
  گزارشی از کارخانۀ نساجی پارس ایران رشت
  

 را از کارفرمـا  86 الکان حقوق دو ماه تیر و مرداد       -کارگران نساجی پارس ایران واقع در جادة رشت       
 نفر است که در حدود دوهفته پیش محسن افراشته فرزند جـواد  74تعداد این کارگران  .طلب دارند
 نفر از کارگران بـه دنبـال       15. کارخانه را گروگان گرفتند    کارفرماي کارخانه و از سهامداران       افراشته

این کارگران توسط حراست دارایـی رشـت متوقـف    . جواد افراشته رفتند که به دارایی رشت رفته بود    
جواد افراشته که به دفتر حراست دارایی پناه برده بود از طریق تلفـن از حـسابداري خواسـت                    . شدند

 میلیون تومان جهت پرداخت حقوق معوقۀ کارگران صادر کـرده          35که دو فقره چک جمعا به مبلغ        
.  اسـت 1/7/86 و 8/6/86تاریخ چک هـا   . د تا وصول شود   حراست دارایی به طور امانت بگذار     و نزد   

 تن از کارگران جهت     6با مراجعۀ   . پس از آن بود که محسن افراشته از دست انتقام کارگران رها شد            
  .به کارگران داده شد 18/6/86 آن ها در روز پیگیري دریافت چک، قول پرداخت

قابل ذکر است که جواد افراشته قبال مبلغ یک میلیـارد و دویـست میلیـون تومـان از سـتاد بحـران                 
 تومـان بابـت مطالباتـشان     میلیـون 15استانداري گیالن گرفته است تا به هر یک از کارگران مبلـغ      

افراشـته اخیـرا تـصمیم گرفتـه     . ین پول به دست کارگران نرسیده است   بپردازد که تاکنون ریالی از ا     
وي کـه همچنـین   .  کوچصفهان را نیـز بخـرد  -کارخانۀ بحران زدة جوراب گیالن واقع در جادة رشت   

 از  را بـراي خریـد کارخانـه      مالک یک کارخانۀ نساجی در آمل و نیز آلومینیوم سازي اراك است اخیـ             
  .کرده استدرخواست وام دولت 

 سال سـابقۀ کـار در مـرز بازنشـستگی     25 نفر با بیش از      60 نفر کارگر    74از  . اما در مورد کارگران   
 از بازنشسته کـردن   هستند اما سازمان تامین اجتماعی به علت بدهکاري یک میلیون تومانی کارفرما           

امتنـاع   این کارگران نیز از شدت عمل و حتی شکایت علیه کارفرمـا  .این کارگران خودداري می کند    
چندي پـیش یکـی از ایـن کـارگران          . می ورزند و حاضر به کشدارشدن دعوایشان با کارفرما نیستند         

  .نان نداشت و نمی خواست به خانه برود که با کمک کارگران دیگر راهی خانه شدخرید حتی پول 
  

  کمیتۀ هماهنگی براي ایجاد تشکل کارگري
15/6/86  

com.komiteyehamahangi.www 
komiteye_hamahangi@yahoo.com 

mailto:komiteye_hamahangi@yahoo.com

