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در مقابل استانداری ارگران نساجی کردستانک  

تجمع خواهند زد در مقابل اداره کار و کارگران فرش غرب   
١٣٨٧ر يکشنبه هفدهم شهريو                                                                                    ن آزاد کارگراهياتحاد  

 
 کارگران نساجی کردستان فردا در مقابل استانداری و کارگران فرش غرب

 بافت در مقابل اداره کار دست به تجمع خواهند زد

 
 

جلسه دستان ورابطه با کارگران نساجی کراستانداری کردستان در کارگری درماه جلسه کميسيون شهريور١٧امروز

و بدون هيچ نتيجه ای پايانگران اخراجی فرش غرب بافت برگزارطه با کاررابسنندج در ره کاردااهيئت حل اختالف در  

.پذيرفت    

کارگران و کارفرما برگزار جلسه امروز کميسيون کارگری در استانداری کردستان که قرار بود با حضور نمايندگان 

نمايندهعت اول اين جلسه به يک سا دروشروع نمايندگان کارفرما با شرکت مسئولين استانداری وصبح ٩ساعت شود از  

. به جلسه فرا خوانده شدندآنانهای کارگران اجازه حضور در جلسه داده نشد و پس از يک ساعت     

بودند کارخانه  و لغو انحالل دريافت دستمزدهای معوقه خود در اين جلسه نماينده های کارگران از يک طرف خواهان 

 اما استانداری .م حاضر به راه اندازی توليد در کارخانه نساجی بودو از سوی ديگر کارفرما با شرط دريافت وا

يی کرد و به اين کردستان در اين جلسه  پرداخت وام به کارفرما را منوط به تصفيه حساب اين شرکت با وزارت دارا

 ين بحثها و نديدهااينده های کارگران بشدت به تکرارنمشد واحثات يک ماه گذشته همچنان تکرارمبترتيب مذاکرات و

ساعت  درکارگری  جلسه کميسيون  اعتراض آنان  پس از و نساجی کردستان معترض شده کارگران  سرنوشت  گرفتن   

.خاتمه يافت  ٢٠/١٤  

 نفر از آنان در ١٠٠حدود بالفاصله ، آنبا پايان گرفتن جلسه و اطالع کارگران نساجی کردستان از بی حاصل بودن 

جمع بدون پيش آمدن تنشی تا ساعت اين ت. مع زده و خواهان رسيدگی به وضعيت خود شدندمقابل استانداری دست به تج

  در مقابل١٨/٦/١٣٨٧فردا مورخه صبح  ٣٠/٨ساعت کردستان اعالم کردند ازادامه داشت و کارگران نساجی  ٣٠/١٩

.استانداری کردستان دست به تجمع خواهند زد    

ن نساجی کردستان با قول مساعد استانداری مبنی بر عدم تعطيلی کارخانه  هفته گذشته کارگرااستالزم به يادآوری 

نساجی کردستان و رسيدگی به مطالبات آنان، راهپيمايی و تجمعات خود را متوقف کردند و اعالم نمودند چنانچه امروز 

ز سر خواهند در جلسه کميسيون کارگری استانداری به خواست هايشان رسيدگی نشود تجمعات اعتراضی خود را ا

استانداری کردستان به کارگران قول داده بود به هر ترتيبی شده رئيس هيئت مديره شرکت سرمايه گذاری پارس . گرفت
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پوشان را به جلسه امروز خواهد آورد اما در جلسه امروز دو نفر از معاونين هيئت مديره پارس پوشان و قربانی مدير 

نماينده های آنان به نامهای آقايانسه نفر از  کارگران  سویمدير کارخانه و از کردستان به همراه عماری  نساجی عامل   

.خدری، خليل حسينی و احمد قمری شرکت کرده بودند    

الزم به يادآوری است کارخانه نساجی کردستان متعلق به بنياد مستضعفان است و بنياد مستضعفان کليه امور مربوط به 

خود مرکب از مقامات بنياد میپوشان که  به شرکت سرمايه گذاری پارس  مالکيت خود را  نساجی تحت  کارخانه های   

.باشد، سپرده است    

 جلسه هيئت حل اختالف برای رسيدگی به اخراج کارگران ١٥دج در ساعت در همين حال امروز در اداره کار سنن

در اين جلسه که با شرکت نماينده های کارگران و کارفرما برگزار شد کارفرما ابتدا . شرکت غرب بافت برگزار شد

پرداخت کند و است به هر يک از کارگران به ازای هر سال سابقه کار يکماه آخرين دستمزد آنان را اعالم کرد حاضر 

آنان را بر سر کار بر نگرداند که با مخالفت شديد کارگران از اين خواست خود صرف نظر کرد و اعالم نمود حاضر 

 نفر ديگر را به بيمه بيکاری متصل ١٠ نفر را با توجه به سابقه کار آنها بر سر کار بازگرداند و ١٠ کارگر ٢٠است از 

 نفر يک تن واحد هستيم و ٢٠ت شديد کارگران مواجه شدندد  و آنان اعالم کردند ما کند که اين خواست وی نيز با مخالف

همه ما خواهان بازگشت بکار می باشيم و به اداره کار اعالم نمودند حکم بازگشت بکاری را که قبال برايشان صادر 

ساعتدربدون نتيجه ای   و جلسه اجرای اين خواست کارگران طفره رفت از بياورد اما اداره کار اجرا در بهکرده است   

.پايان پذيرفت ١٩    

 کردند برای پيگيری کارگران در پايان جلسه اعالم. در اين جلسه نماينده استانداری کردستان نيز شرکت کرده بود

باتومميدهم آنجا شما را زير: آنان گفتمقابل استانداری دست به تجمع خواهند زد و نماينده استانداری به خواست خود در  

.  کارگران نيز اعالم کردند ما خواهيم آمد و شما اگر ميتوانيد ما را با باتوم له کنيد.  کنندله    

همزمان با شرکت نماينده های کارگران در اين جلسه کارگران اخراجی غرب بافت نيز در مقابل اداره کار با در دست 

  و مزايای خود  معوقهما دستمزدهای: پالکاردها نوشته بودندکارگران بر روی اين . داشتن پالکاردهايی تجمع کرده بودند

. ما کارگران گرسنه غرب بافت هستيم- ما خواهان بازگشت بکار هستيم-را ميخواهيم  

شرکت در تجمع کارگران نساجی کردستان و ان اخراجی غرب بافت پس از پايان جلسه هيئت حل اختالف برای رکارگ

ه مقابل استانداری کردستان رفتند اما با رسيدن آنان تجمع کارگران باستهای خود آنان و طرح خواعالم حمايت از 

خواهند اعالم کردند فردا در مقابل اداره کار سنندج تجمع  متفرق شده ویمقابل استاندارنساجی پايان گرفته بود و آنان در  

.خواهند پيوستان نساجی در مقابل استانداری کردستان رکرد و از آنجا نيز به تجمع کارگ  
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