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" الني گکاي نکي و چاپ پالستیدي از شرکت تولیگزارش  " 
 

١٣٨٧دی م هنشنبه دو                                                                لمنطقه شما - کمک ی برای هماهنگی تهيکم  
        

بلکه واقعيت البته قصه نه، . خوردنندگان ثروت جامعه وارونه ورق ميدرد کارگران، اين توليد کقصه پرزابرگی ديگر

انسان متعهد و دلسوزی را مشمئز نموده و  بوی تعفن و گنداب استثمار آن هری کهعيان و ملموس دنيای سرمايه دار

 به  عنوانرا نه  رمايه را فاش نموده و سرمايه داربرآن می دارد تا اين رذيالنه ترين شيوهای سود جويی و انباشت س

بهره  طبقه از مکيدن خون کارگر وخصلت جهانی اينزالو صفتی معرفی نمايد که يک فرد بلکه به عنوان يک طبقه و

شهر صنعتی رشت، چاپ پالستيک نيکا گيالن واقع درشرکت توليدی و. قدرت و رفاه ميباشدبرکار کارگربردن از

  .کارگران ميزنديوه های مديريتی، دست به استثمارکارخانجات توليدی می باشد که با رذيالنه ترين شازيکی ديگر

. مصرف و ورقهای پالستيکی مشغول ميباشدبه توليد ظروف يکبارسال است که تاسيس گشته واين شرکت حدود چهار

برکت از. ين تعداد، ده نفر زن ميباشندامی آورند که ازچرخ توليد کارخانه را به چرخش در نفر پرسنل، ٣٢هم اکنون 

  . نموده اندحاميان سرمايه داری، کارگران قراردادهای سفيد امضاء با کارفرما منعقد

 ١٢آنان نموده و کارفرما نهايت سوء استفاده را ازدارند، تنگناهای اقتصادی و معيشتی قرارآنجايی که کارگران دراز

فه به کارگران تعلق قبال اين اضافه کاری هيچ گونه دستمزدی اضادر. ی را به آنها تحميل کرده استساعت کار اجبار

بايست وعدهای غذايی شود بلکه کارگران ميان داده نميگونه غذايی به کارگرکار، هيچطول اين ساعات در. نمی گيرد

  .           شودان حق غذا به کارگران پرداخت نميخود را آورده و هيچگونه پولی به عنو

و از سطح  کارگران از ابتدايی ترين امکانات سرو غذا برخوردار بوده  و نهار خوری آنان با نگهبانی يکجا می باشد

ين مدار بسته و    است بدانيد که کارخانه به سيستم کنترل دورب جالب. باشندميخوردارپايينی بربهداشت بسيار

اين که با وجود ساعات همه دردناکتر از. انوری از کارگران گرفته شود باشد تا امکان هرگونه مميميکروفون مجهز

 سرمايه داران ارخانه پرداخت حقوق کارگران، حتی تابع قانون کنونی حامیو شرايط اسفبار موجود در کطوالنی کار

 ١٠٠کارگران زن هم تومان و هزار١۵٠حقوق ماهيانه ) ٨٧مهر  (گران مرد اين شرکت تا ماه گذشتهکار. باشدنيز نمي

 هزار تومان و ٢٠٠رگران مرد که کاه گذشته حقوق آنها افزايش يافته مافقط از. نمودند تومان دريافت مي هزار١٢٠تا 

 اعمال آری مشخص است که همه اين  اجحافات و ستمکاری ها و. هزار تومان دريافت می نمايند١۵٠کارگران زن 

گونه اعتراضی هر. ن پذير نيستسايه حمايت قوانين ضد زن و ضد کارگری حاکم امکادرها به کارگران جزفشار

و به دری درکارخانه به علت ترس ازغالب کارگران مشغول در. باشداری ميکارخانه مواجه با اخراج و بيکدر

به ترک کارخانه می گردند  کارگران بدون هيچ حمايتی، ناچارموارد بسياریدهند و درميبيکاری تن به اين شرايط کار

  .ايندمو شانس خود را در جای ديگر برای جستجوی کار امتحان می ن
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