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از آن حمايت کنيم ،لبرزستيک االاعتصاب کارگران روز سومين  

هشتاد وهفتتيرم پنج بيست نراي آزاد کارگران اهياتحاد      

                                                                                                         
 از اعتصاب کارگران الستيک البرز حمايت کنيم

"اعتصاب کارگران الستيک البرز وارد سومين روز خود شد"  
 

دست به اعتصاب ديگربار٢٢/٤/١٣٨٧روز شنبه  ازشاناعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايدران الستيک البرزکارگر

. سومين بار است که دست به اعتصاب ميزنند٨٧اين کارگران از اول سال . زدند  

.اندحال حاضر مدت سه ماه است که دستمزدهای خود را دريافت نکرده درکارگران الستيک البرز  

کارگران اين کارخانه نيز تمامی  ٨٦بن کارگری سال عيدی حدود چهارصد نفر و کارفرمای الستيک البرز از پرداخت 

کارگران که موجودی آن هر ماهه  نفر از ٧٠٠ از محل صندوق مالی حدود آنانزده  و تا کنون از پرداخت وام به سرباز

هزار پانصدوحال حاضر حدود يک ميليون اين کارگران دردام ازکهر. خودداری نموده استشده،  کسرکارگرانحقوق از

.محل آن وام داده شودپيدا ميکنند ازماهه به کارگرانی که نيازهربود ند که قرارراين صندوق اندوخته دادرتومان   

ر از کارگران اين مطالبات حدود چهارصد نفبخشی ازکارفرمای الستيک البرز٢٣/٤/١٣٨٧ديروز مورخه سوی ديگراز

تمامیکردند تا  کارگران اعالم  ين ا اما  گردند  باز  خود کارهایسر خواست تا بر آنان از  نمود و داخترا پر کارخانه   

. مطالبات همه کارگران تصفيه نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد  

 طريق فروش پرداخت نشود از دستمزدهای آنان  ه چنانچ نموده اند  اعالم  طی نامه ای  امروز کارگران الستيک البرز

.کردکارخانه دستمزدهای خود را تامين و برداشت خواهند کاالهای موجود در  

 دستمزد مرتببطور الستيک البرزايران، کارفرمای رونق الستيک در پروجود بازاربا مدت يکسال است حال حاضردر

. ماهه پرداخت ميکندنجپتا تاخير های با را خود  انهای کارگر  

  نيستآنانخط فقر دستمزدهای زيراز،  چيزی جز يک دزدی آشکاربموقع دستمزد کارگران الستيک البرزعدم پرداخت 

عدم پرداخت ناشی از و معنوی  ای مادیخسارتهکارخانه،  عالوه بر پرداخت فوری تمامی مطالبات کارگران اين و بايد 

.پرداخت شود آنان ه نيز بکارگران بموقع دستمزد   

خود را همدوش و همراه اعتصاب کارگران الستيک سازی البرز  اعالم حمايت قاطعانه ازبااتحاديه آزاد کارگران ايران 

راستای پايان  ميخواهد تا درتشکلهای کارگری   و بدينوسيله از تمامی کارگران وشان ميداند رسيدن به خواستهایآنان در

، برده استتباهی فروپيش دربيش ازليونها خانواده کارگری راکه زندگی مي ،پرداخت بموقع دستمزدهاه مسئله عدم دادن ب

.خيزندبراعتصاب کارگران الستيک البرز از به حمايت متحدانه  

٢٤/٤/١٣٨٧ راني آزاد کارگران اهياتحاد  
k.ekhraji@gmail.com :ليميا   
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