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 کارگران بازداشتی کوره پزخانه های اروميه آزاد شدند

ا دستمزدهشي افزایبارزه کارگران برا مشگاميکارگران کوره پزخانه ها پ  
 

نراي آزاد کارگران اهياتحاد   خرداد هشتاد وهفتم تشه بيست  
                                                                                                                           

اعتراض ششم خرداد ماه سالجاری دراروميه که ازکارگران نود کوره آجرپزی درازنفرهزاربدنبال اعتصاب حدود چهار

انتظامی با يورش به اين کوره پزخانه ها ماه نيروهای يگان ويژه وخرداد٢٤ت روزبه سطح پايين دستمزدها صورت گرف

پايان دادن به اعتصاب و توقف فعاليتهای فتن تعهد مبنی بررگپس ازگران اعتصابی را بازداشت کردند و کار از  نفر٢٦

.صنفی همه آنان را آزاد کردند  

 با هدف ايجاد رعب و حشت در ميان کارگران بطور مرتب در اين کوره روزهای قبل از اين بازداشتها نيرهای انتظامی

خرداد در مقابل ٢٤شب روز ارگران کوره های مختلف با همديگرارتباط کجوالن ميدادند و برای جلوگيری ازپزخانه ها 

.ها نگهبان مسلح گماردنده اين کوربرخی از  

در تعدادی از کوره ها کارگران را با زور وادار به کار کردند،  ه  خرداد ما٢٤ و ٢٣طرف ديگر اين نيروها در روز از

ه نيروهای انتظامی و همزمان جلسه ای نيز در اداره کار اروميه برای پايان دادن به اعتصاب تشکيل و اين اداره به همرا

اداره رئيس روابط کارال نيزقب.  يک ريال به دستمزدها اضافه نخواهد کردنمودهماهنگی با کارفرمايان اعالم در امنيتی و

.اعتصاب را تمام نکنيد ميدهم نيروهای انتظامی همه تان را جمع کننداروميه به کارگران گفته بود اگرکار  

  تمامی اين کارگران را زير روز اعتصاب٢٠بودند و ان به کارفرما بدهکاراين کارگرتعداد قابل توجهی ازسوی ديگراز

ميان آنان وحشت درايجاد رعب وای اروميه وبازداشت کارگران اعتصابی کوره پزخانه ه .شديد مالی قرار داده بودفشار

اعتصاب  مقاومت و روز بيست بودند که عليرغم  ل مهمی  عوامجمله از طرف ديگر،  ازآنان مالی شديد فقر سويی واز

هم اکنون فضای عمومی در کوره پزخانه های .کارهای خود بازگردندسرارگران، آنان را ناچار کرد تا بر اين ک متحدانه

.داده اند با شرايط روحی سختی تن بکار کارگران اين کوره هااروميه فضايی آکنده از تنفر از وضعيت موجود است و   

امنيتی را بر   ونيروهای انتظامیاروميه، کارفرمايان ودام سرکوبگرانه هماهنگ اداره کاراقاتحاديه آزاد کارگران ايران 

 هکارگران بويژ   تمامی  دستمزدهای افزايش خواهان  و  ميکند بشدت محکوم  ه های اروميه پزخان کارگران کوره عليه

 حاضر شرايط  در  اروميه  رگران کوره پزخانه هایچند اعتصاب کاهر .استکشورکارگران کوره پزخانه های سراسر

 اعتصاب گامپيششبسترکارگران کوره پزخانه های قرچک واين کارگران به همراه به موفقيت اين کارگران نشد اما منجر

لحظه برای عروج  بايد هرکهد نسبتا سراسری پايه گذاری کردنديک بعامسال سنتی را در وبرای افزايش دستمزدها شدند

ما در اتحاديه آزاد کارگران ايران تمام همت و توان خود را برای تحقق  .هر چه سازمانيافته تر آن  تالش و مبارزه کرد

.اين امر بکار خواهيم گرفت  

  k.ekhraji@gmail.com :ايميل                   ٢٨/٣/١٣٨٧کارگران ايران اتحاديه آزاد   www.ettehade.net :سايت
 ٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥: فاکس


