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دد زواهندر مقابل وزارت کار دست به تجمع خصبح کارگران الستيک البرز فردا    

  
  ١٣٨٧هم مهر دسيزشنبه                                                                                           آزاد کارگرانهياتحاد

  
 از تجمع کارگران الستيک البرز حمايت کنيم

و عدم پرداخت  سوی کارفرما و وزارت کارآنان از بالتکليفی تحميل شده براعتراض بهکارگران الستيک البرز در

  .بل وزارت کار دست به تجمع خواهند زدمقادر صبح ٨ فردا از ساعت ،دستمزدهايشان

مسئله مربوط به مديريت جديد به وزارت صنايع رفتند اما در آنجا پاسخ  امروز برای پيگيری های اين کارگراننماينده 

 که اين کارگران در مقابل نهاد رياست جمهوری دست ١٤/٦/٨٧مورخه الزم به يادآوری است از.روشنی به آنان ندادند

ان را حل رزدند به آنان وعده داده شده است مديريت کارخانه را عوض خواهند کرد و مشکالت اين کارگبه تجمع 

  .اما تاکنون هيچکدام از وعده های داده شده عملی نشده است. خواهند نمود

ت کارگران الستيک البرز در ادامه اعتراضات خود از اول مهر ماه مديريت کارخانه را از دفتر مرکزی اين شرک

فقر و فالکتی  است دستمزدی دريافت نکرده اند و ماه۵کارگران الستيک البرز. شده اندآنجا مستقرخود دربيرون کرده و

  . و بعضا خانواده های آنان در حال فرو پاشی استدر خود فرو برده دهشتناک زندگی آنان را 

نيست، امروز در سطح کشور صدها هزار نفر از عدم پرداخت دستمزد کارگران تنها مشکل کارگران الستيک البرز 

  .اين وضعيت تمام شيرازه زندگی آنان را در هم پيچيده استکارگران دستمزدهای خود را با تاخير دريافت ميکنند و 

و مسئولين دولتی در قبال اين وضعيت کاری جز سردواندن کارگران انجام نميدهند و زندگی ميليونها خانواده کارگری 

فرزندان کوچک آنان که هر روز بايد در حسرت برآورده شدن نيازهايشان بسوزند، در معرض نابودی و تباهی قرار 

  .اين وضعيت ضد انسانی شايسته هيچ بنی بشری نيست و بايد به آن خاتمه داد. دارد

  کارگران
نيشکر ما کارگران در  سراسری ماست، اعتراضات متحدانه وگرودرتنها و تنها پايان دادن به اين وضعيت ضد انسانی 

بايد دست دهها و صدها کارخانه ديگر و ز، کارخانه پرريس، ايران خودروصنعتی قزوين، الستيک البرهفت تپه، شهر

  .و با نيروی متحد خود برای هميشه به اين وضعيت ضد انسانی خاتمه دهيمدست هم بگذاريم در

ايت از تجمع کارگران الستيک البرز، عموم کارگران و سازمانها و نهادهای اتحاديه آزاد کارگران ايران، ضمن حم

هر چند فرصت برای شرکت در تجمع فردای . کارگری را به حمايت از کارگران الستيک البرز فرا می خواند

ت کارشرکت کنيم مقابل وزاردرتجمع آنان اين کارگران درازکارگران الستيک البرز کم است اما تا ميتوانيم در حمايت 

  .نيمزو متحدانه پايان دادن به عدم پرداخت دستمزدها، اخراج سازی ها و لغو قرار دادهای موقت را فرياد ب

١٣/٧/٨٧  آزاد کارگرانهيتحادا     
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