
 از پیگیری مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و ازنهاد های همبستگی 

 !قویا حمایت می نمایند بران حجمی و بازنشستگان هفت تپه نی

مبارزه ادامه می خود به ماه دستمزد معوقه ۱۶شرکت های کشت و صنعت و دامداری مهاباد برای دریافت در شرایطی که کارگران 

جان فدا  -زیر بار ستم نمی کنیم زندگی  » :و بجنورد بالتکلیفند و کارگران شرکت هپکو با شعار شوشتر  های کارگران شهرداری .دهند

شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه . بخش های مختلف همچنان ادامه دارد و مبارزاتدر کف خیابانند « می کنیم در راه آزادگی

کارند، از هفته اول بهمن به خاطر عدم پرداخت حقوق شان در این شرکت در  که در بخشهای کشاورزی وصنعتی این مجتمع مشغول

محوطه شرکت تجمع کرده و خواستار پرداخت در این مجتمع،نفر از همه واحد های  ۵۰۰حدود . شهرستان شوش دست به تجمع زدند

دفعات تجمع نموده و خواهان مطالبات صنفی  کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه طی ماه های گذشته نیز به .اند مطالبات معوقه خود شده

که به تازگی مدیریت مجتمع نیشکر هفت تپه به مدیران  بودهآنان این  دوره اخیراز عوامل اجتماع به گفته کارگران، یکی  .خود شده بودند

 .زیر مجموعه خود ابالغ کرده است که به هر ترتیب مانع اعتراض کارگران شوند

 

ن عمل کند دیگر نیازی کارفرمای خصوصی اگر به تعهدات مالی خود در برابر کارگرا تاکی دداشتند،ن تجمع در ایپرشمار حاضران 

این کارگران که مدعی هستند تا همین لحظه کارفرمای این واحد صنعتی بابت بدحسابی . برپایی اجتماعات را ممنوع اعالم کند ندارد که

دادت مالی به میلیارد تومان تعه۵۴تپه تا پایان سال بیش از هفت ت، گفتند؛ کارفرمای مجتمعدر مقابل آنها مرتکب تخلف از قانون شده اس

آنها در توضیح بخشی از مطالبات خود یادآور شدند که از یکسو هنوز دوماه از موعد دریافت آخرین  .ید پرداخت کندکارگران دارد که با

 ۰۵۲بیش از  در این میان .است عملی نشدهپاداش سال گذشته آنان نیز هنوز  دستمزدشان گذشته است و از سوی دیگر مطالبات مربوط به

اند مطالبات بازنشستگی خود را از کارفرما دریافت کنند در عین حال تعداد زیادی از  نفر از کارگران بازنشسته این مجتمع هنوز نتوانسته

اعتصاب و اعتراضات باید افزود؛ . د را از کارفرما طلبکارندخو، (۴۹)کارگران روزمزدی مجتمع حقوق بهمن واسفند ماه سال گذشته 

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بدنبال واگذاری آن به بخش خصوصی و عدم پرداخت مطالبات کارگران از سوی مالکین جدید، از 

ی ادامه داشته است با این حال تاکنون هیچیک از مسئولین شهرستان و یا نماینده شهر نسبت به حل یکسال گذشته بطور وقفه ناپذیر

 ا "مشکالت سخت و طاقت فرسای کارگران این کارخانه اقدامی انجام نداده اند

 

ند از دیگر خواسته های ا مشغول کار بوده۴۰تا ۶۶بر که در فاصله سالهای همچنین پرداخت نشدن حق بیمه دوران بیکاری کارگران نی 

های کارفرما در خصوص رفع مشکالت  آنان در خاتمه تصریح کردند ؛با وجود وعده. تپه است این گروه از کارگران مجتمع نیشکر هفت

 جدا از این  .کارگران این گروه صنعتی ،کشاورزی هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است

جهت تحقق مطالباتشان دست به اعتراض و کارگران نی بر .  ازنشستگان هفت تپه تجمع کردندبران حجمی و ب نی بهمن ۱۶روز شنبه 

با وجود اعزام  گارد ویژه شهرستان شوش به محل  جهت خاموش کردن اعتراض ، کارگران با شعار یا مرگ یا . اعتصاب زدند 

در دفترشان حبس کرده بودند و درب کارخانه را بسته بودند در کارگران که  مدیر عامل و مدیر مالی را . مطالبات به مقاومت پرداختند 

نفر از کارگران  ۹نیروی انتظامی . مقابل نیروی انتظامی کوتاه نیامدند واعالم کردند تا رسیدن به مطالباتشان به مقاومتشان ادامه می دهند

یر عامل را مجبور کرد صورت جلسه تنظیم شده ای را پافشاری کارگران مد. گی جهت مذاکره به فرمانداری شوش بردند  را به نمایند

امضا کند که بر اساس آن حقوق معوقه کارگران و پاداش بهره وری تا نیمه اول اسفند پرداخت شود و بیمه سالهای قبل را به صندوق 

 . عتراض پرداختند روز یکشنبه نیز کارگران کنتراتی شرکت در مقابل درب شرکت به ا. تامین سازمان اجتماعی واریز کند 

تهدیدات و پیگیر بودن، نهراسیدن ازکارگران نیشکرهفت تپه مطالبات حقانیت  طوالنی بودن و تداوم مبارزه، :نهاد های همبستگی برآنند 

یا مرگ : "و دفاع از حق خود تا حد رویارویی و درگیری با گارد ویژه و نیروهای انتظامی، ایستادگی تا آخر با شعاراحتمالی و خطرات 

چیزی جز زنجیرهای دستشان را در این نبرد نابرابر از دست نخواهند "یعنی جان به لب رسیدن و درک این واقعیت که  ، " یا مطالبات

این تجربۀ موفق می تواند رهنمودی برای مبارزات . اینها مجموعه ای از آن عواملی هستند که به کسب این موفقیت منجر شده است ا "داد

 در کسب مطالباتشان باشد گران نیزسایر کار

 به آنها درود می فرستیم نی بر را می فشاریم ونیشکر و دست کارگران فعاالن نهاد های همبستگی در تداوم این مبارزه ، 

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشور
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