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  و تجمع کارگرانيیمايراهپ

ج در مقابل اداره کار سنندسي فرش غرب بافت و پرر  
ن آزاد کارگراهياتحاد                                            ١٣٨٧م مهر شنبه بيست  

      

بدنبال مجمع عمومی مشترک نماينده های کارگران فرش غرب 

  و اتحاذ تصميم در آن ١٧/٧/٨٧بافت و پرريس در مورخه 

صادره از سوی اداره کار آراء برای تشديد اعتراض متحدانه به 

 ٩ اين کارگران از ساعت تم مهر ماه شنبه بيسسنندج، امروز

  . ظهر در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند١٢صبح تا 

ه خانواده های ادر تجمع امروز، کارگران غرب بافت به همر

خود از چهار راه ادب به طرف اداره کار راهپيمايی کرده و در 

 اين کارگران و خانواده های. آنجا به کارگران پرريس پيوستند

دند و تا آخرين دقايق تجمع به اداره کار سنندج بدست گرفته بوآنها در طول مسير راهپيمايی پالکاردهايی در اعتراض 

  .پالکاردهای خود را در دست داشتند

و همچنين به سوی اداره کار هپيمايی آنان از چهار راه ادب راشرکت همسران کارگران فرش غرب بافت در تجمع و 

بيش از سطح شهرعمومی درفته بودند باعث شد تا توجه افکارکارگران بدست گراين وتی که امروز پالکاردهای متفا

  .محل تجمع شده بودامنيتی نيز درعث حضور بيشتر نيروهای انتظامی وباهمين امر.  جلب شودآنان ات به اعتراضپيش

به جز چند مورد پاک  همدردی ميکردند وران ابرازاغلب نيروهای انتظامی با کارگتجمع امروزاظهار کارگران دربنا بر

همچنين برخی از نيروهای امنيتی . کردن گوشيهای حاوی عکس های گرفته شده از تجمع، تنش خاصی پيش نيامد

اظهارات کارگران را در مورد تبانی اداره کار سنندج با کارفرمايان يادداشت ميکردند و سه نفر نيز از خبرنگاران صدا 

  .اين تجمع حضور پيدا کرده بودندزارش دری استان برای تهيه گو سيما

  :بدست گرفته بودند زيرعناوينبا پالکاردهايی راوخود پارچه نوشته تجمع امروزپرريس درغرب بافت و کارگران فرش

تعفا    تفعا، اس دی اس نندج  (اس ار س يس اداره ک امی کارفرما   -) رئ تالف ح ل اخ ت ح ت  هيئ نند  - س ار س امی  اداره ک ج ح

سلم ماست         - است   يانکارفرما دگی حق م شت، زن ارگران است         - کار، معي ا ک  - چه کسی جوابگوی تحصيل بچه های م

دالتاداره کار دالت ع ا ک -ع ا کارگرآي دارد،  آي دگی ن ست ارگر حق زن سان ني رارداد موقت-ان درن است ، ق - بردگی م

يم              ما حکم صادره غ    -کارگر اتحاد اتحاد   ا انحالل شرکتها در يک روز       -ير قانونی هيت حل اختالف را محکوم می کن  آي

  .... ما خواهان بازگشت به کار خود هستيم و-ممکن است

ه                يچ پاسخ روشنی ب ارگران ه ان در تجمع امروز اين ک تانداری                   آن ه اس ا را ب ار آنه امورين حراست اداره ک شد و م  داده ن
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ری خواست                  به همين د  . کردستان ارجاع دادند   رای پيگي انواده های خود ب ليل فردا کارگران فرش غرب بافت به همراه خ

ن                          هايشان به اين استانداری خواهند رفت و در صورت عدم پاسخگويی روشن به آنها و لغو احکام هيئت حل اختالف، اي

  .را تشديد خواهند کردکارگران به همراه کارگران پرريس و ساير کارگران عضو اتحاديه در سنندج اعتراضات خود 

شدت      رريس را ب ت و پ رش غرب باف ارگران ف ورد ک نندج در م ار س ران رای صادره اداره ک ارگران اي ه آزاد ک اتحادي

ه  بيش از پيش و  محکوم ميکند    تالش خواهد نمود همدوش اعضای خود در اين کارخانه ها بيشترين اعتراضات را بر علي

  .که در تبانی آشکار و عريان با کارفرمايان است، سازمان دهدآراء صادره از سوی اداره کار سنندج 

ا                    رده و            ١٨اداره کار سنندج بطور ظالمانه ای حقوق کارگران پرريس و فرش غرب بافت را ب ال ک ار پايم ابقه ک  سال س

شانده      اين کا،برای تامين منافع کارفرمايان و خوش خدمتی عنان گسيخته به آنان        ياه ن ه روز س از نظر  . است رگران را ب

ه         کارگران ب  نندج بايد پاسخگوی اين ستم خود بر      اداره کار س  و  رئيس  هيئت حل اختالف،    ما اشند و ما بنوبه خود در اتحادي

 .زاد کارگران ايران لحظه ای در اين مورد ساکت نخواهيم نشستآ
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