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ن سد گاوشای از کارگران پروژه مصاحبه با چند نفر  
ماه هشتاد و شش اسفند  چهارم                                                                      کميته اعتصاب

  
                                                                                                                

  د؟يي خودتان بفرمایت کار و زندگيلطفا بطور مختصر از وضع: با سالم 
  

سال است  ١١من  . ما فقط در کار خالصه شده استیدگچون زن .اسف بار استاريسد گاوشان بسما درت کاريوضع

شه نگران خرج و مخارج يهم. شدن هستم کاريبکارشه نگران ازين پروژه به عنوان قالب بند مشغول بکارم و هميادر

  .ح و استراحتي، بدون تفریمني بدون آرامش و ایزندگ

  
  د؟يح دهيشتر توضيد بدون استراحت اگر امکان دارد بيگفت

 کيم وي گردی غروب بازم۶م و حدودا ساعت يشويخانه خارج م از۶ماه درسال ساعت ١٢هفته و در روز٧د ينيبب

مه و کسر حقوق ين صورت مشمول جرير ايم در غي سر کار حاضر شوید به صورت اجباريان جمعه ها بايمهفته در

  .... ماند؟یان ميدار خانواده و اطرافي دی برایزه ايا انگي استراحت ی برایا وقتيگر آين صورت ديدر ا. م شديخواه

  
   است ؟ی شود درچه حدیه مي که به شما ارایامکانات خدمات

 .کار باشد وجود نداشته ونداردن فشاريط سخت و طاقت فرسا با ايان شرياخور که دریچگونه خدماتيتاکنون هابتدا واز

 از ی ناشیگازها خارج کردن دود و گرد و خاک ویرابط کاريه مناسب محي، تهویيلن غذا، سایس بهداشتيسرو

  . باشدیمحد صفر دری همگیمني، بهداشت و اانفجار

ن ي که بشود ای مناسبیخچال ومحلهايچگونه ي، بدون داشتن ه آورندی خانه به همراه خود غذا مشتر کارگران ازيب

 با یي غذای، براشوديم که از طرف شرکت غذا داده مکارگران ه ازیبه تعداد کم .  کردیا نگهدارآنهغذاها را در

  . گرددیمرحقوق آنها کس هزار تومان از١٨٠٠٠ن مبلغ يي پاتيفيک

  
  شما به چه صورت است ؟  ین اجتماعيتام  یمه يت بيوضع

 درصد از حقوق کارگران ٧زان يمه به مينه حق بيهز ، ین اجتماعي تحت نظارت تامی کارگریط هاي محیدرتمام

ز حقوق ما کارگران کسر  اینه ها را تمامين هزي درصد ا۵٠زان ياما در پروژه سد گاوشان به م.  شودیکسر م

ن قرارداد ي هم طبق همیکاريمه بيضمن ب باشد دریروزه م٣٠ ماست که به صورت یل قراردادهاين به دلياو. کننديم

  .ردي گیما تعلق نمموجود به 

ست سوابق خود ما کارگران صورت گرفته ا که ازیقاتين است که براساس تحقيد اشاره کنم اي که بایگريمورد د

  . نداردیيمه خوانايشده به اداره بمه رد يست بيلکارگران با مقدار  یکار

  
   شود؟یپرداخت م به شما ینوبت کارس ويا حق سرويآ
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 یطهاي محی گردد بلکه برعکس تمامی آن عمل نمینه شرکت و طبق روال قانونيها با هزسين سروين مورد ايدر ا

  .  کنندینه ها را تماما از خود ما کارگران کسرمين هزي ، ایکار

  
  ؟دي داریحيچه توضن بن ارزاق خوار وباريهمچن و پاداش ویديمورد عدر

کنند که يز آن را به ماپرداخت ميز ري صورت رها شرکت در شش ماهه دوم سال شروع کرده و بهيديدر مورد ع

د آن از  در موریچ بحثي کند، اما بن خواربار امسال تا به حال که به طور قطع هی از ما دوا نمیچ دردياصال ه

، چند نوبت پرداخت کردندآن را در ازیزيز به صورت ناقص مبالغ ناچيسال گذشته نطرف شرکت مطرح نشده و در

  . رسدیز نمي نداشته و به ما نیسهمآن چگاه کارگران ازي، هان باشديم هم دریپاداشنکه، اگري پاداش ایمورد آخرودر

  
  ؟دي داریچه نظرريمورد اعتصاب اخدر

 بدست یم برا ي توانی میگريط ديشراهر و ط ين شراي که ما کارگران درا استیمن اعتصاب تنها راه چاره ابه نظر

  .ميآن استفاده کن از حقوق خودیآوردن تمام

  
  د؟يي ادامه خواهد داشت بگوی و در چه سطحین اعتصاب شرکت دارند ، تاکينکه چند نفر در ايمورد الطفا در

معوقه خود دست  حقوق یدارند که تا گرفتن تمامکارگران سد گاوشان حضوراز نفر۴٠٠ن اعتصاب در حدود يادر

مقابل  و سطح شهرن اعتصاب را دريا ن فرداي همیعنينده يشنبه آ ست روزا قرارزين باره نيهمدر و ديم کشينخواه

  . مي ادامه دهیفرماندار

 ما یاعتصاب دارد کم کم برا. م يز جواب گرفته ايم و هربار نيري گین بار به کارمي چندمین تجربه را امسال برايما ا

ان را بارها وادار به يت و کارفرمايريم مديانسته اله ان تويشود که به وسيل مير از کارمان تبدي ناپذیي جدایبه بخش

  .م ين خود کی در مقابل خواسته ها یي و پاسخگوینيعقب نش

 
ب اعتصاتهيکم  

  http://besoyesosyalism3.blogfa.com/post-95.aspx 

 

 


