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  سرانجام پسسي پررکارگران

 د شدنروزي ماه کشمکش و مبارزه پ٦ از 
  نرگراد کاآزا هياتحاد   ١٣٨٧ اسفند ٢٢شنبه پنج                                                                       

  
 ني حل اختالف اداره کار سنندج به ائتي هی از راسي پرری کارفرماتي به شکای عدالت ادارواني پاسخ د٨٧ اسفند ماه ٢١امروز 

 حل اختالف ئتي هی کامل رادي و تائسي کارگران پرری موقت از قراردادهادي خود ضمن حذف قی در راواني دنيا. اداره ابالغ شد

 .  اعالم کرده استی صادره را قطعی و رای ملغزي حل اختالف را نی رافياداره کار سنندج، قرار موقت خود در مورد توق

 و کارفرما در همان دنديست از کار کش کارفرما دی از سوشاني ماه امسال بدنبال عدم پرداخت دستمزدهاوري شهر١٣ سي پررکارگران

 اداره کار صي تشخئتي کارگران اقدام به مقابله با آنان کرد و هابي حضور و غیساعت اول اعتراض کارگران با برداشتن کارتها

 .  کارگران دادني به اخراج ای عمال رافرما با کاری در همدستزيسنندج ن

 در مقابل اداره کار سنندج ی تجمعات اعتراضیرفرما تن ندادند و متحدانه اقدام به برپائ و اراده کای راني به اسي کارگران پرراما

 .  اداره شدندني اصي تشخئتي هی حل اختالف اداره کار سنندج خواهان رد رائتي به هی اعتراضميکردند و با تسل

 اداره ني در مقابل ايی با در دست داشتن پالکاردهازي حل اختالف اداره کار سنندج نئتي جلسه هی در روز برگزارسي پررکارگران

 .  مطالبات معوقه خود شدندی خواهان بازگشت بکار و پرداخت تمامگريدست به تجمع زدند و بار د

 کارگران شد، ني حل اختالف اداره کار سنندج به نفع ائتي در هی سر انجام به صدور راسي متحدانه و آگاهانه کارگران پررمبارزه

 موقت دي کارفرما، قی و پرداخت مطالبات معوقه آنان از سوسي بازگشت بکار کارگران پرری مزبور عالوه بر رای در راکهيربطو

 .  شدف آنان حذی از قرار دادهازين

 ئتي هی موقت رافي حکم توقافتي اقدام به درسي پرری صادره شده بود کارفرماسي که به اتفاق آرا به نفع کارگران پرری راني ابدنبال

 موجود تي از وضعسي بر خشم و انزجار کارگران پررشي از پشي مسئله بني عدالت کرد و اوانيحل اختالف اداره کار سنندج از د

 .  عدالت در تهران کردندواني در مقابل دی دوبار اقدام به تجمع اعتراضيی داشتن پالکاردهادست دامن زد  و آنان با در

 ني مبارزه ای در لحظه لحظه هاسي در طول شش ماه گذشته و از زمان شروع اعتراضات کارگران پرررانيران ا آزاد کارگهياتحاد

 و بر ی اتحاد و اتکا آنان به مجمع عموم،ی جسارت، آگاهوني  را مدسي امروز کارگران پرریروزيکارگران همدوش آنان بود و پ

 ی برگزارقيطر را به اتحاد ومتشکل شدن ازرانيعموم کارگران ا وکندي میابيرز اراني کارگران اد  آزاهيقدرت متشکل شان در اتحاد

 . فشاردي مراني آزاد کارگران اهي به اتحادوستني پی آنان را برای و دست تمامخواندي کار فرا مطيمح دریمجمع عموم

 ني اکيکاي کارگران، دست ني ایروزي پکي و ضمن تبرميکني آنان می و اتحاد و آگاهسي گرم خود را نثار کارگران پرری درودهاما

 . مي فشاری میدوستان را به گرم

 
ی کارگری باد همبستگزنده  
ی عموم باد جنبش مجمعزنده  

٨٧ اسفند ماه ٢١ راني آزاد کارگران اهياتحاد  
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