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مايه داران با اتکا بهاتحاد سر   

!های پليسی در اخراج و سرکوب کارگران سنندج نيرو  

 
   ١٣٨٧مرداد م شششنبه يک                                                                )منطقه غرب( ک کمی برای هماهنگتهيکم

                                                                
، شرکت ريسندگی پيروز باف ، کارگران شرکتهای نساجی شين بافتمتن ذيل مربوط به  گزارش ارسالی تعدای از

 فرش نقشين و نيرو رخش سنندج می باشد که  به آدرس  کميته ، شرکت غرب بافت،نساجی کردستان، ريس سنندجپر

.است  جهت انعکاس ارسال شده،هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری  

 
!يروی های پليسی در اخراج و سرکوب کارگران سنندجاتحاد سر مايه داران با اتکا به ن  

 
 و برنامه ريزی شده جهت سرکوب  مشترک طرحی در سنندج  در ان و صاحبان سرمايه روزهای اخير، کارفرمايدر

.اعتراضات کارگری، با هم دست به اخراج کارگران زده اند  

برای مرعوب کردن کارگران" باف پيروز-شين بافت  "کارفرمای شرکت های نساجی  رث امينی در اين راستا، کيوم  

 و مطالبات خود، به اداره اطالعات   و جلوگيری از اعتراضات و مبارزات کارگران برای خواست لين کارگری و فعا

. شکايت کرده استسنندج رفته و از ابوبکر فطنی کارگر آن شرکت  و نيز تعدادی ديگر از فعالين کارگری  

های ضد  مشاوره طی جلسات وپرريس سنندج و شرکت ريسندگی  در  با حضور کيومرث امينی است که   به ذکر الزم

طه با شيوه خورد با فرمای  اين شرکت امير اسفند ياری و مدير داخلی ان محسن ياراحمدی در رابميد و کار کارگری با

زاد زند سليمی يکی از فرآقای  جلسه  بدنبال اين . ده اندرسي ه توافقاتی  ب کارگری در شرکت پرريس سنندج اعتراضات 

آرش عزتی از کارگران اين کارخانه به اسامی  ديگر نفر۶طی روزهای بعد در. ران شرکت پرريس، اخراج ميشودکارگ

گرفته بيخ قرارتوه وورد جريممقريشی و ساالر سليمانپور هادی رحيمی، اقبال محمدی، ساالرامينی، حسين صفری نژاد،

.و مبالغی از حقوقی را که هنوز دريافت نکرده اند به عنوان جريمه از فيش حقوقی نامبرده گان کسر شده است  

را منعقد امير اسفندياری کارفرمای شرکت پرريس، با اتکاء به قوانين موجود همچنان قراردادهای يک ماهه با کارگران 

 استثمار ريس برایچنين کارفرمای شرکت پرهم.  ميکنديا اخراجرا جريمه و  موجودکارگران معترض به شرايط وکرده

، بهمزايا ساير و  بيمه که بدون پرداخت دستمزد قانونی،   کرده استکارگران زن  به استخدام ، شروعنيروی کاربيشتر  

 اخراج خانم ميترا آخرين مورد،.ميکند اخراج ، آنها راینه مزايائداخت هيچگوپراه آنان را استخدام و بعدا بدون م٢مدت 

.  ميباشد٣١/٠۴/٨٧ميرکی در مورخه   

برای اينکه فشار بيشتری را به کارگران تحميل  سانی، امير اسفندياری در ادامه اين سياست های ضد کارگری و ضد ان

، به انحاء مختلفنقش داشته اند رااعتصابات گذشته شرکت پرريس ان معترض و بخصوص کارگرانی که درکند، کارگر
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.نمايد شغلی، آنها را وادار به ترک کار میاز جمله فشار روحی و جابجائی   

به اداره گان شکايت را که نامبرد  اخراج شده اند ٣١/۴/٨٧در تاريخ ين راستا طيب چتانی و فخرالدين زندکريمی در ا

.کار در مورد ابقاء به کار خود ارائه داده اند  

 ۵/۵/٨٧دنبال پی گيری کارگران شرکت غرب بافت و مراجعه به اداره کار جهت رسيدگی به پرونده خود در تاريخ به 

جمع کارگران حضور يافته و اعالم کرده است که تا ندج، اقبالپور يکی از مسئولين درسنو نيز تجمع در مقابل اداره کار

.يچ کدام از خواستهای آنها رسيدگی نخواهد شدند به هزمانی که کارگران با فعالين کارگری در ارتباط باش  

 و از پذيرش  کارگران اين شرکت را به رسميت نشناخته الزم به ذکر است که مديران نساجی کردستان  مجمع عمومی 

.کنند  مینمايندگان منتخب کارگران خود داری  

"  به حسابداری مراجعه نماينديه حسابجهت تسو"نيرو رخش نيز به کارگران اين شرکت اعالم کرده است که  شرکت 

حالی اين در. ی کارگران را اخراج کنندکارفرمايان اين شرکت نيز بدين شيوه ميخواهند که تحت عنوان ورشکستی، تمام

.است که کارگران اين شرکت حقوق خرداد و تير ماه خود را دريافت نکرده اند  

 کار نيز معرفی کرده و بيمه بيکاری   را به ان اين شرکتری کارگها، شرکت فرش نقشين تمام پی اين اخراج سازیدر

.ران خود را اخراج نموده است نفر از کارگ۵٠ ،فرمای شرکت آرتيال ارتوپد  

هرگونه کارگران بوده و، ارعاب و توهين به  اخراجخواهان پايان دادن به هر گونهدامه اين  گزارش آمده است که ما ادر

.محکوم ميکنيمشديدا  مراکز پليس و امنيتی را ران و فعالين کارگری بهی کارگشکايت و معرف  

؛کارگران  
مدافعان و حاميان آنان به اشکال مختلف و با استفاده از قوانين ضد کارگری که اطالع داريد صاحبان سرمايه و انطورهم

حمله به سفره خالی ما را حق طبيعی خود فرمايان اين رابطه کارکارگران زده و در عاب و اخراج ماار دست به ،موجود

.شوند میانه وارد عمل دانند و متحد می  

؛کارگران  
زنجيران، هم ديگر  وخودبرحق ، برای احقاق مطالبات زندگی خودوکاربرای دفاع از، مان مطالبات طبقاتیبرای دفاع از

مايه داران از خود دفاع صفوف سر مقابل از گذشته درر را متشکل نمائيم تا بتوانيم با قدرت و توانمندی بيشت خودناچاريم

.ئيمانم  

 
!زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کار گران   

 
)منطقه غرب( کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری   

 
۶/۵/٨٧  

 
 


