
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

ماز اعتراض کارگران نيشکر هفت تپه قويا حمايت  ميکني   

 
ششماه هشتاد و مهرم هشت                                                                                                 اتحادسايت  

 
                                                                                                             

 ريم از دست بدهيم، حتی اگر شده جانمان را نيز فدا کنيمچيزی ندا: کارگران نيشکر هفت تپه
  

امروز کارگران نيشکر هفت تپه در اعتراض به عدم دريافت دستمزدهای خود به مدت دو ماه و ده روز، 

 جاده را مسدود ،در سه راهی شوشضمن تحصن  و زدهبه راهپيمايی متوالی دست  برای دومين روز ٨/٧/١٣٨٦

 .کردند

ارگران در مصاحبه ای اعالم کرد در مدت هفت ماه گذشته حدود ده بار به دليل عدم پرداخت يکی از اين ک

دستمزدهايشان دست به اعتصاب زده اند، اما هر بار به وعده هايی که داده اند عمل نکرده اند و ما اين دفعه تصميم 

من اشاره به شرايط مشقت بار زندگی وی در اين مصاحبه ض. گرفته ايم تا حصول نتيجه به اعتصاب خود ادامه دهيم

  . کارگران اعالم کرد ما ديگر چيزی نداريم از دست بدهيم، حتی اگر شده جانمان را فدا کنيم

.  نفر از آنان شرکت داشتند٢۵٠٠ نفر از کارگران و امروز حدود ٨٠٠در تجمع کارگران نيشکر هفت تپه، ديروز 

 صبح فردا به تجمع ٨غم تهديدهايی که صورت گرفته، قرار است از اين کارگران ضمن تداوم اعتصاب خود و علير

  .خود ادامه دهند

اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ضمن حمايت قاطعانه از اعتصاب و اعتراض کارگران نيشکر هفت 

ی معوقه آنان تپه، هر گونه تهديد و احضار اين کارگران را بشدت محکوم ميکند و خواهان پرداخت فوری دستمزدها

  .و پايان دادن به وضعيتی است که ماههاست اين کارگران با آن دست بگريبانند

عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران از سوی کارفرمايان که زير چتر حمايت نهادهای دولتی صورت ميگيرد يک 

، بايد عدم پرداخت بموقع دزدی و چپاول آشکار از سفره های خالی  کارگران است و بايد به آن پايان داده شود

  .دستمزد کارگران از سوی کارفرمايان جرم تلقی شود و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت گردد

  

  اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

 ٨/٧/١٣٨۶ 

www.ettehade.com  

k.ekhraji@gmail.com  
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