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  دستمزدهایبا شرطی کردن پرداختشرکت رامشير 

  ر خود اخراج کرد نفر از آنان را از کا۴٠٠کارگران، حدود   معوقه
اسفند ماه هشتاد و پنجسوم ست يب                                                                                        اسايت شور     

  
  

 شرکت رامشير در پااليشگاه گاز پارس جنوبی با شرطی کردن پرداخت دستمزدهای معوقه

 ر خود اخراج کرد نفر از آنان را از کا۴٠٠کارگران، حدود 

 
همانطوريکه قبال به اطالع رسانديم حدود هزار و پانصد نفر از کارگران شرکت رامشير در پااليشگاه گاز پارس  

در پی اين .  دست به اعتصاب زدند١٩/١٢/١٣٨۵جنوبی  بدليل عدم پرداخت سه ماه از دستمزدهايشان در مورخه 

هر کسی تمام حقوقش را ميخواهد، بيايد با شرکت تسويه حساب : داعتصاب کارفرما به کارگران اعتصابی اعالم کر

با . ادکند و به کسانی هم که حاضر به تصفيه حساب با شرکت نشوند  فقط يک ماه حقوق معوقه و عيدی خواهيم د

ن را تمام حقوقشابه تصفيه حساب شدند تا ناچار همان روز در کارگران از  نفر ۴٠حدود توجه به نزديکی ايام عيد  

 . بگيرند

بنا به گزارشهای رسيده به هيئت موسس اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، با شرطی که کارفرما برای 

 نفر از کارگران بدليل چندين ماه عدم دريافت ۴٠٠پرداخت حقوق معوقه کارگران گذاشت تا به امروز حدود 

به اين ترتيب .  تصفيه حساب کرده و از شرکت رامشير برونددستمزد و نياز شديد مالی، ناچار شده اند تا با شرکت

 نفر از کارگران را اخراج کرد و از طرف ديگر با ۴٠٠شرکت رامشير با شگردی که به کارگران زد از يک سو 

  . سوء استفاده از بيکاری گسترده در جامعه، از پرداخت کامل دستمزدهای معوقه کارگران خودداری نمود

برای کارگران جهنمی است که در آن بطور !! نهای گازی آن بمثابه ثروتی عظيم و مايه افتخار ملیعسلويه و ميدا

 ماهه پرداخت ميشود و کارفرمايان با سازماندهی يک سيستم بردگی ۶ تا ۵از آنان با تاخير % ۵٠دائمی دستمزد 

ان را اخراج و در مواردی محض به دزدی آشکار از دستمزد کارگران پرداخته و با شگردهای مختلف کارگر

  . هيچگاه دستمزدهای آنان را پرداخت نميکنند

هيئت مؤسس اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار، از کارگران شاغل در عسلويه، بويژه کارگران پيشرو 

حقوق انسانی شان دفاع دعوت ميکند تا با برگزاری مجمع عمومی و ايجاد تشکل، با اتکا به قدرت متحدانه خود از 

 .ی ترين حقوق آنها را پايمال کنندکرده و اجازه ندهند کارفرمايان، بديه
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