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 شيفزاکارگران کارخانه شاهو در اعتراض به ا

   و فردا تجمع خواهندکرددندي ساعات کار دست از کار کش
ششماه هشتاد و مهرهم دجه                                                                                              اتحادسايت   

  
 ساعت استراحت کارگران در موقع شي به بهانه افزای بخشنامه ای کارخانه شاهو طري مد١۶/٧/١٣٨۶ مورخه در

 ی و. ساعت در روز کار کنند٩ بمدت دي پس باني منظور، از اني کارخانه اعالم کرد که به انيناهار، به کارگران ا

 لي دلني به همد،ي بکنیشتري ناهار استراحت بموقع  خواهميبه کارگران اعالم کرده است من شما را دوست دارم و م

 کارخانه  نيآگاه ا  و  اما کارگران متحد !؟!؟!قق گرددمتح امرني ا  تاکنمي شما اضافه می ساعت به ساعات کارکي

 ی براشتري و دوست داشتن استراحت بیخانه با ترفند دلسوز کارري امر نشده و اعالم کردند مدني ارشيحاضر به پذ

 مدت ساعت کار ني ساعت در روز، قصد دارد ا٩ بهانه با رساندن ساعات کار به نيکارگران در موقع ناهار و به ا

 صبح شروع ٨ساعت  سال است از٢۵ کارگران شاهو مدت  کهستي آوراديالزم به . اندازديکارخانه رسما جا برا در

. کنندي مدت صرف خوردن ناهار منيادرزي نقهي دق۴٠ و مدتکنندي مليرا تعطکارظهر بعد از۴ساعت درکرده وکارب

 دي کارگران باد،ياي کارخانه به اجرا در بتيري توسط مد٢١/٧/٨۶روز شنبه مورخه است ازکه قرار ديبخشنامه جددر

صرف خوردن زي ساعت نکيبمدت  کنند وليرا تعطکارز ظهر بعد ا٣٠/۴ساعت کرده و در صبح شروع بکار٣٠/٧

.ندينماناهار ب   

 ليکارخانه موفق به تحمري با مدی مذاکراتیروز گذشته طدو آنان درندگاني بخشنامه به کارگران، نماني ابالغ ابدنبال

 دهيکار کشدست ازامه فوق الذکراعتراض به بخشن امروز آنان درلي دلنيبه هم نشدند وی بخشنامه به ونيپس گرفتن ا

به کارخانه آمد، اما مذاکرات زين اداره کارندهي تجمع نماني ایپدر.  زدندتجمع کارخانه دست به یمقابل دفتر ادارو در

. ندادی اجهي کارخانه و کارگران نتري مد- ی وانيم  

 بسر برده و یفي است در بالتکلدهينان فرا رس آی کارخانه که موعد بازنشستگني نفر از کارگران ا٢۵ گري طرف داز

 دني رسرغمي اداره، علنيا شاهو به  کارخانه   ی سنندج به بهانه بده یاجتماع  نيتام. بازنشست شدن هستند خواهان 

 خود سرباز فيوظا  شدن، تاکنون از انجام بازنشست ی کارگران و در خواست مکرر آنان براني ایموعد بازنشستگ

. کارگران نداده استني ایشستگتن به بازنزده و  

 دهي آنان فرا رسی که موعد بازنشستگی شاهو اعالم کرده اند در اعتراض به عدم بازنشست کردن کارگرانکارگران

 صبح در ١٠ دست به تجمع خواهند زد و سپس در ساعت ی اجتماعني صبح در مقابل اداره تام٩است، فردا ساعت 

. ادامه خواهند دادودقابل اداره کار سنندج به تجمع خ ساعت کار در مشياعتراض به افزا   

 و اداره کار به اعتراضات آنان   کارخانهريچنانچه مد  اعالم کرده اند که ی و متحدانه اکپارچهي کارگران بطور نيا

ساعت سال گذشته ٢۵ نشناخته و طبق معمول تي بخشنامه را برسمني آنان ارند،يبخشنامه را پس نگ ننموده ویتوجه

 کارگران بطور نيا  امروزنيهمچن. خواهند کرد  لي تعطار  کاریشگيموعد همو در  آمده شانيسرکارهابر صبح   ٨
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 شاني کارخانه را بر کنار نکند آنان بر سر کارهاري کارخانه شاهو اعالم کردندکه چنانچه مدی به کارفرمایقاطعانه ا

.نخواهند شدحاضر   

 
راني سراسر اکارگران  

 
 قرار روزي ما، تا دکپارچهي عدم مقاومت ني دولت و همچنی هاتي گذشته با استفاده از حمای سالهای طانياکارفرم

 لي امضا تبددي موقت سفی موقت را به قرارداد های قرار دادهاني کردند و در ادامه، الي موقت را بر ما تحمیدادها

ی سفته هاافتيکارگران، موفق  به در  بر ما  خود لخواه د طيمطلق شرا  لي تحمی جاها در راستایو در برخ نموده   

ندي به سود بنمالي تبدزي ما را نی رمق هاني ساعات کار، آخرشي افزاخواهندباي از ما شدند و امروز میونيليم     

 استي ساعات کار را در کارخانه شاهو، در تداوم سشي بخش نامه افزاکار،ي و بی کارگران اخراجی سراسرهياتحاد

 کارگران شاهو در یستادگي اتحاد  و ا،ی کرده و به آگاهیابي بر کارگران ارزی هر چه برده وارترطيرا شليتحم

 دست ی در صف مقدم مبارزه ما کارگران برااستکارگران شاهو ساله.  فرستدی کارفرما درود میمقابل ترفند ها

اگر امروز ساعات کار در کارخانه شاهو . د ها هستنتي حمانيشتري بستهي مان قرار دارند و شای به حقوق انسانیابي

 شي دست به افزااني کارفرمازي شده و فردا در محل کار ما نلي تبدهي روکي امر به ني ادي تردی کند، بداي پشيافزا

 شي از افزایري جلوگی  از مبارزه کارگران شاهو برای بطور متحدانه و قاطعانه اديبا.  ساعات کار خواهند زد

یروزيکارگران شاهو، پ  یروزي نمود، پینيرا وادار به عقب نش  کارخانه ني ای کرد و کارفرماتياساعات کار حم  

.همه ما کارگران است   

 
  باد کارگران شاهوزنده

ی کارگری باد همبستگزنده  

کاري و بی کارگران اخراجی سراسرهياتحاد  

 ١٨/٧/١٣٨۶  

www.ettehade.com 

k.ekhraji@gmail.com 

 
 

 

  
  

 


