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سنديکای کارگراناعالم حمايت   

بارزات کارگران نيشکر هفت تپه از م شرکت واحد  
 

ششماه هشتاد و مهردهم سيز                                                                   سنديکای کارگران شرکت واحد
                                                                                                                

، آزادی همکاران دستگير شده ، معوقبرای دريافت حقوق مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه از

دات شکر حمايت می کنيموارو مبارزه برای جلوگيری از تالش برای توليدات داخلی شکر  

برابر با نامه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه  به سازمان جهانی کار و اتحاديه های بين المللی کارگری ،  شرکت  

 سياستهای دولت در خصوص  سال است که بدليل٢ سال  توليد شکر  حدود ۴٧نيشکر هفت تپه مجتمع ای با سابقه  

مسئولين شرکت  ميليارد تومان رسيده و٨۵ه حدود رفته و  بدهی های آن بگشرايط ورشکستگی قراردرصنعت شکر

 های کشاورزی شرکت، کارخانه خوراکو دولت تصميم دارند، جهت کاهش مبلغ بدهی های شرکت  به فروش زمين

شرکت کنند کارگر۵٠٠٠ از ٢٠٠٠تعديل حدود کی کارخانه دست زنند و اقدام به داِم شرکت و لوازم يد گران کار.  

نيروهای گارد ويژه انتظامی و امنيتی . اعتصاب کرده انداقدام به تحصن وافت حقوق عقب افتاده خود ناچاربرای دري

در ششمين روز اعتصاب کارگران نيشکر هفته تپه به  کارگران معترض حمله ور شده و آنها را مورد ضرب و شتم 

ز کارگران زخمی شدند و ن حمله کردند که  در اثرآن  تعداد زيادی انيروهای امنيتی با باطوم به کارگرا. قرار دادند

و  آقای فريدون نيکوفرد آقای رمضان علی پور.  ده شده اندبه نقاط نامعلومی انتقال داکارگران دستگير وازچندين نفر

قصد با شنيدن اين خبرن خود به شدت خشمگين هستند ودستگيری همکاراکارگران از.  دستگير شدگان هستندجملهاز

عالوه بر خواسته های اعالم شده خواهان يد به سمت فرمانداری حرکت کرده وميدان بنياد شهمحل تجمع درداشتند از

.آزادی فوری و بدون قيد و شرط همکاران خودشوند  

ی به حقوق عقب افتاده خود و اعتراض به کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه خوزستان برای دست ياب

ی  محوطه دست به اعتصاب در بار١۶حدود سال ٢ ورشکستگی شرکت طیياست های نادرست مديريت دولتی درس

  َيکبه کارگران حتی نتوانسته اند و نبوده  پايبند وعده های خود  ه به گا  متاسفانه هيچ  صنعتی شرکت زده اند ولی

  .سندر خود بمورد از خواسته های  

 
 واستقالل خواهی   ویحق طلب  از  ضمن اعالم حمايتحومه  تهران و اتوبوسرانی  سنديکای کارگران شرکت واحد

اض به سرکوب سوی کارگران شريف شرکت نيشکر هفت تپه  به اين وسيله با اعتراز برای ادامه توليد داخلی  تالش

وق  عقب افتاده کارگران و آزادی هر چه سريعتر  کارگران ، پرداخت حقرسيدگی به مشکالت، اين کارگران شريف

.ر شده اين شرکت را خواستار استيدستگ  
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حق را در پيگيری های برا راه رسيدن به اين خواست، تنهرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهسنديکای کارگران ش

ران گداند و  کليه کارميميسرمستقل کارگری و استقامت کارگران از راه انتخاب نمايندگان واقعی و تشکيل سنديکای 

شکر هفت تپه را برای همبستگی بيشتر به ايجاد سازمان سنديکايی خود  فرا می يحق طلب شرکت کشت وصنعت ن

   .دخوان

 

 سنديکای کارگران شرکت واحد

  و حومهناتوبوسرانی تهرا

١٣/٧/١٣٨٦  

 

 


