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د داره البرز ادامکياعتصاب کارگران الست  
 

  ١٣٨٧داد مردهم چهاره شنبدو                                                                             نرايان ا آزاد کارگرهيتحادا
                                                              

  کردندبزرگ خود را برگزاراولين مجمع عمومی کارگران الستيک البرز 
 

 صبح برای اولين بار اقدام به برگزاری مجمع عمومی ٩ کارگران الستيک البرز از ساعت ١٣/۵/١٣٨٧ديروز مورخه 

رکت داشتند دو نفر از کارگران  در اين مجمع بزرگ که بيش از هزار نفر از کارگران در آن ش.کردندمحيط کارخانه در

کارگران   گرفت مجمع تصميم  و الباتشان سخنرانی کردند يابی به مط دست  و چگونگی موجود با مشکالت  رابطه  در

را برای هماهنگی جهت پيگيری  و نمايندگانی  کرده برگزار مجمع عمومی  ، قسمت خودمحل در مختلف نيز قسمتهای 

.مطالباتشان انتخاب نمايند  

انتخاب  راشاننمايندگان  ،با تشکيل مجمعديروزظهرگ، کارگران قسمتهای مختلف بعد ازاساس تصميم اين مجمع بزربر

 نفر می باشند با حضور سه ٢٧مجمع عمومی نمايندگان منتخب کارگران که تعداد  ١٤/۵/١٣٨٧مورخه نمودند و امروز

. نماينده شورای اسالمی تشکيل شد  

 و رماکارف جديد  پيشنهاد ندگان منتخب کارگران حول  نماي ادامه داشتظهر ١٤تا  صبح   ٩ ساعت ازکه  اين مجمع  در

. پيگيری مطالبات خود به بحث و تبادل نظر پرداختند چگونگی  

 بازگردند حاضر  چنانچه کارگران بر سر کارهايشان  آوری است کارفرمای الستيک البرز اعالم کرده است دالزم به يا

. اختصاص بدهده پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران درصد فروش روزانه توليد کارخانه را ب٤٠است   

صورتی  پيشنهاد کارفرما را قبول  اين مجمع تصميم گرفت در،نمايندگان منتخب کارگران الستيک البرزمجمع امروزدر

:کند که خواستهای آنان به شرح زير بر آورده شود  

  تن باشد ٦٠ الی ۵٠بايد بين حداقل  ميزان توليد روزانه کارخانه -١

با حضور نمايندگان کارگران و  وزارت صنايع تشکيل شود" شورای نظارت بر فروش" شورايی تحت عنوان -٢  

الزم .  و لوازم يدکی کافی به انبار کارخانه وارد شودگرددک و آسيب ديده کارخانه بايد ترميم ل کليه دستگاههای مسته-٣

خراب هستند و انبار کارخانه   کارخانه الستيک البرز  دریدستگاههای توليدبرخی به يادآوری است در حال حاضر 

می باشدد نياز رفاقد لوازم يدکی مو  

 زيربط از قبيل  و به امضای مسئولين وزارت کار و ساير نهادهای مکتوب شود  بين کارگران و کارفرما   توافق ما-٤

فاهی و يا کتبی  شهای به پذيرش وعده هيچ عنوان حاضر  کارگران الستيک البرز به .برسد... فرمانداری اسالمشهر و 

ساير نهادهای و کار، صنايع، فرمانداری اسالمشهرسوی وزراتواهان تضمين کتبی وعده های وی ازخکارفرما نيستند و

.می باشندزيربط   

.اين مجمع کارگران الستيک البرز بر ادامه اعتصاب تا رسيدن به خواست هايشان تاکيد کردنددر  



 

 2

مجمع  برگزاری اولين کارگران الستيک البرز،  از تداوم اعتصاب  قاطعانه  ضمن حمايت  اد کارگران ايران اتحاديه آز

پرداخت فوری تمامی دستمزدهای معوقه  خواهان مانه به همه آنان تبريک ميگويد ورا صمياين کارگران عمومی بزرگ 

تعقيب قضايی کارفرمايانی است که دستمزد  و دعدم پرداخت دستمزناشی ازجبران خسارتهای مادی و معنوی کارگران، 

.پرداخت ميکنندکارگران را با تاخير های   

 کارگران
 محيط کارمجمع عمومی پايه ای ترين ظرف سازمانيابی ما و آن نقطه قوتی است که ما با اتکا به آن و برگزاری اش در 

رای رسيدن به مطالباتمان توان و قدرتی صد چندان ميتوانيم حرفها و خواست هايمان را يکی کنيم  و مبارزات خود را ب

.بخشيم  

 

 زنده باد جنبش مجمع عمومی

 زنده بد همبستگی کارگری
 

١٤/۵/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران ايران   
k.ekhraji@gmial.com   :ايميل 

٠٢١٤٤۵١٤٧٩۵ :فاکس  

 


