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تهران دریدي تولی ازآارگران واحدهایكيبا  یمصاحبه اختصاص  

 
    هشتاد و ششماهوم بهمن س                                                                                                 ر کارگاديفر

 
 

  .است ل شدهين گفتگو از گفتار به نوشتار تبديد است آه ايقابل تاآ

 آه با آارگران بسته یقت موین قراردادهايواقع همدر .هستند مشكل قرارداد استريدرگ آه االن آارگران با آن یمشكل

موقع هم آه هركنند وياستفاده م او از خواهندي آه می راحت موقعیليش بسته است خيپاواقع آارگردست وشود دريم

ن جامعه به ياك مرده هم دريبه حد آارگر !روزانه، یهفتگ ،ك ماههيداد قرار .كنندي او را اخراج مینخواهند به راحت

  وجود داردی نفر قرارداد٤٠٠ش از يآارخانه ما بدر. ف استيضعاريجامعه بسدرم با آارگريتنظ ديآينمشمار

ت به مسائل مختلف ي شكای آه برای هستندعموم آارگرانیاآثرا قرارداد . نفر هستند٢٠٠ حدود یران رسمآارگ

 قانون آار در نظر ی آه برایدي هستندمن اصالحات جدیكنند از شمار آارگران قرارداديا ميمراجعه با اداره آار 

د ياز طرف آارفرما هم با دهدي را می زهركي دولت ین است آه وقتيگرفته شده است را مطالعه آرده ام اما حرف ا

ست به ي نیكي شودي از طرف آارخانجات فقط شعار داده مین طرح را داده است وليدولت ا  داده شودیزهر ك پادي

 خودتان ید برايد شما آه داريست از آجا در آمده است بگويه آه معلوم نين به اصطالح اصالحيل ائون دولت و مسيا

ه ين اصالحي ای باالیاصال حت ن حرفها را درآنار آن دارنديد آارخانه و آارگران هم ايكنيب ميحه و مصوبه تصويال

ك ي یا براي یك شخصي یا براي وزارت خانه است یبرا . داده نشده آه از طرف آدام ارگان استیحيچ توضيها ه

 شما از تجمع یابيارد ارز آن بگذیك پادزهر جلوي آار هم ی عالیشورا! ار خبي است بسین راحتي اگر به همیارگان

 گذاشته شودو حق و حقوق آارگر یاگر قرار است تجمع.  نبودمین تجمع اصال راضيمن از ا  آبان گذشته چه بود؟٢٩

ل ي باشد آه تعطیك روزيد تجمع ي آارگران بسته باشدباین روز در وسط هفته باشد آه دست و پايد ايداده شود نبا

 انعكاس یي به جایيچ صدايط بسته آه هيك محي باشند و گرنه وسط هفته آن هم در باشد آه همه بتوانند شرآت داشته

 .ن تجمع را اعالم نكردند و انعكاس ندادندي ایيچ جايه ن تجمع را انعكاس دادند؟يك اي آدام ی دولتیداده نشودرسانه ها

 آه ی برهانیاهند آردآقا و به سرعت محاآمه اش خوی برده شود به راحتی از آارگریا رسمي ی اگر اسمیاز طرف

ان يآقا اد بودندين تجمع زيس آانون شهر تهران است در اي آه رئیوضي عیآقا  آار هستندی عالیس شورايمثال رئ

چ آدامشان نبودند فقط ي آبان ه٢٩ن تجمع ي در ایادند وليز زنندي آار آه دم از حق و حقوق آارگران می عالیشورا

ن يرون فراميان بين آقايا. م يدي را آنجا ندیگري مرآزما آس دیهايخانه آارگر بودند و چند نفر از یمحجوب و صادق

ن يچ آدام از اي سؤال دارد هینها همه جايج آدامشان حضور ندارند به نظر من اي در تجمعات هیول دهنديخود را م

 حضور یهان بریا آقاي س آانون شهر تهران است حضور داشته باشدي آه رئیوضي عیتجمعات نشده است آه آقا

 ینده آارگر است اما از طرفي مثال نمایوضي عیرودآقاير سؤال مي خودشان زیداشته باشد چرا چون منافع شخص

 تجمعات ی پس واضح است آه اصال موافق برگزار ميفهميم و مينيبيزها را مين چينده آارفرما است ما ايشتر نمايب
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 آه از فالن ی آنچنانیايو حقوق مزا دهديش را از دست مينده آارفرمائيرود و نمايال مئور سيست چون خودش زين

ن محل هم اصال مناسب يد گفت آه اين تجمع هم باي ایط برگزاريارتباط با محدر دهديرد را از دست ميگيآارخانه م

  . آنجا وجود نداشتیچ خبرنگاريط بسته بردند آه هيك محيآارگران را به  نبود

  فرياد کارگر
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