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 !!از کارگران نيشکر هفت تپه حمايت کنيم
 

شش ماه هشتاد و آبانتم شه                                                                                                   ی همکاریشورا   
 

 

  !!خواه ايران کارگران، فعاالن کارگری، مردم آزادی
  .برند خوزستان، در اعتصاب و تحصن به سر میاز حدود دو هفته قبل کارگران نيشکر هفت تپه در شهر شوش در 

 کيلومتری کارخانه تا فرمانداری را، در ١٠های کارخانه فاصله  کارگران ابتدا دست از کار کشيده و با سرويس

حالی که سه بار توسط نيروهای انتظامی محاصره شدند، طی کردند و با تجمع مقابل فرمانداری اعتراض خود را 

کنندگان شد که منجر به زخمی شدن  جر به اعزام نيروهای ضد شورش و برخورد خشن با تجمعگسترش دادند که من

  .تعدادی از کارگران گرديد

علت اين امر فروش قسمت وسيعی از . اند کارگران نيشکر هفت تپه سه ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده

. ر از کارگران، از سوی مديريت کارخانه است هزار نف٢٠٠٠های کشاورزی کارخانه و در پی آن اخراج  زمين

  .باشد رويه شکر طی دو سال اخير از سوی دولت می ها، واردات بی علت فروش زمين

  :ها عبارتند از اند که مهمترين آن کارگران اعتصابی تا کنون مطالبات چندی را مطرح کرده

های   سازمانی کارخانه، توقف فروش زمينهای رسمی شدن کارگران موقت، تشکل مستقل کارگری، اسکان در خانه

  .بندی مشاغل و افزايش دستمزد کارخانه، پرداخت دستمزدهای معوقه، اجرای طرح طبقه

مشکالت خود را " او. ال. آی"و " سی. يو. تی. آی"المللی از جمله  نگاری به نهادهای بين کارگران هفت تپه با نامه

  .اند تشان و بازگشت به کار شده و خواستار رسيدگی به مطالبا مطرح کرده

نشينی کرده و يک ماه از حقوق کارگران را پرداخت  در پی گسترش اعتراضات کارگران، مديريت و مسئوالن عقب

  .اند کرده

خواهيم به  ها مستقل و کليه فعاالن کارگری و کارگران کارخانجات و واحدهای توليدی می ما بدين وسيله از جريان

از کارگران هفت تپه حمايت فعال کنند و به هر شکل … جمله دادن اطالعيه، کمک مالی وهر طريق ممکن از 

 .ممکن همبستگی خود را با مبارزات کارگران هفت تپه اعالم نمايند

  

  ها و فعالين کارگری شورای همکاری تشکل
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