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هفت تپه بهنامۀ کارگران نيشکر   

سازمانهای حقوق بشریسنديکاهای کارگری جهان و سازمان جهانی کار  
  

ششو ماه هشتاد مهريازدهم                                                                                      فعالين حقوق بشر   
                                                                                                               

  ،اتحاديه های کارگری جهانومان جهانی کاربه ساز

 سال ٢احتراما به استحضار می رسانيم که ما کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه خوزستان در حدود 

 بار دست به اعتصاب در محوطۀ ١۶است به دليل مشکالتی که به دليل سياستهای غلط دولت بوجود آمده حدود 

اسفانه هر بار مسئولين شرکت و بدين طريق به خصوص به حقوق معوقۀ خود برسيم ولی مت. صنعتی شرکت زديم 

دولت به وعده دادن اقدام نموده ودر عمل هيچگونه نتيجۀ مثبتی برای ما حاصل نشده و کارگران حتی نتوانستند به 

 ٢در نتيجه تعدادی از کارگران به نمايندگی از طرف ما کارگران شرکت، .يک مورد از خواسته های خود برسند

ش مراجعه کرده و با فرماندار شهرستان تشکيل جلسه دادند و به نامبرده اعالم بار به فرمانداری شهرستان شو

واز نحوۀ برخورد مسئولين . نمودند که کارگران از وضع موجود شرکت و وضعيت خويش راضی نمی باشند

 صبح دولت و شرکت ٨ ساعت ١٣٨۶ مهر ٧شرکت و دولت ديگر خسته شده اند، و در صورتيکه تا روز شنبه 

 به حل مشکالت موجود نکند ما اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری خواهيم کرد که متاسفانه با پايان يافتن اقدام

 روز ۴مهلت داده شده توسط نمايندگان کارگران، کارگران اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری نمودند و در حدود 

نتتيجه مطلوب که حل وضعيت بدهيهای شرکت جهت است تحصن ادامه دارد و کارگران در نظر دارند تا رسيدن به 

به تحصن خود در جلوی فرمانداری ادامه بدهند .جلوگيری از ورشکستگی شرکت و حقوق معوقۀ کارگران باشد

 سال است ۴٧الزم ميدانم در خصوص شرايط کنونی شرکت به اطالع برسانيم که شرکت نيشکر هفت تپه در حدود 

 سال است که بدليل سياستهای غلط دولت در خصوص صنعت شکر همانند ٢ که توليد شکر می کند و حدود

 ميليارد تومان رسيده و ٨۵شرکتهای توليد کننده شکر در شرايط ورشکستگی قرار گرفته اند و بدهيهای آن حدود 

مسئولين شرکت و دولت تصميم دارند که جهت کاهش مبلغ بدهيهای شرکت اقدام به فروش زمينهای گشاورزی 

.  کارگر شرکت نمايند۵٠٠٠ از ٢٠٠٠کارخانه خوراک دام شرکت ، لوازم يدکی کارخانه و تعديل حدود  کت،شر

در صورتيکه با توجه به دولتی بودن و بدهی شرکت ادارات و سازمانهای دولتی نظير بيمه، سازمان آب و برق، 

ی سياست دولت بدليل حضور باند مافيای شکر ول.شرکت گاز و ادارۀ ماليات ميتواند اقدام به بخشش اين بدهيها نمايد

 در ۴ در صد به ١۴٠بر ارادۀ آنها از اين امر سرباز می زنند و حتی با آن باندها با پايين آوردن تعرفۀ گمرگی از 

و در  همکاری می نمايند  صد واردات شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت و حمايت نکردن مالی از شرکت

در خصوص اين موارد و حقوق معوقۀ خود اقدام به   ی کنند حتی ما کارگران را کهجهت اهداف آنها حرکت م
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تحصن کرده ايم ، توسط فرماندار شهرستان شوش آقای فرآورد تهديد کرده اند که دست از تحصن برداريم و در 

  .صورتيکه ما به اعتراض خود ادامه دهيم با شدت با ما توسط نيروی انتظامی برخورد نمايند

از سازمان محترم جهانی کار و سازمانهای حقوق بشری استدعا منديم که در خصوص اين اقدام دولت جمهوری لذا 

اسالمی ايران از ما حمايت نموده و با توجه به اينکه ايران عضو آن سازمان می باشد از دولت جمهوری اسالمی 

قدام الزم را به عمل آورند يا با فرستادن بخواهند که نسبت به پرداختن حقوق معوقۀ ما و حل و مشکالت موجود ا

پيگيری و حل مشکالت اقدام نمايد و در  نمايندگانی از آن سازمانها بخصوص سازمان جهانی کار به ايران نسبت به 

وضعيت شغلی  صورتی که اين اقدام از طرف آن سازمان محترم پيگيری نشود با توجه به بی تفاوتی دولت حاکم

  .کارگران در خطر خواهد بود نفر از ۵٠٠٠حدود 

الزم به ذگر است حتی به ما اجازۀ . لذا اميدواريم که آنها را مجاب نماييد تا طبق قوانين بين المللی کار اقدام نمايند

تشکيل سنديکای کارگری نميدهند و حدود يک سالی است که از هيچگونه نماينده ای جهت پيگيری مسائل موجود 

دام به تشکيل سنديکا نماييم بهتر می توانيم از طريق آن سازمان مورد حمايت قرار گرفته و نداريم و در صورتيکه اق

بعضی از کارگران که نمايندگان رسمی کارگران نيستند و پيگير . در ارتباط باشيم اگر اين مسئله انجام نشود

که در طی اين . ار دارندمشکالت کارگران شرکت هستند با تبعيضات صورت گرفته در خطر اخراج و بازداشت قر

و در نظر دارند که با اين ترفند ايجاد رعب و . نفر از آن کارگران تهديد به اخراج و بازداشت شده اند۴چند روز 

وحشت بين کارگران نمايند تا از حقوق به حق خود گذشت نمايند در پايان حمايت شما سازمانهای جهانی کار و 

  .تشکر و قدر دانی می نماييم  کارگریحقوق بشر و سنديکاهای بين المللی

  

  نکارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه خوزستا

  ١٣٨٧۶ مهر ١١

  دبه سازمانهای زير ارسال گردي

  ITUC  و  ILO  سازمان جهانی کار

  نو دمکراسی در ايراشرفعالين حقوق ب :تشار دهندهنا

                             


