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دتنفيا  دستهايشانخواستی ازبه بخش اخير اعتصابهفت تپه درنيشکرکارگران    

 
  ١٣٨٧م مهرشششنبه                                                                                        ک کمیبرا ی هماهنگتهيکم 

     
 اعتصابهفت تپه درصنعت نيشکروکشت کارگران 

  دتنفيا خود دست هايشانخواستاخير خود، به بخش مهمی از
ماه، کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه برای دستيابی به   مهر٤ و ٣در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 

ی گذشته و پرداخت هزينه هايی چون غذا، حق مسکن، رفت  پرداخت حقوق و مزايای دو ماهه های خود همچون خواسته

در اين اعتصاب  کارگران. آمد، حق همسر و فرزندان و برقراری طرح طبقه بندی مشاغل دست به اعتصاب زدند و

  :های خود رسيدند خواست  روزه به بخش مهمی از٢پيروزمندانه موفق شدند و در اين اعتصاب 

  . افزايش يافت١۵٠٠تومان به  ۵٠٠ی خوراک روزانه از مبلغ  کمک هزينه -١

  . تومان افزايش يافت١٠٠٠٠ تومان به ٢۵٠٠ ی سختی محيط زيست ماهيانه از کمک هزينه -٢

  . تومان افزايش يافت٤١٧٠٠  تومان به٢٤٠٠٠ی اياب و ذهاب از  کمک هزينه -٣

  . تومان افزايش يافت١٣٧٢٠ هزار تومان به ٢٠٠٠حق همسر و فرزندان از  -٤

  ماه سال گذشته مديريت حاضر به تحويلمهردانش آموز کارگران که در برای فرزندانو خودکارعدد دفتر٣٩ی  جيره -۵

  .بود آن نشده    

  . تپهآزادی دو تن از فعالين کارگری هفت -٦

  .دندر کسازی پارس حمايتتجمع کارگران کاغذاعتصاب وازتحسين برانگيز واکنشیجريان اين اعتصاب درکارگران در

ی  عوقهطرف مديريت به کارگران گفته شد که حقوق مشهريور، ازمرداد و ارتباط با پرداخت حقوق و مزايای ماه هایدر

خواست های خود، با  نمايندگان کارگران برای دستيابی به ديگر  .قبل از عيد فطر پرداخت خواهد شد آنان حتمًا تا

   .مديريت در حال مذاکره می باشند

 مهر ماه به ٢نيکوفرد دو تن از فعالين کارگری که در روز سه شنبه  الزم به ذکر است که فريدون نيکوفرد و بهروز

شود که  می گفته. خود و منزل شان دستگير شده بودند، پس از چندين ساعت بازجويی آزاد شدهاند  سر کارترتيب در

  .اند  تشکل مستقل خود داشتههای اخير تحرکاتی بوده است که کارگران برای تدارک مجمع عمومی علت دستگيری

انه تبريک گفته و آرزومنديم، در آينده ای به کارگران هفت تپه صميم ی هماهنگی، اين پيروزی را ما اعضای کميته

  .ميباش تشکل مستقل و آزاد هم طبقه های خويش در شرکت نيشکر هفت تپه نزديک شاهد برپايی
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