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نساجی کردستان ی کارگرانضزارشی از اقدامات اعتراگ  

 
   ١٣٨٧مرداد م هفتشنبه دو                                                                                  نراي آزاد کارگران اهياتحاد

                                                                
پس از برگزاریدر اقدامی اعتراضی دست از کار کشيده و کارگران نساجی کردستان   

فرما از کارخانه شدندمجمع عمومی مانع خروج کار  

 
 صبح دست از کار کشيده و اقدام به برگزاری مجمع عمومی ٧جی کرستان از ساعت هفتم مرداد ماه کارگران نساامروز

 ادامه داشت کارگران پس از شنيدن گزارش نماينده های منتخب خود در زمينه ٣٠/١١در اين مجمع که تا ساعت . کردند

سپس از کارگران دادند وان، اين مسئله را مورد برسی قرارعقب افتاده شگيری دستمزدهای اقدامات انجام گرفته برای پي

.داوطلب برای عضويت در شورای کارخانه ثبت نام بعمل آوردند  

شرکت نماينده امنيتی سياسی استانداری، استانداری کردستان بامومی کارگران، کميسيون کارگری درهمزمان با مجمع ع

رکت نساجی کردستان بعالوه ار، رئيس اداره کار، رئيس صنايع و معادن کردستان، مدير عامل و نماينده شمعاون استاند

برای   اجازه داده شد مای نساجی کردستانکارفر به  اين کميسيون  در. شده بود کارخانه تشکيل   اين  نکارگرا يکی از

 ارگران نساجیاست ک  به يادآوری  الزم. ساندپرداخت بدهی های خود دفتر مرکزی اين شرکت در تهران را بفروش بر

د اما استانداری نبه استانداری معرفی کنکارگری کميسيون برای شرکت درنماينده ای رامجمع امروزبود درکرستان قرار

مورد اعتراض کارگران قرار  کردستان خود راسا يکی از کارگران اين کارخانه را به اين کميسيون دعوت کرده بود که 

کارگری استانداری  کارگران اين کارخانه خواهان شرکت فرشيد بهشتی زاده به عنوان نماينده خود در کميسيون . فتگر

.کردستان بودند  

قرار قبلی بنا بربه کارخانه آمد و  کارفرمای نساجی کردستان استانداری،يان کميسيون کارگری درپاپس ازاز سوی ديگر

. پرداخت کند شرکت نمود و اظهار داشت پولی ندارد تا به کارگران آنان و تصميم کارگران در مجمع عمومی  

 مقابل درب در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان  در بدنبال اظهارات کارفرما و پايان مجمع عمومی، کارگران 

 کارگران ،در اين اقدام اعتراضی. ورودی کارخانه تجمع کرده و مانع ورود و خروج ماشينها و مسئولين کارخانه شدند

وی از کارخانه  و بمدت نيم ساعت از خروج  بود دراز کشيده  در مقابل ماشين کارفرما که در حال خروج از کارخانه 

.جلوگيری کردند  

اعتراض کارگران شاغل در کارخانه عالوه بر کارگران ايران دريافت کرده است زادآ اتحاديه گزارشات ديگری کهبربنا

 موفق ، از کارشان اخراج شده بودندگذشته  نفر از کارگران اخراجی اين کارخانه که طی سالهای ٧٠نساجی کردستان، 

 جاين کارگران پس از اخرا.  دريافت نمايندشده اند از دادگاه اجرای احکام، حکمی مبنی بر دريافت خسارت از کارفرما

از کارخانه به دليل آسيبهای جسمانی که در طول دوره کار خود در کارخانه نساجی ديده بودند از کارفرما شکايت کرده 
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مفتوح در دادگاه از کارفرما نيز  کارگر اخراجی اين کارخانه ١٣٠ پرونده شکايت ، نفر٧٠همچنين عالوه بر اين . بودند

دريافت خسارت از   ديده اند خواهان   بدليل آسيبهای جسمانی که در زمان کار در کارخانه نساجی کردستاند آنانست و ا

.کارفرما هستند  

اری ميکند که کارفرمای کارخانه کارفرمای نساجی کردستان در حالی از پرداخت دستمزد کارگران اين کارخانه خودد 

رگران اين کارخانه را پرداخت نکرده و طی هفته های گذشته سه تن از کارگران ماه است دستمزد کامدت دوريس نيز پر

.را اخراج و شش نفر را جريمه کرده است  

س از عموم اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن حمايت از اعتراضات کارگران نساجی کردستان و شرکت ريسندگی پرري

حدانه اقدامی متدرخود را دوشادوش هم پيش برده وتا اعتراضات اين کارخانه ها دعوت ميکند کارگران و اعضا خود در

.شوندخود  اخراجی همکاران و بازگشت به کار خواهان دريافت دستمزدهای معوقه  

 

ینده باد جنبش مجمع عمومز   

یارگرک ی باد همبستگزنده  

۵/١٣٨٧ /٧اتحاديه آزاد کارگران ايران   
k.ekhraji@gmail.com   :ايميل 

٠٢١٤٤۵١٤٧٩۵ :فاکس  

 
 

 


