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 کارگران کاغذ سازی کارون

يک گام به پيش در جدال برای زندگی ،شترشو   
  ١٣٨٧ ی دمهن ستيشنبه بيک                                                                                  نرايااز - فراياکبر پو 
 

  

 کارگران چندين همين راستادر .زندگی مصمم و پيگير ادامه ميدهندبه جدال برای کارگران کاغذ سازی کارون شوشتر

مجلس شورای اسالمی اولتيماتوم دادند مبنی بر اينکه  در شوشتر  شهرستان  نماينده میسادات ابراهي  بار به سيد محمد

 و مجلس   کارگران و خانواده هايشان در مقابل دفتر رياست جمهوری چنانچه به خواست کارگران رسيدگی نشود،

  .دست به تجمع اعتراضی خواهند زد

ن را در مجلس پيگيری خواهان مهلت از کارگران شد و قول داد که مشکل کارگرا   های مکرر خواست ضمن در وی

 توسط  "ستاد بررسی و رفع مشکل کاغذ سازی کارون "تشکيل از خبر٨٧ آبانماه ٦باالخره روز خواهد کرد تا اينکه 

شده است تصميم به تجمع  پر وعده و وعيدها و دروغگوئی هاکارگران که گوششان از اين  .وزير صنايع و معادن داد

. در اهواز گرفتند حمدی نژاد به استان خوزستان ا اعتراضی در مسير سفر دور دوم  

 با بهم رساندند وحضورترمينال مسافربری شهرستان شوشتر صبح در٦ آذر ماه از ساعت ٢٦نبه سه شروز کارگران

پالکاردهای اعتراضی که از قبل بهمين منظور تهيه  با حمل  و    سواری راهی اهواز شدند  شخصیاتوبوس و وسائل

.ن تجمع کردند نرسيده به چهار راه آبادا  احمدی نژاد جلوی مصلی  در مسير سفر دکرده بودن  

معترض  نمايندگان کارگران تن اسامی سه نوشتنو کارگران با پالکاردحضوريری ازجلوگامنيتی باماموران انتظامی و

.جهت ديدار با احمدی نژاد ، پالکاردهای کارگران را ضبط کردند  

شکالت  وزير منجمله وزير نفت بود حضور يابند و م۵کارگران موفق شدند در کميته بحران که متشکل از نمايندگان 

 آذر ٢٧ظهر روز چهارشنبه ان پس از بازگشت به شوشتر بعد ازکارگر .رسيدگی شوندکارگران را مطرح و خواستار

آنجا حضور يافته دررئيس جمهور که مشاورقصد ورود به سالن مسجد آل طيب  با پرپائی تجمع اعتراضینيز ٨٧ماه 

راض جمعی ممانعت شد اما نمايندگان کارگران توانستند به داخل سالن رفته و اعت ورود آنان بشکلداشتند که از بود را

 نيز ماه  آذر٢٨پنجشنبه  روز. التشان شوندرسيدگی به مشک و خواستار اعالم نمايند  رئيس جمهور خود را به مشاور

. انداری دست زدند تجمع اعتراضی جلوی فرم  ان بهکارگر  

  بدنبال ٨٧ روز شنبه هفتم ديماه   صبح و نيم ٨سر کار در کارخانه حاضر ميشوند در ساعت روز برکارگران که هر

فالح مدير   اداری و جانشين مديريت وس امور، وی را بهمراه ملکی رئيعامل شرکت مدير ربانیسخنرانی اهانت آميز

بدنبال اين اقدام کارگران .  از آنان گرفتند  راکه در اختيارشان بود مالی از کارخانه بيرون انداختند و خودروهائیمورا

 در هيئت مديره شرکت  و همدستانش و چپاول اموال کارخانه توسط ربانی  ميگويند اين دومين بار است که از غارت 

.جلوگيری بعمل می آورند  
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اتشان و ساير مطالب  و ادامه کار شرکتن کارگران با خواست باز گشت بکارنمايندگاازاه سه نفر ديم٨يکشنبه  بعدروز

گرداندن کارخانه مصوب شدن بازازی فرماندار شهرستان شوشتر خبرقوچانعلی اصغر. به فرمانداری مراجعه کردند

.داد ی کارخانه و راه انداز استانی هيئت دولتدور دوم سفرو معدن در بانک صنعت به   

بيمه بوده و  و فاقد دفترچه  اجتماعی خارج شده اند  شمول بيمه تامين   از   ماه است که٢١خانواده هايشانکارگران و 

 ادامه برای تامين مخارج معيشتی و . دستمزدی دريافت نکرده اند و با فقر و نداری دست و پنجه نرم ميکنند هيچگونه

کارگران که از .  شده اند و فرش زير پايشان فروش لوازم منزل   ًاض و قوله و بعضقرازتحصيل فرزندانشان نا گزير

از پولی ناچاربی بخاطراغلب فرزندانشان  و همسر و شده اند خود اجتماعی محروم داشتن دفترچه های درمانی تامين 

و حتی يکی از شده اند چاربعضی از کارگران به بيماريهای روانی مهلکی د.  درد و رنج ناشی از بيماری هستندتحمل

يکی ديگر  .رسام آور درمانی از دست داده استاثر بيماری و ناتوانی در پرداخت هزينه های سکارگران جانش را در

ه از دست دادن مشاعر  ب  تنی چند از کارگران مبتال.  مبتال به ريزش مو شده است   و ناراحتیاثر فشاراز کارگران در

ايط ضد انسانی  ناشی از تحميل شديدترين شر  اينها و بسياری موارد ديگر عوارض . شده اند پای برهنهبا  و راه رفتن

 منجمله بيمه تامين پايه ای برای زندگی حقوق  حداقل  برخورداری از عدم   و دستمزدها طع ، قفالکت مفرط و فقر و

جنگ فرسايشی دولت و کارفرما  رگران تسليم  تحميل اين شرايط طاقت فرسا کا عليرغم.  است  به کارگران  اجتماعی

و  استانداری در اهواز و،اداره کارراکز رژيم در محل نظير فرمانداریمقابل مدر دند و تجمعات اعتراضی متعددینش

 رياست جمهوریپائی تجمع اعتراضی جلوی دفتربروستان شوشترخيابانهای شهر  سطحدر با شکوه همچنين راهپيمائی

طی اينمدت بر خواست های برحق خود پافشاری کردند و با وجود مواجه شدن با . دو نوبت سازمان دادندتهران در در

استانداری که به   و نيروی انتظامی در اهواز مقابل  جمهوری در تهران  توسط گارد رئيس  سرکوب و ضرب و شتم

 خود ادامه  گاز فلفل انجاميد به مبارزه و استقامتمصدوميت تعدادی از کارگران و تحمل درد و رنج ناشی از اسپری 

            .دادند و از پاننشستند

 از طريق سازمان خصوصی سازی با   ميليارد تومان ارزش گذاری شده بود٦٢ که    کارخانه کاغذ سازی٨٣در سال 

 واگذار  استقالل  رمايه گذاریسبه شرکت  چک تعدادی  ميليون تومان نقد و ٩۵ داللی شرکت آتيه دماوند تنها با مبلغ 

! !عامل اين شرکت که عليرغم ممنوع الخروجمدير. اين کارخانه گرديدکارگر٢٣٠امی که موجب بالتکليفی اقد .گرديد

 مقاومتراج کارگران گرفت که با اعتراض وتصميم به اخومل نکردع ا کنون به تعهدات خودتميبرددوبی بسردر  بودن

، کارگران درشت حکومتیوعوامل ريزفرما وچپاول کارخانه توسط کارمانع اصلی در.گرديد روبرومبارزه کارگرانو

و خانواده هايشان بودند که طی اين چهار سال دست از مبارزه نکشيدند و اجازه ندادند اموال شرکت توسط کارفرما و 

. به تاراج ببرند ولتی را شرکت و استانداری و ساير مراکز د  درهيئت مديره عوامل حامی او  

دولت تصميم به فسخ قرارداد با کارفرما و بازگرداندن مالکيت  موجب شد که باالخره ان کارگرانبی ام  مبارزاتیفشار

 .بانک نبوده و نيست  و ران اما مالکيت خصوصی يا دولتیمشکل کارگ .معدن بگيرد  و خانه به بانک صنعتکار

 کارخانه پايان اندازی  راه   وضعيت اشتغال خود وعدم التکليفی به ب ون موفق شده اند که اکن کاغذ سازی   کارگران

 ماه و بر قراری فوری بيمه تامين ٢١دستمزد بمدت  در اولين قدم بعدی خواهان تامين شغلی ، دريافت غرامت    دهند

کارگران طی اينمدت از طريق .  ميباشند   اجتماعی و تحويل دفترچه های بيمه و احتساب اين مدت بعنوان سابقه بيمه
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طرح دعوی و شکايت موفق شده اند که حکم بازگشت بکار خود را از اداره کار و تامين اجتماعی شهرستان شوشتر 

بر پايه ی بدين ترتيب خواست های کارگران عالوه بر حقانيت  . هر روز در محل کار حاضر شده انددريافت کنند و

.قانونی نيز استوار است  

 .مقابل توطئه های دولت و کارفرما و عوامل اوست ظرف اتحاد و همبستگی کارگران درزاری مجمع عمومیبرگ 

ائی های مسئولين گرد همو حضور اعتراضی در محلسانه ها و خبر گزاريها و مردم دراطالع رسانی و جلب توجه ر

 مبارزات موفقيتادامه کاری ومهم در عوامليکی ازآنان کاردستورمطالباتشان دردن مشکالت وداقرار  رژيم والزام به

پائی مجمع عمومی و گرد ، برتحکيم روحيه مبارزه جوئی کارگراناتحاد و يک عامل مهم ديگرو رمز .شان بوده است

 عليرغم   پارک آزادگان  تعاونی مسکن کارگران و يا هم آمدن و تصميم گيری جمعی در محل کار وهمچنين در محل

.بدا است و بايد بطور منظم ادامه ي ت نيروی انتظامی در برخی مواردمزاحم  

 
نراياز ا - فر اياکبر پو  

 سايت آزادی بيان


