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 ازکارگران  شاغل و بازنشسته ھفت تپه حمايت کنيم
 
 
 
 

  

 ،ت تپه، دراعتراض به بد قولی و عدم انجام تعھدات کارفرماھفتن ازکارگران بازنشسته شرکت نيشکر  ٣۵٠صبح امروز بيش از 
مطالبات فقط بخشی ازآن جا که کارفرما به منظور ايجاد نفاق و دو دستگی، پرداخت .درمقابل دفتر مديريت دست به تجمع زدند

کارگران معترض با خروج ازشرکت و انجام راه . ازکارگران را پذيرفت، اين موضوع اعتراض و خشم کارگران را برانگيخت
  .انديمشک را مسدود ساختند -المللی اھواز جاده بين پيمائی و تجمع،

  

انتظامی سراسيمه خود را به محل رساندند و با دعوت  بترافيک سنگين، نيروھای سرکو و ايجاد اعتراضی به دنبال اين اقدام 
انديمشک نيز باز شد و عبور و مرور وسائل نقليه ازسرگرفته  -ازکارگران به مذاکره و بازگشت کارگران به کارخانه، جاده اھواز

  .شد

  

سازمان تأمين اجتماعی، ماه صدھا کارگربازنشسته نيشکر ھفت تپه، بدليل عدم پرداخت چھار درصد سھم بيمه کارفرما به صندوق 
عRوه برکارگران بازنشسته، کارگران شاغل اين شرکت نيز، از زمانی که .ھاست سرگردان اند ودر بRتکليفی به سر می برند

با تنگنا ھا و محدوديت ھای بيشتری روبرو شده و زير فشارھای گوناگون و روزافزون  شرکت به بخش خصوصی واگذارشده،
اعضای فعال  از افزون براين ھا، قائم مقام مديريت شرکت اخيراً فريدون نيکوفرد يکی ازنمايندگان کارگران و .رندکارفرما قرار دا

  .ديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را تھديد به اخراج نموده استنس

  

کارگران خواھان  .اند معترضبه شدت  کارگران ھفت تپه اعم ازشاغل و بازنشسته نسبت به اقدامات مديريت شرکت وکارفرما
وساير مطالبات خود  ، پرداخت بموقع دستمزدسنوات بازنشستگی ،پرداخت فوری حقوق ھای معوقه، پرداخت حق بيمه

صدھا کارگر شرکت نيشکر ھفت تپه با حرکت اعتراضی دستجمعی خود نشان دادند که درمقابل فشار ھای کارفرما ساکت .ھستند
  .فعاYن سنديکا حمايت می کنند نمايندگان واز نيزرا ايجاد کرده اند ونمی نشينند و ازسنديکائی که خودآن 

ازاعتراضات و خواست ھای کارگران شاغل و بازنشسته نيشکر ھفت تپه قوياً حمايت می کند و خواستار ) اقليت(سازمان فدائيان
  .تحقق فوری و کامل مطالبات آن ھاست

  

کارگران نيشکر ھفت تپه و فعاYن اين سنديکا ،  بر حق کارگران برای اعتراض  ، ضمن حمايت از سنديکای )اقليت(سازمان فدائيان
  .و اعتصاب تأکيد و اقدامات ارعاب گرانه مديريت شرکت را محکوم می کند
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