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 اند گرسنه تپه، ھفت نيشکر صنعت و کشت مجتمع کارگران
 

 

 

 

 

  

 اھواز به شوش ترانزيتی محور بستن با مردادماه ٣ امروز تپه، ھفت نيشکر صنعت و کشت مجتمع کارگران ھای اعتراضی و تجمعاعتصابات 

 . يافت ادامه

  

 ھمراه به اند، کرده اع:م نفر ٥٠٠ را ھا آن تعداد ، رژيم ھای خبرگزاری که تپه، ھفت نيشکر صنعت و کشت مجتمع کارگران از تن صدھا

 جاده بستن و اعتراضی تجمع با را اخير روز و تجمعات اعتراضی چند  اعتصابات ، مطالباتشان نيافتن تحقق به اعتراض در خود ھای خانواده

 . بودند کرده مسدود را حر شھر به تپه ھفت جاده خود، اعتراضی تجمع در کارگران نيز گذشته روز. دادند ادامه ايم، گرسنه شعار سردادن و

  

 و اند قرارگرفته سياسی و معيشتی متعدد فشارھای زير کارگران شد، واگذار خصوصی بخش داران سرمايه به مجتمع اين که پيش سال يک از
 . است افتاده تعويق به اخير ماه چند در کارگران مطالبات ديگر و دستمزد کارفرما، مکرر ھای وعده رغم به

  

 و پاداش ھمراه به جاری سال معوقه مزد ماه دو و ٩۴ سال اسفند و بھمن دستمزد بابت کارگران رژيم، خبری ھای سايت گزارش به
 مربوط معوقه بن حق ماه  ٨ ھمچنين. است نشده پرداخت بيمه حق که است ماه چندين. طلبکارند دار، سرمايه از ٩۵ و ٩۴ ھای سال برداری بھره

 .  است شده متوقف يا کم غيره و کار لباس حق و رمضان ماه کاUی سبد ھمانند مزايای برخی پرداخت و ٩۵ سال به

  

 به کارفرما بيمه سھم نشدن پرداخت دليل به ،دادند سازمان را متعددی اعتراضات متوالی روزھای تيرماه اواسط در که نيز بازنشسته کارگران

 .اند مواجه بازنشستگی مستمری  مشکل  با که است ماه چندين اجتماعی، تأمين سازمان صندوق

  

 فشار کارگران، مطالبات ديگر و دستمزد پرداخت جای به کارفرما، برند، می سر به گرسنگی و فقر در ،ھا آنھای  و خانواده کارگران که درحالی

 تشديد منظور به ديجيتالی دوربين نصب اخراج، به کارگران تھديد. است داده افزايش را کارگران عليه سرکوبگرانه و پليسی اقدامات و کار

 . اند نمونه اين از کارگران، ميان در رعب ايجاد و کار فشار

  

 سرمايه و سود افزايش برای ديگری شيوه کارگران، مزايای و دستمزد ماه چندين انداختن تعويق به با ايران داران سرمايه که ھاست سال اکنون

 به تبديل را کارگران دستمزد درواقع کنند، نمی پرداخت ماه چندين مدت به را کارگران مزايای و دستمزد  که دارانی سرمايه. اند کرده ابداع خود

 به را کارگران مطالبه شيوه، ھمين ازبا استفاده  کوشند می حال درعين ھا آن. زنند می جيب به بھره و سود آن قبل از و کنند می خود سرمايه

غلبه ستمگری و استثمار مضاعف بر اين  توانند می  سری سرا و متحد ای مبارزه با فقط کارگران. سازد محدود معوقه یدستمزدھا برای مبارزه
 .   شکنند ھم در را داران سرمايه ترفند اين وکنند 

  

اعتراضی متعدد موفقی را برای تحقق  اخير، اعتصابات و تجمعات ھای سالکه در طول  تپه ھفت نيشکر صنعت و کشت کارگران مبارز مجتمع
دار را وادار  سرمايهتوانند، میاند که اکنون نيز، تنھا با تشديد مبارزه و تلفيق اشکال متنوعی از مبارزه،  دريافتهاند،  مطالبات خود سازمان داده

 .کنند و مطالبات خود را محقق سازند نشينی عقببه 

  

کند و خواستار فوری تحقق  قاطعانه حمايت می تپه ھفت نيشکر صنعت و کشت بارزات کارگران مجتمعاز مطالبات و م) اقليت( سازمان فدائيان
 .مطالبات اين کارگران مبارز است

  

  شورايی حکومت باد برقرار – اس:می جمھوری رژيم باد سرنگون

  سوسياليسم باد زنده – آزادی باد زنده

  داری نابود باد نظام سرمايه

  )اقليت( فدائيان سازمان

  ١٣٩٦ مردادماه ٣

 شورايیحکومت  - آزادی -نان -کار


