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                 www.ofros.com 

   ازکارخانه قند وشکر دزفولیگزارش
 

١٣٨٧ بهمنبيستم يکشنبه                                                                   ... ازکارگرانیجمع
 

     
  دارد دزفول قرار-هفت جاده شوشلومتريکدزفول درشکر کارخانه قند و      

.  استانهيخاورم وراني اکيتمام تومات وی کارخانه قند چغندرنيبزرگترو    

   شاهزادگانکه از" عزد" به نام یتوسط شخص ١٣۵٤سال  کارخانه درنيا    

  قرار ی ملعيسازمان صناارياختانقالب درپس از ودي گردسيتاس بود یقجر    

روزانه   دزفول شکر  کارخانه قند وديتول خوراک یاسم  تيظرف. گرفت    

 دپو د،يسفن شکر هزار ت٤۵  استحصال تيباشد و قابليمروزتن در هزار٨٠٠٠ تا شيو قابل افزاچغندر هزار تن ۵٠٠٠

 تن ١٨٠٠٠ خوراک دام و ديتن تول هزار٣٠شمال خوزستان،   از کشاورزان منطقهیليتحو هزار تن چغندر ٤٠٠

 .  کندهي تن شکر خام را تصف۵٠٠ روزانه تواندي در سال را دارد و مالسم

 ۵٠٠ و یرسم کارگر٧٠٠کرده بود و با استخدام  جادي ایفرصت شغلنفر هزار٣۵ حدود ميمستقريغ کارخانه بطورنيا

 . دي رسی به بهربردار١٣٦٢ -١٣٦٣ در سال یکارگر فصل

 درصد سهام ٦٧ بي ترتني و به ادي واگذار گردی به بخش خصوص١٣٧٣ کارخانه قند و شکر دزفول در سال تيمالک

پس . افتي انتقال ی سازی به سازمان خصوصزي درصد سهام آن ن٣٣ی فروخته شد و الباقنيرالمومنيآن به موسسه ام

 آالت، ني ماشلي از اموال کارخانه از قبیخش، در همان سال ب٧٣ در سال ی کارخانه به بخش خصوصنياز انتقال ا

 . به فروش رفت دي جدني تومان توسط مالکارديلي از سه مشي کارخانه به ارزش بیدکيآهن آالت و لوازم 

 که به سلطان شکر معروف است و یوسفي به نام محمد رضا ی به شخص١٣٧٦ تحوالت، کارخانه در سال ني از اپس

 . دي واگذار گردزداردي را نی و ممسناسوجي قند ی کارخانه هاتيمالک

 ادامه دادند و دي تول بهی عراقیماهاي توپ و راکت هواپی گلوله هاري کارخانه در طول دوران جنگ و زني اکارگران

 ني بني که در اکردندي ممي را ترمی عراقیماهاي توپ و راکت هواپی از اصابت گلوله های ناشیبطور مرتب خسارتها

 .  در طول دوران جنگ دچار نقص عضو شدندن نفر ازکارگرا۵٠ از شيسه نفر از آنان جان باختند و ب

 دست قي ثروت توسط آنان، کارخانه قند دزفول از طراردهايلي مدي کارگران و تولی همه تالش از سوني ارغمي علاما

 کامل یلي به تعط٨٢ خود را کاهش داد و در سال دي تول٨١ از سال دارانيبه دست شدن و فروش اموالش توسط خر

و به  کردند ی آن، ابتدا از حضور در کارخانه خودداریلي تعطی کارخانه براني و مسئولراني و مدنيمالک.  شددهيکش

 در آن وجود نداشت، سپس دي سر و سامان دادن تولی برای حضور کارگران در کارخانه کسرغمي علبي ترتنيا

 مقاومت رغمي و علدي قطع گردني مالکی برق کارخانه از سوی و ذهاب کارگران و در مرحله بعدابي اسيسرو

 آور، اني سخت و زی قانون کارهادني کششيبا پ سال خدمت و در ادامه ی کارگران با سابقه ستداکارگران، کارفرما اب

 حق و حقوق افتي بازنشستگان موفق به درني از ایاري سال را باز نشسته کرد که هنوز تعداد بس٢٠کارگران با سابقه 
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  نفر ١٨٠ حدوود بي ترتنيبه ا. خود نشده اند

 ی خواستهای پاسخگوی هستند و کسفيبالتکلکنون همچنان  تا٨٢سال  ماند که ازی سال باق٢٠ یال١۵سابقه باکارگر

 . ستيآنان ن

 صورت گرفته است یطي کارگران کارخانه قند دزفول در شرای خانه خرابی کارفرما برای اقدامات از سوني ایتمام

 از گري دی از کشورهايیايمي و مواد شهيهزاران تن شکر خام و مواد اول)  سوني به ا٨٢( اني سالنيکه در طول ا

 ی کرده و در جاهاافتي با سندکارخانه وام درزي نمان تواردهايليارفرما به کشور وارد شده است و نامبرده م کیسو

 . است نموده ی گذارهي اقدام به سرماگريد

 هستند و مطالبات آنان و کارگران بازنشسته في کارخانه همچنان بالتکلنيکارگران ااز نفر١٨٠ یحالدرگري دی سواز

 شده است و بيکارخانه با حکم دادگاه توسط طلبکاران تخر) سالن و انبار بزرگ( که تاکنون دوسوله ودشيپرداخت نم

 .  کارخانه به طلب کاران به همراه سنگ شکن کارخانه به فروش رفته استی هایآهن آالت آن جهت پرداخت بده

 کارخانه به طلبکاران حکم ی های بده پرداختی آن است که دادگاه شهرستان شوش برااني مني جالب توجه در انکته

 شده کارگران عي بدست آوردن حق وحقوق ضای اما برادي نمای از کارخانه را صادر ميی و فروش قسمتهابيتخر

 .  صادر نفرموده استی حکمچگونهيتاکنون ه

 حرف گريده اند ود به ستوه آمني مسئولدي و وعده وعني وتوهري همه درد و رنج، تحقني قند شکر دزفول از اکارگران

 ی کارخانه که در گرما وشرجنکهي ااي ندي نماافتي شان را دری حق و حقوق واقعنکهي کنند جز ای را قبول نمچکسيه

 .  شودی راه اندازگري خوزستان با اشک وخون آنان ساخته شده است بار دیطاقت فرسا

 ندهي کارگران کارخانه قند دزفول، نمایابانيات خ سالها عالوه بر مقاومت و اعتراضني ای است در طیادآوري به الزم

 مصائب وارد شده بر کارگران و آنچه که بر سر کارخانه قند دزفول آمده است ی نامه نگارقي آنان از طریها

 یها و گزارش ها با شماره نامه محفوظ مه  نامني ای و دولت مردان انتقال داده اند که تمامني مسئولیرابارها به تمام

 بتي مصتي به غاطي نامه ها نشان نداده است و کارگران همچنان در شراني به ای توجهی مسئولچي اما تاکنون ه.باشد

 ز وارده برکارگران تاکنون حدود هشت نفر ای کارخانه و فشارهایلي تعطجهي که در نتی برند بطوری بسر میبار

 هست ی و خودکشادي خانواده و اعتیا طالق و فرو پاش بزي نیآنان سکته کرده و جان باخته اند و دهها خانواده کارگر

 .  خود را از دست داده اندستيو ن

 : ی دولتی کارگران کارخانه قند دزفول به نهادهای ارسالی نامه هاستيل

   ی سازمان خصوص-٤   عي وزارت صنا-٣   یامور اجتماع  وزارت کار و-٢   ی جمهوراستي نهاد ر-١

 ندهياستاندار، فرماندار و نما (یمنطقه ا وی محلني مسولهي کل-٧ ر کشو کلیان بازرس سازم-٦  کشور هي قوه قضائ-۵

   ) الي شوش دانشهرستان ممرد

  هفتو چهاردهم بهمن ماه هشتاد -زفول دکارگران کارخانه قند و شکر ازیجمع

ايران منتشره از سوی اتحاديه آزاد کارگران  
 


