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  هت تپف هشکري کارگران کشت و صنعت نهياطالع
  

   ماه هشتاد و ششاول بهمن                                                                                   ه هفت تپشکريکارگران ن
 

 
 ن، هم زنجيراکارگران

 ها و منافع ترين خواست در دفاع از ابتدائی  "کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه"که اطالع داريد، ما همانطور 

و اتحادمان دست به  اراده  طبقاتی خود، راههای مختلف را در دفاع از اين حقانيت را پشت سر گذاشته و نهايتا با

کارگری  ها دست يافته و قرار بود که در راستای تشکل ما به بخشی از اين خواست. خود زديم اعتصاب پيروزمند

خود و ديگر هم زنجيران مان دفاع  داده تا بهتر بتوانيم از منافع  را تشکيل  خودمان تشکل خاص خود خود، به نيروی

قرار    و رد هر گونه تشکل فرمايشی،ايجاد تشکل کارگری در پی درخواست کارگران نيشکر هفت تپه برای. نمائيم 

در اين رابطه . برداريم شد که با ايجاد هيئت موسس و برگزاری مجمع عمومی درجهت ايجاد تشکل کارگری خود گام

آغازکرده و بعد از جواب دادن از طرف وزارت کار به  و برای ثبت تشکل مد نظر، مکاتبات خود را با وزارت کار

در اين . برخورد نامناسب آن اداره و ساير دستگا ه های امنيتی رو برو شديم رديم که بااداره کار شوش مراجعه ک

آنها را تهديد به  نمايندگان ما از طرف مراکز امنيتی و حراست کارخانه از تمامی جوانب فشار آورده وحتی راستا به

  .ت محسوب خواهد شدآنان غيب کاهش دستمزد نمودند و همچنين اعالم کردند که دوران اعتصاب برای

  :کارگران؛ مردم آگاه 

ترين خواست   را ابتد ائی حق خود ميدانيم که از منافع طبقاتی خود به هر طريقی که شايسته باشد دفاع کرده و اينما 

ما . کنونی، دفاع و بر خواست و مطالبات خود پای بفشاريم که از دستاوردهای تا  را محق ميدانيم خود دانسته و خود

به کارگران و بخصوص نمايندگان مان خواستار آن هستيم که کليه کارگران و  ن محکوم کردن هر گونه فشارضم

های امنيتی  تشکالت کارگری و سازمان های مدافع حقوق کارگری به اين شيوه برخورد نهادها و ارگان فعالين و

کرده، تا ما بتوانيم با اتحاد و همبستگی  فاعاعتراض کنيد و به هر طريق ممکن از حقانيت کارگران نيشکر هفت تپه د

   .طبقاتی به مطالبات خود دست يابيم
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