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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

"نندجسشرکت گسترش سازه ماد "  ازیگزارش  
 

١٣٨٧م آبان  سوبيستشنبه پنج                                                          )منطقه غرب( مککميته هماهنگی برای ک  
  

هزار نفری سنندج هستند ١۵ که مشغول ساخت مجموعه ورزشی واستاديوم، "شرکت گسترش سازه ماد"کارگران 

کارفرمای اين شرکت سازمان تربيت بدنی می باشد . مزايای خود را دريافت ننموده اندحدود شش ماه است که حقوق و

قطه شهر سنندج نامبرده خود در بهترين ن. واگذارنموده است" هويدا وزيری"م که کار اجرای پروژه را به فردی به نا

ولی هروقت کارگران از حقوق معوقه خود حرفی را . ودرساختمانی مجلل با تمام امکانات مادی مشغول زندگی است

عاقبت کارگران دريافتند که مفت خوران  .ورد غيرانسانی می گويد پول ندارمبا چهره عبوس وبرخ به ميان می آورند 

  .ان نخواهند شداستثمارگر جز با زور تسليم خواسته های آن

اين تجمع تا نزديک ظهر . درداخل محوطه شرکت تجمع ودست از کار کشيد ند ٢١/٨/٨٧به همين منظور مورخه  

درنهايت وقتی کارگران با کارفرما وارد مذاکره شدند ، کارفرما آنان راتهديد کرده که بايد همه تسويه . طول کشيد

 نفر هستند ۵٠اين کارگران که .  حقوقی به آنها پرداخت نخواهد شد هيچ گونه حق و  در غير اينصورت حساب کنيد 

فقط به  )شش ماه(درطول اين مدت  .را سپری می کنند های شان روزگاربد مادی همرا به خانوادهشرايط بسياردر

 شود که اين حاميان سرمايه پرسيدهاخت شده است که بايد وجا دارد ازپرد!! هزارتومان٧٠دام از کارگران مبلغ هرک

 که عاملش چطور با اين همه فقروفالکت وگرانی ؟!! يک هفته فرزندان آنان را می کند  مبلغ ناچيز کفاف پول تو جيبی

، حق ندارد دی اين کره به دست او خلق می شودهستيد کارگرزحمت کشی که تمام نعمات ما شما حريسان پول وثروت

  .ا همراه خانواده اش به صبح رساندوبا شکم گرسنه شب ر. ؟ونبايد از ثمره رنج وتالش خود بهره گيرد

  .!متحد شويم. ؛ اتحاد وهمبستگی ما ضامن رسيدن به خواسته های برحقتان استکارگران

  . ارسال شده استیته هماهنگيت کمي سایبرا" سنندجگسترش سازه ماد"کارگران شرکتطرف يکی ازن گزارش ازيا

   

)منطقه غرب(يجاد تشکل های کارگری مک به اکميته هماهنگی برای ک  

٢٣/٨/٨٧  
http://www.komitteyehamahangi.com  

komite.hamahangi@gmail.com  


