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شكر هفته تپهي از آارخانه نیگزارش              
١٣٨٧م آبان  سوبيستشنبه پنج                                                                                     ران خبريآژانس ا  

  
  شكر هفت تپهيران خبر از آارخانه ني از خبرنگار آژانس ایگزارش

 ٣٠ ی هفت تپه داراشکري کارخانه ن، هفت تپه شکريطبق گفته آارگران ن

 تيري، عدم مد باشد آه متعلق به کارخانه استی منيهزار هکتار زم

  .  ها بدون کشت بماندني زمني هکتار ا٢٠ که باعث شده

 دادي بضي کارخانه تبعني در ا، استی خودش شهری هفت تپه براشکرين

 همانطور که در ، وجود داردی نوع منزل سازمان٣ مکان ني در ا، کندیم

 یقل و دارا و مرتب و مستکي شیلي خيی کارکنان است ساختمان های که با نام منازل مسکونی عکسديعکس ها شاهد

 ی خانه هاگري در طرف د، و کارکنان استراني منازل متعلق و مختص مدني باشد و ای می بازني سبز و زمیفضا

 واقعا قابل دي مشاهده کنکي کنند و اگر از نزدی می باشد که اکثر کارگران با خانواده در آن زندگی می متر مجرد١٨

 گاها ، گذاشته اندشي که نام منزل روهايمتر ١٨ نيدر ا، دارد ی وا میانسان را به هر کار، اما اجبار ،ستي نیزندگ

 متر را با ٣ اي ٢ مخالفت کرده که خود کارگران تيري مدی حت، کنند ی می فرزند در آن زندگ۵ اي ٤خانواده ها با 

 منازل به ني ارونيب مانند پادگان در زي نی بهداشتی هاسي سرونکهي ضمن ا، منازل اضافه کنندني خودشان به انهيهز

  .  قرار داردیفي ردرتصو

 ی خانه هاني از ای است که دست کمی منازلزي سوم نی مکان هاو

 کيدرضمن ، داده اند یمي ندارد و قبال به کارگران متاهل قدیمجرد

 شو ها را در ی و نی شده که کارگران فصلهي هم تعبيی کمپ هایسر

 از نجايکارگران در ا، امکانات گونهچي البته بدون ه، اسکان داده اندنجايا

 از انهي حداقل ماهی اجتماعني هستند تامقهي سخت در مضیشتلحاظ بهدا

 اقدام یول، ردي گی ممهي حق بونيلي م٥٠، و کاغذ پارس شکريکارگران ن

  . کندی هم نميی در سطح ابتدای حتمارستاني بکيبه ساخت 

 شوش و ی و به شهر هامي کننهي تومان هز٢٠٠٠٠ حداقل ديان بان آارگري ای سرماخوردگکي ی براري تفاسني ابا

  :ديگوين آارخانه ميط اين آارخانه در مورد شراي از آارگران ایكي . مراجعه کنند... اهواز و

 کارخانه از لر و عرب و ني کنند در ایم یادي زی سوء استفاده هايی گرای از قومني کارفرما و مسئولنجايادر"

 به هدف خودش برسد نکهي ای خواهد برای شده میطي کنند و کارفرما تحت هر شرایم کار... ارس و ف  ویاريبخت

 ني ا، به کارگرانی و انتقال آگاهکاي سندلي اواخر با تشکني در ای گروه ها را به طرف خودش بکشد ولني از ایکي

 و عرب وجود دارد ،یاريخت هفت تپه لر ، بکرشي نیکاي که در سندی بطورمي و کارفرما را ناکام گذاشتميسد را شکست
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  ". باشندیم رهي مدئتيو از اعضاء ه

 خوزستان ري کارخانه حریگري کارخانه کاغذ پارس و دیکي هم هست گري هفت تپه دو کارخانه بزرگ دشکري ندر

 کنند ی هفت تپه کار نکند آنها هم کار نمشکريکه به هم وابسته اند اگر ن

 دو کارخانه منتقل ني ساخت کاغذ به ای کارخانه برانيله ا تفانکهيبخاطر ا

  .شوديم

 ١۵٠٠  االن تنها ی کارگر داشت ول٣٠٠٠ هفت تپه شکري نکارخانه

 االن هم دي بازخراي بازنشست کرده اند و ايکارگر دارد ، اکثر کارگران را 

 لي و با تشکمي هستی ما خودمان قرارداد، داردادي زیکارگر قرارداد

   خواست ما ني اولاکيسند

 است ما از نظر ی قراردادی شدن کارگر هایرسم

 منطقه ني امي قرار داری سختطي در شرای و رفاهیشتيمع

 منطقه ني کشور از احتاجي ثروتمند است تمام مایمنطقه ا

 ما خودمان در یول....  شود نفت ؛ گاز ویاستخراج م

ست و  خراب ااري ها بساباني ، خمي گاز ندارمانيخانه ها

 ني شده است ، مسئوللي تبدی زباله دانکيانگار شهر به 

 در مجلس شورا ندهي نماکي شوش ، کنندی نمیدگيهم رس

 دوره هست که در مجلس ني که چندیدارد به نام ساعد

 ی می شود رای مدي ها دارند هر دوره که کانددي به سی است و اعراب هم تعصب خاصدي سنکهياست فقط به خاطر ا

 کشند به ی شهر مني که ما و مردم اها ی شهر انجام نداده و تمام بدبختني ای برای کارچي مدت هنير طول اآورد د

 . نا کارآمد استندهي نماني ا، تن پرور استندهي نمانيخاطر ا
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