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د کرد در مقابل اداره کار تجمع خواهنزي فردا نسيکارگران پرر  

 
١٣٨٧م شهريورچهار بيستشنبه يک                                              ن آزاد کارگراهياتحاد   

  
ر سنندج و فرش غرب بافت در مقابل اداره کاسي امروز کارگران پررتجمع  

 
 صبح کارگران کارخانه ٣٠/٨ از ٢٤/٦/١٣٨٧ مورخه امروز

مقابل درگريکارگران فرش غرب بافت دوشادوش همد وسيپرر

.اداره کار سنندج دست به تجمع زدند   

دست  را دريیپالکاردها  تجمع کارگران هر دو کارخانه نيادر

. خود شدندی به خواست هایدگيداشتند و خواهان رس   

اعتراض به عدم پرداخت سه دراست روز١١ سي پررکارگران

  برند ویماعتصاب بسردر )ماهوريباشهر( شانيدستمزدهاماه از

 شانياو کارفرما به خواست ه اداره کار عدم توجهليبه دلامروز

.دست به تجمع زدند   

 را به کارگران فرش غرب بافت ارائه کرد که بر اساس  آن در قبال اخراج صي تشخئتيحکم ه اداره کارنيهمچنامروز

. ماه سنوات در نظر گرفته شده است٢ هر سال سابقه کار ی کارگران به هر کدام از آنان به ازایتمام   

.  استدهي صادره را حاصل توافق کارگر و کارفرما نامی آشکار با کارفرکا، رای تبانکيدر حکم، اداره کارنيادر

اعالم نمودند قاطعانه رد کردند و صادره را ی مسئله معترض شده و راني آشکار بشدت به ای تباننيکارگران با مشاهده ا

 حکم  خواست ما را در نظر ني ای کجام،ي مکتوب کرده و داده ایرا  صدوری را در صورت اخراج برامانيما خواستها

 نيادامه ادر.  شده استاس توافق کارگران و کارفرما صادراس حکم برني اديوشته ان)  اداره کاریعني(گرفته است که شما

 مسئله آنها را روز پنج ردبه آنان اعالم ک کارگران ی هاندهي با نمای تلفنی صحبتی مجلس طی هاندهي از نمایکيکشمکش 

. بازگشت به کار آنان تالش خواهد نمودی مطرح خواهد کرد و برای و استاندارعيشنبه در اداره صنا   

 ی تماس تلفنکي ی طسي پرریبا کارفرما کارگران آمدند وانيبه م اداره کارسي حراست و رئسي تجمع رئنيا درنيهمچن

 سيرکارگران پرادامه تالش نمودند و درخواهديکارفرما بابت اعتصاب کارگران خسارت ماعالم نمودند صحبت کردند و

.برگردندکارسراب خود را شکسته و براعتص   

 معترض شده و اعالم کردند دايپرداخت خسارت به کارفرما، شد بریمقابل اظهارات کارفرما مبن درسي کارگران پرراما

 وارد مانيما و خانواده ها بریري جبران ناپذیمعنو وی مادی و خسارتهادهي ما را باال کشی کارفرماست که دستمزدهانيا

. کردمي دستگاهها را روشن نخواهحساب  بهماني دستمزدهازيورده است و ما تا وارآ   

: خود نوشته بودندی پالکاردهای بر روسي تجمع کارگران پررنيادر   



 

 

 قيفقر عم - حق مسلم ماستی انسانیزندگ -تشکل حق مسلم ماست  - مي معوقه خود هستی خواهان پرداخت دستمزدهاما

. نوع خشونت استني و بدترنيتر   

در   را ري زی تجمع شرکت کرده بودند پالکاردهانيهمراه پدران خود در ا کارگران فرش غرب بافت که امروزفرزندان

.مي مدرسه بخرلي وسامي پول ندارم،ي رویما به مدرسه م - خواهند یپدران ما حق خودشان را م: دست داشتند   

 داشتند و تالش کردند یريچشمگ حضورسيکارگران فرش غرب بافت و پررز در تجمع امرویتي و امنی انتظامیروهاين

 شان را ی پالکاردهاگاهيمقاومت کرده و موفق شدند گاه و ب اما کارگران رنديدست نگ خود را دریتا کارگران پالکاردها

.باال ببرند   

 خالد نيماش دريیرا که به تنها هي اتحادی سخنگويی مالبي تالش کرد طیشخصماموران لباس   ازیکي  امروزنيهمچن

 یکي موفق شد دریو  منتقل کند اما ی و به نقطه نا معلومدي نشسته بود برباراني اراني آزاد اهي اتحادسي رئبي نایسوار

. خالص کندی ودست شده و خود را ازادهي پنيماشچهارراهها ازاز   

 خالد نيبودند بالفاصله اعتراض کردند و مامور مزبور ناچار شد ماش متوجه موضوع شده ري تاخیکه با کمزي نکارگران

. کارگران بدهدلي تحوزي را نی همراه وی را برگرداند و در ادامه با اعتراض و تالش کارگران گوشیسوار   

 در مقابل اداره کار زي گرفتند فردا نمي تصمی مجمعی با برگزار٣٠/١٣ساعت  تجمع درني اانيپا پس ازسي پررکارگران

.بزنند دست به تجمع   

 
٢٤/٦/٨٧ آزاد کارگران هياتحاد  

www.ettehadeh.com 
k.ekhraji@gmail.com :ليميا   

٠٢١٤٤۵١٤٧٩۵: فاکس  
 

ت و فرش غرب بافسي از تجمع امروز کارگران پرریريگزارش تصو   
 

 
 
 


