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  در کردستان امروزیکارگران نساج

د کردنی مجمع عموميیبه برپاکارخانه اقدام  محل   
                                             

   دوشنبه سی يکم تير هشتاد و هفت                                                                       اتحاديه آزاد کارگران ايران

                                                                          
محل کارخانه اقدام  صبح در٨يگيری مطالبات خود ساعت  کارگران نساجی کردستان برای پ٣١/٤/١٣٨٧مورخه امروز

ر کارخانه مجمع عمومی کارگران نساجی کردستان د امسال اين دومين بار است که . به برگزاری مجمع عمومی کردند

.برگزار ميکنند  

کار خود دستور نماينده هايشان را در و انتخاب  ه معوق  کارگران نساجی کردستان مسئله دستمزدهای ،امروز مجمع  در

. مجمع به تصويب رساندنداين گذاشتند و تالش برای دريافت دو ماه از دستمزدهای معوقه خود را در   

ور به اداره مذکرانماينده های منتخب خودسنندج مراجعه کرده و به اداره کارشاننماينده های انتخاب اين کارگران بعد از

ذيرفت تا اين نماينده ها  بطور موقت پبا اين حالبرسميت شناسی اين نمايندگان پرهيز کرد ازمعرفی کردند اما اداره کار

قاتی با مدير کل اين اداره برای آزاد کردن وامی که به مال طی   و رفته سنندج  ان به اداره دارايی طرف کارگر فردا از

 جی کردستان دستمزدهای عقب افتادهاين طريق کارگران نسا  از  بنمايند تا تالشاست  نساجی کردستان اختصاص يافته 

منتخب اداره کار نماينده های  کردستان اعالم کرده اند چه  الزم به يادآوری است کارگران نساجی . کنندخود را دريافت 

 کرد را نماينده های خود تلقی خواهند مجمع عمومی شان درمنتخبين  چه برسميت نشناسد آنان شان را برسميت بشناسد و

.و در اين رابطه به هيچگونه عقب نشينی تن نخواهند داد  

انتخاب شدند به  اصلی  به عنوان نماينده های  نساجی کردستان  کارگران  مجمع عمومی دراسامی نمايندگانی که امروز

   صديق سبحانی-٤   فردين سعادت-٣   احمد قمری-٢   فرشيد بهشتی زاده-١:  آقايان نمايندگان اصلی :شرح زير است

  کوروش شيرزاده -٢ هادی رمضانی -١: اسامی نمايندگان علی البدل عبارتند از  محمد مالئی -۵

گران نساجی کردستان را صميمانه به تمامی اين دوستان اتحاديه آزاد کارگران ايران برگزاری مجمع عمومی توسط کار

تبريک ميگويد و از کارگران ساير مراکز کارگری نيز ميخواهد برای رسيدن به مطالبات خود اقدام به برگزاری مجمع 

ن ما تکيه بر آ محل کار و آن نقطه اتکايی است که با ها ظرف متحد کننده ما کارگران درمجمع عمومی تن .عمومی بکنند

.کارگران قادر هستيم حرفمان را يکی کرده  و يکپارچه و متحد به دفاع از حقوق انسانی خود بپردازيم  

 
 زنده باد جنبش مجمع عمومی
 زنده باد همبستگی کارگری
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