
 تیرازاعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبرهایی رسید؟ 12روز شنبه 

ادامه حق طلبی کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه با گسترش تجمعات وراهپیمایی در شهر +

 شوش

 گل آلود کردن آب توسط دانشجویان بسیجی برای ماهی گرفتن +

های خودروهای  ماه مطالبات راننده7 - فصلیکارگر 055عدم پرداخت حقوق فروردین ماه +

 نشده است استیجاری

 با اعتصاب کارگران هفت تپه ایتانیشاپ استوواردزبر یمل شبکههمبستگی +

ادامه حق طلبی کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه با گسترش تجمعات وراهپیمایی در شهر +

 شوش

نیشکرهفت تپه در ادامه حق طلبیشان ابتدا کارگران مجتمع کشت وصنعت  تیرماه، 12روز شنبه 

مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند وسپس با راهپیمایی بسوی اداره کار این شهرستان حرکت کردند 

 .واجتماعشان را مقابل نمایندگی وزارت کار درشهرستان پی گرفتند

 

کارگر »بارها ازجمله ییاوسرداد ن شعاره یسخنران رادیبا برافراشتن پالکاردها ،اکارگران هفت تپه 

دادن به  انیوپا مهیپرداخت بموقع حقوق وحق ب با تاکید برحفظ اتحاد خواستار« هفت تپه اتحاد اتحاد

وسهامداران شرکت وبازگشت بکار  یساز یبا خصوص یینها فیتکل نییبا تع یشغل یفیبالتکل

 .شدند شانیحق طلب اخراج ارانهمک

تیرهم تعدادی از کارگران هفت تپه اجتماع اعتراضی را مقابل  15قابل یادآوری است که روزجمعه 

 .فرمانداری شهرستان شوش برپا کرده بودند

 گل آلود کردن آب توسط دانشجویان بسیجی برای ماهی گرفتن+



تالش ها  دانشجویان بسیجی برای تبلیغ جناحی وسواستفاده از اعتراضات کارگران هفت تپه برای 

 .جاعی منجمله تبلیع برای اعدام کماکان ادامه دارداهداف سرکوبگرانه وارت

اعدام باید ......»امروز ویدئوهای منتشره در شبکه های اجتماعی حاکی از طرح شعارهایی چون

معترض هفت تپه  وحامی اعدام نشان دادنشان  برای تبلیغ اعدام و تخریب چهره کارگران« گردد

ختن زمینه برای سرکوب کارگران در تجمعات وهمچنین شعارهای دیگری در راستای فراهم سا

 .امروز کارگران حق طلب هفت تپه می باشد

همچنین از روز گذشته دانشجویان بسیجی و رسانه های وابسته به نیروهای امنیتی واطالعاتی در 

و تبلیغ برای رهبر و رئیس قوه قضائیه  چارچوب سواستفاده از اعتراضات کارگران هفت تپه

به  فرمان امام ییستاد اجراهزارتومان ازطرف 055یادی در رابطه با پرداخت ،سروصداهای ز

 .کارگر این شرکت راه انداختند 1500حساب 

فرمان  ییستاد اجرا اما این هوچی ها و سو استفاده گران از کارگران یادشان رفته است که سرمایه

کارگران هفت تپه می باشد و واریز این و استثمار هم طبقه ای های فعالیت های اقتصادی حاصل  امام

مبلغ ناچیز به حساب کارگران هفت تپه در واقع بازپرداخت قطره ای ازدریا سود حاصله این ستاد  

 .ازدسترنج کارگران کشور منجمله کارگران هفت تپه می باشد

های خودروهای  ماه مطالبات راننده7 - کارگر فصلی055عدم پرداخت حقوق فروردین ماه +

 نشده است استیجاری

علیرغم وعده و وعیدها حقوق فروردین ماه بیش از  در روزهای گذشته بنابه گزارشات منتشره

های خودروهای  ماه مطالبات راننده 7کارگر فصلی این مجتمع پرداخت نشده است وهمچنین 055

 .استیجاری این شرکت پرداخت نشده است

 با اعتصاب کارگران هفت تپه ایتانیشاپ استوواردزبر یمل شبکههمبستگی +

با اعتصاب کارگران هفت تپه و در برای همبستگی  ایتانیشاپ استوواردزبر یمل شبکه هیانیب

 کارگران آذرآب یاحکام صادره برا تیمحکوم

 :هیانیب یفارس متن

 رفقا ،»

را در  هیانیب نی، ا NSSN  (National Shop Stewards Network)  یمل سی، رئ امزیلیو راب

 :کرد رادیا هیشنبه گذشته چهارم ژوئ NSSN کنفرانس ساالنه یسخنران یابتدا

در مبارزات  ریفرستد که در حال حاضر درگ یم یکارگران یخود را برا یدرودها NSSN له،ینوسیبد

 .خود هستند یجنبش مستقل کارگر جادیا یو تالش برا

ضربه  72سال حبس ،  کیآذرآب به  عیکارگر صنا 21 هیعل ریطور مشخص، صدور احکام اخ به

آنها  هیو لغو همه احکام عل یفور یما خواستار آزاد. میکن یماهه، محکوم م کی یشالق و کار اجبار

 .میهست



ژوئن دوباره  22که از  میفرست یهزاران کارگر هفت تپه م یخود را برا یدرودها و همبستگ ما

پرداخت نشده شان ، بازگرداندن کارگران محکوم  یاعتصاب کرده اند و خواستار پرداخت دستمزدها

 .کردن شرکت خود هستند یشده شان و دولت

برخوردار است و به  یالملل نیب یتیاز اهم رانیدر ا یجنبش کارگر یایباور دارد که اح NSSN زین و

 «.خواهد بود انهیدر خاورم یو استبداد یکتاتورید یها میهمه رژ هیمشابه عل یالهام بخش تحوالت

 یهمبستگ در

 شاپ استوواردز یمل شبکه
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akhbarkargari2468@gmail.com 
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