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پاژن در شهر صنعتی قزوين و رانيپارس ا کارخانه از گزارش  دو

 
هشتاد وهفتتيرم هدزسي )منطقه تهران(کميته هماهنگی     

                                                                                                                            
راني از کارخانه پارس ایگزارش  

 
 مکرر در مقابل کار فرما، جواد یتوانستند پس از مقاومت ها)  سابقتي پارس نینساج (راني تن از کارگران پارس اده

 گريدر مقابل، افراشته اعالم کرد که د.  کنندافتيرا در )٨٧  سال بهشتي و اردنيفرورد( شته،  دو ماه حقوق معوقه افرا

 روشن شدن یبرا کردند حاضرند  کارگران هم اعالم . ستيداخل کارخانه ن در  ی کارگران استخدامنيبه تحمل احاضر

  .هستندسال سابقه کار٢٠ حدودی کارگران دارانيا ازیبعض. ه کنند حساب با کارفرما مذاکرهيتسوسرتوافق بر وشانفيتکل

 ارديلي م٢کارگران بازنشسته  تن از٥٢ پرداخت مطالبات معوقه   کارخانه وی و راه اندازیافراشته تحت عنوان بازساز 

 تومان ونيلي و چهار م تومان و درمجموع صدونيلي م٢ از شي کارگران هر کدام بنيا. تومان وام از دولت گرفته است

 ستي هزار تومان و در مجموع فقط ب٤٠٠ هرکدام از آن ها فقط ه که کارفرما بیدر حال. از کارفرما طبکار هستند

 کارفرما حدود چهارپنجم مطالبات معوقه کارگران گر،يبه عبارت د.  و هشتصد هزار تومان پرداخت کرده استونيليم

 سبتکارگران همچنان ن.  کندی می کرده است و از محل آن سوداندوزی گذارهيا سرمیگري دی زده و در جابيرا به ج

 به بعد به ١٣٨٤ از سال ژهيالزم به ذکر است افراشته بارها و به و.  کنندی میبه گرفتن طلب خود از افراشته پا فشار

 ی کرده، اما به جاافتي دریارديلي می وام هاالني گی و ستاد بحران استاندارعي کارخانه از اداره صنایبهانه ورشکستگ

 رشت و ی در شهر صنعتی مانند کارخانه موکت سازگري دی کارخانه هاديخر اقدام به راني کارخانه پارس ایبازساز

   و  به اصطالح اصالحی کروبتيهمواره مورد حما یو.  رشت کرده است- در جاده کوچصفهان یکارخانه جوراب باف

٨٧ ريت١٢  .است  بودهتيطلبان حاکم    

 کارخانه پاژن در شهر صنعتی قزوين گزارشی کوتاه از

ها قراردادی آنکه بيشترمی کندرا استثمار کارگر۵٠٠ .اژن به صورت مونتاژاستاتومبيل پاين کارخانه توليد کننده موتور

نيز حضور  ابقه کارسال س٢۵ بين کارگران، کارگرانی بادر.  ماهه و يکساله هستند۶اهه و  م٣با زمان های مختلف 

اه موتور در دستگ١۵٠ ميزان توليد روزانه کارگران  .ستاطبق مصوبه حداقل دستمزدقانون کاردستمزد کارگران . دارند

 به علت  .ری استاين کارخانه به بخش خصوصی تعلق دارد مالک آن فردی به نام حاجی مي .  ساعته است٨يک شيفت 

ازجمله شورای  کارخانه حتی تشکل دولتی . کارگران سرويس آمد ورفت دارند ، اما خبری نيستنهاريک شيفت بودن از

  ٨٧ ريت١٢. رداند  اسالمی کارهم 

)منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری  


