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    کارخانه پرريس از اعتصاب کارگران

  تا رسيدن به خواسته هايشان حمايت ميکنيم
  

 
جماه هشتاد و پنريتسی يکم                                                                                                    

 
   
 

. در اعتصاب بسر ميبرند) ٣٠/۵/١٣٨۵( تا کنون٢٨/۵/١٣٨۵کارگران کارخانه پرريس در سنندج از صبح روز 

اين اعتصاب در اعتراض به شرايط کارفرمای کارخانه پرريس برای تمديد قرارداد کارگران اين کارخانه آغاز شده 

کارگران از نظر مدت قراردادهايشان  به سه  ،طبق شرايط کارفرما برای تمديد قرار داد کارگران اين کارخانه. است

مدت قرارداد يک  دسته از آنان يکسال، تعدادی ديگر سه ماه و بخشی نيز يک ماه تعيين شده . دسته تقسيم شده اند

تقسيم بندی کارفرما برای مدت قرارداد بر اساس سر به راه بودن کارگران و عدم اعتراض آنان به شرايط . است

 بر اين اساس يکی از کارگران کارخانه به نام بهزاد سهرابی که از کارگران معترض اين . شده استکارشان تنظيم

کارخانه ميباشد طی روزهای آينده به دنبال تمام شدن مدت قراردادش اخراج خواهد شد و مابقی کارگران نيز به 

ن خواسته های کارفرما مبنی بر عدم شرطی مشغول بکار خواهند گرديد که يک وثيقه دو ميليون تومانی برای تضمي

  .اعتراض به شرايط کار در اختيار کارفرما قرار دهند

  

شرايط فوق و گرفتن وثيقه از کارگران برای ادامه کارشان، سازماندهی يک بردگی بی چون و چرا از طرف 

دارد آنان را اعتراض به شرايط مشقت بار کار، حق مسلم کارگران است و هيچ کارفرمايی حق ن. کارفرماست

 . اخراج و يا با گرفتن وثيقه کارگران را وادار به تمکين نمايد

  

  کارگران، همسرنوشتان
  

اگر جلوی اينگونه قرارداد برده وار گرفته نشود همچون قراردادهای موقت به يک روش در استخدام کارگران در 

 کارگران کارخانه پرريس در اعتراض به تا دير نشده بايد متحدانه  از اعتصاب. سرتاسر ايران تبديل خواهد شد

اگر امروز کارفرمای کارخانه پرريس اين شرايط را به کارگران تحميل . شرايط برده وار تمديد قرارداد حمايت کرد

  .نمايد، بی ترديد فردا کارفرمايان ما نيز در جاهای ديگر، اين شرايط را به ما تحميل خواهند کرد

  



  

  

 ضمن حمايت از اعتصاب کارگران کارخانه پرريس، خواهان لغو فوری شرايط فوق ما امضا کنندگان اين بيانيه

برای تمديد قرارداد کارگران اين کارخانه و عدم اخراج بهزاد سهرابی هستيم و از همه کارگران در سرتاسر ايران 

  . کنندميخواهيم تا متحدانه از اعتصاب کارگران کارخانه پرريس در رسيدن به خواسته هايشان حمايت

  

  

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  کارگران نساجی کردستان

  جمعی از کارگران اخراجی ايران خودرو

  کارگران شاهو

  کارگران آلومين

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 کميته اول مه سنندج
  فعالين کارگری در سايت شورا

٣٠/۵/١٣٨۵  
  

 


