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 زالبر کيگزارش دسترنج از اعتصاب امروز کارگران الست
 
ماه هشتاد و شش  بهمن همدپانز                                                                           یهوشنگ هاد -ناي فاضلديپان

   
ع در مج با روشن کردن آتش و تزي البرز امروز نکي الستکارگران

. روزه خود ادامه دادند٢٢محوطه کارخانه به اعتراض      

یهوشنگ هاد: عکس/ دسترنجیاعزامخبرنگار - اني فاضلديپان  
 

 ، رندي میکارگران م" چون يی تجمع امروز کارگران با سردادن شعارهادر

شهردار، بخشدار "، "ست ایروزياتحاد اتحاد رمز پ"، "رندي گیحقشان را م

 ماه پرداخت نشدن ۴ گذشته  نسبت به یهمانند روزها"  استامي پني آخرنيا

. کارخانه اعتراض خود را اعالم کردندداتيحقوق و متوقف شد تول  

 از مسووالن اداره کار منطقه یکي تجمع امروز اني گزارش دسترنج در جربه

کارخانه :  شود، به کارگران گفتی مشکالت کارگران حل مکهني اانيپس ازحضور در محوطه کارخانه ضمن ب

 و یدي واحد تول٢٠ از شيو هم اکنون ب  که کارگران آن با مشکل مواجه هستندستي نی البرز تنها کارخانه اکيالست

. با بحران مواجه اندیصنعت  

 همانند زيخانه تجمع امروز ن در داخل و اطراف کاری کارخانه با وجود حضور عوامل انتظامني گفته کارگران ابه

. برگذار شدی گذشته به آرامیروزها  

.مي هستديما تنها خواستار کار و تولاست و صحبتها پرنياکارگران ازگوش : کارگران کارخانه به دسترنج گفت ازیکي  

 آرام کردن خشم یتالش برا  ی به جاديمسووالن با:  کرددي همکار خود تاکی از کارگران در دنباله گفته هاگري دیکي

 شوند باعث ی متي حمای توسط چه کسستي که معلوم ننهاي ارايمالک کارخانه بروند، ز وتيريکارگران، به سراغ مد

. شودلي تبدیساي سی کارگران به مسئله ای صنفیشده اند تا خواسته ها  

 ني کارخانه، گفت مقامات بحران اني ایکارمانينامطلوب کارگران پ  تيوضع انتقاد از با  زيکارگران ن از گريد  یکي

با مشکل  تانايو  کارخانه  آنها که به گفته خود   یدانند درحال یم برابر تاناي چون ويیها کارخانه را با بحران کارخانه

 ی انبارها چگاهيدارد که ه  وجود   محصوالتی برا ی مشتریبقدر  البرزکي در کارخانه الستیفروش مواجه بود ول

. شوندینمکارخانه پربزرگ        

  بند١١ خود را دری صنفی که در محل تجمع آنها نصب شده بود، خواسته های اهياني تجمع کنندگان با انتشار بنيهمچن

.اعالم کردند  

 یشده است،  تجمع کنندگان خواسته هاآغاز»  مع االظلمیبقي مع الکفر و الیبقيالملک « ی نبوثي که با حدهياني بنيادر

 ینگيروز، بازگشت نقد تن در٧٠ی عادتي به ظرفدي و رساندن تولدي تولهي مواد اولنيتام:  اعالم کردندنينچنيخود را ا
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 پرداخت به سته،ي و شاقي الرعامليمد  و انتخاب نيي خارج شده است، تعه سال گذشته توسط سهامدار کارخان۴که در 

 کارگران یسو آن ازی کارکانان که موجودی همه کارگران کارخانه، بازپرداخت وجوه صندوقهایايمزاموقع حقوق و

 یمانکاري شرکت پاددقرار معوقه کارگران، لغومطالبات یشود، پرداخت تمامي تومان برآورد مارديلي ممين وکيحداقل 

 نظارت توسط افراد متعهد ی شورالي البرز، تشک کيسنل آن توسط الستسامان صنعت و تحت  پوشش قرار گرفتن پر

. حفاظت از منافع کارخانه و کارگرانیبرا  

 آورده آنها بری قانونیها که چنانچه خواستهبودندداده والن هشدارئخود به مسري چند روزاخیهاتجمع کارگران درنيا  

. نشود، به اعتراض خود ادامه خواهند داد  

 ماه حقوق ۴ و پرداخت دي تولیريسرگ البرز، ازکيکارگر کارخانه الست هزار٣ته تجمع کنندگان،عمده مطالبات  گفبه

.ستامعوقه    
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