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ی از باالی دولتیتوافق کارفرما و نهادها  

ز البرکي کارگران الستی آن از سورشي سر کارگران و عدم پذ  
  ١٣٨٧مرداد دهم نزشاه شنبچهار                                                                           نراي آزاد کارگران اهياتحاد

                                                              
 

شرکت   با  اسالمشهر جلسه ای در فرمانداری   قرار بود ۵/١٣٨٧ /١٦امروز مورخه 

و رئيس اداره  البرز با حضور بخشدار، فرماندارکارفرما و نمايندگان کارگران الستيک

ر برای رسيدگی به خواست های کارگران الستيک البرز تشکيل شود اما کار اسالمشه

 پس از حضور کارگران در فرمانداری نه از حضور کارفرما خبری شد و نه فرماندار 

.و بخشدار  

 توافق ا فرماندار به کارگران اعالم کردرئيس اداره کار اسالمشهر که در محل جلسه حضور داشت پس از تماس تلفنی ب

الزم به يادآوری . گردند  و کارفرما معتبر است و کارگران بايد بر سر کارهايشان باز رفته بين نهادهای دولتیصورت گ

 درصد ٤٠ شروع توليدپس ازگردند وود بازکارهای خسر اعالم کرده است کارگران بايد براست طبق اين توافق کارفرما

.هد يافت خوافروش روزانه به پرداخت مطالبات کارگران اختصاص  

 کردنداعالم  دولتی به اين وضعيت معترض شده ونمايندگان کارگران با شنيدن توافق انجام گرفته بين کارفرما و نهادهای

اين راستا کارگران برای پذيرش خواست در. مورد قبول آنان نمی باشدت وآنها صورت گرفته اساين توافق بدون حضور

پيشاپيش اعالم  ،  توليدوزانهر فروش طريق تصاب و قبول پرداخت دستمزدهايشان از کارفرما مبنی بر پايان دادن به اع

 را قبول خواهند کرد که خواست های آنان به وی به کارفرما هيچ اعتمادی ندارند و تنها در صورتی پيشنهاد کرده بودند

:شرح زير بر آورده شود  

  ماه  پرداخت تمامی مطالبات معوقه کارگران تا پايان خرداد-١

  تعويض تمامی مديران منتصب کارفرما در کارخانه-٢

  تن باشد ٦٠ الی ۵٠ ميزان توليد روزانه کارخانه حداقل بايد بين -٣

با حضور نمايندگان کارگران و  وزارت صنايع تشکيل شود" شورای نظارت بر فروش" شورايی تحت عنوان -٤  

.نه بايد ترميم گردد و لوازم يدکی کافی به انبار کارخانه وارد شود کليه دستگاههای مستهلک و آسيب ديده کارخا-۵  

           انبار خراب هستند وکارخانه الستيک البرز توليدی دربرخی دستگاههایحال حاضرالزم به يادآوری است در   

فاقد لوازم يدکی مورد نياز می باشدکارخانه      

     توافق ما بين کارگران و کارفرما مکتوب شود و به امضای مسئولين وزارت کار و ساير نهادهای زيربط از قبيل -٦

     کارگران الستيک البرز به هيچ عنوان حاضر به پذيرش وعده های شفاهی و يا . برسد... فرمانداری اسالمشهر و    

وی وزرات کار، صنايع، فرمانداری اسالمشهر و کتبی کارفرما نيستند و خواهان تضمين کتبی وعده های وی از س   



 

 2

.ساير نهادهای زيربط می باشند  

 نفر از کارگران ١١٠٠ مرداد ماه يک مجمع بزرگ با شرکت حدود ١٣الزم به ذکر است کارگران الستيک البرز روز 

نمايندگانی کرده وگزارخود مجمع عمومی برمحل کارنمودند قسمتهای مختلف کارخانه درهمانجا مصوب کردند وبرگزار

. برای هماهنگی در پيگيری مطالبات شان انتخاب نمايندرا   

.  البرز اتخاذ شدسوی مجمع نمايندگان کارگران الستيکازپيشنهاد کارفرما، ديروز و  امروزخواستهای فوق برای قبول 

.گرفته استق همه کارگران قرارمطرح و مورد توافعمومی قسمتهای مختلف کارخانه نيزمجامع اين خواستها در  

 روز ١۵ کارگران بايد  بمدتشنبه کارخانه تعطيل است واست ازسوی ديگر طی روزهای گذشته کارفرما اعالم کرده از

امروز در مجمع عمومی نمايندگان کارگران الستيک البرز، اين نمايندگان خواست کارفرما . به مرخصی تابستانی بروند

از روز شنبه همچنان در کارخانه حضور پيدا کارگران مرخصی تابستانی را رد کردند و اعالم نمودند مبنی بر رفتن به 

خواهند کرد و چنانچه به خواست های آنان توجهی نشود در مقابل دفتر کارخانه يا مقابل مجلس شورای اسالمی دست به 

.نمود اعتراضات خود را تشديد خواهند مختلفتجمع خواهند زد و به اشکال   

 

 
۵/١٣٨٧ /١٦اتحاديه آزاد کارگران ايران   

www.ettehadeh.com 

k.ekhraji@gmail.com   :ايميل 

٠٢١٤٤۵١٤٧٩۵ :فاکس  
 

 
 

  


