
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 اعالم حمايت کارگران ايران خودرو

   از خواستهای برحق کارگران نيشکر هفت تپه کارون
  

ششو ماه هشتاد مهردهم دواز                                                                وايران خودررجمعی ازکارگران  
                                                                                                               

 دوستان کارگر و همکاران گرامی
 

سال ارگران نيشكر هفت تپه آه از آغازآ نفراز٢۵٠٠ از بيش ی،آاهش شديد نقدينگرويه شكر وی به دليل واردات ب

دريافت مطالباتشان، اين  آردند آه تا  برند، کارگران اعالم  یم  به سر اعتصابو در     تا آنون دستمزد نگرفته٨٦

.اعتصاب را ادامه خواهند داد  

 دوستان کارگر
روزه را با آارفرمايان رزه، جدال و آشمكشی هرمبااستان خوزستان طی هفته های اخيرهفت تپه درآارگران نيشكر

.و صاحبان آارخانه را آغاز کرده اند  

ين آارخانه را به ميدان مبارزه ا طاقت فرسا و بی حقوقی های بسيارو محروميت هایاعتراض به شرايط سخت آار

.ل نموده استاقدامات دولت و حاميشان تبديمقابل سرمايه داران وتالش بی وقفه آارگران آن درو  

   در پی  سازی های وسيع و پی و در نتيجه سياستهای ضد آارگری دولت اسالمی به ويژه خصوصیطی ساليان اخير

.و واردات بی رويه شكر، اين شرآت در آستانه ورشكستگی قرار گرفته است  

ست، رسميت شناخته نشده ای برايشان ب آمترين حقوق و مزايای شغل. ماههاست آه دستمزد آارگران پرداخت نميشود

همراه با خانواده هايشان و تامين معاش هزاران آارگرنميرزندگی بخور. باره هستنداينو فاقد هرگونه خدمات ويژه در

.هرچه بيشتر به ورطه فقر و سيه روزی آشيده است  

اعتصاب و  به  دست  د مطالبات خو احقاق  برای  هفت تپه نيشكر آارگران محروم بار١٣ گذشته حداقل  ماه ١۵طی

ن ميان به غير از وعده با آارفرما و مقامات دولتی در استان خوزستان مذاآره شده و در اينيزتحصن زده اند، هربار

آم نبوده مواردی آه تجمعات . نصيب آارگران نشده است چيزیهرچه بيشترسوی مسئولين دولتی و انتظاروعيد ازو

ای انتظامی مواجه شده و آارگران شريف و حق طلب اين شرآت مورد ضرب و اعتراضی آارگران با هجوم نيروه

.شتم شديد و دستگيری و بازداشت گسترده قرار گرفته اند  

 دوستان کارگر
 

ارگران از هم طبقه های خودمان تنها اسلحه کارگران در مقابل يورش به کار آنان اعتصاب و تشکل و حمايت ما ک

صدای اعتراض  .کارون در اتحاد و پيشتبانی همه کارگران ايران از آنان می باشندشکرباشد پيروزی کارگران نيمي

.ن نيشکر را تنها نگذاريمکارگران نيشکر را به گوش همه  همکاران خودبرسانيد کارگرا   
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 شکوهمند کارگران   از کارگران ايران خودرو ضمن اعالم حمايت ازخواستهای بر کارگران از اعتصاب ما جمعی

هفت تپه با مبارزه آنها اعالم همبستگی کرده و هر گونه تعرض و حمله به کارگران را محکوم می کنيم  و از نيشکر

.ان اعتصابی را تنها نگذارندهمه کارگران و سازمانهای مدافع حقوق بشر می خواهيم که کارگر  

 
 دوستان کارگران

 پيروزی طبقه کارگر تنها در اتحاد و همبستگی طبقاتی ما کارگران می باشد

  زنده باد اتحاد و هبستگی کارگران

 پيام کارگران ايران خودرو به کارگران اعتصابی نيشکر هفت تپه

 دوستان وکارگران زحمتکش نيشکر هفت تپه

 درود بر شما و زنده باد مبارزه بر حق تان

    را شنيديمصدای حق طلبانه تان

 امنيت شغلی حق مسلم شماست

 درخواست حقوق، حق مسلم شماست

 ايجاد تشکلهای کارگری حق مسلم کارگران است

 هر کس هم حق دارد حق و حقوق خود را طلب کند، هيچکسی حق ندارد کارگران را مورد ضرب و شتم قراردهد 

 
 نه دوستان کارگر

   حقوق کار کنندکارگران برده نيستند که بايد بدون دريافت

  اين حق مسلم شما کارگران است که در مقابل کار مزد دريافت کنيد

ما کارگران ايران خودر از اعتصاب شکوهمند شما اعالم پشتيبانی می کنيم و در کنار تان ايستاده ايم ما صدای حق 

 طلبانه شمارا به آارگران گوش همه کارگران می رسانيم

 درود بر شما کارگران زحمکش

 زنده باد مبارزه کارگران نيشکر کارون
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