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تدش خرم تو صنعشرکت کشت   ونوايرم در منطقه دريسد آزاد بن :گزارشاتی از  
 

١٣٨٧دی م هنشنبه دو                                                                                     کمکی برای هماهنگۀتيکم  
        

 گزارشی از سد آزاد بنيدر در منطقه مريوان

 نفر کارگر در اين ۵٣٠در حال حاضر حدود . پبمانکار پروژه سد بنيدر می باشد"  استرا توس " شرکت بين المللی 

 ما است که حقوق کارگران ۴کار فرمای اين شرکت بيش از . به کار می باشندشرکت در قسمت های مختلف مشغول 

 نفر از کارگران را اخراج و تعدادی ديگراز ۶٠را پرداخت نکرده و از تاريخ اول آذر ماه تا اول دی ماه بيش از 

  .کارگران را تهديد به اخراج  نموده است 

 گزارشی از شرکت کشت و صنعت خرم دشت

 راه ١٣٨٧ دهگالن واقع است، در مرداد ماه سال ٢شهرک صنعتی شماره  که درشرکت کشت و صنعت خرم دشت 

 نفر ١٤٠تعداد کارگران اين شرکت که بيشتر آنان جوانان تحصيل کرده و دانشگاهی هستند، به .  اندازی شده است

. اين کارگران روز مزد و با بيمه قرار دادی ميباشند.  نفر از آنها اخراج شده اند١٠٠ول دو ماه گذشته در ط. رسد می

کارگران اخراجی چهار ماه است که حقوق نگرفته اند و برای اعتراض به اداره کار مراجعه نموده و هيچ جوابی 

 . دريافت نکرده اند

 پيگيری مرتب و مداوم کارگران، اداره کار شفاها به آنان اطالع داده ، به دنبالیته هماهنگيده به کميطبق اخبار رس

 ."قانون دست خود سرمايه دار است و کاری از دست ما بر نميايد، شماها برويد و از گرسنگی بميريد"است که 

ت و قصد الزم به ذکر است که مدير کارخانه از ترس اعتراض کارگران مدتی است که به کارخانه مراجعه ننموده اس

که به فرود  م گرفتنديوقتی که کارگران متوجه اين قضيه شدند همگی جمع شده و تصم. داشت که از سنندج خارج شود

 .گاه مراجعه و از خروج وی جلو گيری کنند

مسئولين شرکت خرمدشت کردستان که از تصميم کارگران با خبر شدند آنان را جمع کرده و قول دادند که تا روز 

 .های آنان را پيگيری کنند و با اين کار مانع رفتن کارگران به فرود گاه سنندج شدند  خواسته١٠/٨/٨٧يکشنبه 

و  ی خاتمیاست جمهورير مرتضی مجد رضايی معاون وزير نيرو در زمان  :صاحبان اين شرکت،گفتنی است که 

 .دشريک ديگرش اسالمی زاده معاون اسبق برنامه وبودجه استانداری کردستان هستن
  

یکميته ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگر  
٨/١٠/١٣٨٧  

www.komitteyehamahangi.com 
komite.hamahangi@gmail.com 


