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 گزارشی از تجمع اعتراضی کارگران

   پرريس سنندج در مقابل ديوان عدالت اداری در تهران
١٣٨٧ ی دازدهم ي شنبهچهار                                                                            هماهنگی برای کمکۀکميت  

  
ر مقابل ديوان عدالت اداری در تهران تجمع کرده، و  دی ماه د١٠کارگران شرکت پرريس سنندج، روز سه شنبه 

 صبح تجمع کنند ليکن اين تجمع ٩قبلی قرار بود کارگران در ساعت طبق قرار. دگی به شکايت خود شدندخواهان رسي

  .از ساعت نه و نيم شروع شد

در اين نامه حکم به بازگشت تجمع کارگران به منظور پاسخ ديوان عدالت اداری به نامه ی اداره ی کار سنندج بود که 

پرداخت دستمزد تمامی  عدماعتراضات کارگران شرکت پرريس در نتيجه اخراج و . به کار کارگران داده شده بود

ران شرکت کارگ. شهريور ماه سال جاری شروع شده و همچنان ادامه داردعليق توسط کارفرما می باشد که ازدوران ت

 روز اعتراضات خود را ادامه داده و با دست زدن به تجمعات اعتراضی ۵٠مدت ماه به  شهريور١٣پرريس از روز 

در مقابل اداره کار سنندج و همچنين راهپيمايی در اين شهر، خواهان جلوگيری از اخراج و پرداخت دستمزد دوره ی 

. اند سر گرفتهپس از حدود سه ماه کارگران از روز سوم دی ماه مجددا اعتراضات خود را از. تعليق خود شدند

کارگران در اين روز در اعتراض به حکم توقيف رای حل اختالف اداره کار سنندج از سوی ديوان عدالت اداری در 

 دی ماه ۴کارگران در روز .  بعد از ظهر جوابی به آنان داده نشد٢اما تا ساعت . مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند

 ظهر به کارگران اعالم شد پاسخ اداره ی کار به ديوان ١٢ع کردند ولی ساعت مجددا در مقابل اداره کار سنندج تجم

اما کارگران دست از تجمع نکشيده و به اين گفته اعتماد . عدالت ارسال شده است و آنان بايد به تجمع خود پايان دهند

انستند در همان روز با کارگران تو. نکردند و با پيگيری های خود متوجه شدند نامه به تهران ارسال نشده است

هوشياری و پا فشردن بر خواست خود نامه را دريافت کرده و خود ارسال نمايند و روز تجمع در مقابل ديوان عدالت 

  .  دی ماه موکول شد١٠ دی ماه تعيين شده بود به روز ۴اداری که قبال 

ن شرکت پرريس يک موفقيت به حساب سوی کارگرا و پرداخت دستمزد دوران تعليق ازدريافت حکم بازگشت به کار

  .به دست آوردن خواست خود پيروز شونداولين مرحله درند ماه پيگيری درچها توانستند باالخره پس از و آنآمده

  . شرکت پرريس در حال حاضر پنجاه و هشت کارگر دارد که اکثريت آنان در اين اعتراضات فعاالنه شرکت دارند

دند کارفرمای اين شرکت قصد دارد با به کارگيری کارگران جديد کارخانه را از نو راه کارگران شرکت پرريس معتق

اندازی کند و هم اکنون نيز تعدادی کارگر را با قرارداد يک ماهه در اين کارخانه مشغول به کار کرده و تصميم به 

 - هشت ساله نيز ديده می شوند،- هفتها کارگرانی با سابقه ی که در ميان آن-يگزينی آنها با کارگران قديمی ترجا

کارگران همچنين معتقدند کارفرما که عوامل ذی نفوذ در برخی ادارات ذی ربط دارد، سعی دارد از اجرايی . دارد

شدن حکم بازگشت به کار کارگران که توسط اداره کار کارگران سنندج صادر شده، جلوگيری کند و از بازگشت به 

  . عمل آوردکار کارگران ممانعت به 
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هنوز به کارگران جواب قطعی داده نشده است و نمايندگان ) حدود ساعت يازده صبح(تا هنگام ارسال اين گزارش 

کارگران همچنان مشغول مذاکره می باشند و شماری از کارگران با پالکارد های تا شده در دست، بيرون از ديوان 

  .ن خود هستندعدالت اداری، در مقابل درب منتظر پاسخ نمايندگا

 نيز به مدت چند هفته در اعتراض و اعتصاب به سر می ٨۵گفتنی است کارگران شرکت پرريس در مرداد ماه سال 

بردند و در يکی از تجمعات اعتراضی، نيروی انتظامی به کارگران که همراه با خانواده هايشان در تجمع اعتراضی 

ک آور به سوی آن ها، به ضرب و شتم کارگران و همسران و بچه شرکت کرده بودند، يورش برده و با پرتاب گاز اش

  . زمان تا کنون مطالبات کارگران پرريس همچنان از سوی آنان پيگيری می شودبا اين حال از آن. ن پرداخته بودهايشا

 

 

  ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگرۀکميت
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