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  نفر از٦٠٠ از شي از اخراج بیگزارش

ه سال گذشتکي در النيکارگران شرکت فوالد گ  
 

  ١٣٨٧ آذر  مپنج شنبهسه                                                                                        آژانس ايران خبر     
 

  

 
  آنندیم اخراجرآا از یدزد آارگران را به بهانه

 ی به بهانه هایارخانه بزرگ فوالدک نيا ازالنياز کارگران شرکت فوالد گ نفر٦٠٠ ازشي سال گذشته تاکنون بکياز

 ني خبر در اراني در گفت و گو با آژانس االني شده شرکت فوالد گکاري از کارگران بیجمع. ندمختلف اخراج شده ا

 پناه و زحمتکش شرکت را به اتهام ی از کارگران بگري نفر دستيدو,  کارخانهراني ماه قبل مدکيحدود : باره گفتند

 .ستي ها نیعدالت ی بني ای هم پاسخگوی کارخانه اخراج کردند و کسنيسرقت اموال و قطعات ا

آنان :  نامشان نبودند خاطر نشان کردندی فشارها بر آنان حاضر به افشای از ادامه ی کارگران که به علت نگراننيا

 از ی تعدادیري دستگی را براسي و پلی انتظامیروهاي به ما زده اند، و نیحق و حقوق ما را نداده اند، اتهام دزد

 عامل ري کارها همه اش بهانه است و مدني دانند که ای استان میت تمام مسووالن دولکارگران آورده اند اما همه ما و

 . استنهي پرداخت هزني سود با کمترنيشتري به دنبال کسب بی انسانیروي کاهش نی شرکت برانيا

ل شرکت و  عامري زاده، مدالي دانی آقاميهر بار که سر کار بود:  افزودندالني اخراج شده شرکت فوالد گکارگران

 ني که ایحال کنند دريیما بازجو آوردند تا ازی را به محل کارمان می انتظامیروهاي نی به بهانه اراني مدريسا

 لي دلیما را بچرا که اگر.  نگرندی متهم و دزد به ما مم که به چشستي کارخانه ننيبرخورد حق کارگران زحمتکش ا

دست رفتن  سوال ببرند و باعث ازري ما را زتيانگ ها حرمت و شخص ني بهتر بود تا با ایلي کردند خیاخراج م

  .آنند ی نفر را اخراج م٢٠٠ بهانه حدود نيبه ابارمظنون هستند اما هر نفر١٠-١۵. د شونماني ما و خانواده هایآبرو

 ،یتظامات، نگهبان پرسنل انل،ي قسمت انبار، رانندگان جرثقني کارگران شامل کارکنان و مسوولنيا:  افزودندآنان

 از یادي که تعداد زیطور.  برندی به سر میشتي از لحاظ معی بدتيوضع االن دریبوده اند و همگ...  ویواحد بازرس

 . کنندري توانند شکم زن و بچه خود را سی پردازند و نمی ها ماباني کنار خی به دستفروشی و تعداد اندککارنديآنان ب

 يی و ساخت و جابجای عمرانی از قطعات گم شده به خاطر انجام کارهایتعداد:  گفتند اخراج شده در ادامهکارگران

 ی نهي کنند تا زمی موضوع را علم مني از سال قبل تاکنون هر بار ااني شد اما آقادايانبار در شرکت گم شد و بعد پ
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 ني و مسوولونددي پی به وقوع م شرکتني که در ای آشکارلفاتاما جالب است با وجود تخ. دياخراج کارگران فراهم آ

  . رسدی کس به داد ما نمچيو استاندار هم از آن باخبرند اما ه

 کار در بخش نورد سرد و گرم یروي از دو هزار نفر نشي قرار بود بهي که طبق تعهدات اولیدر حال:  ادامه دادندآنان

. ی استخدام قراردادطي شراني آن هم با بدتر. نفر استخدام شدم٢٣٠ کارخانه مشغول به کار شوند تنها هزار و نيا

اما حاال با اخراج کارگران تعداد کارگران مجتمع .  استخيار کارشان در قرارداد بدون تی که ابتدا و انتهایطور

 . نفر اخراج شده اند٦٠٠ از شي نفر است و ب٧٠٠ کمتر از النيفوالد گ

 جرات اعتراض و ی درست کردند که کسیرا طورجو: ند گفتاني در پاالني اخراج شده شرکت فوالد گکارگران

  . کندی برد و مشکل ما را حل نمیعامل شرکت حساب مريمد استاندار هم ازیحت. مراجعه به مقامات مسوول را ندارد

 ني با بدترنگونهي که ای روا بود به کارگرانايآ:  استني ای فله ای اخراج هاني ما با مسووالن و عامالن اتنهاسخن

آنان  اي بچسبانند؟ آی کردند برخورد کنند و از آن مهم تر به آنان انگ دزدی در شرکت فوالد کار می سخت کارطيشرا

 ! جرات اعتراض را هم از ما گرفته اند؟ی که حتد ما هستنگناهي فرزندان و خانواده بشتيبه فکر مع
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