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 ن کمتر بندر –کانون جوانان پیشگام ترکمن صحرا 

 58ت هش اردیب



 مقدمه : 

وع شدە و تا ص�دگاە ترکمن در    در این گزارش از اوضاع ص�د و ص�ادی صحبت م�شود و منطقه مورد نظر از ف�ح آباد ساری �ش

 است که به ص�د ما� خاو�اردار مشغولند،  ین ادامه � �ابد. الزم به تذکر است که گزارش ما فقط راجع به ص�ادا  ی مرز شورو 

و� غ�ی از این ق�ش زحمتکشان، زحمتکشان د�گری هم به ص�د ماهیهای فلس دار مشغولند که تحت روابط و ضوابط د�گری  

 دان ما� خاو�ار دار ن�ست. ص�ا از  ص�د � کنند. هرچند که اوضاع زندگ�شان به�ت 

�ن سهم تول�د را   ن  ه  ناح�ه ب  دارد و این  "۴ناح�ه  "ش�الت  الزم است گفته شود که ب�ش�ت تنهایئ ن�� از درآمد کل ش�الت را تامنی

 است و محصول روزانه تمام ص�دگاهها که تعدادشان    "آشورادە"  ۴مرکز ص�دناح�ه    . � کند 
گ

  ۹است که دارای �دخانه بزر�

   . ١آشورادە) منتقل م�شود (  ۴مرکز ص�د ناح�ه به تاست  

 ص�اداین که در ش�الت کار م�کنند بدو گروە تقس�م م�شوند: 

وع به کار م�کنند ) -١  ص�ادان اداری ( که طبق قرار دادی با ش�الت �ش

 سپس ار�ابها با ش�الت پ�مان � بندند ).   پ�ماین ( که توسط �ک نفر �ا چند نفر ار�اب استخدام م�شود،�اداین ص -٢

 خود را م�گذرانند، مانند کارگران �دخانه، کارگران کریپ    ،غ�ی از ص�ادان
گ

ن درآمد ش�الت زند� کارگران د�گری هم از همنی

 ) و کارگران خدمایت مانند رانندگان و مکان�ک ها.   (شستشو و حمل ما� ها به �دخانه که عموما فص� اند 

 مشکالیت که مدیران ش�الت در هنگام جوابگویئ به کارگران عنوان � کنند شامل موارد ز�ر است: 

 تعداد پرسنل ش�الت خ�� ز�اد است.  -١

 رآمد �سبت به پرسنل کم است. د -٢

 

 م�دانند که چرا درآمد ش�الت کم است: اما پای صحبت ص�ادان بنشین�م � بین�م که آنها خوب 

 سال است که تغی�ی نکردە است.   ۶۰�ا   ۵۰شیوە ص�د  -١

گذاری بعلت وجود پ�مانکاران (ار�ابها ) تغی�ی نکردە و مادام که که آنها در مواضع کنوین باشند تغی�ی نخواهد   شیوە دام -٢ 

 نکرد. 

 ها)  شیخ االسال�  ،ف��د پا� ها  ،ها  ح�ف و م�ل �ان ش�الت (خطییب  -٣ 

ە،   ن بهداشت و درمان و غ�ی گذشته از اینها، نحوە کار زحمتکشان، تلف شدن عمرشان، ازهم پاش�دن خانوادە ها�شان، نداشنت

ن آنچه مهم است این است   نکایت است که توجه که ص�ادان با وسائل اول�ه و  هر ناظری را به خود جلب م�کند و در این بنی

باد    اجساد ج مبارزە م�کنند و بارها شدە است که  ا مو اابتدایئ تول�د (قا�قهای چوب ) در دل در�ا به خاطر مزدی بخور و نم�ی با  

 کردە شان را در ساحل پ�دا کردە اند. 

 
کت سها� ش�الت شمال ( ناح�ه  ۱ ما از مبارز�ن پ�شگام سواحل در�ای خزر خواستار�م که در مورد اوضاع ص�د و ص�ادان نوا� د�گر �ش

هایئ بصورت حا�ن  بابل� ) دست به تحقيق زدە و نتایج تحق�قات خود را در جزوە ،۳بندر فرحناز سابق، ناح�ه  ۲ناح�ه  ،بندر انز� ۱

 (  منت�ش سازند تا از مجم�ع آنها بتوان کتایب در مورد اوضاع ص�ادان و ش�الت شمال ته�ه کرد. ( یب شک کامل�ت

 



 ص�ادان اداری � پرداز�م: 
گ

 در این گزارش ابتدا به وضع و نحوە زند�

 

) مالحظه � کن�د ص�ادان اداری (قراردادی) در ضلع جنویب خزر مستقر هستند  ضم�مه - ر نقشه و (نمودارهمانطور که د

هر ص�دگاە برای خود چند کومه دارد   . نام دارد  "کومه"محل استقرار آنها که در واقع آنها که در واقع محل آسا�ش آنهاست 

دگاە م�دهند و بعد دو بارە به کومه های خود برم�گردند. الزم  که افراد آن کومه ها ما� های ص�د شدە خود را تح��ل ص� 

ا در شهرها و بخشهای اطراف  ا است گفته شود این ص�ادان دور از خانوادە خود در  ین کومه ها هستند و خانوادە ها�شان ا���

 م�کنند   ،وم�ش دفهک   ؛مانند 
گ

 این ص�ادان ترکمن هستند.   ٪۹۸.  خوجه نفس و بندرترکمن زند�

 

 " کومه" محل ز�ست ص�ادان : 

ق   در اطراف کومه ها    . بودە و حدود صد م�ت از در�ا فاصله دارد   مغرب)  -محل ز�ست ص�ادان اداری در حاش�ه کنار در�ا ( م�ش

ی ن�ست رو�رو�شان در�است، �شت �شان را تپه ها و جگن زارها پوشاندە است   زوزە شغالها و  گوششان با   . از آبادی خ�ب

وند. محل سکونت ص�ادان �شکل اتاقک هایی است بر روی پا�ه های    گرگها ا�س گرفته و شب هنگام با صدای آنها بخواب م�ی

 اش و�ران م�شود.   که با هر باد و باراین �ک گوشه  ای چویب مور�انه خوردە و با با� از خار و خاشا� و دیوارهای ین 

ن   ن است که ذکر   ،ش�الت است   ۂص�ادان و ش�الت آمدە است که ته�ه آسا�شگاە ص�ادان بعهددر قرارداد بنی اما آسا�شگاە همنی

ن آسا�شگاە بابت هرکومه  تومان به ص�ادان م�دهد که  ۱۰۰شد، ش�الت برای اینکه کارش را قانوین جلوە دهد به جای ساخنت

ن کومه ها استفادە � کنند   کومه را خودشان بنا کنند. اما ص�ادان از تخته پارە های کنار در�ا و چ��ــهای آب آوردە برای ساخنت

ی کردە باشند. بارها ما خود شاهد بودە    ضمن بر باالی بام و دور کومه  در  ها پالست�ک � کشند که از نفوذ باران و �ما جلوگ�ی

ا�م که ص�ادان بعلت نبودن تخته پارە و چوب و پول نتوا�ستند ساختمان �ک کومه را تمام کنند و با ح�ت کومه ناتمام خود  

 را نگاە م�کردند.  

 

 د �ک کومه: ترک�ب افرا

 م�کنند که ترک�ب آنها به این شکل است:   ۶در هر کومه 
گ

 نفر زند�

با این   . هر سکاندار دو پارو زن دارد و هر سه نفر دارای �ک قایق هستند  . نفر پارو زن (ص�اد ) ۴ ، نفر سکانبان (� ص�اد)  ۲

 �ک سکاندار دو نفر پارو زن. . قایق وجود دارد که در هر کدام سه نفر کار م�کنند  ۲حساب در هر کومه  

استخدام است ص�اد های خود را انتخاب � کنند، هرچه   سکاندارها (� ص�ادها ) معموال در آغاز هر فصل ص�د که موقع

ن هم تقس�م � کنند. معموال ص�ادان برای �فه جویئ در خ�ج  خرجشان شد  باصطالح به مرخ� پ�ش زن و بچه ها�شان   ، بنی

 � روند.  

 

 و رفاە :  بهداشت 

این کومه ها فاقد هرگونه وسائل بهداشیت و فا� � باشند چون فقط از �ک اطاقک �شک�ل شدە که الزاما " کارهای پخت و  

د یپز و تعم�ی وسائل ص�د و سا   ها حیت جعبه وسائل کمکهای اول�ه هم ندارند و اح�انا ا�ر  این کومه . ر کارها در آن انجام م�گ�ی

� ندارد و خود ص�ادان با امکانات   ک� دچار سانحه ای شد  مثال در شب ا�ر ک� دچار مر�ن شد به هیچ ک� دس�ت

ن داوری مورد ن�از به مداوای ب�مار � پردازند.   محدود و بدون داشنت



�ن عوام� که هم�شه سالمیت ص�ادان را مورد تهد�د قرار م�دهد   آب  ستفادە  از آب چاە و حمل  ا  ، نبودن آب  بهداشیت از مهم�ت

  بوس�له �شکه های چویب به محل استقرار خود میباشد. این کومه
گ

ی  ا فاقد برق � باشند در حا� که برق منطقه  ها هم�

ان چراغهای نفیت (فانوس  ص�ادمیتواند در �ا� کنارە در�ا کش�دە شود و فاصله اش ب�ش از � ک�لوم�ت ن�ست. منبع روشنایئ  

اصل در زمستانها شام را هنگام غروب م�خورند و بخاطر �فه جویی در م�ف نفت   روی این ،چراغ توری و المپا) است -

 زود م�خوابند. 

غذای ص�ادان را در کومه ها ما� �شک�ل � دهد شا�د باور نکن�د که آنها در تمام مدت ص�د هر روز ما� � خورند و شبها  

 ).  یچا  -نان  -معموال نان و چای (ما� 

 

 کوم
گ

 ارتباطات:  ها و ه پرا�ند�

کومه" موسومند.    که اصطالحا " به "سه کومه" �ا "چهار   های خود را بنا م�کنند ه معموال افراد چند کومه در نزد�� هم کوم

تنها وس�له نقل�ه ای که ص�ادان  . ک�لوم�ت فاصله دارند   این سه کومه ها �ا چهار کومه ها از همد�گر حداقل حدود سه �ا چهار 

ود. ص�ادان برای  در طول کنار در�ا م� شناسند وانت های ش�الت است که برای حمل ما� ها و خاو�ارها به تمام ص�دگاهها م�ی

ن به مرخ� با�د �شت وانت ها روی ما� های لغزندە بنشینند.   رفنت

شکال�شان  از مشکالت مهم این ص�ادان متفرق بود�شان است و امکان اینکه آنها در �کروز و در محل کارشان جهت مثال برر� م

در هنگام ص�د جمع �شوند �س�ار کم و میتوان گفت کاری �شدین است و تنها ارتباط مستق�� که ص�ادان با هم دارند موق� 

 وم�ش دفه ) � روند. ک ه �ا بخ�ش که خانوادە شان در آنجاست (باست که به منظور مرخ� به قص

�ه محک� به �شکل آنها و اتح وی متحد بر عل�ه س�ستم  متفرق بودن ص�ادان عمال �ن  شان جهت ا�جاد �ک ن�ی
گ

اد و �کپارچ�

�ن وس�له ای است که ش�الت از آن به نحو  احسن استفادە م�کند و روی این اصل است   ظالمانه کار وارد � آورد و این به�ت

ه کارگران سایر  اند اقدا� جهت رس�دن به حقوق خود بعمل آورند و از این جهت �سبت ب که ص�ادان سالهاست نتوا�سته

ن متفرق بودن کومه ها و در ارتباط نبودن آنها است و این خود    آنها همنی
گ

نقاط عقب ماندە تر هستند و علت مهم عقب ماند�

 فرصت مناسیب برای سودج��ان و شکمبارگان ش�الت میباشد. 

 

 قرار داد

ا�ط استخدام و دستمزد:             و �ش
گ

 چگون�

ی در وضع استخدا� ص�ادان  کار ص�د در    قرار دادی (اداری) بدین ترت�ب است که هر � ص�اد ( سکاندار) که تج��ه ب�ش�ت

به توافق رس�دن با هم جهت کار   در�ا دارد با توجه به شناخت قب� دو پارو زن برای خودانتخاب م�کند و دو � ص�اد �س از 

ن قرارداد به ش�الت  در  روز ( معموال ) �سته م�شود و   ۲۰ماە و  ۱۰ن قرار داد بمدت ای مراجعه � کنند. �ک کومه برای �سنت

ن قرارداد  ا�� است که �کطرفه بودن و غ�ی عادالنه بودن آن کامال مشهود است (به منت در صفحات    این استخدام خود دارای �ش

د تنها بخاطر احت�ا�ب که ود) قرار دادی که ش�الت با ص�ادان � بندد کامال تحم�� و اسارت بار بودە و هر ص�ا ش توجه  بعد 

م�شود که   درج�کطرف قرار داد ش�الت و طرف د�گر � ص�اد آن کومه است در قرارداد  . به کار دارد تن به قبول آن م�دهد 

 ر باشد. اقدمبا�د فالن  . … کند  ص�د  که با�د ما�  مقدار . … در فالن منطقه. … کومه فالین 

 
ُ
ن شدە از قبل را اصطالحا ن ماە   ۱۰) م�گ��ند. بدین معین که هر کومه موظف است در سال ص�د (  norm(رم این اندازە تعینی

ن شدە خود را پر کند و ا�ر  ۲۰و   ش�الت طبق قرار داد میتواند    ،این اندازە کم�ت باشد ص�د شدە از  قدار  م روز است ) برنامه تعینی



کند و جا�شان را تغی�ی � دهد و به انحاء مختلف به  �  انتخاب  شان را دورتر  نطقه ص�دآنها را استخدام نکند و ن� کند و �ا م

   . اذ�ت آنها � پردازد 
ُ
ود بنابراین پر شدن ن البته در قرارداد آمدە است که ا�ر ص�ادان از    . رم امری ح�ایت برای ص�ادان �شمار م�ی

ن شدە ب�ش�ت  اهد شد، که این  خو   ل خ��داریص�د کنند ق�مت هر ک�لو گوشت ما� و �ا خاو�ار بق�میت گران�ت از قب برنامه تعینی

ن انجام ص�د  . خود حقه ای برای استثمار شد�دتر ص�ادان است ن در قرارداد آمدە است که ا�ر چنانچه ص�اد در حنی   همچننی

 قاچاق ما� و �ا خاو�ار مبادرت ورزد بدون چون و چرا اخراج خواهد شد.   بکار 

ه هر کومه در � سال ص�د مقداری ما� و خاو�ار ص�د و  نحوە محاسبه دستمزد ص�ادان به این ترت�ب مشخص م�شود ک 

ب نمودە و به این ترت�ب درآمد ساالنه �ک کومه مشخص م�شود و در آخر   ما�مقدار آن را در ق�مت  ، تول�د � نما�د  �ن

ی بعنوان مساعدە به ص�ادان �  ن ن خود تقس�م � نمایند. البته ش�الت در آخر ماە چ�ی   ۶۳۰پردازد، سال ص�ادان پول را بنی

تومان به سکاندار (� ص�اد) � دهد و در آخر سال از درآمد ساالنه شان ک� � نما�د. �س�ار د�دە   ۷۵۰تومان به پارو زن و 

ی بدهکار �شوند طلبکار نخواهند شد.  ن  شدە است که آخر سال ا�ر چ�ی

ن جواین به کار صاز همه ا  بارتر ثر أسف و تأت ا ین استکه ص�اداین که از سننی کار    سال سابقه ۲۰�ادی مشغول شدە اند و ا���

استخدام رس� ن�ستند و به این دل�ل هموارە در این خطر قرار دارند  در  و    بودەص�ادان اداری جزو کارگران فص�  بعنوان  دارند،  

�ن تخلف از طرف ش�الت اخراج شوند و چون در قرارداد هم آمدە، هیچ کس ن�  اض بکند.  که در صورت کوچک�ت تواند اع�ت

 این قراردادها اسارت بارت��ن قراردادها ا�ست که ممکن است وجود داشته باشد. 

ن قرارداد، ش�الت متعهد شدە است که وسائل و پوشا� و مسکن ص�ادان را ته�ه نما�د اما عمال ز�ر تعهد خود زدە است.   در منت

 

 نگا� به ق�مت های خ��د از ص�اد و فروش در بازار : 

 

در زمینه رقم بندی خاو�ار هم ص�اد با�د م�انه خویب با متصد�ان و خاو�ارسازان ص�د گاە که از کارمندان ش�الت هستند داشته  

 ثبت � شود.    ۳�ا   ۲گرنه خاو�ارش رقم    و  باشد 



ن افراد کومه تقس�م م�شود  آخرسال حساب م�شود و  گفت�م که درآمد کل �ک کومه در  اما در طول سال ش�الت ماهانه   ،بنی

ی اضافه تر از همان مساعدە   م�کند که در آخر سال از درآمدشان ک�   پرداختبعنوان مساعدە به آنها   ن م�گردد و گفت�م که چ�ی

به�ت است گفته شود ص�ادان عمال �س اندازی ندارند و ا�ر اتفا�ت برا�شان ب�فتد معلوم ن�ست چه با�د   -نصیبشان ن� شود 

د معموال به دکانهای محل و مغازە دارها و خوار�ار فروشیها بدهکارند. ا�ر در داخل خانوادە زنان ترکمن قا� و گل�م و  بکنن

"وقیت نزد خانوادە ام   : جاج�م نبافند چ�خ زندگ�شان اصال نخواهد چرخ�د. با �� از ص�ادان که صحبت م�کرد�م م�گفت

وم د�دن آنها برا�م رنج آور است، مجبو  ون طلبکارها  م�ی ون ن�ا�م چون ب�ی رم چند روزی که پ�ش خانوادە ام هستم از خانه ام ب�ی

ن باشد."   در انتظارم هستند، بچه ها�م هم این موض�ع را م�دانند و د�گر عادت کردە اند که هم�شه �شان پائنی

ر هر سال ص�د پادا�ش به کارکنان و این دردی است که ا��� ص�ادان بدان دچارند، فقر، قرض، مرض و حقارت و ...... در آخ

ص�دگاهها ( خاو�ار سازان و متصد�ان ) بعنوان دست خوش م�دهند اما ک�ست که به �اد پاداش آخر سال ص�اد باشد، ک�ست  

ها ته�ه شدە، صادر شدە، فروخته شدە و ص�اد در انتظار  ر آخر سال د�گر خاو�ا . که زجر ص�اد را بر پهنه آبهای �د ب�اد آورد 

ند روزه ن  د�گر کامال فرسودە است.   ۵۰به رمات�سم مبتال م�شود پا�ش ت�ی � کشد و در  ،ای به�ت باز بر پهنه در�ا پارو م�ی
گ

 سال�

 

 نگا� به محتوای قرار داد:  

ن قرارداد از دو قسمت �شک�ل شدە قسمت اول تعهدات ناح�ه (ش�الت) و قسمت دوم تعهدات    : همانگونه که معمول است منت

 است.  نفر  �ک در واقع ) که هر سه نام اد � ص� – سکاندار   -مقاطعه کار (سکانبان 

ن شدە و ص�اد متعهد � شود   ۀبرنام ،در قسمت اول ص�د برای مقاطعه کار مشخص شدە است �عین از طرف ش�الت تعینی

ن شدە را در آخ ن شدە پر شود. نُرم کند، هم از نظر خاو�ار و هم از نظر گوشت ما� با�د   ر سال پر که مقدار ص�د تعینی  تعینی

ن � نما�د (با توجه به فصل تخم ر�زی ماهیها).   مدت ص�د را ش�الت تعینی

  - قلم آن فقط م��وط به دام هاست  ۱۲قلم است که  ۳۳ش�الت وسائل تول�د را در اخت�ار ص�ادان قرار م�دهد این وسائل 

)واع دام برای ماهیها (ف�ل ما�ان �ا درا�ول) در اقالم د�گر از پوشا� ص�ادان اعم از کت   (بکرە)ازون برون  -تاس ما�  - (دو�ت

ن اقال� به ص�ادان دادە �شدە است.  ۀو شلوار و چکمه و دستکش و کالە پوسیت و جل�ق  نجات آوردە شدە است که عمال چننی

ا�ر   . خالصه کالم هر بند قرار داد جای حرفها دارد  . ش�الت رفته است و �ا ناقص تح��ل م�گردد اقالم د�گر هم بک� از �اد 

 راجع به هر بند قرار داد با ص�ادان صحبت شود ساعتها برا�مان درد دل م�کند.  

بکند و تازە   قسمت دوم م��وط به تعهدات مقاطعه کار است که متعهد م�شود قاچاق نکند و مراقبت از آالت و ادوات ص�د را 

سال�انه چند درصد بعنوان استهال� آالت و ادوات ص�د از حقوق آنها ک� م�گردد. ( این کسورات در صوریت با�د انجام پذیرد  

دازد).   که آالت و ادوات تازە و نو تح��ل گردد در حال�که آالت و ادوات سالها کار کردە است و ص�اد با�د کسورا�ش را ب�پ

د که از ص�ادان حق ب�مه  د با�د از ش�الت نامه بگ�ی ند و� ا�ر ص�اد بخواهد خودش و �ا �� از فرزندا�ش را به دک�ت ب�ب م�گ�ی

ی ن�ست).  چه های درماین خ�ب  همان معر�ن نامه اش � باشد ( از دف�ت

ن قرار داد و تعمق در   و زحمت آنها آشن  آن میتواند برای آنهایئ   نگا� به منت
گ

 ایند تکان دهندە باشد. که سال ها با ص�ادان زند�

ن خصلت ظاهری   سد و بخاطر همنی وقیت به محتوای این قرار داد توجه شود تا حدودی رضا�ت بخش و ام�دوار کنندە بنظر م�ی

ن بودن آ�اهیهای اجتما� و س�ا� ص�ادان  ۴۰اش است که توا�سته   ن در دوام و بقای این قرارداد    سال دوام ب�اورد. البته پائنی ن�ی

را بدون کم و کاست دراخت�ار ص�ادان   نبودە است. این مواردی را که در قرار داد ذکر شدە، ش�الت ملزم است که آنها یب تاث�ی 



ش�الت � سال�ان دراز تح��ل وسا�ل م��وط   ،قرار دهد و� از آنجا که نظام طبقایت هم�شه طرفدار طبقه حا�م بودە است

 ە است.  ای تقل�ل داد را هر ساله بمقدار قابل مالحظه

ی، بطور کامل است و� چندین سال است که ش�الت از این  �� از تعهدات ش�الت در قبال ص�ادان آمادە کردن تور ماه�گ�ی

ن   برای این کار    ص�ادان  داخته است. ص�ادان ان بگردن  و آمادە کردن تور را که به آن (عمل آوردن تور ) م�گ��ند    طفرە رفتهکار ن�ی

از مواقع ب�کاری خود �عین از همان مدت تعط�� ص�د که معموال ماههای ت�ی و مرداد میباشد، استفادە م�کنند و هیچ پو�  

د.   هم بابت این کار بدانها تعلق نم�گ�ی

وع انقالب میهن مان به ص�ادان وعدە دادە بودند که کار اعتبار  د  ش   پرداخت خواهد که  ی آمدە است  و�ژە ا  البته همزمان با �ش

 و� هنوز که هنوز است ص�ادان به ام�د در�افت آن پول دلشان را خوش کردە اند.  

ش�الت موظف است طبق قرارداد هرسال تورهای نو به ص�ادان تح��ل دهد و مقداری پول بعنوان کسورات تور از ص�ادان  

د  را�مان توری را �شان داد و گفت این تور حداقل متعلق به سه  اما ش�الت این کار را نم�کند. ما شاهد بود�م که ص�ادی ب بگ�ی

د    سال پ�ش است و ش�الت هر  شدە در قرارداد   هر چه ب�ش�ت به تحل�ل جزئ�ات موارد ذکر   -سال پول کسورات این تور را م�گ�ی

ان استثمارگری ش�الت و عجز و ناتواین ص�ادان واقف خواه�م شد.  ن داز�م ب�ش�ت به م�ی  اسارت بار ب�پ

از هر د�دی به مسئله ص�ادان بنگ��م به �کطرفه بودن و غ�ی عادالنه بودن رفتار ش�الت با آنها عم�قا یپ � ب��م، البته   

اضایت از طرف اضات   ص�ادان در � سالهای گذشته شدە است اما همانطور که قبال اشارە شد  اع�ت بعلت عدم �شکل آنها اع�ت

اضات چه �سا ص�اداین که از کار اخراج شدە بجایئ نرس�د. چنانکه د�دە شدە در سا  اند ز�را ش�الت   ل های گذشته بدنبال اع�ت

 استفادە م�کند و آن اینست که قرار داد 
گ

ا ص�ادان �سته م�شود و ص�ادان را کارگران فص� م�گ��ند و  بهرساله  ،از ح��ه بزر�

ش�الت برای اخراج آنها احت�اج به دل�ل منط�ت   رد. اما استخدام رس� ن�ستند بنابراین اخراج آنها طبق قانون هم اشکا� ندا

�ن بهانه و  ن کوچک�ت �ن خال�ن از طرف ص�ادان� ندارد. داشنت دل�� کا�ن برای اخراج آنها است و ش�الت بدون اینکه به   ،ا کم�ت

 و وضع ما� ص�ادان توجه داشته باشد عذرشان را م�خواهد و معموال علت اسا� اخرا 
گ

ج ص�ادان (بنظر  موقع�ت خانواد�

 . ش�الت) قاچاق ذکر م�شود 

نند به چه علت است ش�الت ه�چوقت از   ن اما ش�الت هرگز در یپ این مهم نبودە است که ا�ر ص�ادان دست بکار قاچاق م�ی

ن برای لقمه ای ن س�دە است چرا ص�اد برای کار قاچاق خود را به امواج م�سپارد چرا در هوای �د و طوفاین این چننی ان  خود ن�پ

ند و در س�ا� شب از ترس ژ  ای کز م�کند و از �ما م�لرزد. و براسیت   ساعتها در �شت بوته  ها،ندارماخود را به آب و آ�ش م�ی

ن کار تغی�ی اسا� در جهت منافع کارگران   چه انتظارات مضح�. تا وقیت که س�ستم ش�الت گودگرگون �شود و بطور ک� قواننی

   . خواهد بود نکند اوضاع بدین منوال  

 

 مشکالت عمو� ص�ادان : 

ا�ط مکاین و جغراف�ایئ که دارند، از زحمتکشان ترکمن �شک�ل گرد�دە، ( بق�ه از افراد   %۹۸حدود   ص�ادان این منطقه بعلت �ش

ا آذر�ا�جاین اند) که بعلت ب�کاری به این شغل روی آوردە اند و در  ل�که خانوادە  این منطقه ماندگار شدە اند در حا  غ�ی ترکمن ا���

نند).  ها�شان در دە ماندە اند و سا� دو  ن  سه بار به آنها �ی م�ی

ن طبق   ورت و احت�اج است بع�ن از آنها ن�ی علل گرا�ش ب�ش�ت ص�ادان ترکمن به این شغل نبودن کار در محل و به �ف �ن

از همان مراحل جواین بصورت    . ورند برگ��نند سنیت که از پدران ص�ادشان با�ت ماندە این کار پر زحمت را بر � گ��نند �عین مجب 



وع � کنند   ،ص�ادی سادە  زحمت    ،سالها تالش م�کنند، مهارت کسب م�کنند تا اینکه چروکهای پ�شان�شان در ب�ا�د  ،کار را �ش

 از�شسته شوند. تومان ب  ۵۰۰م�کشند تا بدرد کمر و درد پا و رمات�سم دچار شوند، تالش م�کنند تا کامال پ�ی و فرسودە شوند و با  

ان ص�اد ترکمن درخانه قا� و قال�چه نبافند   ن� گردد و قاچاق و دزدی راە حل منط�ت این   ا�ر زنان و دخ�ت
گ

براسیت چ�خ زند�

 بن �ست است. 

در گذشته ای نه چندان دور ص�ادان ترکمن فرزندان خود را بمدرسه ن� فرستادند آنها را همراە خود به در�ا � بردند و شغل  

ن شود و با آن حساب � شود گفت این �سل آخ��ن �سل  ص وزها کم�ت اتفاق م�افتد که چننی �ادی را �ادشان م�دادنند اما ای�ن

ا�ط با این دستمزد کم برای ش�الت کار کند.   ص�ادان ترکمن است چون هیچ کس حا�ن نخواهد شد با این �ش

ن ه�چگونه ا�مین  . تول�د نام برد از مشکالت د�گر ص�ادان میتوان از مشکالت مستق�م در نحوە  چه �سا   -به لحاظ نداشنت

ص�اداین که در ج��ان کار در در�ا گرفتار طوفان �شوند و چون از ساحل فاصله دوری دارند در دل در�ا تنها و نا ام�د با موجهای  

ن و با �ک قایق چویب مدیت تالش بیهودە بکنند و نا ام�دانه �اد فرزندا�شان ب�فتند. و  ن   سهمگنی اشکهای شان را موجهای سنگنی

د.   از چهرە شان �ش��د و حیت حس گ��ه کردن را از آنها بگ�ی

کار پر زحمت در در�ا و بعد مرمت تورهای    ، ساعت �ا ب�ش�ت کار کنند  ۱۲با�د �ادآوری کرد که ص�ادان زحمتکش شا�د روزانه 

 ه های خود. مخزە �سته و پارە در کو 

از اسا� ت��ن مشکالت ص�ادان مشکل ب�مه است با اینکه ماهانه حق ب�مه از آنها ک� � کنند اما ص�ادان در لحظات بحراین  

�شوند   یت ای خانوادە شان تا ب�مار سخو سخت به پزشکان شخ� مراجعه � کنند و باز قابل تذکر است که ص�ادان و اعض

 و 
گ

 �درد و پا درد برا�شان معمو� است.   به دک�ت ن� روند. �ماخورد�

اعالم و به تائ�د همه ص�ادان    "سس سند�کای ص�ادانؤ شورای م"در خاتمه خواسته های برحق این زحمتکشان را که از طرف  

ند:  پ�دا کردە و در راە حقوق ا�سان رس�دە � آور�م با ام�د به اینکه هر چه زودتر �شکل  خود مبارزە ای یب امان را پ�گ�ی

 لغو قرار دادهای اسارت بار و تحم��.  -١

 استخدام رس� ص�ادان با توجه به سابقه کار آنها.  -۲ 

 کارفرما به هیچ وجه حق اخراج ص�اد را ندارد.   -٣

اعادە حیث�ت شدە و غرامت مدت ب�کاری به آنها پرداخت   فراخواندە شوند، از آنها ص�ادان اخرا�ب سالهای اخ�ی با�د بکار  -۴

 گردد. 

آسا�شگاە های قابل سکونت همراە با وسائل رفا�    های مفلوک ص�ادی که شا�سته ز�ست آد� ن�ست با�د تبد�ل به  کومه  -۵

 گردد. 

 و حق اوالد اقدامات جدی شود.  -۶
گ

 در بارە ب�مه، باز�شست�

 س مرتب هر روزە جهت حمل آذوقه و ا�اب و ذهاب. �و� -۷

 حق تجد�د نظر در ق�مت خ��د ما� و خاو�ار از طرف ش�الت با توجه به نوسان ق�مت ها در بازار.  -۸

کت ش�الت.  -۹  سه�م شدن ص�ادان در سود ساالنه �ش

ن با�د اقدام شود. شدە   سهم�ه ما� و خاو�ار که برای کارگران و کارمندان ش�الت در نظرگرفته  -۱۰  در مورد ص�ادان ن�ی



ن منطقه ش�الت باشند.  کارفرما�ان سابق برکنار و کارفرما�ان جد�د با�د از کارکنان صادق و   -۱۱  ا�ساندوست همنی

کت داشته باشند. د ت با� ال در تدو�ن قراردادها و پ�مان ها و در تجد�د سازمان ش� -۱۲  نمایندگان ص�ادان �ش

تعلق م�گرفت به ص�ادان ساح� هر منطقه.   ت " و پرداخت مبالغ حفاظت از در�ا که به ژاندارمریانحالل " گارد ش�ال  -۱۳

۱۴-  . ن  احداث فروشگاە ما� در شهرها و بخش های ترکمن �شنی

ش�الت وار�ز شدە و� با وجود�که   ۴اداری ناح�ه  هزار تومان که برای مرمت دامهای ص�ادان ۵۰پرداخت هرچه زودتر  -۱۵

خود را مرمت نمودند مدی��ت ادارە کل ش�الت مازندران و گرگان تا بحال از پرداخت آن    %۲۵و    %۵۰اداری کل�ه دامها    ص�ادان

 . د به ص�ادان اداری خودداری کردە ان

 

 به خواسته که خلق های زحمتکش  به ام�د روزی
گ

 . های اسا� و برحق خود برسند  ایران در سا�ه اتحاد و �کپارچ�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داد ش�الت با مقاطعه کار ر رونوشیت از فرم قرا

 

ن ناح�ه ...... ش�الت ایران که در  این قرار داد ناح�ه نام�دە م�شود و آقای ....... دارندە شناسنامه شمارە ...... صادرە    قرارداد بنی

ور ص�د ما� خاو�ار در ص�دگاە  این قرارداد مقاطعه کار (سکانبان) نام�دە م�شود به منظ از ........ تخصص ص�ادی که در 

ح ز�ر منعقد گرد�د   : .............. قراردادی ��ش

 موض�ع قرار داد و تعهدات ناح�ه  - قسمت اول 

ن م�گردد:   -١  ح ز�ر تعینی  برنامه ص�د برای مقاطعه کار ��ش
 

 . ک�لو …………………… ما� دان رقم �ک خاو�ار ف�ل

 ک�لو   ………………….… رقم  دو  ما� دان خاو�ار ف�ل

 ک�لو ……………………رقم �ک  ما� دانتاس خاو�ار 

 . ک�لو …………………… رقم دو  ما� دانتاس خاو�ار 

 ک�لو ….. (مجموعا)………… �ک  داندرا�ول خاو�ار ما� 

 ک�لو ………………………دو  داندرا�ول خاو�ار ما� 

دە �ک   ک�لو ………………………………خاو�ار ف�ش

دە دو   . ک�لو ……………………………… خاو�ار ف�ش

 _______________________________________ 

 ...... ک�لوگرم .............................. گوشت ما� خاو�اری ....... 

 

ـــخ ....... تا تار�ــــخ ..........) ص�د ........... در ص�دگاە  "ناح�ه"  -٢  ادرت  مب……اجازە م�دهد مقاطعه کار در مدت ص�د (از تار�ـ

و دسته ص�ادان وی که بعنوان پاروزن انتخاب    به ص�د ما� خاو�اری بنما�د و برای این منظور مح� برای سکونت مقاطعه کار 

 قرار دهد.  شدە اند در اخت�ار آنها 

 روز به اخت�ار ناح�ه خواهد بود.  ۲۰ە : نوسان مدت ص�د تا مدت تب� 

وحه ز�ر  -٣  : بطور اماین و برای مدت ص�د در اخت�ار مقاطعه کار قرار م�دهد را ناح�ه برای انجام امر ص�د لوازم م�ش

 . رشته …………………….…………………………………دام تاسما� نو -١

٧٥.  …………………………………………….…"        "  -٢ ٪ 

٥٠.  …………………………………………..……"       "  -٣٪   

۴- "        " ………………………………………………  ..۲۵٪   

 .  " ……………………………………………………… اوزون برون   نو       -۵

۶-          "….……………………………………………  .٧٥ ٪ 



٥٠. ………………….………………………..…… " -٧٪ 

٨-  " ………………..………………………………  ..۲۵٪ 

 "  .. ………………………………. ……………………… ف�ل ما�  نو -۹

۱۰-   " ….……………………………………………  .٧٥ ٪ 

٥٠.  ………………….………………………..…… " -١١ ٪ 

١٢-   " ………………..……………………………… ..۲۵٪ 

ال -۱۳ ن    ک�لو    م/م       ۳۰۰….  ………………………………ر�سمان س�ی

ال -۱۴ ن  م/م         ک�لو ۲۰   …………………)      ترازوی ص�ادی (ر�سمان س�ی

 ک�لو …………………………                                   بند م  کاپروین  -۱۵

 کرف پن��الست دا�                                                                        عدد   -۱۶

 عدد …………………………  ……                        ش�شه ص�ادی  -۱۷

 فروند                                                       …………………قایق ص�ادی -۱۸

 عدد                   سکان قایق   -۱۹

 "                                                                                       ی  پاروی ص�اد  -۲۰

 "                   دکل قایق  -۲۱

 "                      م�ان پارە قایق -۲۲

 "                  لنگر چهار شاخه بزرگ   -۲۳

 "                   لنگر چهار شاخه کوچک   -۲۴

 "                 کوب عم�ت میخ   -۲۵

 "               میخ کوب ساح� (مخصوص عمق کم )  -۲۶

 "             برزنیت سکانبان و ...... نفر پاروزن  شلوار   کت و   -۲۷

   "              چکمه م� برای سکانبان و ...... نفر پاروزن   -۲۸

 "             دستکش برزنیت برای سکانبان و .... نفر پاروزن  -۲۹

 "              کالە پوسیت برای سکانبان و ...... نفر پاروزن   -۳۰

 ک�لو               %۵۰         بنه کار  -۳۱ 

 عدد               بادبان  -۳۲

 "                 جل�قه نجات   -۳۳

 مقاطعه کار قرار دهد. ناح�ه تعهد مینما�د " ملزومات مورد لزوم برای تعم�ی آالت ص�د را در اخت�ار  -۴



ن نما�د.  ناح�ه قبول کرد در  -۵  مدت این قرار داد لوازم م��وط به طبخ غذا، مواد سوخت، روشنایئ را برای مقاطعه کار تامنی

ی به ه��نه   -۶ ن ناح�ه تعهد نمود برای طبخ غذای مقاطعه کار و دسته ص�ادان وی در مدت این قرار داد در هر ص�دگاە آش�پ

قاطعه کار بابت ه��نه  مپانصد ر�ال به    توافق مقاطعه کار برای هر ماە از فصل ص�د مقطوعا   نه و گنما�د و با این  خود بکار دعوت

دازد.   طبح غذا ب�پ

کت خ��داری و   -۷ ن شدە از طرف �ش خ تعینی ناح�ه تعهد مینما�د خاو�ار و ما� خاو�اری که از مقاطعه کار تح��ل م�شود ب�ن

ح ز�ر محاسبه   سهم برای مقاطعه کار و �ک سهم برای ه��ک از ص�ادان وی پرداخت نما�د.  ۵/ ۱و به �سبت  بهای آنرا ��ش

 

 بهای خاو�ار  -الف 

 

 بهای گوشت ما� خاو�ار:  -ب 

ان دە ک�لوگرم خاو�ار ن  ..ر�ال …………… هرک�لوگرم . …………………..تا م�ی

ان مقررە فوق �سبت به ن  " …………………… ..   "……مجم�ع ب�ش از م�ی

محاسبه ن�خ ما� و خاو�ار براساس رس�دی که از طرف متصدی ص�دگاە به مقاطعه کار در قبال تح��ل کاال دادە  تب�ە: 

 بعمل � آ�د.  ، خواهد شد 

ناح�ه قبول کرد مادام که ج��ان ص�د ادامه دارد و محاسبه قط� با مقاطعه کار بعمل ن�امدە است ماهانه مبل�ن بعنوان   -۸

دازد و در پا�ان فصل ص�د با مقاطعه  پ�ش پرداخت خ��د   ح ز�ر بمقاطعه کار و ص�ادان وی ب�پ کاال با احتساب حق ب�مه مقرر ��ش

 کار �س��ه حساب بعمل آورد. 

 ر�ال  .. ………… ماهانه .. ……………………………… مقاطعه کار  -الف 

 ر�ال .. …………   ماهانه …………………………ادان پاروزن ه��ک�ص -ب 

ان پ�ش پرداخت خ��د کاال باشد مابه التفاوت  ناح�ه قبول کرد چنانچه بهای    -۹ ن ما� و خاو�ار تح��� در پا�ان ص�د کم�ت از م�ی

 را در�افت ننما�د. 



 تعهدات مقاطعه کار  -قسمت دوم 

 

ن شدە موض�ع بند �ک قسمت اول این قرار داد را انجام دادە و تما� ما� و خاو�ار   -١ مقاطعه کار متعهد گرد�د برنامه تعینی

ص�د شدە را منح�ا به ص�دگاە تح��ل و رس�د اخذ نما�د و در صورت تخلف و عدم تح��ل عمل وی �قت محسوب شدە  

م�گردد پنج برابر بهای کاالی م�وقه از وجوە متعلقه به مقاطعه کار و دسته   و عالوە براینکه از کار برکنار و قرار داد فسخ

ص�ادان وی ک� خواهد شد و بهیچ عنوان منبعد کاری باو رج�ع نخواهد شد. بهرحال عقد قرار داد در فصل ص�د بعدی با  

ن شدە را از لحاظ کم�ت  مقاطعه کار موکول باین خواهد بود که مقاطعه کار در دو فصل ص�د متوا� (بهارە و پا ە) برنامه تعینی ن ئ�ی

وط بر اینکه عدم انجام برنامه معلول اوضاع جوی نبودە باشد و در غ�ی اینصورت کاری باو ارجاع   و ک�ف�ت انجام دهد م�ش

 نخواهد شد.  

  است. است و نظر ناح�ه دراین مورد قط� تب�ە : �شخ�ص تخلف و �قت کاال توسط مقاطعه کار با ناح�ه          

ن اثاث�ه و البسه و کفش کار که باو و دسته   مقاطعه کار تعهد � نما�د در حفظ و نگهداری آالت و نگهداری ص�د و  -۲ همچننی

ص�ادان وی بطور اماین تح��ل شدە است مراقبت و جد�ت نما�د و در صورت عدم مراقبت ناح�ه حق خواهد داشت خسارت  

ان خسارت واردە با ناح�ه خواهد بود.   واردە را از محل بهای ما� و خاور�ار  ن تح��� مقاطعه کار برداشت نما�د. �شخ�ص م�ی

حدا��� ظرف پنج روز آالت ص�د را خشک نمودە و   -مقاطعه کار موظف است در پا�ان ص�د و جمع آوری آالت و ادوات  -٣

بعمل خواهد آمد که آالت ص�د را به به متصدی ص�دگاە تح��ل نما�د و بهر حال �س��ه حساب قط� با مقاطعه کار موق� 

 ص�دگاە تح��ل دادە باشد. 

 % بهای خاو�اری از وی ک� گردد.  …مقاطعه کار قبول کرد بابت استهال� آالت و اوادوات ص�د تح��� معادل -۴

در محل پرداخت    مقاطعه کار قبول کرد حق ب�مه متعلقه را ناح�ه برابر مقررات از وی ک� و به شعبه سازمان ب�مه اجتما�   -۵

 نما�د ناح�ه رس�د حق ب�مه پرداخیت را بمقاطعه کار تح��ل خواهد نمود. 

مقاطعه کار متعهد گرد�د کل�ه نظامات و مقررات ص�دگاە را رعا�ت نمودە و از برقراری دام ماه�ان فلسدار و غیبت و غفلت    -۶

اری نما�د در صورت تخلف قرار داد فسخ و از کار برکنار  در امور ص�ادی و اخالل و تجاوز به حدود ص�ادان مجاور ا��دا خودد

 خواهد شد. 

 مقاطعه کار متعهد گرد�د که خود ص�ادان م��وطه در در�ا مرتبا از جل�قه نجات استفادە نمایند.  -۷

ە بعدی موکول بانجام کار مقاطعه کار  -۸ ن در فصل ص�د  مقاطعه کار تعهد � نما�د در صورت عقد قرار داد در فصل ص�د پائ�ی

 بهارە خواهد بود. 

صق به عکس که از طرف ناح�ه چهار ته�ه شدە و  تمل ه��ک از مقاطعه کاران و پاروزن های آنها با�د دارای کارت شناسایئ  -۹

 به آنان دادە م�شودبودە و با�د همراە داشته باشند. 

این قرار داد درچهار �سخه تنظ�م و در دف�ت ناح�ه ثبت گرد�د که �سخه اص� آن در با�گاین و �ک �سخه به ادارە کل  -۱۰

 �دگاە تح��ل گرد�دە است. صش�الت استان مازندران و گرگان و �ک �سخه به مقاطعه کار و �ک �سخه به متصدی 

 مقاطعه کار                                                      رئ�س ناح�ه چهار ش�الت گرگان

 

 



 ضم�مه نقشه                                                                نمودار 

ە   ص�د ما� خاو�اری و غ�ی

 ادارە مرکزی ش�الت شمال (تهران)

 گ�الن                                مازندران                                                                   

 آشورادە ٤بابل�     ناح�ه   ٣ناح�ه   (؟) ٢بندر انز�    ناح�ه  ١ناح�ه                                

 : ناح�ه آشورادە       

آباد. تازە آباد. م�انکاله. آشورادەالف:   ص�دگاههای ص�ادان اداری: ف�ح آباد. گه��اران. ام�ی

:  ب:                                                                     خوجه نفس. کوم�ش تپه. ترکمن. ص�دگاههای ص�ادان پ�ماین
                    

 

 

 

 

 ر�ال   ١٠بها                                                                                                                                    


