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  اروميه، شبستر و وايگان برای اخراج کارگران آجرپزیتالش کارفرمايان

 
هشتاد وهفتتيرم  يکبيست نراي آزاد کارگران اهياتحاد      

                                                                                                          
یآجرپز ی کوره هااني کارفرمایهايريبهانه گ  

ن اخراج آنای و تالش براکارگران  ازگانيوا و شبستر و هي اروم  
وايگان که با موفقيت  کارگران کوره پزخانه های  وشبستر وره پزخانه های اروميه وک اعتصابات کارگری در پس از

رمايان کارخانه ها و کوه های اروميه به پايان رسيد کارفو عدم موفقيت کارگران کوره پزخانه های  شبستر و وايگان 

کارگران برفشار... وکيفيت آجرها، قطع آب، درگيری با کارگران ای مختلفی از قبيل بهانه گيری ازپزی به شيوه هآجر

ن اقدام به شبستر يکی از کارفرمايا افزايش داده اند بطوری که در يکی از کوره های آجر پزی  را بطور بی سابقه ای 

 "برزگر"پزیوايگان کارفرمای کوره آجردر١٩/٤/١٣٨٧چهارشنبه مورخه روزکارگران زن کرد وکتک زدن يکی از

تان را   نفر است اعالم کرد بساط٧٠ آنان حدود دتعدا با بهانه گيری از کيفيت آجر توليد شده، به کارگران اين کوره که 

.برويداينجا ازجمع کنيد و   

مورخه  شنبه  روز است  قرار  و  نمود شکايت شبستر اداره کار به  نماينده کارگران اين کوره   وضعيت اين   بدنبال

. جهت بررسی شکايت کارگران از کارفرما به اين کوره آجر پزی بيايداداره اين نماينده ٢٢/٤/١٣٨٧  

 کارگران کوره پزخانه های اين منطقه بنا به اظهار يکی از کارگران کوره پزخانه های شبستر و وايگان شرايط زيست

. متری با ارتفاع دو متر است٦بسيار سخت است بطوری که محل زندگی و استراحت آنان اطاقهای   

بطور  و شدهکارگران حاضرباالی سر بر بقه ایبی سا بطور اروميه نيزکوره پزخانه های  کارفرمايان  طرف ديگر از  

.گيرند تا آنان را وادار به ترک کار نمايندمرتب از کار اين کارگران ايراد می   

لباسهايش جان   آتش گرفتناثربر اروميه به نام عبداهللا در ٢ه آجر پزی ملت نماه امسال يکی از کارگران کارخااوايل تير

گران روغن سوخته به عنوان مواد سوختی استفاده ميشود و لباسهای کارکارخانه های آجرپزی ازدر. دست دادخود را از

با بنزين شسته بود و  خود را زمانی که لباس  کارگر اين . سوخته آلوده است روغن شديدا به  دائم  اين کارخانه ها بطور

ز در بيمارستان جان ايستاده بود به يکباره دچار آتش سوزی شد  و بعد از دو رو نزديک اجاق برای خشک شدن لباسش 

 است هيچگونه  بوده  بيمه اينکه اين کارگر ايران عليرغم  ان کارگر آزاد توسط اتحاديه  خبرهای دريافتی  بنا بر. باخت

.خسارتی به خانواده اش پرداخت نشده و پرونده آن مختومه اعالم شده است  

 
٢١/٤/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران ايران   
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