامداران اوليه هم كه .كه بعضي ارگان ها در صددند كه آن را تصاحب كنندشايع هست 
 آنها نماينده دارنـد و پيگيـر مطالباتـشان هـستند بـا انهـا       با همه اين حرف ها. اند اند تعداد كمي از انها باقي مانده

 اي در تلويزيون با همين اسم ايران  حاال كارخانه. همان خرابه گاهي تجمع مي كنند برخوردهايي هم شده ولي باز در

كارخانـه اسـت ولـي      همـان "كارگران حدس ميزنند كه احتمـاال . شود الكتريك با بيش از سي سال سابقه تبليغ مي
صنعتي گذاشته بودنـد در   اطراف و شهر آن دستگاههايي كه در چند كارخانه. شهر قرار دارد مشخص نيست در كدام

در هر صـورت كـسي قطعـا نمـي توانـد      . مي كند كجا فعاليت  مشخص نيست اين كليد و پريز ايران.حال كار نيست
  وجود دارد يا نه؟ زامرو بگويد كه اين كارخانه

 ،صحبتی داريد بفرماييد اگر.  ما پرسش ديگری نداريم با تشکر از شما . 
 وجـود اساسـنامه اي كـه     – ل مـستقل مبارزات كـارگري وجـود تـشك    پيشبرد نكات مهمي كه به ذهنم مي رسد براي

آخري خيلي  اين وجود صندوق مالي مستقل كه. ملزم به پاسخگويي نمايد و مدت نمايندگي را كم كند را نمايندگان
در آخر من هم از شـما  . كارگري دارد مبارزه مهم است و حضور نمايندگان آگاه و مستقل كه تاثير زيادي در پيشبرد

  .تشكر مي كنم

   

  

__________________________________________________________________________  
  : زيرنويس

كارگاه اشـتانس   قطعه100000با قطعه كارگاه اشبريتس150000دستگاه پرس باظرفيت توليد روزانه 140 پرسخانه با كارگاه *
 پـيچ در روزكارگاههـاي توليـدي ايـن     2000000ظرفيت پيچسازي با  قطعه كارگاه135000 قطعه كارگاه اتومات با400000با

  .ستا بوده اين كارخانه داراي كارگاههاي تكميلي آبكاري تميزكاري فلزي و مونتاژ عالوه براين .شركت را تشكيل ميدادند

 

 ،توهم ،اميد احمدي نژاد:بخش دوم 

 .رشـت صـورت گرفتـه اسـت     ايـران لكتريـك  كارگران سهامدار ِ كارخانه سـابق ا  نماينده ي پرسش و پاسخ كوتاه زير با       
در مركز شهر است گرد  درست سهامدار تقريبا به صورت هر روزه در محل سابق كارخانه كه زميني بزرگ و كارگران تعدادي از



 نفـر از  900نصب شده كـه در آن مطالبـه ي بـيش از     چندين پرده بر روي ديوار ها و وروودي سابق كارخانه. مي آيند     هم 
  .شده است و رهبر ايران نصب) احمدي نژاد (جمهور ايران  سهامدار و عكس هايي از رئيس گرانكار

 ؟ شد چرا شما و کارخانه تان به اين وضع دچار: سوال  

 اين دولت بهتر است. همه چيز را خصوصي كردند. كردند خيانت دولت هاي رفسنجاني و خاتمي به كارگر.  

 اين دولت چه کار کرده؟: سوال  
 در مناظره انتخاباتي احمدي نژاد بـه موسـوي گفـت كـه چـرا در زمـان        مثال  .كاري نكرده، ولي حداقل حرفش را زده

  .آورد اسم اين جا را هم حتا. كارخانه ما را خريدند ولي كارگران را بدبخت كردند  اطرافيانش رفسنجاني

 و قبه هستند گرفته شـود و بـه هـر كـس بدهنـد      كرباسچي  و از دست آن چهار خانم كه گروه رفسنجاني اگر كارخانه
         مـا را   بـه مـا قـول دادنـد كـه هـر كـس بيايـد حـق         . كه وابسته به سپاه است صندوق مهر سپاه باشد يا. خوب است
  .مي دهند

 معلـوم  . خودشـان هـم بـدبخت شـدند    . راكه امضا كردند بيچاره شـديم  توافقنامه .نماينده هاي كارگران جنايت كردند
  .آنها هم سر كارگران شيره ماليدند. چطور سرشان را شيره ماليدند گرفتند يا ت پولنيس

 مـن خـودم رفـتم بـه     . كارخانه اصلي را تخريب كنند و زمين آن را بفروشند بتوانند وقتي كارخانه را منتقل كردند كه
 ساماندهي كردم كه من خودم. .كنف كار در جاده سنگر و كمك كردم تا دستگاه ها را نصب كنند جديد در كارخانه

جـا وارد شـوند، ديـوار     كه زنـان و مـردان از يـك    گفتم اين چه وضعي است. زنان و مردان ورودي جدا داشته باشند
      امـا بعـد حقـوق   . راه انـدازي كـردم   چنـدين دسـتگاه پـرس خـط توليـد را      بعد از آن در عـرض چنـد مـاه   . كشيدم

. كارخانـه جديـد   سرمان رفته كه كمك كرديم به راه اندازي يم چه كالهيبعدها متوجه شد. قطع شد بازنشستگي ام
  .كرديم ما هم كمك ديگر منتقل شود و به جاي برنامه بود كه كارخانه اصلي خراب شود و اصال. دست باال دست بود

 ؟ به طور خالصه خواسته ی شما چيست: سوال  
 يزات كارخانه است كه اآلن منتقل شده به كارخانه هاي ديگر تجه ميليارد فقط 50در حدود . ما حقمان را مي خواهيم

  .بايد بدهند   .سهامدارهاست مال اين%  12...)   هكتار با تجهيزات و 13(ارزش زمين  . ...  ووكيم  كار و مي مثل كنف

 ر . سپاه در آينده ی نزديک بر زمين کارخانه ميکنند برخی ازکارگران صحبت از مالکيت احتمالی: سوال ا اگ ب
ا جای ديگر داده شود  پيگيری ھای شما زمين و تجھيزات از آن چھار نفر گرفته شد و به سپاه پاسداران ي

ين را. آنھا صاحب زمين می شوند آن وقت م  تازه می گويند ما از کارخانه و کارگر خبر نداريم، زم ده اي خري
ه آن  محوطهاين زمين شھری ھم می شود . برويد حقتان را از کارخانه دار بگيريد نظامی وشما حق ورود ب

  آن وقت چه می کنيد؟. را نداريد
 تن آمديم5ما به نام . مي دهند... انشاء ا. داده اند كه حق ما را مي دهند قول اما همه. بله قدرت سپاه هم بيشتر است  

ما با نيت پاك پـا   .بدهند گفته ايم دفتر رهبري و رياست جمهوري حق ما را. حقمان و حرف سياسي هم نزديم براي
  .بشود احقاق حق قول داده اند كه. موفق مي شويم% 99. گذاشته ايم به ميدان

 امی از آيا در مکاتباتی که اآلن بين مقامات دولتی: سوال ارگران« و اداری انجام می شود ن » سھم مالکيت ک
  شود؟ برده می

 احقاق حق كارگر هم بشودهمه جا مي گوييم  در ما در پالكارت و پرده اي كه زده ايم و.  

 وقیآنه منظورم اين است که : سوال رده می شود يا به لحاظ حق امی ب ارگران ن ه  از سھم مالکيت ک ر ب ا اگ ت
  قانونا لحاظ شده باشد؟ مالک جديدی واگذار شد حق شما

 مهم اين اسـت كـه اآلن   . فقط از دست اين چهار نفر بيرون بيايد. را مي دهند ما حق... انشاء ا. ما حقمان را مي گيريم
اشاره بـه  . (شد داده خواهد در زمان اين دولت هر كاري انجام بشود حق ما. الكتريك و اين زمين در آمده قضيه بوي

پيرمردها وپيرزن ها را كـه مـي بينـي همـه      اين) كارخانه تجمع دارند زنان و مردان كارگر كه هر روز در محل زمين



جمـع   اميدواريم حقمان را بدهند و ما ديگـر در گرمـا و سـرما ايـن جـا      . گذاشته اندرا اين جا عمرشان. جوان بودند
  .نشويم

 کانديدای خاصی حمايت کرديد ؟ شما در انتخابات بی طرف بوديد يا از: سوال  
 شب تا صبح هم در سـتاد احمـدي   . هشت نفر از خانواده ام همه راي دادند من .ايم ما همگي به احمدي نژاد رأي داده

  .همين خوب است. گفت ولي احمدي نژاد در مناظره. كس قبال اسم اين جا را نياورد هيچ. بوديم ژادن

 ان: سوال ژاد ھم ه بخش خصوصی در صد جای ديگر در  آيا می دانيد در زمان احمدی ن ذاری ب سياست واگ
  است؟ کارخانه ھای بزرگ تر انجام گرفته

 ثمره ما حتي با وزير بازرگاني و با آقاي .قول داده اند كه حق ما را بدهند. يمندار چيزها ما كاري به اين. بله شنيده ايم 

  .آن ها مي دانند. هاشمي مشاور احمدي نژاد عكس گرفته ايم

 ان را در: سوال د مطالباتت رده اي ا سعی ک د؟ آي نعکس کني ه ھای سراسری م ه خاطر اختالف  روزنام  شايد ب
ع نژاد، ب جناحی بين رفسنجانی و احمدی ه نف ودن خودشان کمی ب ر ب ات بھت ه خاطر دعوای خودشان و اثب

 . شود شما
 ـ  . آقاي احمدي نژاد خودش مي داند .داند دولتمردان مي دانند، رهبري مي. نه ا وزيـر  ما عكس گرفته ايم و مـصاحبه ب

  .دارند خبر .مكرده اي

 من بزنيد به قضيهدا. عمومی حرف بزنيد نه منظورم اين است که رو به عموم و افکار: سوال . 
 كسي از روزنامـه بيايـد بـا    ) رفسنجاني –  قبه-گروه كرباسچي( ها  مخالفان اين اگر از. خوب است. نه كاري نكرده ايم

  .زنيم مي آنها حرف

 کارگران موفق بوده اند ؟ نمايندگان کارگران سھامدار تا به حال چقدر در پيگيری خواست: سوال  
 آن نماينده هاي قبلي را توانـستند .  نفر ديگر نماينده اند5اآلن . داشتند ديگري  نمايندگانقبال اين كارگران سهامدار 

  .و ماشين به آنها دادند پول. بخرند

 رات:سوال ه از ھمسران نف انم ک ار خ درت  چطور ان چھ ن ق ا اي ن شھر و ب ستند در اي د توان ارگزاران بودن ک
  به انھا کمک کردند ؟مقامات محلی نيز  کارخانه را تصاحب کنند؟ آيا

 امـا  . كرباسچي شد تا اين جا را از دسـت كـارگران در آورد اآلن هـم هـست     وكيل قبال فرماندار كه نفر دوم استان بود
كارخانجـات را   كـه  من تا به حال نمي دانستم« شنيديد يا نه؟ رهبر خودش در تلويزيون اعالم كرد  دانم امسال نمي

مـن كـه   . آقاي احمدي نژاد با ما هستند دولتمردان و فعال» .زمين ها را مي فروشندعده اي از مسؤولين مي خرند و 
خـدا را شـكر مـا     رفته ام و پرونده كيفري برايم درسـت شـده، امـا    سهامداران بودم حتا زير سوال نماينده كارگران و
  .مقاومت كرده ايم

 کرده؟ دولت احمدی نژاد چه کار: سوال  
 قبل از مناظره موقع انتخابات من را دعوت كردند به تهران براي . است خوب ا زده خيليهمين كه در مناظره حرفش ر

اسـناد   حرف زدم و من به عنوان نماينده كارگران سهامدار. عكس هم گرفتند. در يك سمينار . نژاد احمدي تبليغات
  .كرد مناظره به آن اشاره همه چيز گفته شد و آقاي احمدي نژاد در. را نشان دادم

 کاری ھم کردند؟: سوال  
 تا حاال يك نفر هم  متاسفانه. آن من بارها رفتم به تهران، و به ادارات استان بعد از. را زد مناظره حرفش به هر حال در

  .داده اند در همين يكي دو هفته قول اخيرا هم. ولي قولش را داده اند. سر بزند و بگويد چه شده نيامده

 و قبه و جناح رفسنجانی است چه خواسته و نظری   در دست ھمسران کرباسچیبرای مالکيت زمين که:سوال
  داريد ؟

 مثال بدهد به ستاد فرمان امام، يا زمين را به . نفر درآورد بدهد به هر جا چهار ما گفتيم دولت اين زمين را از دست آن
     دادگـستري   پايـه يـك   تـا يـك وكيـل   با كارهايي كه ما كرده ايـم ح . البته حق كارگر را هم بدهيد. كنيد دولت اسم

  .داده اند مساعد ولي به هر حال به ما قول. مي گفت شما داريد با دم شير بازي مي كنيد

 کاغذی داريدکه حق شما را بدھند؟ نکند ندھند؟ حاال اگر سپاه بيايد، آيا شما حکمی ،: سوال  



 زيـر   هركس بيايد، استاندار هم. د است حق ما را مي دهندآقاي احمدي نژا نظر اما چون زير. هركسي بيايد. سپاه بيايد
. به مـا گفتنـد   .دهد همه مي دانند هر كسي بيايد حق ما را مي. خود آقاي خامنه اي هم خبر دارد. است ايشان نظر

حق ما ...  انشاءا .اين دولت حرف زده اما .دولت رفسنجاني، خاتمي هركس براي خودش دوخت وكسي حق ما را نداد
  . مي دهندرا

  

  

 

  .)تنيس نكات زير توسط مصاحبه كننده افزوده شده است و نظرات مصاحبه شوندگان – پايان مصاحبه(  

 کارگران سھامدار چند نکته مثبت و منفی از تجمع

در روزي كـه ايـن   .(اموال و زمين ها هنوز روزانه عده اي جمع مي شوند و بعد از گذشتن چند سال از تصاحب كارخانه .١
 و در نزديكـي اتـاق سـابق     زن و مرد در محوطه ي داخلي زمين كارخانـه ي سـابق  15حدود  انجام گرفت بهمصاح

 .)نگهباني دور هم روي نيمكت هايي نشسته بودند

  .در تجمع هاي روزانه حضور دارند سهامدار زن ها نيز در كنار ديگر كارگران .٢

ر كاري كرده درست يا نادرست بقيه خيالشان جمـع اسـت   جلو افتاده، ه نفر تجمع شان به كارگروهي ختم نشده، يك .٣
داشته باشـند   عمر با بركت صد ساله ...ادعا مي كنند كه نماينده يا نماينده ها انشاء ا. مي شود كارهايي دارد كه يك

  .كه كار را به انجام برسانند

  . كار را ادامه مي دهدپرونده سازي و پاپوش سازي شده و دادگاه با وجودي كه براي يكي از نمايندگان .٤

 و يك مـرد   )يك مرد و چهار زن –  نماينده5(يا دوسه نفر واگذار مي كنند  فرد بيش از اتكا به گروه و جمع كار را به .٥
. انجـام مـي گيـرد    هـا   چانه زني ، درخواست و خواهش از مقامات و بـااليي  ادامه كارها فقط با. مي رود كارها دنبال

  .هيچ وجه در روند پيگيري مطالباتشان نيست پايين به ربه اي كار گروهي و جمعي و فشار ازتاكيد يا اعتقاد يا تج

دستگاه و تمام دخل وتصرف ها بـا همـاهنگي مـسؤوالن سياسـي اسـتان       جابجايي كه فروش زمين و جالب توجه اين .٦
  .نفوذ خريداران كارخانه مي باشد حاكي از قدرت و و اين صورت گرفته است

بودن جناح سرمايه داري در كارگزاران پي برده اند امـا بـا وجـود اينكـه      كارگريدان به درستي به ماهيت ضاين كارگر .٧
بـه   كماكـان تـا حـد زيـادي تـوهم       سـال 5از سوي جناح احمدي نزاد نديده اند با اين حال پس از  اقدام جدي هيچ

  .دارند مردمي بودن و كارگر دوست بودن اين جناح

 

ه ی به پيوست اين مصاح اھم نام صاوير تف ه ی رشت است ، و ت ا شده در ميان ی رھ ون زمين به  ،عکس ھايی از محل کارخانه که اکن
 .کارگران با کارفرما و مقامات امنيتی و سياسی شھر ،ھمراه شده است



         

 


