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  البرز به ستادکيالستارجاع پرونده 

  ...ینساجران گدهای کارپالکارو گارد ويژه ،  بحران
١٣٨٧م شهريور يکستبيشنبه پنج                                                                               آزاد کارگرانهياتحاد     
    

 ارجاع پرونده کارگران الستيک البرز به ستاد بحران رياست جمهوری
 

ور مالقات داشته باشند با يکی امروز نماينده های کارگران الستيک البرز که قرار بود با رئيس جمه

 روز شنبه  کارخانه الستيک البرزدر اين مالقات به نماينده های کارگران اعالم شد پرونده. معاونين وی مالقات کردنداز

. ستاد بحران رياست جمهوری مورد بررسی قرار خواهد گرفتدر  

مرکزی شرکت به خواستهای آنان رسيدگی نشود درمقابل مجلس و يا دفتراعالم کرده اند چنانچه کارگران الستيک البرز

.الستيک البرز دست به تجمع خواهند زد  

دهای کارگران نساجی را جمع آوری کردندامروز نيروهای گارد ويژه پالکار  

اگر تا روز شنبه کارفرما با خواستهای کارگران  فرش غرب بافت موافقت نکند اداره کار مجددا رای 

 بازگشت به کار برای کارگران صادر خواهد کرد
 اداره کار  طبق قرار قبلی کارگران فرش غرب بافت جهت گرفتن رای هيئت حل اختالف به٢١/٦/١٣٨٧مورخه امروز

. سنندج مراجعه کردند  

کارگران غرب بافت اعالم کرده بودند چنانچه رای اداره کار امروز صادر نشود و در صورت صدور چنانچه در تبانی 

با کارفرما باشد اعتراضات خود را تشديد خواهند کرد به همين دليل هيئت حل اختالف اداره کار از يک سو تحت فشار 

 بود در تبانی با کارفرما رای خود را صادر نمايد و از طرف ديگر در راستای حفظ منافع کارفرما کارگران قادر نشده

.  رای خود را به نفع کارگران نيز صادر نکرده بود  

حل پی اين وضعيت و با تجمع کارگران فرش غرب بافت در مقابل اداره کار، اين کارگران بدنبال توهين رئيس هيئت در

داره اطالعات و حراست اداره کار د آنان مسئولين نيروی انتظامی،  نتيجه اعتراض شديگير شدند و دراختالف با وی در

که جمع شده بودند رئيس به ميان کارگران آمده و و اسدی رئيس اداره کار را پايين آوردند و در ميان کارگران و مردمی 

 شما مسئول اين  اين کارگران در همه جا پخش شده است ورا مورد بازخواست قرار دادند و اعالم کردند اخباراداره کار

کارفرما  فرش غرب بافت صادر کند وچنانچهبرای کارگران خواستند فورا رای بازگشت به کارویوضعيت هستيد و از

. بر بازگشت بکار کارگران تن ندهد بايد خواست های آنان را بر آورده کند  

س حراست اداره کار، کارگران  در مسجد اين اداره جمع شدند و جلسه ای با با پيش آمدن اين وضعيت با در خواست رئي

. شرکت سه نفر از نمايندگان کارگران، کارفرما، حراست و رئيس اداره کار تشکيل شد  

 کارفرما در اين جلسه اعالم کرد من در حال حاضر نميتوانم کارگران را بر سر کار برگردانم اما ميتوانم آنان را به بيمه
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از سوی کارفرما،  بدنبال اين صحبتها . کار باز گردانم بر سر١٣٨٨/ ١/١شان را در تاريخ نفر١٠بيکاری متصل کنم و

ضمن پذيرش اين خواستها قرار شد روز شرح زير اعالم کردند و اداره کارنماينده های کارگران خواستهای خود را به 

نگيرد رای سوی کارفرما مورد پذيرش قرار ازکند و چنانچهصادراساس آن رای خود را بر٢٣/٦/١٣٨٧ه مورخه شنب

. بازگشت بکار برای کارگران صادر نمايد  

: نفر از کارگران به شرح زير بود١٠خواستهای  کارگران در باره   

  توسطسوی اداره کار تا زمان صدور رای قطعی از١/٤/٨٧مورخه مزايای ايام بالتکليفی آنان ازوپرداخت حقوق  -١

کارفرما                                

   بيمه   پرداخت مابه التفاوت دستمزد کارگران نسبت به بيمه بيکاری از سوی کارفرما در طول دوره اتصال آنان به-٢

بيکاری      

ر کار اوليه تا  بر س١/١/٨٨ تعهد محضری کارفرما به کارگران و اداره کار مبنی بر بازگشت بکار آنان در مورخه -٣

دوران بازنشستگی      

: نفر ديگر از کارگران اخراجی۵خواست کارگران در باره       

  به توافق رسيدن کارگران و کارفرما در مورد سنوات و مزايا در قبال اخراج-١

سط  تا زمان صدور رای قطعی از سوی اداره کار تو١/٤/٨٧ پرداخت حقوق و مزايای ايام بالتکليفی آنان از مورخه -٢

کارفرما      

  بکار گرفتن اين کارگران از سوی اداره کار و ثبت آن در حکم قطعی-٣

 کارگر بايد بصورت ١۵کارگران غرب بافت در طرح خواستهای خود اعالم کرده اند پرداخت حقوق و مزايای تمامی 

کارگران خواهان بازگشت نقدی صورت بگيرد و چنانچه اين خواستها مورد توافق کارفرما قرار نگيرد هر پانزده نفر 

.بکار هستند  

. صبح در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع زدند٩ساعت نيز ازگران نساجی کردستان امروزسوی ديگر کاراز  

را با خود به همراه  و پالکاردهای متعددی  روزهای گذشته امروز پارچه نوشته  خالف  کارگران نساجی کردستان بر

لغو قراردادهای "از قبيل شعارهايی نيزکارخواست دستمزدهای معوقه و استمرارالکادها عالوه برروی اين پداشتند بر

.به چشم ميخورد... و" نان و کار  "-"موقت  

اين ديدار در. کردندديدارسی امنيتی استانداری کردستان نيزمسئول سياماينده های کارگران با اقبال پورتجمع امروز، ندر

اده ايم که در صورت  ميليون تومان کاهش د١۵٠ ميليون بدهی کارخانه را به وزارت دارايی به ۵٠٠د ما وی اعالم کر

. کارخانه نساجی قرار خواهد گرفتاختيارسوی وی، وام دو ميلياردی درسوی کارفرما و گردش حساب ازپرداخت آن از  

مطالبات  ماه به او برای پيگيریشهريور٢٦جی خواست تا کارگران نسانمايندگان استان کردستان ازی ازهمين حال يکدر

وی به . نساجی کردستان و پرداخت دستمزد کارگران صورت دهد وی تالشی را برای لغو انحالل  شان فرصت دهند تا 

. است تمام تالش خود را برای تحقق اينکار انجام خواهد دادکارگران برای حل قطعی مسئله تعهدی نداده است اما گفته 

 شهريور در مقابل استانداری تجمع نخواهند کرد و چنانچه تا ٢٦به همين دليل احتماال کارگران نساجی کردستان تا روز 

.اين روز کاری صورت نگيرد دامنه اعتراضات خود را گسترش خواهند داد  
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پايان اين تجمع که در ساعت تجمع کارگران نساجی کردستان حضور داشتند و درانتظامی درنيروهای امنيتی ونيزامروز

.  صورت گرفت نيروهای گارد ويژه اقدام به جمع آوری پالکاردهای کارگران کردند و آنها را با خود بردند٣٠/١٣  

 
٢١/٦/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران   

www.ettehadeh.com 

k.ekhraji@gmail.com   : ايميل

   ٠٢١٤٤۵١٤٧٩۵ :فاکس

 
                 
 
 
                         


