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  آنان به  کارگران شاهو، در صورت عدم توجه به خواسته های

  دن دست به راهپيمای خواهند زاستانداری کردستا خانواده هايشان به طرف همراه
  

 ماه هشتاد و پنجآبان تم هشست يب                                                                                          سايت شورا
 

  

بدنبال سر دواندن کارگران شاهو توسط اداره کل تامين اجتماعی سنندج و اداره کار در هفته گذشته، اين کارگران 

.  ديروز و امروز نيز در اداره کل تامين اجتماعی و اداره کار سنندج تجمع کرده و مطالبات خود را پيگيری نمودند

اين پيگيريها از طرف کارگران برای دريافت مدت پنج ماه از بيمه بيکاريشان، اداره کل تامين اجتماعی در نتيجه 

سنندج که قبال بدنبال دادن وعده و وعيد به کارگران شاهو بود، اينک به آنان اعالم نموده است، بيمه بيکاری شما از 

 تامين اجتماعی سنندج از پرداخت بيمه بيکاری  به اين ترتيب اداره کل . قابل پرداخت است١/٧/١٣٨۵تاريخ 

ماههای تير، مرداد و شهريور ماه  اين کارگران خودداری کرده و از طرفی کارفرما نيز از پرداخت دستمزد 

هر کدام از اين کارگران بين چهارصد الی يک ميليون تومان از . کارگران شاهو در اين ماهها امتناع می ورزد

کارفرما در طی دو روز گذشته اعالم نموده، حاضر است . ل تامين اجتماعی سنندج طلب دارندکارفرما و اداره ک

فعال به هر کدام يک از اين کارگران بابت مطالباتشان، يکصد هزار تومان پرداخت کند، از طرفی اداره کل تامين 

 روز ۴۵از بيمه بيکاری شما اجتماعی سنندج نيز به کارگران اعالم کرده است برای روشن شدن تکليف سه ماه 

 نفر است ماههاست که هيچگونه دستمزد و يا ۵٠اين در حاليست  که اين کارگران که تعداد آنان . وقت الزم است

در پی اين وضعيت و سر دواندن مداوم کارگران شاهو توسط اداره کل تامين . بيمه بيکاری دريافت نکرده اند

 صبح در محل کارخانه تجمع کرده و اگر تا اين ١٠الم نموده اند، فردا تا ساعت اجتماعی سنندج و کارفرما، آنان اع

ساعت اداره کل تامين اجتماعی سنندج و کارفرما مطالبات آنان را نپردازند به همراه خانواده هايشان به طرف 

 که در حالت کارگران شاهو مدت نزديک به دو سال است. استانداری کردستان دست به راهپيمايی خواهند زد

بالتکليفی بسر ميبرند، اين کارگران در طی دو سال گذشته برای دريافت مطالباتشان ناچارشده اند با قرض و بدهی، 

آنان پس از سالها توليد ثروت و در آستانه سن کهولت، با تنی خسته و . بارها تهران تا سنندج را زير پا بگذارند

خود و خانواده هايشان بايد هر روزه  از اين اداره به آن اداره پاس کاری رنجور، اينک در تقال برای زنده ماندن 

بايد به اين وضعيت ضد انسانی و مشقت بار، که امروزه کارگران شاهو و کل  طبقه کارگر ايران را در کام . شوند

 برای رسيدن به ما کارگران گرداننده سايت شورا به همت واالی کارگران شاهو .خود فرو برده است پايان داد

  . مطالباتشان درود ميفرستيم و خود را در کنار لحظه، لحظه ی  مبارزه آنان ميدانيم

  اهودرود بر کارگران ش
  زنده باد همبستگی کارگری

  ٢٨/٨/١٣٨۵سايت شورا 
 


