
  نفر از کارگران نساجی کردستان اخراج شدند22
 

 کارگران ، هم طبقه اي ها ؛
این اولین بار نیست و آخرین بار نیز نخواهد یود که نظام سرمایه داري دست به اخراج 

سازي جمعی و فردي ما کارگران می زنند، در قبال پایمال کردن حقوق اولیه خود ، که 
همانطور که در گذشته هم طبقه  اي .  ت بنشینیم حق داشتن کار می باشد نباید ساک

 نفر از کارگران نساجی کردستان اخراج ودر 22 و امروز دوباره  د هایمان را اخراج کردن
پس باید با اتحاد و همبستگی در فکر !!  ادامه این روند فردا نیز  نوبت تک تک ماست

  اخراج و هر گونه بی حقو ایجاد تشکل مستقل خود براي دفاع از حقوق مان باشیم واز
..قی با اتحاد و همبستگی جلو گیري کنیم   

* * * 
 نفر از کارگران قرار دادي نساجی کردستان اخراج شدند 22امروز یکم مهر ماه تعداد 

ضمن محکوم کردن این حرکت  خواستار بازگشت ) منطقه غرب ( ؛کمیته هماهنگی 
:این افراد عبارتند از .  می باشدفوري این عزیزان به سر  کار ها ي قبلی خود  

 -5 اسماعیل محمدي -4 شبنم افتخاري -3 محمد احمدي -2 جبار زند کریمی -1
 فرزاد صید -9 سید مسعود حسینی -8 اقبال صفري -7 زاهد امانی -6محمود ساعدي 

 -13هادي زندي نوا   -12 عبد السالم احمدي 11-- حبیب اهللا قوامی -10مرادي 
 -17امید اصالنی -16 خالد اهللا ویسی -15 ولی کریمی -14انی گلزار محمد احمدي ک

 حیدر -21 حیدر عبد الهی -20 محمد حبیبی -19 حمید احمدي -18اقبال کاظمی 
.عزیز رحیمی - 22محمدي   

.آنچه در ذیل می خوانید گزارش یکی از کارگران نساجی کردستان می باشد  
 گزارشی از شرکت نساجی کردستان

ید نساجی کردستان به نام کامیار عماري طی هماهنگی با استانداري مدیر جد
و اطالعات استان ) بیمه(کردستان ، ادره کار و امور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی 

اول   ( 1/7/1386کردستان دست به اخراج و بی کار کردن کارگران  زده و در مورخه
تمدید نکرده و هر یک را با نامه هاي جداگانه   نفر از کارگران را 22قرار داد ) مهر ماه 

در همان روز با توجه به اینکه نیر وهاي . براي تسویه حساب به قسمت اداري فرا خواند 
لباس شخصی را به کارخانه آورده بودند ، مدیر کارخانه کارگران اخراجی را یکی یکی 



یها ئی یاوه گو یانه براي انها به وسیله  انتظامات کارخانه به دفتر خود فرا خوانده با توج
توضیح میداد همه شما کارگران خوبی هستید و به این دلیل چون نیروي مازاد داشتیم 

تا بقیه کارگران بتوانند کار کنند و بی شرمانه !! شانس شما این بود تسویه حساب کنید 
به اضافه تا به ازاء هر سال سه ماه و نیم حقوق و مزایا . آنها را تهدید کرده است 

ششصد هزار تومان پاداش به شما ها می دهیم اگر نمی خواهید می توانید به ادراه  کار 
بروید و شکایت بکنید که به ازاي هر سال قانونآ یک ماه حقوق مزایا در یافت خواهید 

است که صاحبان ! قانون کار انقدر نسبت به پایمال کردن حقوق کارگران پیشرو. ( کرد 
در اینجا تبلیغات رئیس جمهوري !!) را از موارد قانون کار می ترسانندکار کارگران 

احمدي نژاد به فکر مان می رسد که چگونه پول نفت را به سفره خالی مردم خواهد 
!!!اورد   

مشکل ما ! سفره ما خالی بود و فقط یک سفره خالی داشتیم که آن را هم ربودند . 
حامیان جهل و سرمایه با ابزار و امکانات .ت کارگران نداشتن تشکل مستقل کارگري اس

اما  اگر . و نیروي پلیسی که در اختیار دارند ار اتحاد کارگران جلو گیري می کنند
کارگران بخواهند می توانند  جلو تمام این نابسامانیها و بی حقو قی ها ، بی عدالتی ها 

.تاه کننداجتماعی را بگیرند و دست استثمار گران و مفت خواران را کو  
تنها راه نجات ما اتحاد و همبستگی است ما  کارگران باید براي ایجاد یک تشکل 

.مستقل کارگري بکوشیم   
الزم به تذکر است که کارگران اخراج شده هر کدام بر  اثر شدت  کار و شرایط نامساعد 

می محیط کار دچار بیماري هاي خاص شده اند  که این امر وجدان هر انسان آگاه را 
،.!رنجاند  

 در ضمن مدت تمدید کارگران قراردادي را به ترتیب یک ماهه ، دو ماهه ، سه ماهه و 
شش ماهه بسته شده و قرار است تا آخر شش ماه دوم تمامی کارگران قراردادي را 

اخراج و بی کار کنند و اینگونه بستن قراردا د ها با فاصله زمانی مشخص به دلیل ایجاد 
. فاوتی و جلو گیري از اعتراض جمعی کارگران می باشدانشقاق و بی ت  

 
)منطقه غرب(کمیته هماهنگی براي ایجاد تشکل کارگري  
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