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 دواند ی سنندج کارگران شاهو را سر مین اجتماعياداره کل تام
 

 
 ماه هشتاد و پنجآبان پنجم ست يب                                                                                     خبرگزاری هما

 
  

 کارگران یکاريمه بي سنندج نسبت به پرداخت بین اجتماعي مناسب از طرف اداره کل تامیي عدم پاسخگویدر پ

  .  سنندج دست به تجمع زدندین اجتماعي مقابل اداره کل تامن کارگران دري نفر از ا۵٠روز يشاهو، د

 با آنان اعالم نمود که در حال ی مذاکراتیان کارگران حاضر شده و طين اداره در مير کل اين تجمع مديبدنبال  ا

افت ي دراما کارگران خواهان. دي پرداخت نشده کارگران را پرداخت نمایکاريمه بيتواند دو ماه از پنج ماه بيحاضر م

رفت و آنان يان پذي  پایجه ايدن به نتيب تجمع کارگران بدون رسين ترتي خود شدند و بدیکاريمه بيهمه پنج ماه ب

  .  ز دست به تجمع خواهند زدي خود امروز نی خواسته یريگي پیروز اعالم نمودند برايد

نندج مجددا دست به تجمع زده و  سین اجتماعي صبح در مقابل اداره کل تام٨امروز کارگران شاهو از ساعت 

افت ي سنندج درین اجتماعي از اداره کل تام١٣ که امروز ساعت ی خود شدند، اما پاسخیکاريمه بيافت بيخواهان در

  . ديد به اداره کار سنندج رجوع کنيشود و باين بود که مسئله شما مربوط به ما نميکردند ا

.  به اداره کار سنندج رفته و در آنجا به تجمع خود ادامه دادند١٣ن پاسخ در ساعت يافت ايکارگران شاهو با در

  .م دادي با تهران به کارگران شاهو اعالم کردند که روز شنبه به شما پاسخ خواهیي تماسهایز طين اداره نين ايمسئول

هاست از پرداخت  سنندج همانطور که مدتین اجتماعينست که اداره کل تاميان قابل توجه است،  اين مي که در ایامر

 به یدگي رسیاست سر دواندن کارگران شاهو را به جاي کارگران شاهو طفره رفته است ، همچنان سیکاريمه بيب

روز به کارگران شاهو اعالم کرده اند که دو ماه از پنج ين اداره دين ايمسئول. کندين کارگران دنبال مي ایحقوق قانون

ند و امروز به آنان اعالم کرده اند که مسئله شما مربوط به اداره کار يداخت نماتوانند پري آنان را میکاريمه بيماه ب

  ! است؟

 ما، کارگران بدون اعتراض و بدون  اتکا به قدرت متحدانه خود، یدهد که در جامعه يگر نشان مين امر بار ديا

 . نديافت نمايز دري خود را نیز قانونيتوانند حقوق ناچي نمیحت
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