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داخراج ش  ساوهلينورد و پروف مانده کارگران ی باقندهيتنها نما  

 
١٣٨٧چهارشنبه دوم مرداد                                                                               ١٣٨٧چهارشنبه دوم مرداد    

                                                               
  مانده کارگران ی باقندهيتنها نما

د ساوه از کار خود اخراج شلي نورد و پروفارخانجاتک  

 
کارگران کارخانجات نورد و پروفيل ساوه پس از اتمام م قراردادش در اول تير ماه از باقی مانده ينده مسلم نبوی تنها نما

 به استثنای يکی از ٨٦ اسفند سال ١٢تا کنون و پس از اعتصاب کارگران اين کارخانه در . کار خود اخراج شد

خانجات نورد و پروفيل ساوه ه ديگر کارگران کارنمايندگان کارگران اين کارخانه که خود استعفا داده است، پنج نمايند

کاراتمام قرارداد ازپس از ومی کارگران کارخانجات نورد و پروفيلماين نماينده ها منتخب مجمع ع. خود اخراج شده اند   

. از کار خود اخراج شدندکارگر ديگر ٦٠ به همراه حدود ٨٦ اسفند ١٢ساوه بودند که پس از اعتصاب     

کارخانجات نورد و پروفيل نمايندگان کارگران جعفر پوالدوند ازاحسانی راد وراخراج شاپووری است پس ازالزم به يادآ

  کارفرما اول اعتصاب  ساعاتهمان در  و  به اعتصاب زدهکارخانه دست  کارگران اين، ٨٦بهمن سال  اواخر ساوه در

.داندرسر کارهايشان باز گشد اين دو نفر را برناچار    

ساير بی حقوقیاعتراض به تعويق دستمزد و در، نيز٨٦اسفند ١٢درجات نورد و پروفيل ساوه بار ديگرران کارخانکارگ  

.هايی که کارفرما بر آنان تحميل کرده بود دست به اعتصاب زدند    

ده داد کارگران  بدنبال اين اعتصاب  کارفرما در حضور نماينده اداره کار، فرمانداری ساوه و ساير نهادهای دولتی وع

 وی اما .شورای خود را بر پا کنند و ضمن توقف کامل اخراجها به تمامی مشکالت کارگران اين کارخانه رسيدگی کند

رگری اين کارخانه و آقايان ، نصراهللا صبوری ناظر انتخابات کا٨٦ اسفند ٢٩ و ٢٧و در به وعده خود عمل نکرد 

نمايندگان کارگران بهدو تن ديگر ازنيز اوايل سال جديد درو ديد قرارداد نکرد احسانی راد و جعفر پوالدوند را تمشاپور  

.نمود  را از کار اخراجی ذاکربي و مصيی رضاري اردشینامها    

ادامه دارد و کارفرما پس از اتمام قرارداد کارگرانی که در اکنون نيز در کارخانه نورد و پروفيل ساوه  اخراجها هماين   

.اعتصاب نقشی داشتند آنان را تمديد قرارداد نکرده و از کارشان اخراج ميکند    

  اماداره کار ساوه شکايت کردند به ا بالفاصله پس از اخراج  ديگر تعدادی از اين کارگران و نمايندگان آنانسویاز 

رای به اخراج اين کارگران و  تاکنون تشکيل داده، اداره کار ساوه در حمايت از کارفرما در هر سه جلسه ای که

اين . با اينحال اين کارگران، رای اداره کار ساوه را قبول نکرده و خواهان بازگشت بکار هستند. نمايندگانشان داده است

لطمات جسمی سال سابقه کار در اين کارخانه دارند و تعدادی از اين آنان  بر اثر کار سنگين دچار  ١٥کارگران تا 

  بزودیاست قرار واست شده  مهلکی ديسک کمر اين کارگران دچارنماينده جمله  احسانی راد از شاپور.  شده اند شديدی
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.گيردبتحت عمل جراحی قرار     

 نمايندگان و رهبران آنان که در سال جديد در تمامی معترض واخراج کارگران اتحاديه آزاد کارگران ايران نسبت به 

 بر سر کارهايشان، مسئله آنانساکت نخواهد نشست و ضمن تالش برای بازگرداندن کارخانجات رايج شده است 

ی مطرح خواهد مايندگان و رهبران آنان را در مجامع بين المللی کارگرنکارگران معترض واخراج پيش رش بيش ازگست  

.دونم  

 و ٩از اوايل سال جديد تا کنون تعدادی از اعضای فعال اتحاديه آزاد کارگران ايران در فازهای الزم به يادآوری است 

 و پروفيل ساوه، کارخانه لوله و پوشش سلفچگان و شرکت ريسندگی پرريس از کار خود   عسلويه، کارخانجات نورد١٠

 کارگران ايران طی روزهای آتی ضمن انتشار اسامی اعضای خود که از کار اخراج شده اتحاديه آزاد. اخراج شده اند

ران کارگری  سازمانها به اخراج کارگران معترض، رهب اين خواهان اعتراض   طی نامه ای به سازمانهای کارگری،اند  

.و اعضای خود خواهد شد  
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