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٢گزارش شماره   

 !!!دشخود وارد هشتمين روز) ن تايرکيا(لبرزا اعتصاب کارگران شرکت الستيک سازی
 هشتاد و ششماه  بهمن همد                                                                       ر کارگنايب رها و

 
 

ين کارخانه به بخش خصوصی   به پيش ميرود ای قانون اساس٤٤خصوصی سازيهای گسترده که بر طبق اصل ازبعد 

اين "مايمستق"شرفی " بنام ت جديد يمدير .شده و همزمان با خصوصی شدن نيز در بحران وتعطيلی بسر ميبرد واگذار

   مواد خام به کارخانه به کارگرانوارد نکردن ضمن  ماه است چهار زندگی کارگران کشانده و و  به معيشترا بحران

وقی را به  طبقه کارگرتحميل و بی حققرف ناپذير سرمايه دران که یحرص وطمع سير. حقوق پرداخت نکرده استنيز

ای هرروزه را به پيش   مبارزهآنها ،روزه سرمايه داری مقابل تهاجم هردر ن بی پاسخ نمانده و از سوی کارگرا،کرده

کارگری مديريت  مقابل عمل ضد   در که ميباشد  مدت هشت روز )کيان تاير( البرز ازیکارگران الستيک س .ميبرند

نصب پالکارد های  رخانه وکا محيط  باتجمع  شبانه روزی در  زده اند وو يکپارچه دست به اعتصاب  متحد،کارخانه

ر خود در مقابل اشغال کارخانه محيط کا دفاع ازهای اعتراضی و، ضمن دادن شعارپارچه ای ووپوشيدن کفن وماسک

  مسئولين به اعتصاب خود ادامه میسوی احقاق همه خواسته هايشان از د تا اعالم کرده ان ،سوی نيروهای انتظامیاز

  .بخش چهاردانگه واقع شده است جاده ساوه نزديکتهران، درحومه شهره اين کارخانه در است ک توضيحالزم به.دهند

کارگران در شرايط سرمای شديد تنها با روشن کردن آتش در محوطه باز کارخانه خود را گرم کرده واز ترس اشغال 

 خانواده ها تهيه وبه آنهاذااز سوی غ،می پردازندو در نبود امکامات خدماتی کارخانه  کارخانه حراست از به،کارخانه

خرين جلسه آ و نگرفته اند گران نتيجه ای کارهنوزخانه آمده اماهيئت های مختلفی به محل کار تا امروز.رسانده ميشود

 تنظيم اين خبر گزارشی   تا تشکيل داده اندمحل بخشداری چهار دانگهسئولين درران ومرگنمايند گان کا با حضورکهاي

، راه  حق ، راهراه من:" جمله ازدستجمعی   سرودهای اندن وخ و دادن شعار  با  کارگران . نشده است ه ارائهسجل از

گر گرسنه کار"و شعارهای چون" ، کارخانه را رها کن، حيا کن، شرفیشرفی" " پيروزی، رمز، اتحاد اتحادبهروزی

" ماه حقوقمع کارگران بعلت عدم دريافت چهارتجاعتراض و""آيا نابودی کارگرعدالت است" "شنا سد مجلس را نمی

، کارفرمای بيشرف کارگر با شرف" " ؟؟؟ عدالتمهرورزرئيس جمهور"" ، اعتراض حق مسلم ماست، حقوقکار " 

 کارگری مخالفت با تعرض ضدکارگران در. داشتمعرض ديد عموم قراردرپارچه نوشته شده است ودر" نمی خواهد 

کارگران اجازه نخواهند . به واقعيت تبديل نخواهد شد چنان خواب خوشی که ديده اند هرگزنشان دادند سرمايه داران آن

هفت درآن ديروزنمونه بارز. مقابل آن ايستادگی خواهند نمودرمتحدانه دگيرد و تمام هستی آنان مورد تهاجم قرارداد که

  ري تاانيکدرخرم آباد و نساجی شاهو وامروز، يخچال سازی تپه و کارون
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