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      ه هفت تپشکري از خواستها و اعتصاب کارگران نتي مشترک در حماهيانيب

 
خرداد هشتاد وهفتتم شه                                                                            مشترک                                 

                                       
 شرکت و  اين کارگران بدنبال حدود يک هفته تجمع در محوطه. روز از اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه گذشت٢٤

هر اده هايشان به همراه خانو به خواسته هايشان، برای پيگيری مطالبات خود مسئولنهادهای عدم توجه کارفرما و ساير

.هان رسيدگی به خواستهای خود شده انداروز در مقابل فرمانداری شوش دست به تجمع زده و خو  

نه تنها به خواستهای اين کارگران توجهی نشده است بلکه آنان به کرات مورد تهاجم نيروهای حال طی اين مدت  با اين

.انتظامی و امنيتی قرار گرفته اند  

متحمل  با سرکوب نان آورانشان سوئیارگران دستمزدی دريافت نکرده اند و خانواده های آنان از چهار ماه است اين ک

.فاجعه بار دست و پنجه نرم کرده اندو از سوی ديگر با فقر و فالکتی طاقت فرساترين فشارهای روحی و روانی شده   

گر و کودکان و خانواده د انسانی بر هزاران کارضبغايت از نظر ما کارگران امضا کننده اين بيانيه، تحميل اين شرايط 

. فاجعه ای است که در مقابل چشمان ما و عليرغم وجود کوهی از ثروت و نعمت در اين جامعه رخ ميدهد،آنان  

يک زندگی به جای برخورداری از هامروزميلياردها ثروت توليد کرده اند وطول دهها سال هفت تپه درکارگران نيشکر

 سرکوبن جامعه به اين وضعيت فاجعه بار،تنها پاسخ گردانندگاوشده ورغوطه دهشتناکی گرسنگی وفقردر ،فهمرشاد و

.و دستگيری اين کارگران بوده است  

 کارگران و عموم ،بنوبه خود غير قابل تحمل است و ما مطلقا ما نظراز ضعيتی شايسته هيچ بنی بشری نيست وچنين و

قاطعيت بااين بيانيه ما امضا کنندگان اين راستا در .خوانيم میابله با اين شرايط ضد انسانی فراانسانهای شريف را به مق

 و آنانخواهان رسيدگی فوری به خواستهای مصرانه   وباشيم میهفت تپه  کارگران نيشکرهمدوشاعالم ميکنيم متحد و

تپه  هفتنيشکرخانواده های آنان دروهزاران کارگررا بر اين وضعيت فاجعه باروزهستيم که امرکسانی همحاکمه تمامی 

.رقم زده اند  

:از نظر ماهمچنين   

تپه و خسارت ناشی از آن بايد بی هيچ تاملی و فورا به اين کارگران هفت دستمزدهای معوقه کارگران نيشکر تمامی -١

زاد آ فورا  شدهکارگران دستگير تمامی   بايد يه اين کارگران پايان داده شود وعل سازی بر به پرونده-٢ .پرداخت شود 

  . اين کارگران برای دفاع از حقوق انسانی خود بايد آزادانه و بی هيچ فشاری تشکل خود را بر پا دارند -٣ .شوند

و جمعهايی از  -کارگران کارخانه شاهو -شاهانجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمان -اتحاديه آزاد کارگران ايران

  -پرريسکارخانه  -رخش نيرو کارخانه - عسلويه١٠ و٩پااليشگاه گاز فازهای  -کارخانه نساجی کردستان :کارگران

  کارگران -کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -آجر پزی سنندج -پتروشيمی پلی اتيلن سنگين کرمانشاه

  - شهر صنعتی قم
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