
 
  افق روشنیت کارگريسا

 
 کارگران پرريس پيروزمندانه بر سرکارهای خود بازگشتند

 
 جماه هشتاد و پنوريشهرهشتم                                                                                               

 
  

  : سايت شورا
  

کارفرمای کارخانه ريسندگی پرريس به همه خواسته های کارگران به استثنای يک مورد ٨/۶/١٣٨۵مورخه امروز

  . گردن نهاد و کارگران پرريس پيروزمندانه بر سرکارهای خود باز گشتند

، يک جلسه با کارفرما و جلسه ديگری  صبح امروز کارگران پرريس يک جلسه با اداره کار سنندج ١٠از ساعت 

طی مذاکراتی که در اين جلسات صورت گرفت کارگران موفق . نيز با حراست فرمانداری سنندج برگزار کردند

  :شدند به خواسته های زير دست يابند

  حق ايجاد تشکل در کارخانه -١

 بند دال بخشنامه جديد دستمزدها که به دنبال يکسان سازی دستمزدها - تومان١٨٠٠٠٠حداقل دستمزد  -٢

  .کارفرما حاضر به پرداخت اين حداقل دستمزد نبود

از اين پس اخراج کارگران تحت اختيار کارفرما نخواهد بود و تشکل کارگران در رابطه با اخراج يا عدم  -٣

 اخراج کارگری تصميم خواهد گرفت

 سان با همه کارگران طبق روال قبلی بصورت دو ماههتمديد قرارداد يک -۴

  نفر از کارگران که بدنبال سرکوب اعتصاب از طرف کارفرما به آنان ابالغ شده بود۴عدم اخراج  -۵

الزم به ذکر است که کارفرما قبال از دريافت وثيقه دو ميليونی برای تضمين عدم اعتراض کارگران عقب نشينی 

 .کرده بود

  .ت کارفرما حاضر به پذيرش بازگشت به کار بهزاد سهرابی نشدطی اين مذاکرا

ما فعالين کارگری در سايت شورا دست يکايک کارگران پرريس را ميفشاريم و اين پيروزی را صميمانه به همه 

  .آنان تبريک ميگوئيم

ود ميدانيم و از عموم ما وظيفه خ.  در عين حال ما اعتقاد داريم که بهزاد سهرابی بايد بر سر کار خود باز گردد

نبايد . کارگران و تشکلهای کارگری نيز ميخواهيم که به تالشهای خود برای بازگشت بکار بهزاد سهرابی ادامه دهند

اجازه داد که کارگران فعال در کارخانجات اخراج شوند، مبارزه کارگران برای دستيابی به حقوق انسانيشان حق 

  . تی بر سرکار خود باز گرددمسلم آنهاست و بهزاد سهرابی بايس

  

  زنده باد همبستگی کارگری

  ٨/۶/١٣٨۵سايت شورا 


