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 به حمايت از کارگران الستيک البرز بر خيزيم

  ندو انتظامی در اطراف کارخانه مستقر شد نيروهای امنيتی
  مرداد هشتاد و هفت       سه شنبه اول                                                                   نراي آزاد کارگران اهياتحاد

                                                                          
 به حمايت از کارگران الستيک البرز بر خيزيم

رز نيروهای امنيتیبا  آتش زدن الستيک در درون کارخانه توسط کارگران الستيک الب  

 و انتظامی در اطراف کارخانه مستقر شدند

 
 و کارفرما به نهادهای دولتیاين مدت هيچيک از در.می برنداعتصاب بسراست دريازده روزن الستيک البرزکارگرا

زدنم به آتش در اعتراض به وضعيت فالکتبار خود اقداصبح امروزبه همين دليل آنان ازخواست آنان توجهی نکرده اند   

.الستيک در درون کارخانه کردند    

سال تورم سرسام آوری که در ا گرانی و بدريافت نکرده اند وستمزدهای خود راسه ماه است دکارگران الستيک البرز

معرض فروپيش درخانواده هايشان بيش از  واين کارگرانبرده است زندگی  خود فرو را درآنان  معيشت جديد زندگی و  

.نابودی قرار گرفته استو ی پاش    

پاسخ به وضعيت فالکتبار اين کارگران با گارد ويژه  دولت  در،سال جديد درکارگران الستيک البرزدر اولين اعتصاب 

و گاز اشک آور و باتوم بر آنان يورش برد و اعتراض آنان را سرکوب کرد تا اين کارگران به گرسنگی و مرگ 

 و برای دستمزدی شانن کارگران همانند هر انسان ديگری در دفاع از حق حيات و زندگی اما اي. تدريجی رضايت دهند

 و هم اکنون يازده دست از کار کشيدهبار ديگر دست ی در بدترين شرايط کار کرده اند که به خاطر آن ساعتهای متماد

هی به خواست اين کارگران نکرده در اين مدت هيچ نهاد دولتی و يا کارفرما توج. روز است در اعتصاب بسر می برند

 به همين دليل کارگران الستيک البرز در تداوم اعتراض خود، امروز در محل .و آنان را به حال خود رها نموده اند

  به دولت و کارفرما،توجه افکار عمومی  تا قادر شوند با جلب   شده الستيک کرده اند  اقدام به آتش زدن کنترل کارخانه

.هی ترين خواست خود فشار وارد کننديبدبرای رسيدگی به     

 شورای ،بر اساس آخرين گزارش دريافتی توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران در پی اين حرکت اعتراضی کارگران

و  تن نداده ی اسالمی خواست تا آتش را خاموش کنند اما کارگران به اين خواست شوراآناناسالمی کارخانه از 

بدنبال تداوم اين اعتراض نيروهای امنيتی و انتظامی نيز در اطراف . دن الستيک ادامه دادنداعتراض خود را با آتش ز

 اما کارگران ،کارخانه حضور پيدا کرده و کارگران را تهديد نمودند تا آنان را مجبور به خاموش کردن آتش بنمايند

ه نيروهای امنيتی برای رسيدگی به خواست آنان  با وعده هايی ک،در ادامه اين اعتراض و نهايتا. حاضر به اينکار نشدند

مذاکره اين کارخانه مشغول مذاکره هستند دردر)  ظهر١٢ساعت (حال حاضر آتش را خاموش کرده و درکارگران ،دادند  



 

 2

....نداشتيم و نيروهای امنيتی به کارگران اعالم کرده اند ما از تداوم مشکل در کارخانه اطالع   

 نهادها و  از عموم کارگران،، ايران  ضمن حمايت قاطعانه از اعتصاب کارگران الستيک البرزاتحاديه آزاد کارگران

کارگران . برز برخيزندسازمانهای کارگری در ايران و سراسر دنيا ميخواهد تا به حمايت از کارگران الستيک ال

ماهها تاخير دريافترا پس از دهايشان خود يعنی دستمز بديهی ترين حق ايران، همانند ميليونها کارگر در رزالستيک الب  

.فالکت غير قابل تصوری مواجه کرده استفقر و ميکنند و اين امر زندگی آنان و خانواده هايشان را با     

اين کارگران الستيک البرز شايسته بيشترين حمايتها از سوی تمامی کارگران هستند و بايد با اعالم همبستگی با 

. ش کرد برای هميشه به مسئله عدم پرداخت بموقع دستمزدها در ايران پايان داداب آنان تالکارگران و حمايت از اعتص

که دستمزد کارگران را با تاخير پرداخت ميکنند وکارفرمايانی شد  تعقيب قضايی   خواهان  بايد در متن اين اعتراضات  

.ا جبران نمايندآنان را وادار نمود تا تمامی خسارتهای معنوی و مادی وارده بر کارگران ر    

 زنده باد همبستگی کارگری
 

١/٥/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران ايران   
k.ekhraji@gmail.com :يميلا    

٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥: فاکس  

 
  با کارگران الستيک البرز منتشره توسط اتحاديه آزاد کارگران ايرانخبار مرتبطا

 
 خبر فوری

 دود ناشی از آتش در کارخانه الستيک البرز فضای اطراف اين کارخانه را در بر گرفته است
 

 البرز در يازدهمين روز اعتصاب و در اعتراض به عدم توجه کارفرما و نهادهای دولتی به خواسته هايشان، اقدام به آتش کارگران الستيک
.زدن الستيک در محل کارخانه نموده و در مقابل درب دژبانی در درون کارخانه تجمع کرده اند  

رخانه را در بر گرفته است و کارگران اين کارخانه مصمم هستند هم اکنون دود ناشی از آتش در کارخانه الستيک البرز فضای اطراف کا
. ادامه دهند) آتش زدن الستيک(برای رسيدن به خواسته هايشان ضمن ادامه اعتصاب به اين شکل از اعتراض خود   

ز سال هشتاد و هفت، هنوز کارگران الستيک البرز سه ماه است دستمزدهای خود را دريافت نکرده اند و کارفرما عليرغم گذشت چهار ماه ا
.بن کارگری سال هشتاد و شش اين کارگران را پرداخت نکرده است  

 
١/٥/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران ايران   

*********************************************************  
 در صورت عدم توجه به خواستهای کارگران الستيک البرز آنان طی روزهای آينده در

 مقابل مجلس شورای اسالمی دست به تجمع خواهند زد
 

 دست به اعتصاب زده اند همچنان در اعتصاب بسر می برند و تا ٢٢/٤/١٣٨٧کارگران الستيک البرز که از روز شنبه گذشته مورخه   
ی است که پس از اعتصاب اين در حال. کنون کارفرما و مسئولين وزارت کار به خواستها و اعتصاب اين کارگران بی توجه بوده اند

کارگران الستيک البرز شورای تامين استان تهران جلسه ای تشکيل داد تا خواسته های اين کارگران را مورد بررسی قرار دهد اما تاکنون 
.از نتيجه اين جلسه هيچگونه اطالع رسانی به کارگران الستيک البرز نشده است  
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اد کارگران ايران، کارگران الستيک البرز اعالم کرده اند تا رسيدن به خواستهايشان همچنان به بنا بر گزارشهای دريافتی توسط اتحاديه آز
اعتصاب خود ادامه خواهند داد و چنانچه طی روزهای آينده به خواستها و مطالبات آنان رسيدگی نشود در مقابل مجلس شورای اسالمی 

اول اعتصاب کارگران الستيک البرز در اوايل سال، نيروهای امنيتی و انتظامی الزم به يادآوری است در دور . دست به تجمع خواهند زد
.ضمن يورش به کارگران الستيک البرز و سرکوب آنان   از رفتن اين کارگران  به مقابل مجلس شورای اسالمی  نيز جلوگيری کرده بودند  

عدم پرداخت دستمزد اين کارگران در حالی از سوی . ده اندکارگران الستيک البرز مدت سه ماه است  دستمزدهای خود را دريافت نکر
کارفرما ادامه دارد که مبلغ يک ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون تومان اين کارگران که اندوخته خود آنان برای روز مبادا بوده است  در 

ن بخشی از مطالبات حدود چهار صد نفر از آنان کارفرما در دومين روز اعتصاب اين کارگرا.  دست کارفرماست و هيچ خبری از آن نيست
.را پرداخت کرد اما کارگران اعالم کردند تا دريافت همه مطالبات تمامی کارگران، دست از اعتصاب بر نخواهند داشت  

زد کارگران اتحاديه آزاد کارگران ايران عدم پرداخت دستمزدهای کارگران الستيک البرز را دزدی آشکاری از سوی کارفرما از دستم
ميداند و خواهان رسيدگی فوری به خواسته های کارگران الستيک البرز و تعقيب قضايی کارفرمای اين کارخانه می باشد و از تمامی 

.کارگران و نهادهای کارگری ميخواهد تا يکپارچه و متحدانه از اعتصاب کارگران الستيک البرز حمايت کنند  
 

 زنده باد همبستگی کارگری
٢٩/٤/١٣٨٧ه آزاد کارگران ايران اتحادي  

*********************************************************  
 از اعتصاب کارگران الستيک البرز حمايت کنيم

"اعتصاب کارگران الستيک البرز وارد سومين روز خود شد"  
 

اين .  بار ديگر دست به اعتصاب زدند٢٢/٤/١٣٨٧کارگران الستيک البرز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای شان از روز شنبه 
. سومين بار است که دست به اعتصاب ميزنند٨٧کارگران از اول سال   

.کارگران الستيک البرز در حال حاضر مدت سه ماه است که دستمزدهای خود را دريافت نکرده اند  
 تمامی کارگران اين کارخانه نيز سرباز زده  و تا ٨٦کارفرمای الستيک البرز از پرداخت عيدی حدود چهارصد نفر و بن کارگری سال 

 نفر از کارگران که موجودی آن هر ماهه از حقوق کارگران کسر شده، ٧٠٠خت وام به آنان از محل صندوق مالی حدود کنون از پردا
هر کدام از اين کارگران در حال حاضر حدود يک ميليون و پانصد هزار تومان  در اين صندوق اندوخته دارند که . خودداری نموده است

.ياز پيدا ميکنند از محل آن وام داده شودقرار بود  هر ماهه به کارگرانی که ن  
 کارفرمای الستيک البرز بخشی از مطالبات حدود چهارصد نفر از کارگران اين کارخانه را ٢٣/٤/١٣٨٧از سوی ديگر ديروز مورخه 

 همه کارگران تصفيه نشود پرداخت نمود و از آنان خواست تا بر سر کارهای خود باز گردند اما اين کارگران اعالم کردند تا تمامی مطالبات
. به اعتصاب خود ادامه خواهند داد  

کارگران الستيک البرز امروز طی نامه ای اعالم نموده اند  چنانچه دستمزدهای آنان پرداخت نشود از طريق فروش کاالهای موجود در 
.کارخانه دستمزدهای خود را تامين و برداشت خواهند کرد  

 وجود بازار پر رونق الستيک در ايران، کارفرمای الستيک البرز بطور مرتب دستمزدهای کارگران در حال حاضر مدت يکسال است با
.خود را با تاخير های تا پنج ماهه پرداخت ميکند  

عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران الستيک البرز،  چيزی جز يک دزدی آشکار از دستمزدهای زير خط فقر آنان نيست و بايد عالوه بر 
خت فوری تمامی مطالبات کارگران اين کارخانه، خسارتهای مادی و معنوی ناشی از  عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران نيز به  آنان پردا

.پرداخت شود  
اتحاديه آزاد کارگران ايران با اعالم حمايت قاطعانه از اعتصاب کارگران الستيک سازی البرز خود را همدوش و همراه آنان در رسيدن به 

واستهای شان ميداند و بدينوسيله از تمامی کارگران و تشکلهای کارگری  ميخواهد تا در راستای پايان دادن به مسئله عدم پرداخت بموقع خ
دستمزدها، که زندگی ميليونها خانواده کارگری را بيش از پيش در تباهی فرو برده است،  به حمايت متحدانه از اعتصاب کارگران الستيک 

. خيزندالبرز بر   
 

٢٤/٤/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران ايران   


