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 اتحاد و مبارزه کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه دزنده با
 
 
 
 
 
 
 
  

صدھا کارگربازنشسته شرکت نيشکرھفت تپه درادامه اعتراضات مکرر خود، امروز نيز باتجمع درمحل کار سابقشان، خواھان آن شدند که 
امروز ھمچنين گروه ديگری از . رطرف سازدمديريت شرکت به خواست شان رسيدگی و مشگل برقراری مستمری بازنشستگی کارگران را ب

اين کارگران واردنيروگاه برق کارخانه شدند و به نشانه اعتراض به بی توجھی مديريت شرکت وبرای رساندن صدای اعتراض خود به گوش 
  .ديگران، برق شرکت و کابل تلفن ھای مخابرات را نيز قطع کردند

درحالی که . ب درحال تجمع و اعتراض ھستند اما کسی به خواست آن ھا رسيدگی نکرده استبيش از دوماه است که اين کارگران بطور مرت
صادرشده است، اما بدليل عدم پرداخت چھار درصد سھم بيمه کارفرما به صندوق سازمان تأمين  ٩۴ترک کار اين کارگران از اسفند سال 

علی رغم .و ازآن زمان با مشگل برقراری مستمری بازنشستگی مواجه شده انداجتماعی،  اين کارگران ماه ھاست در بMتکليفی به سر می برند 
اً اينطور وانمود می رظاھ.تجمعات و اعتراضات مکرر درمقابل کارخانه و فرمانداری شوش، اما ھيچ اقدامی دراين زمينه صورت نگرفته است

اين مشگل، ھماھنگی بعمل آمده و قائم مقام مديريت شرکت نيز  شد که ميان مديرعامل شرکت، استانداری و سازمان تأمين اجتماعی برای حل
  .وعده داده بود مشگل بازنشستگی کارگران و اعتبار دفترچه بيمه ان ھا حل خواھد شد

. تيربرای چندمين بار درمقابل فرمانداری شوش دست به تجمع زدند ١٣و  ١٢اما ھيچيک ازاين وعده ھا عملی نشده است و کارگران روزھای 

تيرنيزکارگران بازنشسته ھمزمان درمقابل فرمانداری تجمع کردند و گروھی از آن ھا با بستن درب شرکت وممانعت از عبور و  ١۴روز 
  .بازھم به خواست کارگران توجھی نشد تا اينکه امروز اقدام به قطع برق و تلفن کارخانه کردند.مروردست به اعتراض زدند

ت تپه به بخش خصوصی، مشگMت کارگران اين شرکت، اعم از کارگران بخش صنعت، کشاورزی، ازھنگام واگذاری شرکت نيشکرھف
فشار کار تشديد شده و ازمزايای کارگران می  دستمزد ھا بموقع پرداخت نمی شود،.کارگران روزمزد و کارگران بازنشسته بيشتر شده است

مری تکارگرصادرنشده و درنتيجه مس ٣۴١خت نشده ، احکام بازنشستگی زنند، چھاردرصد بيمه کارفرما به سازمان تأمين اجتماعی پردا
  .بازنشستگی آن ھا نيز پرداخت نشده است

تن  ٣٠. جو پليسی و فشارھا و تھديدھای امنيتی درشرکت افزايش يافته و کارگران معترض بارھا تھديد به اخراج شده اند ،عMوه براين
ازکار اخراج شدند که اين حرکت ضد کارگری مورد اعتراض   ،و اعتراض و شرکت درآن ازکارگران شاغل بخاطر سازماندھی اعتصاب

صدھا دوربين ديژيتالی به منظور کنترل و .شديد عموم کارگران شر کت واقع شد و مديريت مجبورشد کارگران را به سرکارھای خودبازگرداند
امنيتی و شبه نظامی را برشرکت  - کارفرمای جديد شرايط پليسی. ارعاب کارگران درجای جای شرکت نصب شده و پليس حضور دائمی دارد

  .حاکم نموده است و ازھمه اين ھا مھم تر مذبوحانه تMش می کند ميان کارگران نفاق و چند دستگی ايجاد کند

و  رغم تمام اين ترفندھا و تMش ھا ی مذبوحانه، کارگران شجاع ھفت تپه ترسی به خود راه نداده و به مبارزه برای مطالبات خود ادامه داده به
تمام کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه دراين شرايط بايد دست به دست ھم دھند ومبارزات متحد و يکپارچه ای را سازمان . ادامه خواھند داد

کارگران شاغل که تا کنون نيز ازکارگران بازنشسته حمايت کرده و ھمدوش آن ھا عليه .و کوشش ھای نفاق افکنانه مديريت را خنثا کنند دھند
آن چه که امروزکارفرما .بايد بيش ازگذشته به ياری  کارگران بازنشسته بشتابند وياری رسان مبارزه آن ھا باشند مديريت مبارزه نموده اند،

کارگران منافع واحدی دارند و بايد متحد و يکپارچه  .رگران بازنشسته آورده است فردا می تواند برسرکارگران فعMً شاغل درآوردبرسرکا
دربرابر مديريت و سياست ھای ضد کارگری آن بايستند و با اعتصاب و خواباندن چرخ توليد، کارفرماراوادارکنند سھم چھار درصد بيمه  و 

  .ردازد وبه ساير مطالبات کارگران رسيدگی نمايدبپ ات معوقه را دستمزدھا ومطالب

يکبار ديگر تمام اقدامات پليسی و ضد کارگری و تھديد و ارعاب کارگران را محکوم می کند و خواھان پايان تردد ) اقليت(سازمان فدائيان 
  .امنيتی و برچيدن تمام دوربين ھا ی کنترل کارگران است - نيروھای پليسی

ازمبارزات و مطالبات تمام کارگران نيشکر ھفت تپه، اعم ازکارگران شاغل، بازنشسته و يا کارگران روزمزدحمايت ) اقليت(ان فدائيان سازم
 .می کند و کارگران اين شرکت را به اتحاد و مبارزه پکپارچه فرا می خواند
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