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ر کارگی هفت تپه به مناسبت روز جهانشکري کارگران نهيانيب  

 
    هشتاد و هفت ماهدهم ارديبهشتانزش                                شهفت تپه شوشکرينکارگران شرکت کشت و صنعت 

  
توليد  سال ۴٩پس از   نيشکر  کنيم که کارگران شرکت کشت و صنعت روز جهانی کارگر را در حالی برگزار می

بدون دريافت عيدی و پاداش آغاز نموديم، و به افتتاح شرکت ،کارگران شرکت سال نو را  برای اولين بار در تاريخ

 تاکنون ١٣٨٧ ماه از سال جديد يعنی سال ٢پس از گذشت " پيدا است سالی که نکو است از بهارش" قول معروف 

  مبنی بر فرستادن دريافت نکرديم و شايعاتی است١٣٨٧ و فروردين ماه از سال ١٣٨۶سال  حقوق اسفند ماه از

کارگران شرکت بيش از هر  کارگران برای چندين ماه به خانه بدليل عدم توانائی پرداخت حقوق از طرف شرکت و

نظر دارند که کارگران را بدين شکل از شرکت  زمان در خصوص امنيت شغلی خود احساس خطر می کنند و البته در

متاسفانه دليل مشکالت شرکت را . د کرده و اقدام به تعديل نيرو نمايندخري فراری داده تا راحتر بتوانند آنان را باز

ميدانند در حالی که مشکل شرکت سياستهای غلط دولت در خصوص صنعت شکر بوده و قصد  نيروی مازاد

 سازی شرکت را به شکل شتاب زده انجام داده اند در صورتيکه بدين شکل شرکت خصوصی شود خصوصی

سطح گشور و واردات شکر  البته باندهای مافيای شکر در. فول در انتظار نيشکر خواهد بود سرنوشت شرکت قند دز

کننده، با پايين آوردن تعرفۀ کمرگی توسط دولت و  متاسفانه توسط دولت و عدم خريد تضمينی توليدات شرکتهای توليد

 جايگاه ايشان در مجلس که به به مشکالت شرکت با توجه به  در مجلس عدم توجه ساعدی نماينده شهرستان شوش

خاصی   نظر١٣٨۶رئيس کميسيون گشاورزی مجلس است و يکی از افرادی است که در تعيين بودجه سال  عنوان

توان رقابت با وارد  اظهارات او در خصوص محصول شکر مبنی بر اينکه توليد شکر به صرفه نبوده و. داردد

می رفت تا حداقل بتواند مانع قطع برق شرکت  از ايشان انتظار. د کنندگان محصول در داخل نيست جای نگرانی دار

 متر باشد االن در ٣٢سازمان آب شود آب آبياری که بايد حداقل در حدود  توسط سازمان برق باشد و کاهش آب توسط

رزند ف شرکت نيشکر هفت تپه به. متاسفانه حتی در سطح شهرستان نيز اين مشکالت را حل نکرده  متر که۴حدود 

خالی می کنند و بار سنگين  ناخلف دولت تبديل شده است، وهمۀ مسئولين تاکنون از حل مشکل شرکت به شکلی شانه

ديگری سنگينی می کند البته کارگران شرکت هم  مشکالت بر شانه کارگران زحمتکش اين شرکت بيش از هر زمان

ليد را بيش از هر زمان ديگر بيشتر کرده و دست کوتاهی نکنند و تو قسم شدن تا به هر شکل ممکن در حفظ شرکت

کشاندن  چون به اين مسئله پی بردن که افراد ی هدف مند قصد به تعطيلی. شرکت کوتاه نمايند افراد سودجو از اين

آخرين نفس در حفظ آن ، که حفظ  شرکت را دارند و لی کارگران شرکت هوشمندانه به اين نيت سوء پی برده و تا

  . دادمی باشد ادامه خواهند ف آنهاناموس و شر

  :عموم می رسانيم که به قرار زير می باشد يکبار ديگر خواستهای خود را به اطالع

   که به ندرت در شرکت حاضر است  يعقوب شفيعی مشخص نمودن وضعيت مدير عامل شرکت
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  دتوليد محصول شده ان  باعث کاهشتغيير مديران نااليق که با سوء مديريت

  )انجمن صنفی( کارگری  برگزاری انتخابات، جهت تشکل آزاد

  یرسمی کردن کارگران قرارداد

  یفعالين کارگر پايان دادن به پرونده سازی و احضار

  تکارگران توسط فردی بنام زيبدار که رئيس حراست شرکت اس به سرکوبی پايان دادن

   پرداخت به موقع حقوق کارگران

  یل بنداجرای بازنگری در سطح مشاغ

اطالعاتی  روهایيدست ندرحاضر حالکه در ،نازل سازمانی شرکت به کارگران آنم دستگاه  ٢٠٠بازپس دادن

 نيشکرازمحصوالت غير بخش خصوصی که به کشت عدم واگذاری زمينهای زراعی شرکت به انتظامی استو

جمله سلف سرويس که ازرکت  شده شبه جريان انداختن امکانات رفاهی متوقف  داده می شود اختصاص

نقش دارند و در جلوگيری از ورد احشام    بردن مزارع شرکت پيگيری و برخورد با افراد ی که در بين  تشرک

    شرکتاصالح روش مزايدها و مناقصها در سطح کوتاهی می کنند

بوده و تا رسيدن به   مصمممسئولين مربوطه می رسانيم که در خصوص تحقق خواستهای کارگران  در پايان به اطالع

  .اهدافمان دست از مبارزه نخواهيم کشيد

روزانه با آن مواجه هستيم، روز جهانی کارگر را گرامی ميداريم و به تمامی  عليرغم درد ورنجهای که ما کارگران

تپه مراسم هفت  ايران تبريک می گوييم و همگام با ساير کارگران امروز چهارشنبه در شرکت طرح ونيشکر کارگران

 .گسترده ای برگزار خواهيم نمود

  

  شنيشکر هفت تپه شو کارگران شرکت کشت و صنعت 

  ١٣٨٧ ارديبهشت ١١

  

   :انتشار
  نايرا فعالين حقوق بشر ودمکراسی در

 


