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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

"...همکاری  شورای"ی کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به  متن نامه  
 
 

و هفتزدهم ارديبهشت هشتاد دوا                                                                      شورای همکاری                  
                                                                  

  ی کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه متن نامه

  "گریرهمکاری تشکلها و فعالين کا شورای" به 
  :ها و فعالين کارگری دوستان شورای همکاری تشکل

، که در دو صفحه مندرج ١٣٨٧اول ماه مه  ی شورای همکاری تشکلها و فعالين کارگری به مناسبت با سالم، قطعنامه

خواهيم، از طرف کارگران اين واحد توليدی دو بند ديگر  شما عزيزان می لذا از. شده است، مورد تائيد ما قرار گرفت

  :کنيد به آن اضافه

ی شکر توسط  شکر و عدم واردات بی رويه های توليد کننده توليدی به ويژه شرکتها و واحدهای   حمايت از شرکت-١

  .گيری از بيکاری کارگران ها، جهت جلو های دولتی و آقازاده برخی شرکت

  ". کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپهسنديکای" برداشته شدن موانع موجود جهت تشکيل آزادنه و مستقل -٢

  با تشکر

  هکشت و صنعت نيشکر هفت تپاز طرف کارگران 

١١/٢/١٣٨٧  

  ١٣٨٧ ها و فعالين کارگری به مناسبت اول ماه مه قطعنامه شورای همکاری تشکل

ای  داری با بحران ساختاری و فزاينده سرمايه کنيم که نظام اول ماه مه، روز جهانی کارگر را در شرايطی برگزار می

ای را نسبت به کارگران و هم چنين دستاوردهای  های خويش تهاجم گسترده بحران يلدست به گريبان است و برای تقل

  .دهد می ها سازمان نزديک به دو قرن مبارزات طبقه کارگر جهانی به منظور باز پس گيری آن اجتماعی

ت روز افزون تامين شرايط مطلوب برای انباش ی جهانی و در جهت داری در ايران نيز در هماهنگی با سرمايه سرمايه

روزی و تباهی  دهد و به سيه کشی و استثمار قرار می مورد بهره سرمايه، کارگران را به شديدترين شکل ممکن

  سال گذشته، کارگران ايران هيچ گاه در چنين سطح نازلی از وضعيت زندگی و معيشت٥٠در  تا آن جا که. کشاند می

ی نابودی و نيستی سوق  به ورطه کند و به طور جدی آنان را  بيداد میفقر و فالکت در ميان کارگران. اند قرار نداشته

کارگران بيکار، کارگران زن خانگی و سرپرست خانوار،  ی کارگر، در راستای تهاجم سرمايه به طبقه. دهد می

  .دهند مهاجر، صف اول قربانيان تهاجم سرمايه را تشکيل می کودکان کار و خيابان و کارگران

شود، بلکه در شرايط موجود، اين  محدود نمی ها رمايه به نيروی کار کارگر تنها به تقليل سطح زندگی آناما تهاجم س

مقدار،  دستمزدهای بسيار نازل و بی. شود ی سرمايه لگدکوب می جانبه شرافت انسانی آنان است که توسط تهاجم همه
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به کارگران  "قرار دادهای کار"ی  يت ناعادالنههای فردی و دسته جمعی و تحميل شرايط به غا اخراج بيکارسازی و

های پيمانکاری، تعويق  شرکت ی و کار تحت شرايط و ضابطه" قراردادهای موقت و سفيد امضاء"تحت عنوان 

ترين حقوق و مطالبات کارگران که امروزه  ای ترين و پايه ابتدائی دستمزدها حتی به مدت چندين و چند ماه و تعرض به

و تجمع و  اند، از قبل حق آزادی تشکل و اعتصاب، حق آزادی بيان المللی به رسميت شناخته شده بين حتماما در سطو

حقوقی و ناامنی شغلی  کارگران به بی ، و در همين رابطه تهديد و ارعاب و دستگيری و زندان در پاسخ به اعتراض... 

تر سرمايه و کسب ارزش  نباشت بيشتر و افزونداری در قبال ا سرمايه و اقتصادی خويش، تماما رهاوردی است که

معدن  حمله به تجمعات کارگران از جمله هجوم به اجتماع کارگران جويای کار. نمايد تحميل می اضافی بر کارگران

تپه، حمله به تجمع  نيشکر هفت پی کارگران در مس خاتون آباد و تير اندازی و کشتار آنان، تعرض و دستگيری پی

 به جرم ١٣٨٦ی اول ماه مه  فعاالن کارگری دستگير شده يک سازی البرز، اجرای حکم شالق نسبت بهکارگران الست

با . هايی از اين تعرضات سرکوبگرانه و ضد کارگری در ايران است روز، تنها نمونه برگزاری مراسم بزرگداشت اين

را در مقابل تعرض  صدای اعتراض خويشهمه کارگران هيچ گاه در برابر اين تهاجمات ساکت ننشسته و همواره  اين

توان صدای  تا آن جا که در شرايط حاضر می. اند کرده ای خويش بلند سرمايه و حاميان آن به سطح معيشت و حقوق پايه

 اگر چه در. های آن را در همه جا مشاهده نمود مناطق و شهرهای ايران شنيد و نشانه اين اعتراض را در بسياری از

ا ايجاد داران تنها ب سرمايه و حال آنکه عقب راندن تهاجم. ارد، اين اعتراضات هماهنگ و متشکل نيستندبسياری از مو

مبارزات کارگران . استجنبش کارگری امکان پذيرآنان در سراسریسازماندهی متحدانه وهای مستقل کارگری و تشکل

  اين واحد توليدی به منظور ايجاد تشکل کارگری وراندن سرمايه داران و کارفرمايان در نيشکر هفت تپه در به عقب

داری  قدرت سرمايه کند، هم چنين آزادی محمود صالحی در پی گسترش اعتراضات در جنبش کارگری، اثبات می

  .همبستگی در جنبش کارگری در هم شکسته شود ی متحدانه و گسترش تواند توسط اراده انتها نيست و می مطلق و بی

داری برای کارگران مهيا  فالکتی که نظام سرمايه کنيم که به باور ما، رهائی کامل از منجالب و ی میهمين جا ياد آور

 ی نظام سلطه و استثمار سرمايه محق خواهد شد و و تنها با الغای کامل و همه جانبه کند، تنها نموده و به آنان تحميل می

و مطالبات زير و به کرسی  ها کارگران برای پيگيری خواستالغير؛ ليکن تا آن زمان و برای تحقق اين امر خطير ما 

  :ها تالش و مبارزه خواهيم کرد نشاندن آن

و افزايش آن متناسب با تورم ) تومان ٢١٩٦٠٠ (١٣٨٧ بازنگری در ميزان حداقل دستمزد کارگران برای سال -١

  .های يک زندگی انسانی واقعی و حداقل

  .قراردادهای موقت و سفيد امضاء ارگران و ساير اقشار تحت ستم و لغوی ک  تامين امنيت شغلی برای همه-٢

  .ها در طول مدت تعويق های وارده به آن خسارت ی کارگران همراه با ی حقوق و مزايای معوقه  پرداخت فوری کليه-٣

بازگشت به کار و شده و اخراجی تا زمان  ی کارگران آماده به کار، بيکار ی بيکاری مکفی به کليه  پرداخت بيمه-٤

  .ها اشتغال مجدد آن

جمله حق آزادی اعتصاب، تجمع،  های آزاد و مستقل کارگری و ساير حقوق اجتماعی از  حق ايجاد تشکل-٥

  ....راهپيمائی، قلم، انديشه، بيان و 

رسمی در تقويم کشوری و حق  به عنوان روز تعطيل) روز جهانی کارگر( به رسميت شناختن اول ماه مه -٦
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  .ی نقاط کشور کارگران در همه داشت اين روز برای تمامی ی مراسم گرامی رگزاری آزادنهب

در ازای کار برابر و برخورداری زنان   رفع تبعيض جنسی و اجتماعی و برابری حقوق و دستمزد زنان با مردان-٧

  .اجتماعی دار از تامين کارگر خانگی و زنان خانه

  .ها و بيکارسازی آن حقوق کامل اجتماعی و جلوگيری از اخراج برخورداری کارگران مهاجر از -٨

  .تعيين قوانين کار توسط خود کارگران ی کارگر و ی امور مربوط به طبقه  لغو قانون سه جانبه گرائی در کليه-٩

لغو ی زندانيان سياسی و  اسانلو و همه ی کارگران زندانی از جمله منصور قيد و شرط کليه  آزادی فوری و بی-١٠

  .های اجتماعی جنبش احکام صادره عليه فعالين کارگری و ساير

شدن هر گونه اعمال فشار از کارگران، از   قطع فوری تهديد، ارعاب، بازداشت و زندان و به طور کلی برداشته-١١

  .... البرز و جمله کارگران نيشکر هفت تپه، الستک سازی

ی زنان، دانشجويان، معلمان، پرستاران  طلبانه خواهانه و عدالت ها و مطالبات آزادی  ما حمايت خود را از خواست-١٢

داشته و خواهان لغو مجازات اعدام و سنگسار و رفع هر گونه تبعيض و فشار  ی قشرهای تحت ستم جامعه اعالم و همه

  .باشيم مختلف جامعه می نسبت به آحاد

ها بوده و بيش  ی اين حمايت ايران، خواهان ادامه المللی از مبارزات کارگران های بين قدر دانی از حمايت ما ضمن -١٣

 ما. کنيم داری تاکيد می رهايی از مشقات نظام سرمايه المللی کارگران برای بين از هر زمان ديگری بر همبستگی

  .کنيم می ر کشورهای جهان حمايتداری در ساي کارگران ايران از مبارزات کارگران عليه سرمايه

ی شکر  شکر و عدم واردات بی رويه های توليد کننده ها و واحدهای توليدی به ويژه شرکت  حمايت از شرکت—١٤

  .گيری از بيکاری کارگران ها، جهت جلو های دولتی و آقازاده توسط برخی شرکت

  ". کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپهيکایسند" برداشته شدن موانع موجود جهت تشکيل آزادنه و مستقل -١٥

  
  یها و فعالين کارگر شورای همکاری تشکل

٢٩/١/١٣٨٧  
www.shorayehamkari.com  

shorayehamkari@gmail.com  
  

  هکارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپ

  یکميته دفاع از محمود صالح

  یهای کارگر کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

  )آوای کار(مايتی کارگرانانجمن فرهنگی، ح

  یهای آزاد کارگر کميته پيگيری ايجاد تشکل

  یهای کارگر اتحاد کميته

  نشورای زنا

  یرگرافعالين کجمعی از


