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  نفر از کارگران اخراجی نساجی کردستان ٢٢

 د با نشستن هر روزه در مقابل کارخانه خواهان بازگشت بکار هستن
 ششماه هشتاد و مهرچهارم                                                                                                 سايت اتحاد

  

اين .  نفر از کارگران اين کارخانه را تمديد نکرد٢٢کارفرمای کارخانه نساجی کردستان از اول مهر ماه  قرارداد 

 سال سابقه کار دارند از اول مهر ماه تا کنون  بطور مرتب به استانداری و اداره کار ١٠آنها باالی کارگران که همه 

مراجعه کرده اند ولی هيچکس پاسخگوی آنها نبوده است، به همين دليل آنها در چند روز گذشته تمام ساعات شيفت 

در طول اين مدت هر از گاهی نيز توسط کاری خود را با پارچه نوشته ای جلوی درب کارخانه بسر برده اند و 

 . ماموران نيروی انتظامی مورد تهديد واقع شده اند

کارفرما به کارگران اعالم کرده است کارخانه را خواهد فروخت و آخر آبان ماه نيز قرار داد تعداد ديگری 

روز آينده سنوات کارگران را به  ١۵همچنين کارفرما اعالم نموده است تا . ازکارگران را تمديد قرارداد نخواهد کرد

 .ازای هر سال سابقه، سه ماه و نيم خواهد داد و پس از آن، به آنها هيچ حق و حقوقی داده نخواهد شد

اين کارگران در حالی از کار خود اخراج شده اند که بسياری از آنها دچار بيمارهای ناشی از کار بوده و يکی از 

  . ت شيمی درمانی قرار بود امروز به تهران منتقل شودآنان به دليل ابتال به سرطان جه

اخراج کارگران نساجی کردستان آنهم در شرايطی که سنی از آنها گذشته و بسياری از آنها به دليل شرايط سخت 

کار به بيماريهای مختلفی مبتال شده اند يک جنايت آشکار در حق انسانهايی است که سالها سود هنگفتی برای 

نساجی کردستان توليد کرده اند و امروزه بايد تاوان پايين آمدن سود اين کارخانه را، اين کارگران با کارفرمای 

  .بايد در مقابل اين وضعيت ايستاد. اخراج و قطع آخرين اميدشان برای گذران زندگی و زنده ماندن بپردازند

  کارگران شاغل در نساجی کردستان
 نفر ديگر ٢٢ نفر از کارگران نساجی کردستان را اخراج کرد و امروز ۴٠٠د اگر کارفرما طی سالهای گذشته حدو

بايد در مقابل اخراج همکاران . را، فردا نيز همه شما کارگران شاغل را با بی حقوقی بيشتری اخراج خواهد کرد

 تالش خواهد کرد تا با کارفرما در ادامه اين اخراجها. خود متحدانه ايستادگی کرده و آنها را بر سر کار باز گردانيم

اخراج شما کارگران شاغل در گروه های کوچک، امکان هر گونه مقاومتی را از شما سلب کند، با اعالم همبستگی 

با همکاران اخراجی خود و باز گرداندن آنان بر سر کارهايشان اين ترفند کارفرما را به شکست بکشانيم و از 

اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار که بسياری از  . دفاع کنيمزندگی و حق حيات خود و خانواده هايمان

  .و با تمام توان از شما حمايت خواهد کردهمکاران اخراجی شما عضو آن هستند در کنار شماست 

  زنده باد همبستگی کارگری
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