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  افق روشنیت کارگريسا
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د نژای کردستان به احمدینامه کارگران نساج  

  ١٣٨٧مرداد هم دشنبه نوز                                                                                   نراي آزاد کارگران اهياتحاد
                                                              

،تان در تداوم تجمع اعتراضی امروزکارگران نساجی کردس  

  فردا از ميدان دوازده فروردين به طرف کارخانه راهپيمايی خواهند کرد

 
کارخانه  اينجی کردستان عليرغم اعالم تعطيلی کارگران نساظهر١٤ساعت صبح تا٨ساعت از ١٩/٥/٨٧مورخه امروز

با تنظيم نامه   زنامه ها برای انعکاس اعتراض شانضمن تماس با روو آن دست به تجمع زده سوی کارفرما در مقابل از

الزم به ياد آوری است .  شدند کارخانهتعطيلی جلوگيری ازدريافت دستمزدهای معوقه خود و خواهان ای به احمدی نژاد 

 ای اعالم کرده است طی بخشنامهورود کارگران به آن، جلوگيری ازرخانه وارب کبا بستن دکارفرمای نساجی کردستان 

خود را  است تا  خواسته  نيز رسمی  کارگران  از تمديد قرارداد نخواهد کرد و ار موقت اين کارخانه  داد کارگران قرار

در در اين کارخانه قرارداد موقت آنان با از  نفر ٨٧ کار در نساجی کردستان،  کارگر شاغل به ١٧٥از . نمايندبازخريد 

.هستندکار ه  بمشغول  

برخوردی شد امامحل حاضردرنيروی انتظامی نيزمقابل کارخانه کارگران نساجی کردستان درمع بدنبال تجسوی ديگراز

.بين آنان و کارگران صورت نگرفت  

را به احمدی ن مراجعه کرده و رونوشت نامه خودتااستانداری کردسوده های اين کارگران به اداره کارهمين حال نمايندر

شد با مقاومت کارگران ناچار پذيرش اين نامه خودداری کند امااستانداری کردستان تالش کرد از. دادنداين مراکزبه نژاد 

. آنرا تحويل بگيرد  

و  معوقه  داخت دستمزدهای خواهان پرکارگران نساجی کردستان سه ماه است دستمزدهای خود را دريافت نکرده اند و 

.ابقا در کار هستند  

به طرف  سنندج شهر دوازده فروردين در ميدان  صبح از فردا ، ضات خودرااعت تداوم   دارند در ين کارگران تصميما

.کارخانه راهپيمايی کنند  

 

١٩/۵/١٣٨٧اتحاديه آزاد کارگران ايران   

www.ettehadeh.com 

k.ekhraji@gmail.com   :ايميل 

٠٢١٤٤۵١٤٧٩۵ :فاکس  
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 متن نامه کارگران نساجی کردستان به احمدی نژاد

 بسمه تعالی
 

٣٠٤ - ن-١٩/۵/١٣٨٧                                                                           رياست محترم جمهوری اسالمی     
 

 سالم عليکم

 

 نفر از کارگران نساجی کردستان که سه ماه است حقوق دريافت نکرده اند و در فقر ١٧۵ احتراما به استحضار ميرساند

. و فالکت دست و پا ميزنند با مشکل بزگتری مواجه شده اند و آنهم انحالل کارخانه می باشد  

 سال با بازنشستگی ۵ الی ٢ و زيان آور را دارا می باشيم و کمتر شرايط سخت سال سابقه کار در١٨ الی ١٦ش از ما بي

محروم  اين منطقه در ديگری  کار به شروع قادر رای سنين باال بوده که ديگردا بيشترمان اجاره نشين و و فاصله داشته 

 رياست محترم جمهور شما بزرگی است، لذا ما ازگران فاجعهعدم پرداخت حقوق ما کار، بسته شدن اين کارخانه ونيستيم

ی ما در آستانه بازنشستگی بيش يابيد و اجازه ندهيد زندگی کشور خواهانيم اين فاجعه را دربه عنوان عاليترين مقام اجراي

.جای خواهد گذاشتخود برجامعه ازمخربی نيز برتاثيرات بسياربگيرد که اين امرو تباهی قرارمعرض نابودی اين دراز  

تا کنون  متاسفانه    و جانبازان می باشد و د مستضعفاننظر بنيا زير اين کارخانه  ست محترم جمهور،ريا اطالع  جهت 

اقداماتی که از سوی اداره کار و استانداری کردستان و مقامات زيربط برای جلوگيری از اين فاجعه صورت گرفته است 

. نداشته استیاثيرت  

هستيم و تمامی هستی ما به اين مسئله گره ادامه کارت حقوق کارگران وتعطيلی کارخانه و پرداخما خواهان جلوگيری از

.از آن رياست محترم عاجزانه تقاضای کمک به خود و خانواده هايمان را خواهانيم، ما را نا اميد نکنيد. خورده است  

 

 با احترام

 کارگران نساجی کردستان

مجلس شورای  کردستان در استان   نمايندگان -ماعی سنندج و امور اجت  اداره کار-استانداری کردستان : رونوشت به

  سازمان صنايع و معادن و تشکلهای کارگری-اسالمی 

  


