
 8931مهر ماه  62اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 ندگرد باید آزاد کارگر جهانی روز مراسم های بازداشتی

کارگر 31وبازداشت  کوت عبدهللا یکارگران شهرداراز سرگیری اعتصاب وتجمعات اعتراضی  -

 معترض

  کار یاسالم یتوطئه شورا هیلاز کارگران آذرآب ع یجمع هیانیب -

 از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبر؟ -

 ویاداشت اعالم اعتصاب غذایش در زندان قرچک زیرنگر عاطفه یروز اعتصاب غذا نیسوم -

از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر  به مناسبت روز تولد ندا یهمسر ندا ناج ادداشتی -

 مقابل مجلس

 حقوقشان عییتضنسبت به  مایصداوس برون مرزی کارکنانشکایت  -

کارگر 89وبازداشت  کوت عبدهللا یکارگران شهردار ات اعتراضیاز سرگیری اعتصاب وتجمع*

 معترض

مرکز شهرستان کارون در  کوت عبدهللا یکارگران شهردار طی روزهای گذشته برای باری دیگر،

مقابل ساختمان این تجمعاتی ن دست از کار کشیده واستان خوزستان برای دست یابی به مطالباتشا

 .برپا کردندشهرداری 

 کارگر معترض31 کردن دست به بازداشت و زندانیکارنمقامات قضایی این شهربدنبال شکایت پیما

 .زدند



 

ضمن تایید اعتصاب وتجمعات  عبدهللا   شهردار کوتمهر،62براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

از کارگران نفر  361حدود  :ان شهرداری کوت عبدهللا طی روزهای گذشته،افزوداعتراضی کارگر

کوت  یبه دنبال استخدام شدن در شهردار مانکاریو پ یبا تحت فشار قرار دادن شهرداراین شهرداری 

 .عبدهللا هستند

نفر 31وحدود  کرد تیشکا یینزد مقامات قضا کارگران معترضاز مانکاریرو پ نیاز ا:وی ادامه داد

 .بازداشت شدند

  کار یاسالم یتوطئه شورا هیاز کارگران آذرآب عل یجمع هیانیب*

شکستن اعتصاب  یآذرآب براکار  یاسالم یآشکار از طرف شورا یا چهارشنبه توطئه روز

توطئه  نیا. شد لیکارگران تکم یبه لغو قرارداد کاِر برخ دیآنروز با تهد یکارگران رخ داد که فردا

 یرویکار، سهامداران آذرآب و ماموران ن یاسالم یشورا یتنگاتنگ اعضا یمراهو ه یهمکار

آنهم  م؛یروِز آن را با خوِن دل حفظ کرد ازدهیاز  شیکه ب یاعتصاب. را بر ما مسلم کرد یانتظام

با آنها،  یاعالم همراه یو حضور در هپکو برا یسهامداران فعل دیبه خاطر مطالبه خلع  کهیدرحال

و  یرکشکراه آهن، لش لیو ر ابانیهر روز اعتراض در خ یشدند؛ فردا ن بارها احضار همکارانما

و  کردند یم ییرایاطراف کارخانه را محاصره کرده و با گاز اشک آور از ما پذ یانتظام أمورانم

  .دندیکوب یم شانیکارگران بر سپرها نیترس ب جادیا یبرا

تحت عنوان نشست  یا شده، فراخوان جلسه یطراح شیاز پ یا کار آذرآب با نقشه یاسالم یشورا

به  «یفعل رهیمد ئتیه رییشکستن اعتصاب و درخواست تغ» تا  ینها. شورا با پرسنل را دادند یشیاند هم

و  یفعلمسلم از طرف عوامل سهامداران  یا ماجرا توطئه تیاما واقع. جلسه اعالم شد جهیعنوان نت

 . سرکوب کارگران بود یدولت برا



 زین یشده بود و تعداد میتحر دیبخش تول یها بچه ژهیاز کارگران، به و یادیتوسط تعداد ز  جلسه نیا

به شکستن کارگران دادند  یکارگران را تیاکثر ندیگو یبه دروغ م. جلسه آنرا ترک کردند انهیدر م

دادند که  امانجنفر  ۰۵۱را با حضور کمتر از  یریگ ی نفره را ۰۰۱۱کارخانه  کیدر  ندیگو یاما نم

. به ادامه اعتصاب داده بودند یرا دیتول یها که بچه دیرس ینفر هم نم ۰۱به  دیخط تول یها تعداد بچه

کارگران را سرکوب کرده و به  زیِانقدر تر و تم توانستند ینم زین یانتظام یرویالحق که ماموران ن

قرار است به کارخانه  کشنبهیوز ر کارا یمایکه صدا و س میا دهیزور مشغول به کار کنند؛ حاال شن

مشت دروغ از جانب کارگران آذراب به جامعه  کیپروژه سرکوب را به اتمام برساند و  نیو ا دیایب

  .دیبگو

که چند روز قبل کارگران هپکو  میرا بست یآهن راه. میرا بست ابانیخ. میروز اعتراض کرد ازدهی ما

دولت حق ندارد که  ۴۴طبق اصل . میحقمان را خواستو  میدیآنجا ضرب و شتم شده بودند اما نترس

 یآشکارا تخلف شد و کس ۲۸از سال . کند یمثل آذراب را خصوص یمادر تخصص یها شرکت

 یحقوقمان پرداخت شد؟ سهامدار م؟یکه کارکن میا را گرفته ازیحاال کدام امت! نکرد یلشگرکش شانیبرا

شد؟  یدگیرس هییپرنا در قوه قضا برزیفر یاردیلیم ۰۵۱لغو شد؟ پرونده  یرالیو ش یبانک کشاورز

 نیو ا ادهد لیتقل رهیمد ئتیرا به رفتن ه یکار خواسته لغو سهام سهامداران فعل یاسالم یحاال شورا

 ادیمان را فر  که آنها از عوامل سهامداران هستند و گرنه ما همه جا خواسته دهد یآشکارا نشان م

  .میزد

و  یرالیو امثال ش یکه شما عمال  با ماموران انتظام تیواقع نیا د،یکن دیدهرچقدر هم ما را ته حاال

 انیوزارت کار به دروغ پا ندهیکه چرا نما شود یحاال معلوم م. شود یآشکارتر م د،یهست یخزعل

ز با همه یشما ن. شود یاما در کمتر از دو روز دروغش آشکار م کند یاعتصاب آذرآب را اعالم م

باتوم و گاز اشک آور  ۶۰ وریچنانکه شهر. دیاعتصاب را در آذراب بخشکان دیدارتوانتان قدرت ن

 .مینگذاشت یخال دیکه کارگران هپکو را زد یلیچنانکه ر. نتوانست

 "کارخانه آذرآب اراک یاز کارگران اعتصاب یجمع"

 از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبر؟*

 نیشکر هفت تپهادامه تجمع جمعی ازکارگران مجتمع  -8

خبری مبنی بر ادامه جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای بیست مهر،62روز جمعه 

 .وششمین روز درشبکه های اجتماعی منتشر شد

 وارعاب کارگران محکوم است دیهدت:هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند -6

  یآزاد کار  نان

  یآباد رفاه یشاد

 ماست سلمم حق   شکلت اعتصاب اعتراض

  میهست یبخش ماهمه  راگرفتن لیاسماع

 وسفی یریدستگ یحفاظت اطالعات شوش، برا یها یروین نی، مامور۶۲مهر  ۸۵پنج شنبه  شبید

 .درمنزل حضور نداشتند یبهمن یهفت تپه، هجوم بردند،  اما اقا یواقع  در منازل سازمان یبهمن



نهاد به همراه پنج نفر از  نیه توسط همچند روز گذشت یط یبهمن وسفیه ذکر است که ب الزم

خرم  یعوارض) همکاران خود که قصد رفتن به مجلس  را داشتند، در بزرگ راه خرم آباد به تهران 

 .آزاد شدند قهیبازداشت شده  بودند و بعد از چهار روز بازداشت، با قرار وث( آباد 

تعرض و هجوم به محل کار و سکونت  بازداشت ، د،یهفت تپه هرگونه  تهد شکریکارگران ن یکایسند

 انیو پا یضد انسان یگونه برخوردها نیدادن به ا انیمحکوم کرده و خواهان پا دایکارگران را شد

 .باشدیکارگران م یبرا یدادن به  پرونده ساز

 ۶۲مهر  ۸۰

 ویاداشت اعالم اعتصاب غذایش در زندان قرچک زیرنگر عاطفه یروز اعتصاب غذا نیسوم*

 .سازد یم ترم یهر آنچه مرا نکشد، قو: یجنگ زندگ  دانشکده یها درس از

روز با  ۴نود و هشت بازداشت شدم و پس از  بهشتیارد ازدهی خیکارگر در تار یتجمع روز جهان در

و  ییروز بازجو ۸۲شد و پس از  یریمن جلوگ یاز آزاد یونیلیم ۰۱وجود صدور قرار کفالت 

و  اکامال  مشهود روبرو شدم با آنکه باره یساز با پرونده نیبه او بار انتقال از زندان قرچک نیچند

 .از سواالت شما ندارم یبوده و درک یمن کامال  قانون یها تیخود گفته بودم که فعال یها بارها در پاسخ

 زیبار ن نیو ا افتی شیتومان افزا ونیلیم ۰۱و  ۵۱من به  قهیروند ناعادالنه قرار وث  نیادامه ا در

ها در  ناعادالنه برخورد کرد؛ آن یوارهایرا از قبول قرار کفالت سرباز زد و باز خانواده به ددادس

 .در داخل زندان زیسرگردان شدند و من ن رونیب

دادگاه  ۸۲مرداد ماه در شعبه  ۰۴ خیدر تار ام یتا آن که دادگاه بدو افتیهمچنان ادامه  یسرگردان  نیا

. داشت یشیفرما یبه آن نبود و رنگ و بو ییگو امکان دفاع و پاسخکه  یدادگاه. انقالب برگزار شد

در و آن  نیخانواده با ا ود،وج نیبا ا. داد شیتومان افزا اردیلیرا به دو م قهیمبلغ قرار وث سهیمق یقاض

با  یقانون ریکامال  غ یروند یط گریرا فراهم کنند اما بار د نیسنگ قهیوث نیدر زدن باالخره توانستند ا

که نه  یحکم. من ابالغ شد لیزندان به وک میسال و ن ازدهیحکم  تیمخالفت شد و در نها قهیبول وثق

  .گشت یبازم انیشده بازجو فیرد تهاماتبه ا شتریبر اساس ادله موجود در پرونده که ب

 کیاصل تفک یعدم اجرا قه،یام از جمله عدم قبول وث پرونده یقانون ریجانب بارها به روند غ نیا

است از روند  یا خالصه نیام و ا جرائم، صدور احکام ناعادالنه به طرق مختلف اعتراض کرده

و من در داخل  رونیروز و سردواندن خانواده در ب ۰۰ماه و  ۵ نیمن در ا تیوضع یرقانونیغ

 .انزند

 نیدر اچگونه دستان من  نکهیو پرسش ا ستیدر کار ن یعدالت ییگو رایز د،یآ یکه گران م یدادن یباز

 یاریبندها دستان مرا به دستان بس نیا. خودش را آزاد کند، کماکان پابرجاست تواند یم یعدالت یبند ب

هم نتوانسته گره  ها تمس نیدتریبود و شد گره نشده یطلب حق یدستان خواهرانم که جز برا زند، یگره م

 یِ کودک یآموزش بهتر، برا یبرا که زیبالخ نیسرزم نیا یها جان نیها را باز کند، دستان دلسوزتر آن

ها  آن شیهم نتوانسته از رو یعدالت یبلند شدند و داس ب ستهیشا یزندگ یها حداقل یربوده شده، برا

و  ها ضیانواع تبع رحم یب یها چرخ دنده یکه قربان یانیزندان ی دهیکند، دستان خشک یریجلوگ

  .اند شده یاجتماع یها یعدالت یب

و  گذرد یکه بر ما گذشت و م یعدالت یهمه ب نیدر برابر ا کنم یم یا سالحبدن خود ر رو نیازا

که تاکنون پنج بار با در بسته  یا قهیوث یرقانونیغ رشیخود را در اعتراض به عدم پذ یاعتصاب غذا



 چکدر زندان قر یرقانونیغ یصدور احکام ناعادالنه و نگهدار نیروبرو شد و همچن وارهایو د

 نیاند ارزش محافظت ندارد، و ا گرفته اش یکه به باز  آنان یآگاهم که جان من برا کین. کنم یاعالم م

ما است،  یحق طلب یو صدا یمدن ی سکوت که قتل خاموش جامعه وارید نیشکستن ا یرنج را برا

 .کنم یتحمل م

 دهیچیتان پما فرودس خیکه پژواک آن در سرتاسر تار کنم یام را با دو کلمه تمام م رو، نوشته نیا از

 :است

 "یآزاد ایمرگ  ای"

 زیرنگر عاطفه

 قرچک زندان

 ۶۲مهر  ۸۴

از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر  به مناسبت روز تولد ندا یهمسر ندا ناج ادداشتی*

 مقابل مجلس

 ات روز از بازداشت نیکمیتوست و صدوهفتادو یسالگ ۰۱ تولد امروز

تر شده،  سخت مینوشتن برا یستیحاال که ن م،یها یدلتنگ یبرا تو یبرا سمیبنو یزیچ دیمن که با و

که  یداد یم صیتشخ دیتو با دادم، یرا اول به تو نشان م نوشتم یهرچه م م،یهم بود شیها که پ آنوقت

 نینکنم که ا رفک نیاصال به ا کنم یم یو من سع یستینه، و حاال ن ایام به درد بخور است  نوشته

 .باشند فیدر ضعچق توانند یسطرها م

و من چقدر خوشبخت  میدیرا د گریهمد رانشهریبار در پارک ا نیاول یبود که برا شیسال پ ۰ زییپا

از هم، بار اول همان  خبر یو ب میا از آن روز تنها دوبار از هم جدا بوده. افتمیبودم که آن روز تو را 

و معلوم  یوز است که تو در بازداشتر ۰۰۰ نباریکه من بازداشت بودم و ا یا بود و دوهفته ۶۰سال 

 .دیایقرار است کش ب یتا ک یبازداشت لعنت نیا ستین

 یبه جا نکهیاز ا ترسم یطرف م کیاز  یدر عادت کردن دارند، راستش را بخواه یبیتوان عج ها آدم

 ترس از دست دادنت گرید یو از طرف یستیبرود که ن ادمیو من  ینباش ترسم یعادت کنم، م ات یخال

کدر  ی شهیش شتکه از پ اورمیم ادیها مثل خوره به جانم افتاده و هربار تو را به  سال یو نبودنت برا

که  یجمله را گفت نیو انقدر محکم ا ،یا خودت را آماده کرده میهفت سال و ن یبرا یسالن مالقات گفت

تنگ شده  تیچقدر دلم براکه  میو نتوانستم بگو. شدم که در تو بود یمانیقدرت و ا همه نیمن مبهوت ا

 .دارم ازیو چقدر به بودنت ن

باز باهم  م،یبخوان یتا باز باهم سعد یگردیکه برم دانمیو م یو هست یبود قمیرف نیجانم تو بهتر یندا

چرخ : )یرا بخوان« سرود کارگر»و تو  رونیب میو برو میو بعد باهم سوار موتور شو مینیبب لمیف

و من فقط کارگر، کارگر، کارگرش را بلد باشم ...( گشت زحمت کشانصنعت به گردش فتد از سر ان

 کنم یکه با تو همراه

 قیمبارک رف تولدت

 یعامل جمال



 حقوقشان عییتضنسبت به  مایصداوس برون مرزی کارکنانشکایت *

اعالم کرد که قصد  یتییتو یط شیکار چند روز پ ی حقوقدان و پژوهشگر حوزه ،یلیفرشاد اسماع

از خبرنگاران  یاز تعداد یندگینوشته بود که به نما تییتو نیاو در ا. را دارد مایصداوس از تیشکا

 .خواهد کرد تیاحقوق خبرنگاران شک عییشبکه به خاطر تض نیاز ا یو یت سپانیه

از حقوق آنها کسر  مهیاز قرارداد خود ندارد، حق ب یا  نسخه چیخبرنگاران ه نیا دیگو یم یلیاسماع

او تا کنون حدود  ی به گفته. شود یهم داده نم لیکار در روز تعط ای یکار سنوات و شب پول شود، یم

 .کار ثبت شده است ی در اداره مایصداوس یمرز از معاونت برون تیشکا ۰۱۱

معتقد است با  یلیکار برگزار شد و اسماع ی ه مهر در ادار ۸۴پرونده چهارشنبه،  نیا یبررس ی جلسه

 .صادر شود انیله شاک یاست را دواریشده و او ام یرسموارد بر ی دقت همه

 مایاز کارگران خبرنگار، از صداوس یتعداد ی ندهیبه عنوان نما»: خود نوشته بود ترییدر تو یلیاسماع

 تیحقوق متعدد خبرنگاران شکا عییدر اداره کار به خاطر تض( یو یت سپانیه یشبکه برون مرز)

برون  یها شبکه نیا. مطرح شده یو یت اداره از پرس نیدر هم یگرید یها تیقبال هم شکا. کردم

 !دحقوق خبرنگار سابقه دارن عییدر تض مایصداوس یمرز

اخراج  دیمدام تهد دیگو یم یغالم. پرونده هستند نیا انیدو نفر از شاک ،یو زهره سنقر یغالم یهاد

اخراج شده  یمرخص کی یبرا یواحد است و خود او هم به خاطر پافشار نیسر کارکنان ا یباال

است در  یمدع یغالم. استفاده نکرده است یبار هم از مرخص کیکه در پنج سال گذشته  یدرحال

اما  رندیگ یم ییوجود دارند که حقوق باال یمتخصص خارج ریغ انیو مجر راستارهایو شبکه نیا

 .ندارند یتیفیک

نشده و از سال  مهیآنجا بوده، سال اول ب یو یت سپانیه ی شبکه سیتاس یاز ابتدا دیگو یم زین یسنقر

اند  اند و خواسته به او داده یا برگه دیگو یم نیاز حقوقش کسر شده است، او همچن مهیدوم هم حق ب

 تیو حق شکا گرفتهرا  شیایحقوق و مزا ی همه ندهیامضا کند که در آن نوشته شده بود تا پنج سال آ

 .شبکه انتقاد داشت نیدر ا یتیجنس ضیاز تبع نطوریهم یسنقر. ندارد

 یکار لیوک ای ندهیمن به عنوان نما»: کرده گفت مایکه از صداوس یتیدر مورد شکا یلیاسماع فرشاد

 مایاز صداوس ما،یزبان صداوس ییایاسپان ی شبکه ،«یو یت سپانیه» ی از خبرنگاران شبکه یتعداد

 .تاداره کار اس صیتشخ ی در اداره یدگیرس ی مهر هم جلسه ۸۴کردم و  تیشکا

وجود  یو یو پرس ت یو یت سپانیبه خصوص در ه مایصداوس یمرز برون یها در شبکه ییها سنت

 نیاز ا شیپ یرازیش یرزایم ابانیکار در خ ی هم در اداره ییها تیاست، شکا یرقانونیدارد که غ

 «.مطرح شده بود

خبرنگاران که به عنوان کارگر  حقوق یدر موارد متعدد»: گفت مایدر مورد موارد تخلف صداوس او

 مایصداوس یمرز در بخش برون یرقانونیرسم و رسوم غ ینوع. شده است عییتض شوند، یشناخته م

 یا که شبکه رود یتوقع م. نشده است یا رسانه چوقتیبوده اما ه تیشکا ی قبال هم سابقه. است یجار

 ست،ین نطوریکند که متاسفانه ا تیرا رعادبدبه کبکبه، حق و حقوق خبرنگاران و کارگرانش  نهمهیبا ا

 .کردم تیخبرنگارها شکا نیچند نفر از ا لیمن به عنوان وک

 یعنیمشکل داشتند  مهیاز آنها در حق ب یتعداد. شده متعدد است عییخبرنگاران تض نیکه از ا یحقوق

شرکت واسط پرداخت  ی داشتند به واسطه مهیاز آنها که اصرار به ب یتعداد ی مهیحق ب اینشدند  مهیب



 نیمواقع ب یبعضدر . کردند یم زیو وار کردند یمبالغ را هم از حساب خود خبرنگار کم م یشده و حت

به نظر . وجود نداشت یمزد ی و رابطه ییکارفرما ،یکارگر ی رابطه چیخبرنگار و شرکت واسط ه

 یشده است که کارفرماواسطه قرار داده  یتخلف از قانون صورت گرفته، چون شرکت نجایا رسد یم

نداده است و تنها راه   اخبرنگاران را به آنه نیاز قرارداد با ا یا نسخه چیه مایصداوس. ستیخبرنگار ن

 زیوار شانیاست که برا ییها که دارند فقط حقوق ییکارفرما -یکارگر ی اثبات رابطه یآنها برا

 .است شده یم

 یدیدر مورد ع. دارند، سنوات هم پرداخت نشده است یادیز ی سابقه نکهیافراد با ا نیاز ا چکدامیه به

کار بودند که اصال  از آنها شب یلیخ. شد یدر چند مورد کال پرداخت نم ایو  شد یم ختهیناقص ر ایهم 

هم به مشکل خوردند  شود یکه صادر م ییرا یدر اجرا. شد یبه آنها پرداخت نم یکار حقوق شب

شبکه پول  یوقت. کرد فیآن را توق توان یو نم شود یمحسوب م یلتاموال دو مایچراکه اموال صداوس

کنند اما به مانع  فیتا اموال شبکه را توق روند یاحکام م یآنها به اجرا دهد یخبرنگاران را نم نیا

 ی البته ما هنوز به مرحله. ندا از آنها در وصول مطالباتشان به مشکل خورده یلیاالن خ خورند، یم

 «.وجود داشته است یشده که در روند اجرا مشکالت دهیسابقا شن یول میا دهینرس یرا یاجرا

را کنار   فرارها از قانون نیاست که ا نیا میدار یکه ما از نظر حقوق یشنهادیپ»: افزود انیدر پا او

برون  ی آن است و شبکه یرو یکه اسم مل یا مجموعه یموضوع به خصوص برا نیبگذارند؛ ا

کنند،  ادهیقانون کار را آنجا پ تیسازوکار رعا. ستیاست، خوب ن یاعتبار یاست و مدع یمرز

هم با  دستمزد  مهینسخه از قرارداد را به خود کارگر بدهند، حق ب کیاست که  نیقدم هم ا نیولا

 .«دهم پرداخت شو یدیو توسط خود کارفرما پرداخت شود، سنوات و ع یواقع

با »: داد حیمهر برگزار شد توض ۸۴ روز،یاداره کار که د صیتشخ اتیه  در مورد جلسه یلیاسماع

 ریتحت تاث ینامتعارف یها وهیرا به ش یقصد داشتند روند دادرس مایصداوس لیو وک ندهینما نکهیوجود ا

کار  ی اداره ۸ صیتشخ اتیدر ه یدادرس رند،یاحقاق حقوق کارگران را بگ یقرار دهد و و جلو

کردند و در  یموارد را بررس یبه درست صیتشخ اتیه نیا ستایانجام شد و ر یرازیش یرزایم

 .حقوق کارگران اقرار کردند عییبه تض مایصداوس لیآنها هم وک شتریب

اجرا  ی صادر شود و در مرحله انیله شاک یکه را میدواریشد و ما ام یبررس یموارد به خوب ی همه

 یمرز برون یها از شبکه تیشکا ی ندهپرو ۰۱۱از  شیب نکهیبرنخورد، با توجه به ا یهم به مشکل

 هیحق متوقف شود و تسو عییروند تض نیکه ا میدواریدر اداره کار ثبت شده، ما ام مایصداوس

 .خبرنگارها انجام شود نیا یا مهیو ب یمال یها حساب

: دیگو یشبکه م نیکار در ا طیاست؛ او در مورد شرا یو یت سپانیخبرنگار سابق ه یغالم یهاد

 یشرکت واسطه که اصال به ما ربط کیکه خودمان با  گذاشتند ینکردند، تحت فشار م مهیب من را»

شرکت  نیا ام دهیشن. نرفتم یزیچ نیبار چن ریرد کنند، من ز مهیما ب یکه برا مینداشت قرارداد ببند

 دوماه ای کیشرکت هم  نیا ینیگزیآن را گرفته است تا جا یجا یگریمنحل شده و  شرکت د رایاخ

که انگار  شود یرد شده است اما االن به اسم شرکت سروش رد م سپانیبه اسم ه مهیکه ب دهیطول کش

 .کند یم دیتول یاست که محصوالت فرهنگ یهمان سروش

را  لمیف یاز آ یبخش کیو  یو یو پرس ت یو یت سپانیکه ه مایصداوس یابتدا که برون مرز از

ما در کل آنجا . شد یو سنوات پرداخت نم مهید و حق بمشکالت بو نیشد، هم سیتاس شود، یشامل م

ما گذاشتند  یبرگه جلو کیفقط . ستیکارگر و کارفرما چ ی که مشخص شود رابطه میقرارداد نداشت



که در  یچه کسان. مینسخه را هم ندار نیا یما حت م،یندار یاسیدر آن آمده بود حق اظهار نظر س هک

 .برگه را امضا کردند نیهمه هم کنند یکار م نیکه در قسمت تدو یو چه کسان کنند یاتاق خبر کار م

که خودشان  یا مهیهنوز نتوانستند حق ب نکهیا یکیاند،  کردند به چند مشکل برخورده تیکه شکا یکسان

 نطوریکند و هم دایپ صیبودجه تخص دیبا دیگو یم یمرز  معاونت برون. رندیاند را بگ پرداخت کرده

 میهست انیدر جر ماکه  نطوریو ا ستیبه نام ما ن یحساب چیه ندیگو یو بعد هم م خرد یم  ماه زمان ۰۲

 «.ثبت نشده است یمرز به نام برون یحساب چیواقعا هم ه

 .سوال برد ریداده است را ز هیارا مایکه صداوس یاز مدارک یصحت و سقم بعض نیهمچن او

که  یکسان شتریب»: را دارد انیشاک شتریب اما وکالت ستین لیکه وک دیگو یم یاز وجود شخص یغالم

 نیحق وکالت داده بودند، ا« م»به نام  یاند، به فرد کرده تیشکا مایصداوس هیو عل میشناس یما م

کرده  یافراد معرف نیبا سازمان دارند او را به ا یبهتر ی که رابطه یو کسان ستین لیشخص وک

که موکالن او  ییها حکم نکهیبود که جدا از ا نیا میفرد شک کن نیکه باعث شد ما به ا یزیچ. بودند

 میاز موکالن او خواست یکیما از  شد، یسابقه کار آنها هم درست رد نم ینرمال نبود و حت گرفتند یم

. حکم محرمانه است گفتندسرسختانه  مخالفت کردند و  یلیخ« م» یحکم را به ما نشان بدهند اما آقا

 .ستیچون حکم اداره کار اصال محرمانه ن میباعث شد ما مشکوک شو نیا

در . میرو یو ما م نندیچ یرا م ها فتیش شود، یم میتقس فتیساعت به سه ش ۸۴است،  یفتیما ش کار

نگرفتم، بعد از پنج سال  یروز هم مرخص کیکار کردم،  یو یت سپانیکه من در ه یتمام پنج سال

من نامه . اند گذاشته فتیش میه در آن روز براک دمیدادم و ده روز مانده به آن د یدرخواست مرخص

 دیبا دیهم داشت ینظر ام، و اگر شما نقطه داده یقبل درخواست مرخص میزدم و نوشتم که از دو ماه و ن

را  تیشبکه نامه زدم و وضع رانینکردند و من به مد یکار چینامه ه نیبعد از ا. دیکرد یاعالم م

با من تماس  خواستم یم یآن مرخص یکه برا یز قبل از زمانچند رو یعنیشرح دادم، پنج خرداد، 

روز از  ۰۱ انهیاز همکاران ما سال یلیاست که خ یدر حال نیا. کردند  یگرفتند و اعالم قطع همکار

 «.که مانده بودم را هم به من ندادند ییها فتیمعوقات ش. کنند یاستفاده م یمرخص

را به ما  یکار ما نبود و پول شب یو روزکار یکار شب نیب یتفاوت»: کند یدر ادامه اضافه م او

با  لیپول روز تعط. باشد نبود دیبود اما آنقدر که طبق قانون با یا یجزئ متیالبته تفاوت ق دانند ینم

 یگرامر لبود که اگر خبر اشکا نیبود ا بیکه عج یزیچ. نداشت یتفاوت چیهم ه لیرتعطیروز غ

درصد از  یو س شدند یم مهیجر یمراتب همه به طور سلسله ریسردب و راستاریداشت از خبرنگار تا و

 یا قهینشده بود و به طور سل فیموضوع تعر نیا یهم برا یچارچوب چیه. شد یکم م فتیحقوق آن ش

شب  فتیش صالا رانیاز مد یکیمثال همسر  یبود؛ برا یا قهیشب هم سل فتیپخش ش. شد یبرخورد م

 .میجا کن را جابه مانیها فتیش میتوانست ینم شتریسه بار هم ب یماه. ماند ینم

اما از آنجا  ارزدیآنقدر بود که ب شیمقدار آن پنج سال پ. بدهند رید اینبود که حقوق را ندهند  نطوریا

 ستمیس. دیصرف یدوسال آخر اصال نم نیا م،یحقوق داشت شیدرصد افزا یتا س ستیب نیکه تا االن ب

 C ای A ،B ی نمره یو به هر کس کردند یم یابیارز رهایود، سردبب یابیبر اساس ارز یده حقوق

که  یرا هم از کف مقدار یدیع. نبود یخاص ی آن هم قاعده یو حقوق بر اساس آن بود، برا دادند یم

ماه بود اما در  کی یروز ال ۰۵ میکه ما شروع کرد یزمان یدوران آموزش. کمتر دادند دادند یم دیبا

 «.کردند یسه ماه بدون حقوق کار م شدند یکه وارد م یدافرا ریچند وقت اخ

 بود یتیجنس ضیشبکه تبع نیدر ا: یسنقر



 تیفعال یمن از ابتدا»: گفت یو یت سپانیخود در ه تیفعال ی دوره ی درباره زین یسنقر زهره

 کیتا و  مینشد مهیامر ما ب یهستم؛ از همان ابتدا نجایا شیاز حدود هشت سال پ یعنی یو یت سپانیه

همان ابتدا . دیشو یم مهیو بعد ب دیسال کار کن کی دیموضوع وجود ندارد چون با نیسال گفتند امکان ا

طور بود که ما تا  نیو متن آن مدارک هم ا میما آوردند و ما آن را امضا کرد یمدارک برا یسر کی

شروع به  ۰۷۰۷۶۱د که من در متن آمده بو یعنی. میکرد افتیرا در ایتمام حقوق و مزا ندهیپنچ سال آ

هم ندارم، همان موقع ما  ییادعا چیحقوق و سنواتم را گرفتم و ه ی من همه ۰۷۰۷۶۵کار کردم تا 

 یحت کنند، یفرم را پر م نیروند کار است و همه ا نیا» گفت یکه م مهیو مسوول ب میاعتراض کرد

 «.خودم هم پر کردم

 یشرکت تعاون کیبا واسطه از طرف  مهیاما ب د،یشو مهیب دیتوان یسال به ما گفتند حاال م کیاز  بعد

و  شود یاز حقوق خودمان کم م مهیکل آن حق ب میاتفاق متوجه شد نیبعد از ا شد، یما پرداخت م یبرا

از  صددرصد کارگر اصال وجود ندارد و به صورت صد در ۰۱درصد کارفرما و  ۰۱قانون  نیا

 شتریب مایصدا و س یها بخش هیبود که حقوق شما از بق نیا نرایمد هیو توج شود یحقوق خودمان کم م

 نیعالوه بر ا م،یشش ساعته است و ما هشت ساعته هست ها فتیش مایکه در صدا س یاست، در صورت

بود که  یعین طبیهستند، بنابرا تر یمقدار تخصص کی روهایو ن ستیبلد ن یهم هر کس ییایزبان اسپان

 .باشد گرید یها  از بخش شتریحقوق ما ب

زمان  شان،یبودند و چه بعد از ا ریسرافراز مد یها ادامه داشت، چه آن زمان که آقا روند سال نیا

به نام  یطرح مایبه ما گفتند صدا و س ینکرد، ول دایپ یبهبود چیه تیوضع نیا ،یجبل مانیپ یآقا

کارکنان  ی نبود و همه مربوط یطرح فقط به کارکنان برون مرز نیکرده، ا جادیکارکنان ا یسامانده

 .شد یرا شامل م مایصدا و س

 تیوضع نیچن ریکه درگ میستیتنها ما ن م،یو متوجه شذ میقرارداد به ساختمان جام جم رفت یبرا ما

نه تنها خبرنگاران  یمرز در بخش برون. دارند ینابسامان تیوضع ها یلیبلکه خ م،یهست ینامشخص

جام جم  انکه در ساختم یا برگه. داشتند یاسفناک تیوضع گرانیدکنندگان و  هیها، ته بلکه کارگردان

تر از آنچه بود، نوشته بودند  از افراد کم یلیخ یبرا مهیب ی داشت، سابقه یبیما گذاشتند، متن عج یجلو

 .نشدند نیمتوجه ا ها یلیو خ شدند یموضوع م نیمتوجه ا یکه بعض

و  دیکن ینم یتیشکا چگونهیکه ه دیو متعهد شو دینداررا  یتیگونه شکا چیحق ه گرفتند یما تعهد م از

رو نوشت  کیتعهد  نیمن گفتم از ا یبه شما پرداخت شده است، اما وقت رهیو غ یدیسنوات و ع مه،یب

مواجه  یزشت یلیخبا رفتار  یول رمیخواستم از تعهدنامه عکس بگ یگفتند امکان ندارد، حت خواهم، یم

 کیاز همکارانم موفق شده و  یکیو پاره کردند، اما  دندیت من کشدس زیکاغذ را از ز یعنیشدم، 

 .عکس گرفته بود

را اجرا کردند  یماه طرح سامانده کیشده بود و در مدت  ادیز ها تیتعداد شکا دمیطور که من شن نیا

باال رفته  مهیاواخر که من آنجا بودم، واقعا حق ب نیا. خواستند یحق و حقوق خود را م ی چون همه

 یا و خورده نصدپا مهیحق ب ۶۲را کنسل کردم چون از شروع سال  ام مهیب رماهیاز ت نیهم یبود، برا

آمدم متوجه شدم موضوع  رونیب نکهیمن اصال صرف نداشت، اما بعد از ا یهزارتومان شد و برا

 «.درست شد مهیب

 



 نیدر ا» :گفت افتاد یم یچه اتفاق د،یکرد یها را امضا نم تعهدنامه نیاگر ا نکهیدر جواب ا یسنقر

از  ها یلیخ یول افتاد یم یکه چه اتفاق میبگو یزیچ توانم ینم قیبود و من به طور دق ادیز عهیمورد شا

 ریبه صورت غ یو یت سپانیه ی شبکه سییر. کردند یها را امضا م اخراج شوند تعهدنامه نکهیترس ا

چون اگر قرار به  دیتعهدنامه را امضا کن نیا به چند نفر از همکارها گفته بودند بهتر است  میمستق

 نیکه امضا نکردند، من خودم به شخصه به هم شود یشروع م یاز همکاران لیباشد، تعد روین لیتعد

 .را امضا کردم  تعهدنامه لیدل

دادم،  مهیبه شخصه پول ب ونیلیم ۰۱ ای ۸۱هشت سال حدود  نیطور که من حساب کردم در ا نیا

بود که وزارت کار  یزیبه چ هیهم کامال شب یدیع یعنوان به ما تعلق نگرفت، حت چیسنوات هم به ه

 بتیعنوان حق غ چیما به ه. کردند یحقوق را پرداخت م کینه دو برابر، فقط  یول کرد یاعالم م

 بتیو مثال اگر سه بار غ شد یاز حقوقمان کم م میکه آمد فتیدو ش افتاد یم یاتفاق نیو اگر چن مینداشت

 چیهم به ه یمرخص یحت. شد یگرفته م میو تا در موردش تصم شد یم قیهمکار تعل شد، ینجام ما

بار من در  کیآن دوبرابر بود،  ی مهیکه جر میگرفت یم یطیدر شرا یساعت یمرخص. میعنوان نداشت

شدم  مهیبازهم جر یخواستم زودتر بروم، ول ریبودم و خبر دادند مادربزرگم فوت شده، از سردب فتیش

 «.شد یم مهیساعت جر کی ی که شد به اندازه ییها و با صحبت

ها  خانم یبرا یادیز شرفتیدر آنجا امکان پ»: شبکه گفت نیدر ا یتیجنس ضیبا اشاره به تبع یسنقر

خانم  کیکه وجود داشت فقط  ییمدت در اتاق خبر به خاطر فشارها نیوجود نداشت؛ در ا

کردند و  فیتعر ریبه نام کمک سردب دیک عنوان جدیمدت هم  نیا شد که در ریسردب االصل ییایاسپان

 .نبود ریخانم سردب نیدر عمل ا یعنینظارت کند  ریک آقا گذاشتند تا به عملکرد سردبی

akhbarkargari2468@gmail.com 
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