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 دوستان و همکاران گرامی

اشتغال به کار روز   و تحميلی کارفرما در مقابل  کارگران ريسندگی پرريس سنندج به دنبال شرايط غير انسانی

. دست به اعتصاب زدند ٢٨/۵/٨۵شنبه   

کارفرمای  . را به کارگران تحميل کندطائیمديريت پرريس در يک اقدام غيرانسانی تالش کرد شرايط قرون وس

مبنای درجه  «  پرريس برای مغلوب کردن کارگران،اسامی آنها را در سه ليست درجه بندی شده قرار داده بود،

يک سالی کارگرانی بود که قراردادشان ازيک ليست اسام ،».بندی ليستها ميزان روحيه ی اعتراضی بوده است  

 ليست سوم اسم بهزاد درل می کردند وو قرارداد يک ماهه را قب  بايد ارگرانی کهليست دوم اسامی ک ، به سه ماه

.معترض و فعال کارگری،بود که بايد اخراج می شد رابی،هس  

  تشکل و عدم شرکت در اعتراضاتايجادهمچنين شرط سپردن وثيقه دو ميليون تومانی و تعهدنامه مبنی بر عدم 

 کارگران به سکوت در مقابل هرگونه ظلم و ستم جزء شرايطی بود که کارگری به عنوان ابزاری برای واداشتن

. کارگران قرار داده بودرایکارفرما  در مقابل اشتغال به کار ب  

 

 درود بر کارگران پرريس
به دنبال  . دست به اعتصاب زدند٢٨/۵/٨۵   نرفته و در تاريخ شرايط اين  زحمتکش پرريس زير بار کارگران

 و اداره ی کار سنندج در قالب يک ترفند سرمايه  کارفرما و حمايت ديگر کارگران،اعتصاب کارگران پرريس 

.کردند کميسيونی تشکيل داده و تصميمات زير را اعالم ٣٠/٨/٨۵دارانه روز دوشنبه   

در مقابل حق اشتغال و عدم اخراج که اصلی ترين خواسته ی کارگران است موارد حاشيه ای مانند گرفتن وثيقه را 

 بهزاد سهرابی را هم کرد و حق اخراج محدود   قانونی  تشکلهای ه داشتن را ب بی و داشتن حق تشکل يا دهکرلغو 

هم چنان دست کارفرما را در اخراج کارگران ماهه را به دو ماهه تبديل کرده ورارداد يک ق و دادچنان به کارفرما 

.گذاشتباز   



که از کارفرما ميخواهد اخراج کارگران را به دو ه است تصميمات کميسيون فوق در واقع يک ترفند فريب کاران

از طرفی تأييد داشتن تشکلهای قانونی جز فريب هيچ وجاهتی ندارد چرا که با رويه و سنتی .ماه بعد موکول کند  

 به اصالحيه ی جديد قانون   و با توجه  دست ساز و تحميلی بودندتشکلهای قانونی  که در دو دهه ی اخير بوده،

.بدتر از قبل ضدکارگری خواهند بودهای قانونی صد بار تشکل کار،  

 

 کارگران آگاه پرريس
 تصميمات فريب کارانه ی کميسيونی که پيرو ساختار سه جانبه گرای ضد کارگری عمل کرده است را رد کرده

 شود،  اخراج  بهزاد سهرابی  اجازه نمی دهيم  می گويند کارگران پرريس  . و اعتصاب خود را ادامه می دهند

همچنين ما خواهان ايجاد تشکل آزاد کارگری هستيم .جازه نمی دهيم کارفرما حق اخراج کارگران را داشته باشدا

. و مقاومت را ادامه می دهند با چنين مطالباتی اعتصاب ......  

 

 دوستان کارگر

. کارگران پرريس برخيزيم ازيک صدا به حمايت  

 
تحميل قراردادهای موقت و ترفند سه  محکوم کردن اخراج، ضمن جمعی از کارگران ايرانخودرو  مابدين وسيله

: جانبه گرای از اعتصاب کارگران پرريس حمايت کرده و از تمامی کارگران می خواهيم  

عواملشانو  کارفرمايان نگذاريم .ه هر طريق ممکن از اعتصاب کارگران پرريس پشتيبانی و حمايت کنيمبياييد ب  

.ندنحق داشتن کار و زندگی را از کارگران پرريس سلب ک  حق اشتغال، در مقابلوقيحانه با تحميل شرايط   
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