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  گفتگو با يكی از آارگران شرکت ايران نيدل
 ) آيلومتری رشت٢٠(

  
 ماه هشتاد و پنجآذرپنجم                                                                                                     یالهام شريف

  

  اين شرآت چه چيزی را توليد می آند؟

  تاسيس شد ۶٨/۶٧در سالهای . اين شرآت توليد آننده آمپولهای يك بارمصرف است. نيدل به معنی سر سوزن است
  . به بهره برداری رسيد٧۴و در 

بكار افتاد و بخش ديگر پالستيكها ) آاتوال(در ابتدای  سالن فلز آاری . اين شرآت شامل چند بخش زنجيره ای است

. ینتاژ سر سوزن و قسمت پالستيك سازقسمت مو. ندازی شددر ابتدا از چهار دستگاه تنها دو دستگاه ان راه ا. بود

بخش آارتون بندی را اآثرا زنان  انجام  می دهند و از آنجا به . بعد ها بخش استريل و بسته بندی هم به ان اضافه شد

 .اين شرآت کال در رابطه با ابزارآالت پزشكی ست .انبار منتقل می شود و در شهر های مختلف توزيع می گردد

از جمله در تهران شرآت البرز و رشت ، قزوين، .  شرآت در شهر های ديگر را نيز تحت پوشش دارد٢٠ تا ١٨

 .آبادان و حتی خاورميانه را هم را پوشش می دهد

 استخدام در اين شرآت چگونه است؟

ری و روابط و مديريت اين شرآت  آه می بايستی افراد متخصص را استخدام آند، اينکار را بر مبنای رشوه خو

در ابتدا آارآنان  . افراد دور وبر مدير عامل  فاقد تخصص و صداقت الزم بودند. سفارش اين و آن پايه ريزی آرد

  . بعد از سه ماه اگر مورد قبول  مدير عامل قرار می گرفتند، استخدام می شدند. سه ماه بكار گرفته می شدند

 به بعد ٧۶از سال . تا آارگران هر آس می آمد استخدام می شد از مديريت بخشها ی مختلف ٧۶ تا ٧۴از سال 

 بحران ٧٩واز اذر ماه .  نفر در خط توليد بوديم٣٠٠در ابتدا . همگی بيمه بوديم. نيروها قرار دادی استخدام شدند

 - ٧٠ کارگران کارخانهدوران اول خاتمی در. می پرداختلی حقوق ها را ديرخود مديريت داخ. شرآت شروع شد

در ابتدا سر سوزن .  نفر بيشتر نبودند ولی با اضافه شدن بخش سرسوزن مونتاژ و بسته بندی تعدادمان زياد شد٨٠

های بسته بندی شده دندانپزشكی و مخصوص انسولين را از آره و ژاپن  وگاهی هم از آذربايجان وارد می آردند آه 

مديريت اصلی . وزنها را به وسيله دستگاه انجام می داديمو ما فقط تراش س.  سانتی متر٣٠ متر و عرض ٢به طول

  در ابتدای راه اندازی . يدآ آند  و هر از گاهی به ايران می  زندگی می در اسپانيا  و  بود  اميری  بنام آارخانه فردی

  



ها اشنا تا با آارآرد دستگاه . شرآت ،  مديريت داخلی و بعضی از آارآنان برای دوره ای آوتاه به اسپانيا رفتند

قسمت بسته بندی به بخش ما اضافه .  مديريت اصلی به ايران آمد و آار خود را گسترش داد٧٩قبل از سال . شوند

 .برای  گسترش سرمايه مجبور شد از چندين بانك وام بگيرد. شد

در همين .  ند يك بار يك ميليارد و دويست ميليون و يك بار ديگر شش صد ميليون  تومان وام گرفت٨۴ تا ٧٩از سال 

دوران  جنتی عضو شورای نگهبان اين نوع سوزن ها را وارد آرد و بهتر و ارزان تر در دسترس داروخانه ها و 

نها سر سوزن می داديم همگی تعطيل شدند و آارگرانش آ شرآت آه ما به ١٨در نتيجه . رفتدارو پخش ها قرار گ

 .بيكار شدند

چهار سال اول دوره .  اين شرکت نكرد و اين ضربه نهايی بود به شرآتبا ورود اينها دولت هم هيچ حمايتی از

خاتمی اوضاع آمی بهتر بود ولی از دور دوم آارخانه ما مثل اکثر کارخانه ها  بخصوص صنعت نساجی همه 

بحران آه شروع شد مدير عامل آمد و برای آارآنان صحبت آرد آه دولت آنترل روی مرز ها ندارد و . خوابيدند

 . يمت آاال های خارجی و بی رويه بودن اينها در بازار دست به هم داد و خط  توليد دچار بحران شده است وق

 ميليون ٣.  نفر قراردادی از بانك برای هر نفر وام خود اشتغالی می گيرد٢٠٠ نفر استخدامی و ٣٠٠شرآت با 

و اداره آار هر آارگری آه استخدام ميشد می با هماهنگی و زد و بند با تامين اجتماعی .  تومان برای هر آارگر

 . تامين اجتماعی و اداره آار با هم زد و بند داشتند. توانستند وام بگيرند آه وام ها همه به جيب آار فرما می رفت 

سرپرست های مونتاژ وسر پرست های جز اينها يك مجموعه . مدير عامل و مديريت داخلی با هم در گيری داشتند

آارگران را آلوده می .  محيط آثيفی را در آارخانه بوجود اورده بودند. ی پخش مواد وترياك در آارخانهبودند برا

 .آردند و با هم زدو بند داشتند

و بعضی ها را اخراج . و ديدند آه نمی توانند جوابگوی دو شيفت باشند.  تحليل نيروها شروع شد٧٩بعد از سال 

 . آه اينها همه بعدا منتفی شد. لهای اول نهار وشام می دادنددر سا. آردند و شرآت يك شيفتی شد

برطبق اداره . واين خالف قانون آار بود.  به بعد شرآت يك ماهه با آارگران جديد قرار داد می بست٨۴از تير ماه 

  .آردند نفر را اخراج ۴۵ از همين يك ماهی ها  ٨۴و باز از مهر . آارحداقل سه ماهه بايد قرار داد بسته  شود

 نفر قرار دادی کار می ۴٠ نفر رسمی و ٨٠ به بعد يك سری ديگر  اخراج شدند و فعال شرکت با   ٨۵از فروردين 

  .کند

در واقع با  . از زمانی که  شرآت نتوانست وام هايش را بپردازد ، هر دو سه ماه   حقوق کارگران را پرداخت کردند

 .. ها پرداخت می شدعدم پرداخت حقوق ما پول وسود ماهانه بانك

بعد از مدتی شرآت مجبور شد برای سرپا نگه داشتن خود و پرداخت  بهره وامهای بانک و حقوق کارگران  پول 

مدير شرآت نه می توانست پولهای گرفته از بانك را بدهد و نه پول نزول خوران و نه حقوق ما را و نه . نزول آند



در حال حاضر مديريت متواری شده و نزول خوران شكايت آردند  .آنداينكه می توانست مواد اوليه  را تامين 

مدتی  شورش و اعتصاب . شرآت در جهت ورشكستگی  کامل پيش رفت . وآمدند وهمه دستگاهها توقيف آردند

 .آسی از ما حمايت نكرد و حتی صدايمان به جايی نرسيد. دستمان به جايی بند نشد. آرديم

  ؟.ودحقوق ماهيانه شما چقدر ب

در حال حاضر ماه چهار ماه از .  هزار تومان١۵٠و اخرين حقوقمان .  هزار تومان۴٠ تا ٣٠ ماهی ٧۴در سال 

  . ماه  از سال جديد حقوق نگرفتيم عيدی و حقوق فروردين و اريبهشت و خرداد۴سال قبل و  

 شما مگر بيمه بی آاری نمی گيريد؟

به علت اختالف آمسيون آارگری و تامين اجتماعی آه با هم . هندمعموال بيمه بی آاری هر دو ماه يك بار می د

و فعال . و  مديريت جديد گفته آه دستگاه ها بايد باز سازی شوند. تضاد دارند آار ما مانده وپولی در آار نيست

از يك در مجموع علت اين ورشكستگی  عدم آيفيت الزم محصول وباز گشت آن محصول  .همگی بی آار شديم

. طرف، عدم پاسخ دهی به بهره بانكی و دادن سود به نزول خوران و عدم حمايت دولت از توليد آاال های داخلی بود

. از اين رو فشار روی ما آارگران هر روز بيشترو بيشتر شد. همه اين بحران ها را نمی توانستند پاسخگو باشند

  . گرفتيم ماه حقوق می٢بطوری آه اين اواخر ما در سال فقط 

  ؟چرا اعتراض نمی آنيد

. مگر آارگران شرآت واحد اعتراض و اعتصاب نكردند؟ همه را گرفتند با خانواده. ولی به جايی نرسيد. آرديم

  .اينجوری نمی شود زود سر آوب می آنند

  بالخره بايد آاری آرد؟

  .سريع همه چيز را در نطفه  خفه می آنند. محيط ترس و وحشت بوجود آوردند

  قت خدا حافظی بود به گرمی دستش را فشردم و گفتم تو اگر بنشينی ، من اگر بنشينم  ، چه آسی بر خيزد؟و

 .خنديد و با گرمی بيشتری از هم خدا حافظی آرديم. تو اگر بر خيزی ، من اگر بر خيزم، همه بر می خيزند

 

یالهام شريف  

١٣٨۵ آبان ١٣نشريه بذر شماره   

  


