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 !!مي کنتي هفت تپه حماشکرياز کارگران ن
  

               م مهرماه هشتاد و ششهفتبيست                                                                                   ی همکاریشورا  
  
 

!!راني اخواه ی مردم آزاد،ی فعاالن کارگرکارگران،  
 

.برند یمهفت تپه در شهرشوش درخوزستان، دراعتصاب و تحصن به سرشکري حدود دو هفته قبل کارگران ناز  

که  یحال را، دری کارخانه تا فرمانداریلومتريک١٠ کارخانه فاصله یها سيبا سرو ودهيکشکار ابتدا دست ازکارگران

تراض خود را گسترش  اعی فرماندار تجمع مقابل و با   کردند ی محاصره شدند، طی انتظام یروهاين توسط رسه با

 از ی شدن تعدادیکنندگان شد که منجر به زخم  تجمعبا ضد شورش و برخورد خشن یروهاي نبه اعزامدادند که منجر

.ديکارگران گرد  

  ازیعيفروش قسمت وس  امر ني ا علت. اند  نکرده افتيدر  را   حقوق خود کههفت تپه سه ماه است شکري نکارگران

.  کارخانه استتيري مدی هزار نفر از کارگران، از سو٢٠٠٠ آن اخراج یپ کارخانه و دریکشاورز یها نيزم

.باشد یم دولت ی از سوري دو سال اخی شکر طهيرو ی واردات بها، نيعلت فروش زم  

:ها عبارتند از  آننياند که مهمتر طرح کرده را می تا کنون مطالبات چندی اعتصابکارگران  

 یها ني کارخانه، توقف فروش زمی سازمانیها  اسکان در خانه،ی شدن کارگران موقت، تشکل مستقل کارگریرسم

. دستمزدشي مشاغل و افزایبند  طرح طبقهی معوقه، اجرایکارخانه، پرداخت دستمزدها  

مشکالت خود را " او. ال. یآ"و " یس. وي. یت. یآ " از جمله یالملل ني بی به نهادهاینگار  هفت تپه با نامهکارگران

.اند  به مطالباتشان و بازگشت به کار شدهیدگي و خواستار رس مطرح کرده  

 ماه از حقوق کارگران را پرداخت کي کرده و ینينش  و مسئوالن عقبتيري گسترش اعتراضات کارگران، مدیپدر

.اند کرده  

 به هر ميخواه ی میدي تولی و کارگران کارخانجات و واحدهای فعاالن کارگرهي مستقل و کلها انيرج ازلهي وسني بدما

 و به هر شکل ممکن   فعال کنندتياز کارگران هفت تپه حما…  وی کمک ماله،ي دادن اطالع  ممکن از جملهقيطر

.ندي خود را با مبارزات کارگران هفت تپه اعالم نمایهمبستگ  

 

ی کارگرنيها و فعال ل تشکی همکاریشورا  
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