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به سازمانگران نيشکر هفت تپه دومين نامۀ کار  

یسنديکاهای کارگری جهان و سازمانهای حقوق بشر کار جهانی  
ششماه هشتاد و مهردهم پانز                                                                                   واحدسنديکایسايت 

 
  

  ،به سازمان جهانی کار و اتحاديه های کارگری جهان
 سال است تاسيس ۴٧ت نيشکر هفت تپه خوزستان در حدود احتراما به اطالع می رسانيم که شرکت کشت و صنع

که توسط کارشناسان . می باشد رانشده است و توليدمحصول شکر می کند و اولين توليد کنندۀ شکر از نيشکر در اي

 سال پيش تاسيس گرديده و با ايجاد آن تحول شگفت انگيزی در اقتصاد شمال استان خوزستان بوجود ۴٧ارجی خ

د و اقتصاد شهرهای شوش ، يکه تاکنون تاثير گزارترين شرکت در اقتصاد شمال استان می باشبطور. آورد

ولی در . رياحی و شهرکهای اطراف مستقيما به وجود آن بستگی دارد، حرميانرود ،، شوشتر، دزفولانديمشک

 و ۴۴ کارشناسی اصل  سال است به دليل عدم حمايت دولت و واردات شکر و با اجرای شتاب زده و غير٢حدود 

ور به صورت راکد در آمده کلی مواجه شده و اقتصاد شهرهای مذسياستهای غلطی که دولت، شرکت را به بحران ما

که شرکت توان پرداخت آن را   ميليارد تومان رسيده٨۶و داد و ستد به حداقل رسيده و بديهای شرکت به حدود 

دهی نسبت به پرداخت حقوق معوقۀ ما کارگران که در چهار چوب مسئولين شرکت نيز با عنوان کردن آن ب .ندارد

ما کارگران بارها به ادارۀ کار شهرستان که ناظر اجرای  .قانون کار جمهوری اسالمی ايران می باشد اقدام نمی کند

 نيز قانون کار در شهرستان می باشد و فرماندار شهرستان و نمايندۀ مجلس مراجعه کرده ايم ولی مسئولين مذکور

در حالی . هيچگونه اقدام خاصی انجام نداده با توجه به تورم زياد متاسفانه ما را به صبر و شکيبائی دعوت می کنند

و ما کارگران نيز از اين نحوۀ برخورد . که ما تامين حداقل های زندگی عاجز بوده و شرمندۀ خانوادۀ خود می باشيم 

ر می کردند اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری شهرستان شوش که مسئولين که با بی تفاوتی به آن مشکالت نظ

  :و اعالم نموديم تا رسيدن به خواسته های خود مانند حکومت در اين شهر می باشد اقدام کرديم باالترين نهاد و ادارۀ

  د حل مشکل بدهی شرکت که دولتی می باشد و دولت توان بخشش آن بديها را دار-١

   ينکه شرکت با وضع موجود ورشکسته نمی شود تضمين در خصوص ا-٢

  ت رها نکردن شرکت از نظر مالی توسط دول-٣

 ، جلو گيری از ، تقليل تعرفۀ کمرگیفع دولت در خصوص صنعت شکر و شرکت اصالح سياستهای به ن-۴

  تواردات بی رويۀ شکر توسط بخش خصوصی و حتی دول    

 ل يکبار بايد مورد بازنگری قرار گيرد که متاسفانه مسکوت سا۴ سال که هر ١٣ اجرای مشاغل بندی پس از -۵

  . مانده است   

  ت رسمی کردن کارگران موق-۶
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  ل ارتقای شغلی کارگران شاغ-٧

  ی تشکيل سنديکای کارگر-٨

  واگذاری منازل شرکت که در اختيار نيروهای نطامی ؛ اطالعاتی ، بانکی و آموزش و پرورش و ديگر ادارات -٩

  تدولتی اس     

  ن پرداخت به موقع حقوق کارگرا-١٠

  ر اجرای استانداردهای الزم در محل کا-١١

  ت اجرای طرح زيان آور با توجه به زيان آور بودن محل کار ، بعضی از کارها در سطح شرک-١٢

  درجه در محل۵٠ اصالح نحوۀ دادن مزايا در خصوص سختی کار و بدی آب وهوا با توجه به دمای باالی -١٣

  .يگردوارد کار و م      

موقتا اگر در کوتاه مدت . ودتحصن بر نداشته ودر صورتيکه تحصن پايان پذيرد بصورت مشروط خواهد بدست از

مهلت داده شده به نتيجۀ خاصی نرسيم ، اقدام مجدد به تحصن کرده و حاضر به پرداخت هرگونه هزينه جهت و در

ادی از کارگران توسط دولت به دادگاه احضار شده و مورد همانگونه که قبال نيز تعد .رسيدن به حقوق خود هستيم 

چند روز گذشته نيز شبانه به درب منازل تعدادی از فعاالن کارگری از طرف   بازخواست قرار گرفته اند و در

حفاظت و اطالعات و امنيت شهرستان مراجعه و احضار شدند و کارگران را به آن اداره برده و مورد بازخواست 

د و آنها را تحت فشار قرار دادند تا از حضور در تحصن امتناع کرده و کارگران را از بدست آودن قرار دادن

. الزم به ذکر است در مدت زمانی که کارگران در آن محل مورد بازپرسی قرار می گرفتند. خواستهايشان باز دارند

اکنش و برخورد شديد نيروهای انتظامی ديگر همکاران اقدام به اعتراض شديد به اين نوع برخورد کردند که با و

  .مواجه شدند و تعدادی زخمی و بازداشت شدند که با فشار کارگران نيروی انتظامی اقدام به آزادی آنها نمود

سازمانهای حقوق بشری عاجزانه در ، سنديکای کارگری جهان و ، سازمان جهانی کارامعۀ جهانیجدر پايان از

 خواست می کنيم در خصوص رسيدن ما به اهدافمان ما را حمايت نمايند در غير اينصورت ما نيز همانند کارگران

ار گان آن به حال خود رها شدند و روزشرکت قند شهرستان دزفول که شرکت آنها دچار ورشکستگی شد وکارگر

ادی در شمال تگی می شويم که در صورت وقوع اين حادثه بازدهی اقتصبسيار بدی را ميگذرانند دچار ورشکس

ينکه ايران جزء  به وقوع خواهد پيوست که اميدواريم با حمايت و فشار بين المللی و با توجه به ا...استان خوزستان 

  . انواده فراهم آوريمخوانيم زندگی آبرومندی برای خود وتا بتباشد اين مشکالت مرتفع گرددميسازمان جهانی کار

  .قبال از همکاری شما تشکر و قدردانی می نماييم

  
  نکارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه شهرستان شوش استان خوزستا

  ١٣٨۶ مهر١۵
  دبه سازمانهای زير ارسال گردي
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