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  کارگران شرکت گاما در عسلويهبدنبال اعتصاب 

  ده اندخود اخراج شاين کارگران از کار نفر از۴٠نونتا ک تير ماه،٢۶در 
 ماه هشتاد و ششمرداد م شش                                                                             اتحاديه سراسری     

  
  

 ١٠ و ٩در پااليشگاه گاز فاز ٠١ نفر از کارگران شرکت گاما که زير مجموعه شرکت ۶٠٠ تير ماه حدود ٢۶روز  

در روز اول . اعتصاب زدندعسلويه می باشد در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه از دستمزدهايشان دست به 

 نفر ١٠٠اعتصاب مديريت شرکت به اعتصاب کارگران هيچ توجهی نکرد، بدنبال اين وضعيت صبح روز بعد حدود 

تجمع کرده و از مديريت آن شرکت خواستند تا شرکت گاما را مجبور ٠١از کارگران اعتصابی در مقابل دفتر شرکت 

 تير ٣١ ، کارگران از شرکت گاما تعهد گرفتند تا روز يکشنبه ٠١ت شرکت با دخال. به پرداخت دستمزدهايشان بکند

ماه، يک ماه از دستمزدهای معوقه شان را پرداخت کند و بدين ترتيب کارگران شرکت گاما روز يکشنبه موفق به 

 براه در طول اعتصاب مديريت شرکت گاما کارگرانی را که در. دريافت يک ماه از دستمزدهای معوقه خود شدند

انداختن اعتصاب نقش عمده ای داشتند تهديد به اخراج کرده بود و تنها يک روز پس از پرداخت يک ماه از 

دستمزدهای معوقه کارگران مديريت اين شرکت تهديد خود را مبنی بر اخراج کارگرانی که در اعتصاب نقش عمده 

 . ز کارهای خود اخراج شده اند نفر از اين کارگران ا۴٠تری داشتند عملی کرد و تاکنون حدود 

اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار همچنان که بارها اعالم کرده است عدم پرداخت بموقع دستمزدهای 

کارگران يک دزدی آشکار از دستمزدهای زير خط فقر آنان است و بايد عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران يک 

ارگران با تعويق پرداخت ميشود و هيچ کارفرمايی به اين دليل مورد محاکمه اما نه تنها دستمزد ک. جرم تلقی شود

قرار نمی گيرد بلکه در کمال بی شرمی کارگرانی که دستمزد معوقه خود را خواسته اند مورد غضب کارفرمايان 

  .قرار گرفته و براحتی از کار خود اخراج ميشوند

را در طول اعتصابات و اعتراضاتمان و بويژه پس از آن بصورت  بديهی است تا زمانيکه ما کارگران رهبران خود 

متحدانه ای مورد حمايت قرار ندهيم عدم پرداخت بموقع دستمزدها و ساير بی حقوقی های تحميل شده بر ما کارگران 

 ما پس تنها و تنها يک اعتصاب و اعتراض متحدانه و حفظ و تداوم اتحاد و همبستگی. همچنان تداوم پيدا خواهد کرد

  .از اعتصاب و اعتراض ضامن پيروزی قاطع ما خواهد شد
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