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ه هفت تپشکري کارگران نیتجمع اعتراض  

 
ارديبهشت هشتاد و هفتم وسبيست                                                                                     ی قهارندختوايک

 
 

نيشکر هفت تپه شوش  گروهی از کارگران)  ارديبهشت٢٣(روز دوشنبه 

 شوش دست به فرمانداری  سومين روز پياپی در برابر ساختمان  برای 

کارگران از جمله خواستار پرداخت حقوق به . تظاهرات اعتراضی زدند

 .تغيير مديريت کارخانه هستند شان و تعويق افتاده

 خطر تعطيلی اين کارخانه خانه نيشکر هفت تپه باکه کارگران کارمدتهاست 

ماههاست که  .هستند خوزستان روبرو تپه هفت دشت سرسبزواقع در

اعتراضشان کناردر)ارديبهشت١۶(دوشنبه گذشتهروزتجمع آنان از و تحصن .يابدها بازتاب مي رسانهدر اعتراضهای آنها

  . از تعطيل کارخانه استدريافت حقوق به خاطر نگرانی عميقشان به عدم

ديگر محلی  مديريت و حراست کارخانه نيشکر اين ظن را تقويت کرده است که به زودی اين کارخانه عملکردهای

، تعداد “راه آينده“مستقل کارگری  به گفته عليرضا ثقفی، سردبير نشريه. برای کار به آنها عرضه نخواهد کرد

کارگران باقيمانده نيز مدتهاست .  نفر رسيده است٣۵٠٠نفر به  ٧٠٠٠خير از کارگران اين کارخانه در طی دو سال ا

   .کنند دريافت می که حقوق خود را با تعويق

عليرضا ثقفی،  اين موضوع را. نيشکر هفت تپه از چند ماه پيش درصدد برگزاری تجمعی اعتراضی بودندکارگران 

. از کارخانه نيشکر هفت تپه ديدن کرد ده که در ماه فروردين، گزارش کر“راه آينده“سردبير نشريه مستقل کارگری 

بر هم  کارگران نی. شان را نگرفته بودند حقوق اسفندماه و عيدی وی در آنجا آگاهی يافت که کارگران داخل کارخانه

دگی نشود، رسي در نتيجه آنها در نظر داشتند که اگر به خواستهايشان. شان پرداخت نشده بود حقوق عيدی و چهار ماه

زمان بسته شدنش در آستانه روز جهانی  نيز منعکس شده است که از“ راه آينده“اين موضوع در نشريه . اعتراض کنند

   .در اينترنت قابل دسترس است) اول ماه مه(کارگر 

ران از نتيجه کارگ در. از اين مسئوالن به درخواست کارگران برای پرداخت حقوق معوقه و عيدی توجه نکردند پيش

    .سعی کردند که کار کارخانه نخوابد در محل کارخانه دست به تحصن زدند و البته)  مه۵(روز دوشنبه گذشته 

زندگی کارگران سايه  زاده، عضو هيئت مديره اتحاديه کارگران اخراجی، در باره ترسی که مدتهاست بر عظيمجعفر 

وجود دارد اين است که در حدود سه سال است که  شکر هفت تپهنکته مهمی که در باره کارگران ني“: گويد افکنده می

چيزی که . ظرف يک سال گذشته اين مسئله شدت بيشتری پيدا کرده است. شود می دستمزد اين کارگران با تعويق داده

اينکه  گيرد مثل کارهايی در شرکت صورت می. نگرانی کارگران است، خطر تعطيلی اين شرکت است عمدتا باعث

   . را نگرفته استحراست جلوی هجوم دامها به نيشکر. اند ه ل بخشی از نيشکر را آبياری نکردامسا



 

 2

عظيم زاده سياستهای  به گفته جعفر. از نظر کارگران به معنای آن است که کارخانه نيشکر در شرف تعطيلی است اين

صاحبان سرمايه در ايران به “: آورد میفشار  داران در بحران کنونی اقتصادی بيش از هر چيز بر کارگران سرمايه

يک ذره که افت . گذشته و حاضر نيستند که سودشان يک ذره افت کند اند ظرف سی سال سودهای نجومی عادت کرده

بحران  از طرف ديگر با توجه به.  يا به بخش ساختمان برند دوبی دارند و می سرمايه را برمی کند از اين طرف می

اين شرکتها، فقط نيشکر هفت تپه  و اينها با تعطيلی. جامعه هست، سود سرمايه افت کرده استعميق اقتصادی که در 

کنند، اگر چه کارگران در طول سی سال  کارگر سرريز می نيست، در واقع دارند تمام بار بحران را روی دوش طبقه

   “.کنند وی دوش کارگران سرريز میاالن در اين شرايط هم دارند تمام بحران را ر اخير شرايط خوبی نداشتند، ولی

در ) ارديبهشت ٢٣(و دوشنبه )  ارديبهشت٢٢( تن از کارگران نيشکر هفت تپه در روز يکشنبه ۶٠٠ تا ۵٠٠ بين

آنان عبارت است از پرداخت حقوق به تعويق  خواستهای. ند شان را بيان کرد برابر فرمانداری شوش تجمع و خواستهای

احضار فعاالن کارگری به دادگاه انقالب، برکناری مدير عامل و اعضای  سازيها و ن به پروندهشان، پايان داد افتاده

  . هستندسازيهای آن از آن شاکی و برکناری رييس حراست شرکت که کارگران بخاطر پرونده هيئت مديره شرکت

شناسايی آنان  ه و دست بهيکشنبه ماموران امنيتی معروف به لباس شخصی در محل تجمع کارگران حضور داشتروز 

نيروهای امنيتی برای ارعاب و  اين روشی است که تا کنون به طور معمول. اند و فيلمبرداری از ايشان زده

. کنند گيرند به عنوان مدرک در بازجوييها و دادگاهها استفاده می می فيلمهايی که اند، يعنی از سازی بکار گرفته پرونده

به آنها و  اند اند و حمله کرده ها در محل حضور داشته، از آنها فيلم گرفته اس شخصیلب“: گويد می عليرضا ثقفی

   “.اند پس از درگيری کارگران آنجا را ترک کرده. درگيری شده است

همچنين پس از تجمع  .اند مجروح شده شود که به هنگام درگيری روز يکشنبه دو طرف چند تن از کارگران  میگفته 

   . کردندج نفر از رهبران تحصن را به دادگاه دزفول احضارروز يکشنبه پن

کارگران را در روز  گزارشهای رسيده نيروهای گارد ويژه و نيروی انتظامی و ماموران امنيتی تجمع اعتراضیطبق 

  .اند دوشنبه نيز محاصره و از کارگران فيلمبرداری کرده

   

  یرکيواندخت قها

  دويچه وله   
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