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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

   معوقهی پرداخت دستمزدهارشيپذ و اعتراض کارگران کارخانه سما
  

   م آذرماه هشتاد و ششهن بيست                                                                                        ی سراسرهياتحاد
 

 

یبا اعتراض کارگران کارخانه سما، کارفرما  

  شدن معوقه کارگرای پرداخت دستمزدهارشي مجبور به پذ کارخانهنيا 
 

 و طبق قرار تي وضعني نکرده اند در اعتراض به اافتي خود را دریدستمزدها کارخانه سما که چهار ماه ازکارگران

  اداره کار به ی نامه ایط  یفرماندار  و قروه مراجعه کردند  یفرماندار به  ، ٢٧/٩/٨٦سه شنبه مورخه   روز یقبل

 در سي رئنکهيبا بهانه ا اداره کارني نامه مسئولنيا  رغميعل کارگران شد اما نيبه مشکالت ا  ی فوریدگيرس  خواهان

کردند   مراجعهیبه فرماندار کارگران مجدداتي وضعني آمدن اشيبا پ. دواندن کارگران کردندسر دری سعستياداره ن

 نارگرا کني به مشکالت ایدگي رسی برایگري نامه  دی فرماندارگري شدند و بار دی آنان وارد فرمانداری هاندهيو نما

 در محل حاضر زي نیتي امنیروهاي ن،ی کارگران در مقابل فرماندارني اثنا و با تجمع انيادر. به اداره کار قروه نوشت

 عازمگريدسپس کارگران بار.  کردندمياظهارات کارگران تنظ را ازی با کارگران صورت جلسه ايی گفتگویطو شدند

جلسه برگزار دری کارفرما، سعندهيکارخانه به عنوان نماريمدقروه با احضارکارمعاون اداره  بارنيشدند و ا اداره کار

 نفر کارگران ٤٠مذاکره همه هم کارگران اعالم کردند که در ها وندهي کارگران کرد اما هم نماندگانينمااز با دو نفریا

.ديگردارگران برگزار کههم مذاکره با حضوربي ترتنيبه ا حضور داشته باشند وديآنجا باحاضر در  

  و ١/١٠/٨٦شنبه مورخه ماه کارگران را روزوريشد کارفرما دستمزد شهر جلسه بعمل آمد قرارنيا که دریتوافقرويپ

 بدهد که در صورت شروع ی و تعهد کتبدي ماه پرداخت نمای از حقوق معوقه کارگران را روز پانزده دگريسه ماه د

. باز گرداندشانيران را بر سر کارهابکار کارخانه، بالفاصله کارگ  

 کارفرما و عدم پرداخت ی کردند که در صورت بدقولدي نکته تاکني بر اني مذاکره همچننيا کارخانه سما درکارگران

 یريگي پ یکردستان برا  یاستاندار قروه و  یمقابل فرماندار  ماه، آنان دریپانزده د  شان دری مانده دستمزدهایباق

.مطالبات خود دست به تجمع خواهند زد  

آن  را که دری روزنامه ا،ی خود به اداره کار و فرماندارتي است که کارگران کارخانه سما در شکای آورادي به الزم

 هي کارخانه سما، درج شده بود مطرح کرده و آنرا ضمیساخت دو هتل پنج ستاره در بانه و سنندج توسط کارفرماخبر

.ز کارفرما کرده بودند خود اتيشکا   

 مطالباتشان را یريگي پیمتحدانه کارگران کارخانه سما برااقدام قاطعانه وکاري و بی کارگران اخراجی سراسرهياتحاد

خود بصورت متحدانه  یخواسته هاطرح با اعتقاد راسخ دارد که عموم کارگران، تنها  وديگوي مکي دوستان تبرنيبه ا

.ابندي خود دست ی به خواسته هافي در آن، قادرند بدون تخفندگانشاني  و انتخاب نمایعموم در مجمع یري گميو تصم  
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٢٩/٩/١٣٨٦ کاري و بی کارگران اخراجی سراسرهياتحاد  

www.ettehade.com 

k.ekhraji@gmail.com 

ی انجام برخلي به دلکاري و بی کارگران اخراجی سراسرهي اتحادتيسا  

. باشدی ملي تعطی رابطه، تا اطالع ثانوني در ای آمدن مشکالتشي و پراتيي تغ  


