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  !کارگران نيشکر هفت تپهجنایات حکومت اسالمی و اعتصاب پيگير 
  
 بهرام رحمانی          

bamdadpress@ownit.nu   
  »من درد مشترکم مرا فریاد کن«
  

 کشور قرار می آن کارگر  مقدم مبارزه طبقاتی کل طبقهخطدر هر دوره ای از تاریخ، بخشی از طبقه کارگر، در 
 ١٣٥٧د؛ هم چون مبارزه کارگر زونقولداگ در ترکيه، کارگران گدانسک در لهستان، کارگران نفت در انقالب نگير

 با .دن کارگران نيشکر هفت تپه در خط مقدم مبارزه طبقاتی کارگران ایران قرار دار نيز در ایران کنونی،...ایران و
، موقعيت و جایگاه این  هفت تپه نسبتا طوالنی و پيگير کارگران و مقاومتتراض تاریخ اعتصاب و اعنگاهی به

  .هر چه بيش تر برجسته می شود ،جنبش کارگری ایرانمبارزه کارگران در دوره اخير 
 با ی ایرانربر این اساس، همبستگی با کارگران این واحد و هماهنگی اعتصابات بخش های دیگر جنبش کارگ

 نيشکر از یک سو می تواند این مبارزه را در سطح سراسری تقویت کند و از سوی دیگر، کارگران اعتصابی
اعتصاب هم زمان بخش های مختلف کارگری سبب می شود که نيروهای سرکوبگر حاکميت تقسيم شوند و 

  .کنندن را در سرکوب یک اعتصاب متمرکز نتوانند نيروهایشا
 ایران، در سی سال حاکميت خود نشان داده است که یک یک واقعيت مسلم این است که حکومت اسالمی

یعنی . فهمدمی  و ضدکارگر است که غير از زبان زور حرف دیگری نیزادآکوبگر و ضدحکومت ستم گر و سر
این حکومت در طول . طبقه کارگر با اعتصاب و اعتراض خود، باید مطالباتش را به این حکومت تحميل کند

مدهای کالن آ و با وجود در.کوب و استثمار داردرت که حرص و ولع بی پایانی در سحاکميت خود نشان داده اس
فقر و فالکت اقتصادی که . اسب با تورم و گرانی باال ببردنتوش نفت، حاضر نيست دستمزدها را ماز منبع فر

گران بيکار، رلعمان، پرستاران، کا مختلف کارگری از م های بر بخش ویژهحکومت اسالمی بر جامعه ایران، به
 را انهای کارگر تحميل کرده است بسياری از خانواده  زنان و کودکانکارگران شغل های موقت و استخدامی،

خودکشی، اعتياد، تن فروشی، فروش کليه و غيره .  شدیدی کرده است اجتماعیدچار آسيب ها و بحران های
 بدبختی های جامعه حکومت اسالمی  که عامل اصلی همهيکاری و فقر و فالکت اقتصادی استناشی از ب

  .است
کارخانه نيشکر هفت تپه از بزرگ ترین واحدهای توليدی شکر در ایران است که به دليل واردات شکر توسط 
مافيای وابسته به حکومت اسالمی و فروش آن به بهای پایين تر از توليدات داخلی، دچار ورشکستگی شده و 

 اکنون بسياری از صنایع ایران، یا دچار رکود شده .حقوقی دریافت نکرده اند هزار کارگر آن ماه هاست که ٥٠٠٠
  .اند و یا ورشکست و تعطيل گردیده اند و کارگران آن ها نيز سرگردان و بی حقوق مانده اند

 در رسانه  حتی شدهمنتشرواردات شکر در دست مافيای وابسته به حکومت قرار دارد که بر اساس آمارهای 
   .می شودی، چندین برابر بيش تر از مایحتاج مردم و در قيمت ارزان تر از شکر داخلی به بازار عرضه های حکومت

 سال ۴٧، حدود ١٣٣٩شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه خوزستان و کارخانه نيشکر هفت تپه، در سال 
ون نقش بسيار این شرکت تاکن. و امروز زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است. پيش تاسيس شده است

کارخانه با ظرفيتی بيش . باالیی در توليد شکر ایران و انتقال تکنولوژی به سایر کشت و صنعت ها، داشته است
 هکتار ١٣٠٠٠کشت و صنعت هفت تپه، .  درصد شکر مورد نياز کشور را توليد می کند١٠از صد هزار تن در سال، 

 هزار تن شکر ١٢٠ تا ١٠٠در این مساحت، ساالنه بين . ردزمين زیرکشت و زمين های بسيار زیاد کشت نشده دا
شتر، تاسيس این شرکت، در اقتصاد شهرهای شوش، اندیمشک، دزفول، شو. برداشت می شده است

رگذار بوده است و تحول قابل توجهی را در اقتصاد شمال استان خوزستان ين تاثآميانرود، و شهرک های اطراف 
 هزار نفر از کارگران این شرکت تا ١٠٠ نيشکر هقت تپه تعطيل گردد، حدود اگر شرکت. به بار آورده است

 آشت و صنعت نيشكر هفت تپه، در. کارگران روستایی مرتبط با آن و خانواده هایشان دچار مشکل خواهند شد
   . شده است آيلومتری شوش واقع١٥شمال استان خوزستان در 

 شروع شده است، روزبروز ١٣٨٧ اردیبهشت ١٦په که از روز اعتصاب و اعتراض اخير کارگران نيشکر هفت ت
کارگران اعتصابی، با پيوستن خانواده های آن ها اقدام به راهپيمائی . خود می گيرده ابعاد گسترده تری ب

  . کردند که از طرف ماموران حکومت تروریستی اسالمی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
  جوانان، گاز اشک آور به سوی کارگران معترض و خانواده های آن ها که با شليک،نيروهای سرکوبگر انتظامی

 اقدام به متفرق نمودن جمعيت و سپس با گاز فلفل و باتوم به جمعيت يورش نيز شرکت داشتندزنان و کودکان 
بی خوستار توقف يورش مامورين گرديدند که با » برادر نظامی حمايت حمايت«بردند، کارگران ابتدا با شعار 

نتيجه ماندن اين تالش ها با مقاومت کارگران برای حفاظت از زنان و کودکان خود درگيری گسترده ای بين 
  .درگرفتکارگران و نيروهای امنيتی 

   : خواست های کارگران نيشکر هفت تپه عبارت است از
   ماه دستمزد پرداخت نشده، ٢ پرداخت فوری -
  گری و احضار آنان به دادگاه،  منع تهدید و فشار بر فعالين آار-
   لغو تمامی پرونده هایی آه برای آارگران تشكيل شده است، -
   برآناری مدیر عامل و اعضای هيئت مدیره این شرآت، -
 برآناری رئيس حراست شرآت آه نقش مستقيمی در جاسوسی و سرآوب آارگران و پرونده سازی عليه -

   ،ته استفعالين آارگری در این شرآت داش
  . به رسميت شناختن حق تشکل مستقل کارگری-

 آغاز شده و هنوز هم ١٣٨٥الزم به تاکيد است که اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت نيشکر هفته تپه، از سال 
 خواست های اعالم شده هزارها ، از جملهپرداخت حقوق، امنيت کار، ایجاد تشکل مستقل کارگری. ادامه دارد

 توجه تمامی هم چنين.  کرد همه جانبه ایحمایت بایداز این خواست های برحق . ت تپه استکارگر نيشکر هف
 مدافع حقوق  بين المللی نهادهای، سازمان ها و احزاب چپ و کمونيست، واتحادیه ها و سندیکاهای کارگری

ارگران سراسر  جلب کرد و همبستگی کبشر را به سرکوب کارگران در ایران توسط دولت پاسدار احمدی نژاد
   .گسترش داد هر چه بيش تر  راایران با کارگران اعتصابی نيشکر هفت تپه
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   اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه مبارزه و اعتصابمروری بر

 هزار نفر ذکر کرده است، علی عليزاده، دبير خانه ١٢، شمار اعتصابيون را )ايلنا(در حالی که خبرگزاری کار 
 . هزار نفر در اعتصاب شرکت داشته اند١٢درصد بااليی از اين : فردا گفتکارگر شوشتر به راديو 

 ١٢اعتصاب کارگران رسمی، پيمانی و قراردادی شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر، که ايلنا شمار آن ها را 
  . هزار نفر ذکر کرده بود، در ادامه تجمع های اعتراضی چند ماه گذشته اين کارگران برگزار شد

کارگران معترض طی چند ماه گذشته، بارها «: ه نقل از يک عضو شورای اسالمی کار اين شرکت نوشتايلنا، ب
آميز زده بودند، که اين تجمعات به خاطر وعده وعيد مسئوالن شرکت و مقامات مسئول  دست به تجمع اعتراض

  ».شهرستان، بی نتيجه پايان يافته بود
سازی بی  احدهای توليدی و صنعتی در ايران، به دليل خصوصی اين شرکت همانند بسياری از و«: افزود او

حساب و کتاب، سال ها با ضرر و زيان مواجه بوده است و به دليل ضعف مديريتی و مشکالت هيات مديره، 
  . » ميليارد تومانی، قادر به پرداخت حقوق قانونی کارگران نيست٢٠٠اکنون با کسری بودجه  هم

تصاب روز يک شنبه هزاران کارگر شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر به راديو فردا علی عليزاده، در مورد اع
اعتصاب آرام و مسالمت آميزی که کارگران برگزار کردند، به منظور تالش برای دريافت بيش از دو ماه «: گفت

  ».حقوق و مزايای پرداخت نشده شان بود
ه اين که درصد بااليی از کارگران در اعتصاب شرکت او در مورد شمار شرکت کنندگان در اعتصاب، با اشاره ب

 هزار نفر، مجموع پرسنل شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر بود، و ١٢منظور ايلنا از «: کرده بودند، گفت
  ».همه آن ها هم در اعتصاب شرکت نکرده بودند

 کشت و صنعت کارون  هزار کارگر شرکت١٢دبير خانه کارگر شوشتر در مورد پرداخت نشدن حقوق و مزايای 
پرداخت  شوشتر، ابتدا به اين موضوع اشاره کرد که تغيير هيات مديره اين شرکت، يکی از داليل ديرکرد در

حقوق و مزايای کارگران بوده است و افزود که مسايل مالی ديگری مانند تصميم گيری ها، بودجه، و عمل 
  . کل بوده استنکردن بانک ها به تعهدات شان، از ديگر داليل اين مش

  ».البته هنوز موشکافی دقيقی دراين خصوص به عمل نيامده است«: با اين حال، علی عليزاده گفت
استانداری خوزستان، فرمانداری شوشتر، نماينده شوشتر در مجلس و خانه کارگر اقداماتی را «: گفت عليزاده،

  )١٣٨۵ اسفند ١۴روز دوشنبه (» .برای حل مشکالت مالی کارگران انجام داده اند
  

اعتصاب بيش از پنج هزار کارگر کارخانه نيشکر هفت تپه در شمال استان خوزستان، روز يک شنبه سيزدهم 
 . متوالی ادامه يافت ، برای ششمين روز٨٦خرداد 

. هزاران کارگر اعتصابی اين کارخانه، در اعتراض به دريافت نکردن حقوق دو ماه اخير خود اعتصاب کرده اند
 ١٣۴٠   گهستونی، روزنامه نگار مستقل در خوزستان، با اشاره به تاسيس اين کارخانه در دههمجتبی

کارخانه نيشکر هفت تپه در گذشته هفت هزار کارگر داشت، که پس از اجرای «: خورشيدی، به راديو فردا گفت
  ».سياست تعديل نيرو شمار کارگران آن به پنج هزار نفر رسيد

آن که از ابتدای سال جاری تاکنون حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان کارخانه نيشکر به گفته او، به دليل 
دو هزار کارخانه و واحد توليدی و «: او افزود .هفت تپه پرداخت نشده است، آنها اعتصاب و تجمع کرده اند

  .»ه هستندصنعتی در استان خوزستان فعاليت دارند، که بيشتر آنها يا درآمد زا نيستند و يا ورشکست
  

اين اعتصاب از روز . اعتصاب پنج هزار کارگر کارخانه نيشکر هفت تپه دراستان خوزستان کماکان ادامه دارد
خوانده »  روزه کارگران١٠اجرا نشدن وعده مديريت کارخانه و پايان مهلت «  خرداد، پس از آنچه٢١دوشنبه، 

  .از سر گرفته شده است شده،
ر کارخانه نيشکر هفت تپه، روز سيزدهم خرداد، در پی وعده مديريت اين کارخانه اعتصاب قبلی پنج هزار کارگ

  .برای پرداخت دو ماه حقوق معوقه کارگران، به طور موقت پايان يافته بود
  
جلوگيری از فعاليت مافيای شکر، حق داشتن سنديکای  و پول بن های کارگران، پرداخت حقوق معوقه«

دی آب و هوا و مسکن، حق شرکت کارگران فصلی در انتخاب نمايندگان کارگران کارگری، افزايش پرداخت حق ب
از خواسته های » و طبقه بندی مشاغل، بازنشسته کردن کارگرانی که دوران بازنشستگی آن ها گذشته است

  .کارگران اعتصابی شرکت نيشکر هفت تپه اعالم شده است
ت مديره کارخانه که از عناصر امنيتی و نظامی هستند و به تامين وسائل ايمنی کارگران، اخراج هيا«هم چنين 

خاطر نداشتن تخصص باعث ورشکستگی آن شده اند و پايان تهديدات، فشارها و پرونده سازی عليه فعاالن 
  .، از جمله خواسته های ديگر اعتصابيون بود»کارگری کارخانه نيشکر هفت تپه

به راديو فردا گفت که پس از  که نخواست نامش فاش شود پهيکی از فعاالن کارگری در شرکت نيشکر هفت ت
اعتصاب بيش از پنج هزار کارگر، هياتی از سوی دولت به منطقه آمدند و پس از بررسی شرايط و مشکالت 

  ».اما وضع تغيير نکرد«قول وعده هایی داده اند،  این مشکالت کارگران، برای حل
 ماه است که حقوق ماهيانه ما به ١۵حدود «: ته شده است و افزودوی اشاره کرد که اوضاع حتی بدتر از گذش

  ».تعويق افتاده و در اين مدت، بارها، به فاصله سه تا چهار ماه هم پرداخت نشده است
: او هم چنين گفت» .در حال حاضر، حدود دو ماه است که حقوق دريافت نکرديم«: اين فعال کارگر اضافه کرد

هم چنين . قطع شده است يرنقدی که در گذشته به کارکنان شرکت داده می شد،از ماه ها پيش، جيره غ«
در صورتی که با اجرای اين طرح، هر چهار سال بايد .  سال پيش اجرا نشده است١۶طرح طبقه بندی مشاغل از 
  ».به حقوق ما اضافه شود

لت، نمايندگان مجلس و سايرين اين فعال کارگری با اشاره به اين موضوع که مراجعه کارگران به مسئوالن دو
کارگران معتقدند که اگر سنديکا وجود داشت، «: تاکنون نتيجه ای در بر نداشته و گره گشا نبوده است، گفت

همان گونه که سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران عمل کرد . می توانست از حقوق ما دفاع کند
  ».خی از خواسته های صنفی خود برسندو رانندگان شرکت واحد توانستند به بر
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به نظر می رسد مسئوالن تالش می کنند کارگران را از «: وی در بخش ديگری از گفتگو با راديو فردا گفت
ضمن آن که آن ها در نظر دارند حدود دو . شرکت فراری دهند تا درهای اين واحد توليدی به راحتی بسته شود

  ».هزار کارگر را از کار بيکار کنند
 هکتار زير کشت برده اند، در ٢٠٠بر اساس اين گزارش، مسئوالن شرکت نيشکر هفت تپه در سال جاری تنها 

هم چنين، بخش قابل توجهی از زمين های .  هکتار بوده است٢٠٠٠حالی که اين ميزان در سال گذشته، 
در ضمن، ماشين . شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است تا محصولی به جز نيشکر در آن کاشته شود

  .آالت کشاورزی هم فروخته می شود
 ماه است که حقوق ماهيانه ما به تعويق افتاده و در اين مدت، بارها، به فاصله سه تا چهار ماه هم ١۵حدود «

. کارگران معتقدند که اگر سنديکا وجود داشت، می توانست از حقوق ما دفاع کند» «.پرداخت نشده است
ی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران عمل کرد و رانندگان شرکت واحد توانستند به همانگونه که سنديکا

  » .برخی از خواسته های صنفی خود برسند
 هکتار از زمين های شرکت تحت اين عنوان که ٨٠٠اين اقدامات در کنار قصد فروش «: اين فعال کارگری گفت

  ».يت کارگران نيستندمی خواهند حقوق معوقه ما را بپردازند، مورد رضا
فعاليت مافيای شکر و اشباع شدن بازار شکر ايران، ناشی از تصميمات وزارت بازرگانی، از مواردی «: وی افزود

  ».هستند که تيشه به ريشه شرکت نيشکر هفت تپه می زنند
 و کارمندان افزايش شديد تورم که زندگی ما را بسيار پايين تر از خط فقر برده است، کارگران«: وی افزود

شرکت را اين وضع بالتکليف و نابسامان خسته کرده است و آنها می پرسند تا کی بايد با سيلی صورت خود را 
  ».سرخ کنند و از کمک های مالی اعضای خانواده خود بهره مند شوند

 روز پنجم او تاکيد کرد که کارگران و کارمندان شرکت تصميم راسخ دارند در صورت حل نشدن مشکالتشان، در
ما اعتقاد داريم که حمايت رسانه های گروهی و سازمان بين المللی کار می «: شهريور اعتصاب کنند و افزود

  ».تواند به ما برای تحقق خواسته هايمان کمک کند
  

اعتراض به پرداخت نکردن حقوق  ، تمامی پرسنل کارخانه نيشکر هفت تپه در١٣٨٦ شهریور ٢١روز چهارشنبه 
برای دریافت حقوق خود با کارگزاران مختلف وارد  آن ها چندین ماه است که. د دست به اعتصاب زدندمعوقه خو

پرداخت حقوق معوقه داده شد که متاسفاته تا به حال فقط به بخش  مذاکره شدند ولی هر بار به آن ها وعده
اب از عملی کردن تمامی وعده بسيار محدودی پس از اعتراضات گسترده عمل کردند و هر بار پس از پایان اعتص

حقوق شما را  در آخرین جوابی که به پرسنل این کارخانه داده شده که در حال حاضر ما. خوداری کردند ها
زراعی شرکت را به فروش  نخواهيم پرداخت و شما می بایستی صبر کنيد تا ما ماشين آالت و زمين های

  .برسانيم و بعد حقوق شما را پرداخت کنيم
هيچ  که عليه کارگران به کار برده شده فردی بنام یعقوب شفيعی که آخوند می باشد و از رین آقدامیدر آخ

مدیر عامل این شرکت  گونه تخصصی برخورد نيست و از وضعيت فنی کارخانه کامال بی خبر می باشد به عنوان
به  .ی دارد منتصب کردندنقش عمدها  شرکت تابعه می باشد و در اقتصاد چندین شهرستان٤عظيم که دارای 

 ١٣٨٦شهریور  ٢١ (. متر رشد کرده بود را از بين بردند١بيش از  دستور او اکثر مزارع کشت نيشکر که تا ارتفاع
  )٢٠٠٧ سپتامبر ١٢برابر با 

  
الملل مرآز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص  ، دآتر سيدحسين موسويان ـ معاون بين ١٣٨٥ آبان ١٧در 

 نيشكر و صنايع جانبی در جمع  در بازديد از واحد آشت و صنعت اميرآبير، شرآت توسعهمصلحت نظام ـ 
وجود آمده و توانمندی ايران در زمينه نيشكر يكی از   در صنعت نيشكر به یتحول بزرگ«: خبرنگاران گفت آرد

 در استفاده از تواند  تالش مديران صنعتی می. دستاوردهای بزرگ صنعت آشاورزی ايران پس از انقالب است
  ».های موجود در بخش نيشكر موثر باشد  و ظرفيت پتانسيل

در آن دوران، رشد و گسترش کشت چغندر قند و نيشکر، کشور را به سوی بی نيازی از ورود شکر از خارج کرده 
خوراک دام  کار انداختن خط توليدهای جديدی از قبيل کاغذ سازی، توليد  بود و اين روند حتی دريچه ای برای به

 جا باال می گيرد که صاحب نظران اقتصادی حکومتی اعالم  کار تا آن. و توليد سوخت غير فسيلی را می گشايد
 شكر به استقالل و خودآفايی دست يابد، نه تنها نيازمند به واردات شكر  چنان چه ايران در زمينه«می کنند که 

اگر در سطح ملی توجه الزم «و يا » .به صادرات شكر بپردازدتواند  های موجود می  نخواهد بود، بلكه با ظرفيت
 های الزم برای   چنين تمام زمينه هم.  نيشكر جذب آرد زيادی را در زمينه   توان سرمايه  به اين صنعت شود می

  )ايسنا(» .جذب اعتبارات فراهم است آه بايد هر چه سريع تر به نتيجه رسيد
يرانه ای از کارخانه های ورشکسته و حتی تعطيل شده قرار گرفته است که امروز جامعه ایران، در برابر و

  . کارگران و خانواده هایشان را در فقر و گرسنگی گرفتار ساخته است
يکی از اين کارخانه های ورشکسته کارخانه قند دزفول است که کارگران بی کار و گرسنه آن در حمايت از 

آن ها در تظاهرات و تحصن امروز تعداد زیادی از «. په نقش فعالی داشتنداعتراضات اخير کارگران نيشکر هفت ت
کارگران قند دزفول که در اثر سياست غلط کارخانه آن ها به ورشکستگی کشيده شده است و کارگران آن ها 

شکر هفت تپه اخيرا در مصاحبه ای اظهار می کنند يکارگران ن) آينه روز(» .بيکار شده اند شرکت داشتند
  )آينه روز(» . قند دزفول را سر ما بياورند مديران کارخانه می خواهند بالی کارخانه«
  

 سال است به دليل عدم ٢ولی در حدود «: ، از جمله نوشته اند»سازمان جهانی کار«کارگران در نامه خود به 
ط دولت،  و سياست های غل۴۴حمایت دولت و واردات شکر و با اجرای شتاب زده و غيرکارشناسی اصل 

شرکت را با بحران مالی مواجه کرده و اقتصاد شهرهای مذکور به صورت راکد در آمده و داد و ستد به حداقل 
طی سال ...  ميليارد تومان رسيده که شرکت توان پرداخت آن را ندارد٨۶رسيده و بدهی های شرکت به حدود 

به بودجه های کالن مصرف شده برای نصب و های شکل گيری طرح های نيشکر و صنایع جانبی اهواز، با توجه 
 ميليارد تومان، ۴۵راه اندازی آن کارخانه ها از مجموع در آمد ساالنه کشت و صنعت هفت تپه، چيزی بالغ بر 

طبق محاسبات انجام شده، این صنعت . جهت ترميم بودجه صنایع مذکور به محاسبات خزانه دولت واریز کند
نشریه راه (» .را مستهلک نموده و کليه هزینه های متحمل شده را نيز جبران نماید بار خود ١٢توانسته تاکنون 

 ) ۶٨آینده، کشت و صنعت هفت تپه در غرقاب شکر وارداتی، خرداد و تير 



 ٤

 
 تحصن خود را ،٢٠٠٧ سپتامبر ٢٩ برابر با ١٣٨٦ مهر ٧ نفر از کارگران نيشکر هفت تپه از روز شنبه ٣٠٠٠بيش از 

در روز دوم اعتصاب، کارگران در برابر دخالت نيروی انتظامی در . اری این شهرستان آغاز کردنددر محل فرماند
 . این تجمع، سه راهی خوانساری بين اهواز و اندیمشک را بستند

 مهر، کارگران ١٢روز پنج شنبه . کارگران این واحد توليدی تاکنون چندین بار دست به اعتصاب و تحصن زده اند
. د یورش گارد ویژه ضد شورش قرار گرفته و تعدادی زخمی و دو نفر از آن ها دستگير شدنداعتراضی مور

کارگران نيشکر هفت تپه در نامه سرگشاده به . اعتراض این کارگران به عدم پرداخت ماه ها حقوق شان است
ت شکر توسط دولت سازمان جهانی کار، یکی از علت های اصلی شرایط پيش آمده را، پایين آوردن تعرفه واردا

  . اعالم کرده اند
در این بخشنامه آمده است که . مدیریت این شرکت، در بخشنامه ای کارگران را تهدید به بيکاری نموده است

  . کارگرانی که در اعتصاب شرکت دارند برای آن ها غيبت زده خواهد شد
   

 که خواهان دریافت حقوق عقب در حالی که یورش ماموران حکومتی به کارگران معترض نيشکر هفت تپه
افتاده خود هستند، این مبارزه را متوقف نکرده و در حالی که فقر و تعرض به سطح زندگی و معيشت مردم 

 حکومت  مهر، عبدالرضا دانایی، از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی٢١ابعاد گسترده ای پيدا کرده، روز شنبه 
  .ا با واردات شکر بدون ارتباط دانست، اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه راسالمی

 در حالی مدعی شد که حقوق عقب افتاده کارگران تا مرداد پرداخت شده، بی شرمانه ، حکومتیعنصراین 
  . اعتراض کارگران نيشکر هفت تپه را در رابطه با سياست های دولت در زمينه شکر بی اساس دانست

این شعار . رم را یکی از شعارهای عوامفریبانه خود اعالم کرده بوددولت پاسدار احمدی نژاد، پایين آوردن نرخ تو
آن چنان توخالی بود که ... در کنار وعده های دیگر مانند، بردن پول نفت به سفره های مردم، کاهش بيکاری و 

  .تبدیل به یکی از چالش های پيش پای دولت و جامعه شد
  

تپه   هفت– تن از آارگران جاده ترانزیتی شوش ٦٠٠بح، حدود نيم تا یازده ص  مهر ماه، از ساعت هشت و٨روز 
را  خود بستند و برای رانندگانی آه بر اثر بسته شدن جاده متوقت شده بودند، علت تجمع خود را با تحصن
  . آارگران در اين حرآت مورد حمايت وسيع مردم قرار گرفتند. توضيح دادند

 
چهارراه شوش تجمع کردند و   صبح اين روز در٨ن قبلی، از ساعت ، براساس تصمي ماه مهر٩آارگران در روز 

شدن آارگران به این چهارراه با حضور گسترده   با نزدیك.درآمدند حرآت  به به طرف فرماندارییدسته جمع
 ابتدا به آارخانه رفته و سایر آارگران اعتصابی را با خود همراه آنند و گارد ویژه مواجه شدند و تصميم گرفتند

آن جا مستقر  اما نيروهای انتظامی درهای ورودی آارخانه را بسته و در. بيش تری به فرمانداری بروند با نيروی
اهواز ( تپه  سه راهی شوش هفت آارگران سپس پياده به. شده بودند آه مانع ورود آارگران به آارخانه شوند

 هائی آه در این مسير در حرآت بودند در دسته اتومبيل رفته و در آن جا دست به تجمع زدند و با)  اندیمشك-
رفقای خود آه در مقابل  پس از یك راهپيمائی خود را به دیگر. رساندند های سه چهار نفره خود را به شوش
 و هم زمان تمام آارگران داشتنددر تجمع شرآت  امروز بيش از هزار نفر. فرمانداری تجمع آرده بودند، برسانند

  .تپه در اعتصاب بودند ت آارخانه نيشكر هف
 

تجمع اعتراضی شرآت آردند و بر خواست های  تپه در دو  مهر ماه، تمامی آارگران شرآت نيشكر هفت ١٠روز 
 نفر دیگر نيز به ٢٠٠٠نفر از آارگران در مقابل فرمانداری شوش تجمع آردند و  ٢٠٠٠حدود . خود پافشاری آردند

آارگران شعار می . مد به شوش، در مقابل آارخانه دست به تجمع زدندناتوانی از تامين هزینه رفت و آ دليل
دستگيری ها مانع ادامه حرآت شان نخواهد  دادند و در واآنش به تهدیدهای دیروز فرماندار گفتند آه تهدیدها و 

  . شد
اما .  داشتندرا در محاصره خود در طول این حرآت نيروهای گارد ویژه و نيروهای انتظامی و اطالعاتی آارگران

  .  اين فضای نظامی نيز ذره ای از عزم آارگران آم نكرد
آارگران . نيشكر پيوستند در طول راه گروهی از آارگران آارخانه قند دزفول به نشانه همبستگی، به آارگران

  ... ، و»تپه، قند دزفول پيوندتان مبارك هفت «: دادندی شعار م
  

 تجمع  در مجلس شورای اسالمی، نماینده شوش، سيدجاسم ساعدی:، نوشت١٣٨٦ مهر ١٠آفتاب، سه شنبه 
ای عصر سه شنبه دکتر داوودی، وزرا، ریيس    در جلسه: کرد و گفت کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه را تایيد

  .کنيم ریزی به این مساله رسيدگی می سازمان مدیریت و برنامه بانک مرکزی و ریيس
 در خصوص خبری مبنی بر اعتصاب و ،ر گفتگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب د مجلسکشاورزی ریيس کميسيون

مدیرعامل شرکت  آميزی برپا شد که فرماندار و تجمع مسالمت: کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه گفت تجمع
د خوزستان در اختيار شرکت قرار ده  ميليارد ریال کميته بحران٥٠نيز در آن جلسه سخنرانی کردند و قرار شد 

  .شود تا حقوق کارگران که دو ماه پرداخت نشده، پرداخت
و قرار بود چند نماینده از آن ها  کارگران حقوق مرداد و شهریور را دریافت نکرده بودند: ساعدی، تصریح کرد

نفر مراجعه کردند و فرماندار هم ضمن قول مساعد  ٣٠٠-٢٠٠ برای صحبت با فرماندار حضور یابند منتهی حدود
شود و تنها یک هفته  چه هر روز تجمع داشته باشند مشکلی حل نمی چنان سيدگی به موضوع گفت کهبرای ر

  .کارگران هم بدون درگيری محل را ترک کردند مهلت دهيد،
اندازی شد و در   تپه اولين شرکت نيشکر است که در داخل ایران راه شرکت نيشکر هفت: وی اظهار داشت

 و ٨٣ هزار تن شکر سفيد را شکست، اما به علت سرمازدگی و یخبندان در سال ١٠٠توليد   نيز رکورد٨١سال 
موعد داشت   کارگر بازنشسته پيش از١٤٠٠آور شناخته شد و  و استهسال شکر از نی و این که شغل زیان  ٨٤

 ميليارد ٧٠شده و در حال حاضر   ميليارد تومان هزینه تعميرات کرد به یک باره تمام این ها جمع١٥و نزدیک به 
  .تومان بار مالی دارد

 ای به وزیر جهاد کشاورزی و هنگام سفر دکتر داودی به  از تجمع کارگران در نامه پيش:  افزود،نماینده شوش
کرده بودیم  خوزستان در هفته دولت از ایشان تقاضای یک کمک بالعوض و وام مناسب برای شرکت هفت تپه



 ٥

ریيس سازمان مدیریت و   کتر داودی، وزرا، ریيس بانک مرکزی،با د) سه شنبه(که در جلسه عصر امروز
   .خواهد شد ریزی و معاون اجرایی دولت دکتر صمصامی موضوع رسيدگی برنامه

نه تنها : شرکت هفت تپه ضرر زد، گفت ساعدی، در پاسخ به این سوال که واردات زیاد شکر توسط دولت نيز به
در این خصوص جلسات . چغندرکاران نيز مشکالت زیادی به وجود آورد وبرای این شرکت بلکه برای تمام نيشکر 

  .بازرگانی داشتيم مختلفی با وزیر
 ميليون تن نيز شکر از طریق بخش ٢کرده،  زیرا عالوه بر یک ميليون شکری که دولت وارد: وی اظهار داشت

شود  ای بخش خصوصی فراهم میرا باال ببرد زمينه رانت بر خصوصی وارد کشور شده که چنانچه دولت تعرفه
  .کشورهای نيازمند شدیم و ما خواستار صادرات شکر به

  
نو،   نفر از آارگران به نام های نجات دهلی٤ماه، آارگران در پنجمين روز اعتصاب خود، وزارت اطالعات  مهر ١١

 و نيم و سپس ١١ت ساع پور و فریدون نيكوفر را احضار آرد و به دنبال آن شبانه حميد زبيدی، قربان علی
  .وزارت اطالعات بردند  و نيم صبح به خانه فریدون نيكوفر ریختند و او را به٢ساعت 

  
سازمان جهانی آار و اتحادیه های آارگری جهان ارسال آردند آه   مهر نامه ای به١١آارگران در روز 

  :تاس متن آن به قرار زیر
  جهان ار و اتحادیه های کارگرینامه کارگران نيشکر هفت تپه به سازمان جهانی ک

 ٢خوزستان در حدود  احتراما به استحضار می رسانيم که ما کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه
 بار دست به اعتصاب ١۶آمده حدود  های غلط دولت به وجود سال است به دليل مشکالتی که به دليل سياست

حقوق معوقه خود برسيم ولی متاسفانه هر بار   بهبدین طریق به خصوص. در محوطه صنعتی شرکت زدیم
در عمل هيچ گونه نتيجه مثبتی برای ما حاصل نشده و  نموده و مسئولين شرکت و دولت به وعده دادن اقدام

  .یک مورد از خواسته های خود برسند کارگران حتی نتوانستند به
 بار به فرمانداری شهرستان شوش ٢رکت، طرف ما کارگران ش در نتيجه تعدادی از کارگران به نمایندگی از

شهرستان تشکيل جلسه دادند و به نامبرده اعالم نمودند که کارگران از وضع موجود  مراجعه کرده و با فرماندار
اند، و  از نحوه برخورد مسئولين شرکت و دولت دیگر خسته شده و. و وضعيت خویش راضی نمی باشند شرکت

مشکالت موجود نکند ما   صبح دولت و شرکت اقدام به حل٨ ساعت ١٣٨۶هر  م٧در صورتی که تا روز شنبه 
پایان یافتن مهلت داده شده توسط نمایندگان  اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری خواهيم کرد که متاسفانه با

 و کارگران  روز است تحصن ادامه دارد۴فرمانداری نمودند و در حدود  کارگران، کارگران اقدام به تحصن در مقابل
رسيدن به نتتيجه مطلوب که حل وضعيت بدهی های شرکت جهت جلوگيری از ورشکستگی  در نظر دارند تا

 به تحصن خود در جلوی فرمانداری ادامه بدهند الزم می دانيم در. حقوق معوقه کارگران باشد شرکت و
که توليد   سال است۴٧ود صوص شرایط کنونی شرکت به اطالع برسانيم که شرکت نيشکر هفت تپه در حدخ

همانند شرکت   سال است که به دليل سياست های غلط دولت در خصوص صنعت شکر٢شکر می کند و حدود 
 ميليارد تومان رسيده و ٨۵حدود  های توليد کننده شکر در شرایط ورشکستگی قرار گرفته اند و بدهی های آن

بدهی های شرکت اقدام به فروش زمين های  مسئولين شرکت و دولت تصميم دارند که جهت کاهش مبلغ
 کارگر شرکت ۵٠٠٠ از ٢٠٠٠یدکی کارخانه و تعدیل حدود  گشاورزی شرکت، کارخانه خوراک دام شرکت، لوازم

دولتی بودن و بدهی شرکت ادارات و سازمان های دولتی نظير بيمه، سازمان  در صورتی که با توجه به. نمایند
ولی سياست دولت به . ماليات می تواند اقدام به بخشش این بدهی ها نمایدگاز و ادارۀ  آب و برق، شرکت

با پایين آوردن تعرفه  حضور باند مافيای شکر بر اراده آن ها از این امر سرباز می زنند و حتی با آن باندها دليل
لی از حتی دولت و حمایت نکردن ما  در صد واردات شکر توسط بخش خصوصی و۴ در صد به ١۴٠گمرگی از 

کنند حتی ما کارگران را که در خصوص این موارد  شرکت همکاری می نمایند و در جهت اهداف آن ها حرکت می
ایم، توسط فرماندار شهرستان شوش آقای فرآورد تهدید کرده اند که  و حقوق معوقه خود اقدام به تحصن کرده

 هيم با شدت با ما توسط نيروی انتظامیکه ما به اعتراض خود ادامه د برداریم و در صورتی دست از تحصن
  .برخورد نمایند

لذا از سازمان محترم جهانی کار و سازمان های حقوق بشری استدعامندیم که در خصوص این اقدام دولت 
که ایران عضو آن سازمان می باشد از دولت  به این جمهوری اسالمی ایران از ما حمایت نموده و با توجه

پرداختن حقوق معوقه ما و حل و مشکالت موجود اقدام الزم را به  د که نسبت بهجمهوری اسالمی بخواهن
 خصوص سازمان جهانی کار به ایران نسبت به پيگيریه ها ب فرستادن نمایندگانی از آن سازمان عمل آورند یا با

ا توجه به بی نشود ب و حل مشکالت اقدام نماید و در صورتی که این اقدام از طرف آن سازمان محترم پيگيری
  .خواهد بود  نفر از کارگران در خطر۵٠٠٠تفاوتی دولت حاکم وضعيت شغلی حدود 

الزم به ذگر است حتی به ما . اقدام نمایند لذا اميدواریم که آن ها را مجاب نمایيد تا طبق قوانين بين المللی کار
گونه نماینده ای جهت پيگيری حدود یک سالی است که از هيچ  اجازۀ تشکيل سندیکای کارگری نمی دهند و

که اقدام به تشکيل سندیکا نمایيم بهتر می توانيم از طریق آن سازمان مورد  صورتی مسائل موجود نداریم و در
نمایندگان رسمی  بعضی از کارگران که. قرار گرفته و در ارتباط باشيم اگر این مسئله انجام نشود حمایت

گرفته در خطر اخراج و بازداشت  ران شرکت هستند با تبعيضات صورتکارگران نيستند و پيگير مشکالت کارگ
و در نظر دارند که با . کارگران تهدید به اخراج و بازداشت شده اند  نفر از آن۴که در طی این چند روز . قرار دارند

شما  حمایتخود گذشت نمایند در پایان  رعب و وحشت بين کارگران نمایند تا از حقوق به حق این ترفند ایجاد
  .می نمایيم های جهانی کار و حقوق بشر و سندیکاهای بين المللی کارگری تشکر و قدر دانی سازمان

   ١٣٨٦ مهر ١١کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه خوزستان 
 
در چهارراه شوش  ماه، آارگران با شنيدن خبر دستگيری همكار خود در نيمه شب دیشب، بالفاصله مهر ١٢

وزارت اطالعات امروز . فریدون نيكوفر آردند  نفره زدند و وزارت اطالعات را مجبور به آزادی١٠٠٠دست به تجمع 
دستگير آرد و تجمع آارگران در چهارراه شوش را مورد ضرب و شتم  دار را پور و داریوش روزه اما قربان علی

 می آردند از مسير دور می حکومتی ماشين هائی را آه به حمایت از آارگران توقف سرآوبگران. قرار داد
تجمع اعتراضی  شان دست بهایآارگران به آارخانه بازگشتند و در مقابل دفتر مدیریت برای آزادی رفق. آردند
هم چنين تحت فشار اعتراض . قربان علی پور را آزاد آرد  تحت فشار آارگران بالفاصله،وزارت اطالعات. زدند



 ٦

اما سایر . اسالمی تصميم گرفتند حقوق یك ماه آارگران را بپردازند آارگران، آارفرما و نمانيدگان حکومت
  . جواب ماند مطالبات آارگران بی

 
 صبح اضافه آاری ١٠تا  ٦آارگرانی آه معموال روزهای جمعه از ساعت . ماه، جمعه و تعطيل است مهر ١٣
دا به دنبال مذاآره در مجمع آارگران فر آنند امروز موقتا سر آار حاضر شدند؛ اما تصميم جمعی و قطعی می

نيم صبح شنبه بين نمایندگان آارگران، مدیریت، آارفرما  این مذاآره ساعت هشت و. عمومی اتخاذ خواهد شد
  .اسالمی از شوش در مورد مطالبات آارگران خواهد بود و یكی از نمایندگان مجلس

 
. شوش و آارفرما مذاآره آنند ه مجلس اسالمی ازماه، قرار بود نمایندگان آارگران با مدیر عامل، نمایند مهر ١٤

رغم ميل خود ی او نيز عل. جمع آارگران مذاآره آنند نمایندگان آارگران به مدیر عامل گفتند آه فقط حاضرند در
آارفرما و نماینده مجلس اسالمی برای . نمایندگان آارگران مذاآره آند پذیرفت آه در حضور توده آارگران با

و دو  مدیر عامل صریحا اعالم آرد آه آاری از دستش ساخته نيست؛ پولی در آار نيست. نداشتند مذاآره حضور
همه تهدید آرد آه علی رغم  وی با این. شود مانده حقوق آارگران و مزایا و بن دو ساله پرداخت نمی ماه باقی

: آارگران یك صدا اعالم آردند. زنيمی غيبت م دهيم، اگر بر سر آار حاضر نشوید، این آه دستمزدتان را نمی
عمومی امروز خود تصميم گرفتند آه جلو خروج آاميون های شكر را سد  آارگران در مجمع. اعتصاب ادامه دارد

  .هم چنين در این مجمع عمومی خواهان انحالل شوراهای اسالمی آار شدند آارگران. آنند
 
 ردند آه هزار آارگر بخش آشاورزی برای آبياری زمينماه، آارگران در مجمع عمومی امروز خود توافق آ مهر ١۵

سایر آارگران هم چنان به . آارخانه زیر سئوال نرود ها به سر آار بروند تا زمين ها خشك نشود و ادامه آاری
اعتراض و اعتصاب آارگران، مسئولين دولتی از جمله امام جمعه، فرماندار  تحت فشار. اعتصاب ادامه می دهند

از  امام جمعه شوش گفته است آه تا قبل. همه قول پرداخت حقوق معوقه آارگران را داده اند لو مدیر عام
شوش نيز در این  ساعدی، نماینده مجلس اسالمی از شهر. عيد فطر دستمزدهای معوقه پرداخت خواهد شد

اندار شهر فرم. داده است مورد در مجلس اسالمی صحبت آرده و وعده رسيدگی به خواست های آارگران را
ها در عين حال از آارگران  همه این. زودی به مطالبات آارگران رسيدگی خواهد شده نيز گفته است آه ب

های سرخرمن می دانند و اعالم آرده اند آه اگر  ها را وعده این آارگران. خواسته اند آه به اعتصاب پایان دهند
 نشود به اعتصاب پایان نخواهند داد و آارگران آتبی و رسمی به آارگران داده این قول و قرارها بصورت

مزایا و  آارگران عالوه بر خواست پرداخت فوری و آامل همه. نيز مجددا وارد اعتصاب خواهند شد آشاورزی
آه منبعد در  تعهد آتبی بر این: حقوق های معوقه و طبقه بندی مشاغل بر خواست های مهم زیر تاآيد آرده اند

پایان دادن به اذیت و آزار و . به تعویق نمی افتد شود و حقوق هيچ ماهیی ماه پرداخت مروز معينی حقوق هر 
چنين بر ایجاد تشكل آارگری تاآيد آردند و اعالم  آارگران هم. نمایندگان آارگران احضار و بازداشت رهبران و

سازمان جهانی آار و   دیگری بهآارگران نامه. اند آه باید آزاد باشند آه هر تشكل آه بخواهند ایجاد آنند آرده
  .ارسال آردند آنفدراسيون بين المللی اتحادیه های آارگری با مضمون زیر نوشته و

 
سازمان  دومين نامه کارگران نيشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار سندیکاهای کارگری جهان و

  های حقوق بشری به سازمان جهانی کار و اتحادیه های کارگری جهان،
  سال است۴٧به اطالع می رسانيم که شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه خوزستان در حدود  ااحترام

که . می باشد  شکر از نيشکر در ایرانهمحصول شکر می کند و اولين توليد کنند تاسيس شده است و توليد
صاد شمال انگيزی در اقت  سال پيش تاسيس گردیده و با ایجاد آن تحول شگفت۴٧توسط کارشناسان حارجی 

شرکت در اقتصاد شمال استان می باشد و  به طوری که تاکنون تاثيرگزارترین. استان خوزستان به وجود آورد
اقتصاد شهرهای شوش، اندیمشک، دزفول، شوشتر، ميانرود، حر ریاحی و شهرک های اطراف مستقيما به 

ت و واردات شکر و با اجرای شتاب سال است به دليل عدم حمایت دول ٢ولی در حدود . وجود آن بستگی دارد
 و سياست های غلطی که دولت، شرکت را به بحران مالی مواجه شده و ۴۴اصل  زده و غير کارشناسی

 ٨۶مذکور به صورت راکد در آمده و داد و ستد به حداقل رسيده و بدهی های شرکت به حدود  اقتصاد شهرهای
کردن آن بدهی نسبت  مسئولين شرکت نيز با عنوان. ا نداردميليارد تومان رسيده که شرکت توان پرداخت آن ر

جمهوری اسالمی ایران می باشد اقدام نمی  به پرداخت حقوق معوقه ما کارگران که در چهارچوب قانون کار
که ناظر اجرای قانون کار در شهرستان می باشد و فرماندار  ما کارگران بارها به اداره کار شهرستان .کند

مراجعه کرده ایم ولی مسئولين مذکور نيز هيچ گونه اقدام خاصی انجام نداده با  اینده مجلسشهرستان و نم
حداقل های زندگی  در حالی که ما تامين. تورم زیاد متاسفانه ما را به صبر و شکيبائی دعوت می کنند توجه به

خورد مسئولين که با بی تفاوتی این نحوه بر و ما کارگران نيز از. عاجز بوده و شرمنده خانواده خود می باشيم
در مقابل فرمانداری شهرستان شوش که باالترین نهاد و اداره  به آن مشکالت نظر می کردند اقدام به تحصن

  :اقدام کردیم و اعالم نمودیم تا رسيدن به خواسته های خود مانند حکومت در این شهر می باشد
  توان بخشش آن بدهی ها را داردشرکت که دولتی می باشد و دولت  حل مشکل بدهی -١
  این که شرکت با وضع موجود ورشکسته نمی شود تضمين در خصوص -٢
  دولت رها نکردن شرکت از نظر مالی توسط -٣
کمرگی، جلو گيری از  اصالح سياست های به نفع دولت در خصوص صنعت شکر و شرکت، تقليل تعرفه -۴

  لتواردات بی رویه شکر توسط بخش خصوصی و حتی دو
متاسفانه مسکوت   سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گيرد که۴ سال که هر ١٣مشاغل بندی پس از  اجرای -۵

  .مانده است
  رسمی کردن کارگران موقت -۶
  شاغل ارتقای شغلی کارگران -٧
  تشکيل سندیکای کارگری -٨
 آموزش و پرورش و دیگر ادارات نطامی، اطالعاتی، بانکی و واگذاری منازل شرکت که در اختيار نيروهای -٩

  دولتی است
  به موقع حقوق کارگران پرداخت -١٠



 ٧

  اجرای استانداردهای الزم در محل کار -١١
  زیان آور با توجه به زیان آور بودن محل کار، بعضی از کارها در سطح شرکت اجرای طرح -١٢
درجه در محل کار  ۵٠جه به دمای باالی اصالح نحوه دادن مزایا در خصوص سختی کار و بدی آب و هوا با تو -١٣

  .و موارد دیگر
موقتا اگر در کوتاه . پذیرد بصورت مشروط خواهد بود دست از تحصن بر نداشته و در صورتی که تحصن پایان

خاصی نرسيم، اقدام مجدد به تحصن کرده و حاضر به پرداخت هرگونه  مدت و در مهلت داده شده به نتيجۀ
همان گونه که قبال نيز تعدادی از کارگران توسط دولت به دادگاه . حقوق خود هستيم هزینه جهت رسيدن به

تعدادی از فعاالن  شده و مورد بازخواست قرار گرفته اند و در چند روز گذشته نيز شبانه به درب منازل احضار
ه آن اداره برده و شدند و کارگران را ب کارگری از طرف حفاظت و اطالعات و امنيت شهرستان مراجعه و احضار

قرار دادند تا از حضور در تحصن امتناع کرده و کارگران را از  مورد بازخواست قرار دادند و آنها را تحت فشار
الزم به ذکر است در مدت زمانی که کارگران در آن محل مورد بازپرسی . باز دارند بدست آودن خواست هایشان

و برخورد شدید  عتراض شدید به این نوع برخورد کردند که با واکنشدیگر همکاران اقدام به ا. می گرفتند قرار
کارگران نيروی انتظامی اقدام به  نيروهای انتظامی مواجه شدند و تعدادی زخمی و بازداشت شدند که با فشار

  .آزادی آن ها نمود
ق بشری عاجزانه سازمان جهانی کار، سندیکای کارگری جهان و سازمان های حقو در پایان از چامعه جهانی،

همانند  کنيم در خصوص رسيدن ما به اهداف مان ما را حمایت نمایند در غير این صورت ما نيز در خواست می
به حال خود رها  کارگرا ن شرکت قند شهرستان دزفول که شرکت آن ها دچار ورشکستگی شد و کارگران آن

صورت وقوع این حادثه بازدهی   شویم که درشدند و روزکار بسيار بدی را می گذرانند دچار ورشکستگی می
پيوست که اميدواریم با حمایت و فشار بين المللی  اقتصادی در شمال استان خوزستان فاجعه به وقوع خواهد

سازمان جهانی کار می باشد این مشکالت مرتفع گردد تا بتوانيم زندگی  و با توجه به این که ایران جزء
   . فراهم آوریمخود و خانواده آبرومندی برای

 .قبال از همکاری شما تشکر و قدردانی می نمایيم
  کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه شهرستان شوش استان خوزستان

  
صدور بيانيه ای بر خواست های فوری خود از جمله پرداخت آليه مطالبات معوقه،  ماه، آارگران با مهر ١٦

مشاغل،   طرح آارهای سخت و زیان آور، اجرای طبقه بندیموقع حقوق و مزایای آارآنان، اجرای پرداخت به
آارآنانی آه بيش از بيست  آارگران و. برآناری مدیران ناالیق، اجرای نظام هماهنگ دستمزدها تاآيد آردند

  . درصد به عهده شرآت بازنشسته شوند۵٠و   درصد سنوات۵٠سال سابقه آار دارند تقاضا دارند آه بر اساس 
توخالی مقامات و مسئولين را نمی پذیرند و تا به آليه خواسته  نه اعالم آرده اند وعده هایآارگران مصمما

 قبال با توافق مجمع عمومی آارگران بخش آشاورزی برای. اعتصاب دست نخواهند آشيد های خود نرسند از
آار خواهند آشيد و هر   ازاما امروز اعالم آردند آه از فردا آن ها هم دست. آبياری زمين ها سر آار رفته بودند

  . نفر دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد٤٠٠٠
منتشر  تحت فشار قرار دادن فعالين آارگری از جمله جليل احمدی و بهزاد قصاب توفيقی نيز گزارشاتی از
   .گردیده اند

  
رييس  جمله، از. به گزارش ایسنا، موضوع شرکت نيشکر هفت تپه، در مجلس نيز مورد بحث قرار گرفته است
ماه گذشه ١۴در «: آميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى، مهندس سيد حسين هاشمى گفت

مقرر شده . آند نياز مي  سال آينده بي۶ ميليون تن شكر وارد شده است آه اين ميزان، ما را از واردات ٣بيش از 
: ادامه داد هاشمی » . محصول افزايش يابد واردات اين است آه پس از توزيع حجم باالى شكر وارداتي، تعرفه

وی اشاره » . درصد آاهش يابد٣٠ شكر موجب شده است تا سطح زير آشت چغندر قند تا  رويه واردات بي«
شود، که بر اساس قانون بايد   هزار تن شكر در داخل توليد می ۴٠٠در حال حاضر ساالنه يك ميليون و «: کرد

ميليون تن شكر وارد  ٣ اآنون بيش از  اين در حالى است آه هم. آشور شودهزار تن شكر وارد  ۵٠٠ساالنه 
در ادامه این خبر رسانی رييس آميسيون صنايع و » .آشور شده آه اختالالتى را به اين بخش وارد آرده است

رند، بيش  تعطيلى قرار دا  شكر به دليل واردات در آستانه  آارخانه٣۵آه  با توجه به اين«: معادن مجلس افزود
  ) ١٣٨۶ مهر١۶خبرگزاری ایسنا،(» .ترين صدمه واردات متوجه توليد و اشتغال است 

 
اما آارگران هم چنان به اعتصاب ادامه  ماه، مدیر عامل تالش آرد آه آارگران را با وعده سر آار بفرستد، مهر ١٧

ود؛ اما آارگران اعالم آردند تا حقوق معوقه شان پرداخت می ش وی به آارگران قول داد آه فردا بقيه. دادند
سایر   روز مهلت دادند آه مزایای معوقه و١۵ آارگران به مدیر عامل .ادامه خواهد یافت پرداخت نشود اعتصاب

  .مطالبات آن ها را عملی آند در غير این صورت اعتصاب مجددا شروع خواهد شد
  

 شان حمایت و پيشتيبانی آرده اند، نامه تشكر کارگران اعتصابی خطاب به همه آسانی آه تا امروز از اعتصاب
 :آميزی با مضمون زیر نوشتند

  خطاب به همه آارگران و آسانی آه ما را حمايت آردند
تپه ضمن تشکر از همه کارگران و تشكل های آارگری و انسان های آزادی  ما کارگران طرح نيشکر هفت

 ن می رسانيم که ما موفق شديم با اتحاد خود کارفرما را به اطالع همگا،ما حمايت کردند خواهی که از مبازره
دستمزد مهرماه ما  دستمزد شهريور ماه را دو روز قبل گرفتيم و فردا قرار است. به عقب نشينی وادار کنيم

بدين ترتيب . افتاده ما نيز پرداخت شود پرداخت شود و ده تا پانزده روز فرصت داده ايم که پاداش های عقب
. پس از دوازده روز اعتصاب و مبارزه به سرکارخود باز می گريم حقوق مهر ماه ما به حساب واريز شودفردا اگر 

تا همين جا اين خود . عزيزاني که ما را در اين مبارزات همراهي کرديد تشکر می کنيم و همين جا از همه شما
ديگر خواست  رصت می دهيم که برايما به کارفرما پانزده روز ديگر ف. موفقيت و پيروزی براي همه ماست يک

اعتصاب و تجمعات خود را از  ها و طلب های ما اقدام کند و در صورتی که پاسخی به آن ها داده نشود دوباره
 .سر خواهيم گرفت

   ٨٦مهر  ١٧کارگران طرح نيشکر هفت تپه، ، زنده باد اتحاد کارگری
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اعتصاب متحد و یك پارچه آارگران   روز١١پس از .  شدماه، حقوق شهریور ماه نيز به آارگران پرداخت  مهر١٨

مدیریت با پرداخت حقوق مرداد ماه آارگران و با وعده و . نيشكر هفت تپه، امروز آارگران آار را از سر گرفتند
خواست آارگران را چند روز پيش به سر آار برگرداند و اعتصابشان را به  وعيدهای اسالمی و توخالی می

.  اسالمی را نيز به شكست آشاندند کارفرما و حکومتاما آارگران متحد و یك پارچه این ترفند شكست بكشاند،
  .خواست های خود پافشاری آردند و بر

در پنجم هر ماه، پرداخت پاداش و بن معوقه،  اما سایر مطالبات آارگران؛ پرداخت به موقع دستمزدها
ستمزدها، مشمول آارهای سخت و زیان آور شدن و هماهنگ د برخورداری از خانه های سازمانی، اجرای

. هنوز شوراهای اسالمی آار منحل نگردیده است. هنوز برآورد نشده است اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
خواست ها  اما بر این. حق تشكل و پایان دادن به اذیت و آزار فعالين آارگری برخوردار نيستند هنوز آارگران از

  .قرار داده است بارزه برای رسيدن به این خواست ها را جلو روی آارگرانتاآيد شده و تالش و م
آارگران این مجموعه و آل طبقه آارگر به  اعتصاب آارگران نيشكر هفت تپه با این همه پيروزی مهمی برای

د را های خو پافشاری بر مبارزه و اعتصاب خواست توان بای  ثابت آردند آه م هفت تپه،آارگران. شمار می آید
رغم اذیت و آزار کارگران، علی رغم بازداشت ها و ی می توان عل . تحميل آردحکومت حامی آن هابه آارفرما و 

 نيروی متحد خود، با اطالع رسانی هر روزه به جامعه، با قبول نکردن وعده و سرکوب تجمعات آن ها، با
   .نشينی وادار سازند عقب اتکا به نيروی خود طرف مقابل را به ، و بای توخالیعيدهاو
  

به گزارش خبرنگار داخلی مجلس، نماينده مجلس از جناح اقليت، قدرت اهللا عليخانی، طی سخنانی در مجلس 
 هزار تنى شكر در حالی ست آه نياز آشور دو ٢٠٠ ميليون و ٣واردات «: در انتقاد از واردات بی رويه شکر گفت

 ٢٠٠يك ميليون و «: وى افزود» .شود ی ن آن در داخل توليد م هزار ت٢٠٠ميليون تن است و حدود يك ميليون 
ما . ميليون تن آن را نيز بخش خصوصى آه هويتش مشخص نيست ٢هزار تن شكر را دولت وارد آرده و 

 ميليارد تومان سود اين ٣٠٠خواهان اين بوديم آه مجلس با تحقيق و تفحص به اين نتيجه برسد آه حدود 
   )  مهر١٨خبرنگار مجلس، (» .واردات آجا رفته است

 
تپه منتشر شد آه در آن  هفت از طرف آارگران نيشكر» ما موفق شدیم«ای با تيتر  ماه، امروز اطالعيه  مهر ١٩

عمومی خود را برگزار آنند و در مورد مسائل  دانند هر هفته مجمع تاآيد شده است آارگران حق خود می
هایمان را پيگيری کنيم،  که خواست برای این«: اطالعيه آمده است ایندر . مختلف تاآيد آنند و تصميم بگيرند

 سوزی که مان نکنند و نمایندگان دل دوباره دستمزد ما را به عقب بيندازند، اخراج برای این که نگذاریم
ن مسائل فوری کارما شویم و در مورد وضعيت خود و هفته جمع می سخنگویان ما بودند را زیر فشار نگذارند هر

خواهيم شد و این را حق مسلم خود،   جمع٢ تا ١ما هر هفته روزهای پنج شنبه ساعت . گيریم تصميم می
 ) ٢٠٠٧اکتبر  ١١ -١٣٨٦ مهر ١٩پنج شنبه، (» .دانيم تشکل واقعی خود می

  
ه تحصن خود شدند و برروی خواست  وارد دهمين روز،٢٠٠٧ اکتبر - ٨۶ مهر ١٧کارگران نيشکر هفت تپه درتاریخ 

های خود تاکيد کردند که اگر به خواست هایشان رسيدگی نشود با خانواده های خود به جلو فرمانداری 
در برابر مقاومت کارگران، فشارها و تهديدات بر . خواهند رفت و در آن جا دست به تحصن و اعتراض خواهند زد

. طالعات فعالين کارگری تهدید می کنندنيروهای وزارت ا. کارگران و فعالين کارگری به طرق مختلف ادامه دارد
از جمله آن ها جليل احمدی و بهزاد قصاب توفيقی را به اداره اطالعات دزفول بردند و آن ها را تحت فشار و 
  . تهديد قرار دادند که نبايد در اعتراضات و تحصن ها که برای رسيدن به خواست های خود می باشد، شرکت کند

  
، در اعتراض به ١٣٨٦ اسفند ١۵استان خوزستان، از روز  رکت نيشکر هفت تپه درحدود پنج هزار کارگر ش

کارگران شرکت نيشکر هفت تپه . کردندپرداخت نشدن دو ماه حقوق و پاداش و عيدی شان، اقدام به اعتصاب 
 .  دست به اعتصاب زده اندخود، بار بر سر مطالبات ١١در حدود دو سال گذشته، حداقل 

 کارگر بخش نی بر این واحد ١٧٠٠ شد که آغاز اسفند ١٣ر شرکت نيشکر هفت تپه در روز اعتصاب اخير د
. توليدی در اعتراض به عقب افتادن پرداخت حقوق شان و تحویل ندادن جيره روزهای عيد، دست از کار کشيدند

  .نددو روز بعد هم تمام کارکنان شرکت نيشکر هفت تپه، به جز اداره حراست، دست از کار کشيد
کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در اعتصابات گذشته، خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و حق تشکيل 

  .سندیکا شده بودند
  

 با انتقاد از سياست ٨٦ اسفند ١۵عباسعلی زالی، وزیر پيشين کشاورزی و ریيس سابق مرکز آمار ایران، روز 
 کارخانه ٣٢واردات بی رویه شکر، «:  روزنامه اعتماد گفتهای دولت محمود احمدی نژاد در زمينه واردات، به

  » .قند و هفت کارخانه نيشکر را از چرخه توليد خارج کرده است
  

 ١٣٨٦  اسفند١٩شنبه   صبح یک٠٧از ساعت . هفت تپه چهارمين روز اعتصاب خود را آغاز کردند کارگران نيشکر
طه درب ورودی این شرکت دست به اعتراض و تحصن  شيفت شاغل در این شرکت در ميدان ترابری، محو٣هر 
 نفر از کارگران در این محوط در تحصن بسر می برند و ٣٥٠٠گزارش ها حاکی است در حال حاضر بيش از . زدند

حراست ( عوامل وزارت اطالعات.  ماه و پاداش خود معترض هستند٢نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه 
ای متفرق کردن کارگران از ابتدای صبح به صورت غير رسمی شروع به هئيت مدیره شرکت بر ، و)شرکت

ها پرداخت شود، کارگران اعالم نموده اند  شایعه پراکنی نمودند که قرار است امروز بخش ناچيزی از حقوق آن
از طرفی دیگر مدیر عامل شرکت فردی . که تا پرداخت نشدن تمامی مطالبات به سر کار خود باز نخواهند گشت

او به ندرت در شرکت . نام یعقوب شفيعی که فاقد هر گونه پيشينه علمی و مدیریت است و یک آخوند استه ب
حاضر می شود و در طی دوران اعتراضات اخير در شرکت حاضر نبوده و اکثرا در تهران بسر می برد و هزینه 

ئم مقام شرکت از دادن پاسخ های تردد های خود را از شرکت دریافت می کند که مبالغ هنگفتی است ، قا
نيروهای وزارت اطالعات به حالت آماده باش در آورده شدند و تعدادی از . منطقی به کارگران سر باز می زند

کارگران به هئيت مدیره . های شرکت نيشکر هفت تپه مستقر شده اند نيروهای اطالعات و انتظامی در ورودی



 ٩

ها در  ها حل نگردد، آن  که اگر در طی چند روز آینده مشکالت آنهای دولتی هشدار داده اند و سایر ارکان
الزم به یادآوری است که قيمت فروش . مقابل فرمانداری شوش دست به تحصن و اعتراض خواهند زد

 تومان بابت هر کيلو شکر ٣٦٠ نگه داشته سده که معادل ١٣٨٣چنان به نرخ سال  محصوالت این شرکت هم
در حال حاضر قيمت هر کيلو شکر در بازار که بين عمده فروشان معامله می شود می باشد در صورتی که 

بنابه گفته دست اندار کاران این شرکت نگه داشتن بهای پایين شکر .  تومان بابت هر کيلو است٨٤٠بيش از 
وش بنابه درخواست مافيای شرکت که یکی از عوامل مهم محلی آن فردی به نام ساعدی نماینده مجلس از ش

و رئيس کمسيون گشاورزی مجلس است هدف از این کار او، برای اثبات اینکه این شرکت ضرر ده است و باید 
ساعدی تا به حال از طریق شخص ثالث . نهایتا توسط ساعدی خریداری شود به بخش حصوصی واگذار شود و

فعالين حقوق بشر و دمکراسی . های بسيار مستعد این شرکت با قيمتی نازل نموده است اقدام به خرید زمين
در ایران، پرداخت نکردن حقوق و پاداش کارگران را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار خواستار اقدامات 

  .عملی برای پایان دادن به نقض قوانين بين المللی کار در ایران است
  

  ١٣٨٧ در سال روزشمار اعتراض و اعتصاب اخير کارگران نيشکر هفت تپه
.  فروردین کارگران مجتمع نيشکر هفت تپه، بار دیگر دست به اعتصاب گسترده زده اند٢٠بح روز سه شنبه از ص

بنابر این گزارش در اعتصاب روز سه شنبه، کارگران بخش توليد و تمامی بخش های وابسته به آن، بخش 
کارگران در اعتراض .  باشداعتصاب به صورت یک پارچه و گسترده می. کشاورزی و کارگران نی بر شرکت دارند

مذاکراتی که . به پرداخت نشدن حقوق معوقه اسفند ماه و پاداش های سال گذشته دست به اعتصاب زدند
فعالين کارگری با مدیر عامل شرکت برای پرداخت حقوق و پاداش های به تعویق افتاده داشته اند، به بن بست 

ین شرکت را در دست دارد از رسيدگی به خواسته های رسيده و یعقوب شفيعی آخوندی که مدیریت عامل ا
در طول یک سال و نيم گذشته کارگران نيشکر هفت تپه به اعتصابات گسترده ای . کارگران سر باز می زند

بر اثر اعتصاب های متعدد، کارگران توانسته اند به . دست زده اند که گاه تا پنج هزار نفر را در برگرفته است
 مطالبات خود دست یابند اما بسياری از خواست های آن ها علی رغم وعده مساعد بخشی از حقوق و

  . مسئوالن بدون پاسخ مانده است
  

، ٢٠٠٨ آوريل ١٢  - ١٣٨٧ فروردين ٢۴  کارگران قسمت های مختلف کارگران شرکت هفت تپه، از صبح روز شنبه
حقوق و پاداش معوقه و رسيدگی به سایر در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کرده و خواستار پرداخت 

 نفر تخمين ٣٠٠٠تعداد کارگرانی که در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند نزدیک به . خواسته های خود شدند
شيخ یعقوب شفيعی مدیر عامل شرکت چند روزی است که در دفتر کار خود حاضر نمی شود و . زده می شود

  .سته های کارگران خوداری می کندهئيت مدیره شرکت از دادن پاسخ به خوا
شيخ یعقوب شفيعی مدیر عامل این شرکت در ابتدای اعتصاب خطاب به کارگران اعالم کرده بود که ما می 
. توانيم حداکثر تا فروردین ماه حقوق شما را بپردازیم ولی بعد از آن ما دیگر حقوق شما را نخواهيم پرداخت

این در . رسيدن توليدات این شرکت و کمک نکردن دولت اعالم کرده استیعقوبی دالیل این کار را به فروش ن
حالی است که مافيای شرکت با صدور مجوزهای ورود شکر توسط دولت احمدی نژاد طرح های عظيم توليد 
شکر را در آستانه ورشکستگی قرار داده است که بيکار شدن هزاران کارگر را در پی دارد و حتی باعث فلج 

  .اقتصادی بعضی از مناطقی که این کارخانه ها در آن قرار دارند، شده استشدن رونق 
کارگران طرح نيشکر هفت تپه اعالم کرده اند که تا رسيدن به خواسته های خود که پرداخت حقوق معوقه و 

  .پاداش و سایر خواست ها است به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواهند داد
 اهواز قرار دارد حاکی است کارگران این -کر زعبل غذائی که در مسير شوشترگزارشات رسيده از شرکت نيش

آن ها .  خود را هنوز دریافت نکرده اند١٣٨۶شرکت حقوق معوقه ماه های دی، بهمن، اسفند و پاداش سال 
  . نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود دست به اعتراضاتی زده اند

 شرکت ۵توسعه نيشکر امير کبير که در دشت آزادگان واقع است و از این گزارش می افزاید کارگران طرح 
کارگران قصد دارند که در . تشکيل شده است، هنوز پاداش سال گذشته و عيدی خود را دریافت نکرده اند

  .صورت پرداخت نشدن پادش و عيدی دست به اعتراض بزنند
  

، بيانيه ای منتشر کرده اند که در آن ٢٠٠٨ - ١٣٨٧کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، به مناسبت اول ماه مه 
  . وضعيت این شرکت و خواست های خود را قيد کرده اند

  
  ١٣٨٧بيانيه کارگران نيشکر هفت تپه به مناسبت روز جهانی کارگر 

 سال توليد ٤٩روز جهانی کارگر را در حالی برگزار می کنيم که کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر پس از 
ين بار در تاریخ افتتاح شرکت، کارگران شرکت سال نو را بدون دریافت عيدی و پاداش آغاز نمودیم، و به برای اول

 ١٣٨٧ ماه از سال جدید یعنی سال ٢پس از گذشت » سالی که نکو است از بهارش پيدا است«قول معروف 
م و شایعاتی است مبنی بر  دریافت نکردی١٣٨٧ و فروردین ماه از سال ١٣٨٦تاکنون حقوق اسفند ماه از سال 

فرستادن کارگران برای چندین ماه به خانه بدليل عدم توانائی پرداخت حقوق از طرف شرکت و کارگران شرکت 
بيش از هر زمان در خصوص امنيت شغلی خود احساس خطر می کنند و البته در نظر دارند که کارگران را بدین 

متاسفانه دليل . آنان را باز خرید کرده و اقدام به تعدیل نيرو نمایندشکل از شرکت فراری داده تا راحتر بتوانند 
مشکالت شرکت را نيروی مازاد ميدانند در حالی که مشکل شرکت سياست های غلط دولت در خصوص صنعت 
شکر بوده و قصد خصوصی سازی شرکت را به شکل شتاب زده انجام داده اند در صورتيکه بدین شکل شرکت 

البته باندهای مافيای شکر در سطح . نوشت شرکت قند دزفول در انتظار نيشکر خواهد بودخصوصی شود سر
گشور و واردات شکر متاسفانه توسط دولت و عدم خرید تضمينی توليدات شرکت های توليد کننده، با پایين 

شرکت آوردن تعرفۀ کمرگی توسط دولت و عدم توجه ساعدی نماینده شهرستان شوش در مجلس به مشکالت 
با توجه به جایگاه ایشان در مجلس که به عنوان رئيس کميسيون گشاورزی مجلس است و یکی از افرادی 

اظهارات او در خصوص محصول شکر مبنی بر اینکه .  نظر خاصی داردد١٣٨٦است که در تعيين بودجه سال 
 از ایشان . جای نگرانی داردتوليد شکر به صرفه نبوده و توان رقابت با وارد کنندگان محصول در داخل نيست

انتظار می رفت تا حداقل بتواند مانع قطع برق شرکت توسط سازمان برق باشد و کاهش آب توسط سازمان 
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 متر که متاسفانه حتی در سطح ٤ متر باشد االن در حدود ٣٢آب شود آب آبياری که باید حداقل در حدود 
ر هفت تپه به فرزند ناخلف دولت تبدیل شده است، و شرکت نيشک. شهرستان نيز این مشکالت را حل نکرده

همه مسئولين تاکنون از حل مشکل شرکت به شکلی شانه خالی می کنند و بار سنگين مشکالت بر شانه 
کارگران زحمتکش این شرکت بيش از هر زمان دیگری سنگينی می کند البته کارگران شرکت هم قسم شدن تا 

تاهی نکنند و توليد را بيش از هر زمان دیگر بيش تر کرده و دست افراد به هر شکل ممکن در حفظ شرکت کو
چون به این مسئله پی بردن که افراد ی هدف مند قصد به تعطيلی کشاندن . سودجو از این شرکت کوتاه نمایند

 شرکت را دارند و لی کارگران شرکت هوشمندانه به این نيت سوء پی برده و تا آخرین نفس در حفظ آن، که
  .حفظ ناموس و شرف آن ها می باشد ادامه خواهند داد

  :یک بار دیگر خواست های خود را به اطالع عموم می رسانيم که به قرار زیر می باشد
  .مشخص نمودن وضعيت مدیر عامل شرکت یعقوب شفيعی که به ندرت در شرکت حاضر است

  .ل شده اندتغيير مدیران ناالیق که با سوء مدیریت باعث کاهش توليد محصو
  ).انجمن صنفی(برگزاری انتخابات، جهت تشکل آزاد کارگری 

  .رسمی کردن کارگران قراردادی
  .پایان دادن به پرونده سازی و احضار فعالين کارگری

  .پایان دادن به سرکوبی کارگران توسط فردی به نام زیبدار که رئيس حراست شرکت است
  .پرداخت به موقع حقوق کارگران

  .اجرای بازنگری در سطح مشاغل بندی
 دستگاه منازل سازمانی شرکت به کارگران آن، که در حال حاضر در دست نبروهای اطالعاتی ٢٠٠بازپس دادن 

  .و انتظامی است
عدم واگذاری زمين های زراعی شرکت به بخش خصوصی که به کشت محصوالت غير از نيشکر اختصاص داده 

  .می شود
  امکانات رفاهی متوقف شده شرکت که از جمله سلف سرویس شرکتبه جریان انداختن 

پيگيری و برخورد با افراد ی که در بين بردن مزارع شرکت نقش دارند و در جلوگيری از ورود احشام کوتاهی می 
  .کنند

  .اصالح روش مزایدها و مناقصه ها در سطح شرکت
ص تحقق خواست های کارگران مصمم بوده و تا در پایان به اطالع مسئولين مربوطه می رسانيم که در خصو

  .رسيدن به اهداف مان دست از مبارزه نخواهيم کشيد
علی رغم درد و رنج های که ما کارگران روزانه با آن مواجه هستيم، روز جهانی کارگر را گرامی می داریم و به 

رشنبه در شرکت طرح و نيشکر هفت تمامی کارگران ایران تبریک می گویيم و همگام با سایر کارگران امروز چها
  .تپه مراسم گسترده ای برگزار خواهيم نمود

  کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه شوش
  ١٣٨٧ اردیبهشت ١١
  

در تداوم مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه شوش، برای دست یابی به حقوق صنفی، اجتماعی و سياسی خود، 
با تعدادی از   نيشکر هفت تپه در سيزدهمين روز اعتصاب، همراه، کارگران١٣٨٧ اردیبهشت ٢٨شنبه  روز

 و نيم در حالی ٨تجمع کردند و ساعت   صبح در مقابل فرمانداری شوش٨اعضای خانواده های خود از ساعت 
در راهپيمائی امروز، مردم شهر شوش وسيعا به صف کارگران . که شعار می دادند به طرف شهر براه افتادند

   . نفر رسيد٥٠٠٠کارگران به  صفپيوستند و 
آن ها که از زنان و کودکان تشکيل  نيروهای انتظامی با شليک گاز اشک آور به سوی کارگران و خانواده های

و سپس با گاز فلفل و باتوم به جمعيت یورش بردند، کارگران ابتدا با  گردیده بود اقدام به متفرق نمودن جمعيت
نتيجه ماندن این تالش  خوستار توقف یورش مامورین گردیدند که با بی» ایتبرادر نظامی حمایت حم « شعار

کودکان خود درگيری گسترده ای بين کارگران و نيروهای امنيتی  ها با مقاومت کارگران برای حفاظت از زنان و
   .ایجاد گردید

 و حوالی آن ادامه اين درگيری که با یورش وحشيانه نيروهای انتظامی شروع شد در خيابان چهار دستگاه
  .یافت، جمعيت به سوی فرماندارس شوش حرکت کردند

به دنبال عدم رسيدگی فرمانداری، . کارگران نيشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شهر شوش دست به تجمع زدند
، »معيشت منزلت حق مسلم ما است«: کارگران به سوی بازار شهر دست به راهپيمایيی زدند و شعار دادند

کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه «، »مدیر حراست اخراج باید گردد«، »ه قضائی مختوم باید گرددپروند«
همسران و فرزندان کارگران نيشکر که در صف مقدم این تظاهرات حرکت می کردند با نشان دادن ... و» ایم

ردم نيز در همبستگی با تعدادی از م. »بچه گرسنه وعده سرش نمی شه این«: فرزندان خود شعار می دادند
در چنين شرایطی، نيروهای سرکوبگر حکومت اسالمی، برای جلوگيری از . کارگران، به صف کارگران پيوستند

  .گسترش این اعتراض ضرب و شتم کارگران را شروع کردند و حداقل پنج نفر از کارگران را مصدوم نمودند
همسر .  کارگران شرکت نيشکر هفت تپه صورت گرفتتجمع در مقابل فرمانداری، در يازدهمين روز اعتصاب

تعدادی از کارگران هفت تپه همراه با «: از کارگران که در تحصن شرکت داشت، به راديو فردا گفت يکی
 ادامه داشت، تا اين که با فحاشی ١٠اين تحصن تا ساعت . همسران و فرزندان خود اقدام به تحصن کردند

در اين حرکت، . ی مواجه شديم و کارگران به سمت مرکز شهر حرکت کردندبعضی فرماندهان نيروی انتظام
  » .همسران کارگران در جلوی آنان راه می رفتند

اما نيروی انتظامی از حرکت کارگران ممانعت کرد و اين کار منجر به درگيری نيروی انتظامی با «به گفته وی، 
ماموران با باتوم به جان کارگران شرکت افتادند . رار گرفتندکارگران شد و پنج نفر از کارگران مورد ضرب و شتم ق

  » .و اگر می توانستند زنان را هم می زدند
او اشاره کرد که برخورد نيروی انتظامی موجب ترس و وحشت کودکانی شد که در محل حضور داشتند و 

و خانم ها از ترس .  را نزديک نبريديکی از بچه ها با گريه التماس می کرد که ما. بچه ها واقعا ترسيدند«: افزود
  ».اين که اين ها باليی سرشان نياورند، بچه هايشان را بغل کرده بودند
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پانزدهمين روز اعتصاب و اعتراضات گسترده خود صبح امروز  ، کارگران نيشکر هفت تپه در١٣٨٧ اردیبهشت ٢٩
 .اندیمشک را مسدود کردند -جاده اهواز 

تجمع کردند، و از فرمانداری شوش به سمت بازار   امروز در مقابل فرمانداری شوش صبح٠٨:٠٠کارگران ساعت 
 و در آن جا اقدام. به سمت چهار راه شوش که جاده ورودی شهر است تجمع کردند شهر حرکت کردند و از بازار

تعفا مدیر بی لياقت اس« :کارگران در طی مسير شعار می دادند.  اندیمشک نمودند-به بستن جاده شوش
حقوق ماهيانه حق «، »زندگی و معيشت حق مسلم ماست«، »کارگر می ميرد ذلت نمی پذیرد«، »استعفا

 ...و» منادی عدالت خجالت خجالت«، »مسلم ماست
او، قبال به کارگران . کارگران حاضر شد و شروع به وعده دادن نمود فرماندار شهر سيالبی در محل اعتراض

دادن قصد داشت  تهران و مشکل کارگران را حل خواهد کرد ولی امروز با وعدهبود که می رود  اعالم کرده
ما وعده نمی خواهيم ما «دادن شعارهائی هم چون  کارگران با سر. کارگران را از ادامه اعتراضاتشان منع کند

. شدند اودروغگو دروغگو، با هو کردن مانع صحبت های «، »ننگت باد فرماندار مرگت باد«، »حقوق می خواهيم
 .هم چنان ادامه دارد  نفر شرکت داشتند و اعتراضات کارگران٤٠٠٠در اعتراضات امروز بيش از 

خود دارند و وقتی که کارگران قصد مسدود کردن  انبوهی از نيروهای امنيتی و انتظامی کارگران را در محاصره
ا داشتند که کارگران با مقاومت شدید نيروی انتظامی قصد مقابله با کارگران ر  دزفول را داشتند-مسير شوش

اعتراضات خود ادامه خواهند داد و با شيوه  کارگران اعالم کردن که در روزهای آینده به. مسير را مسدود کردند
  .خواهند افزود های مختلف بر شدت اعتراضات خود

  
ين روز از سلسه هفت تپه در پانزدهم  تن از کارگران نيشکر٢٠٠٠بيش از ، ١٣٨٧ ادیبهشت ٣٠دوشنبه 

 .  دقيقه مسدود کردند٤٥ اندیمشک را به مدت  -اعتصابات و اعتراضات خود جاده اهواز 
، به سمت ...و» پرونده قضایی مسدود باید گردد«، »باید گردد کارگر زندانی آزاد«: کارگران، شعارها می دادند

های   فعال کارگری به نام٥ محاکمه راهپيمایی کردند، آن ها خواهان پایان دادن به فرمانداری شهر شوش
حيدری مهر و ابوالفضل عابدینی نصر  فریدون نيکو فر، علی نجاتی، جليل احمدی، رمضان علی پور، محمد

  .شدند
 ) ١٣٨٧ اردیبهشت ٣٠ - ٢٠٠٨ مه ١٩دوشنبه (یکی از کارگران معترض در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی 

همراه خانواده هایشان برای چندمين روز متوالی در مقابل فرمانداری گفت، روز دوشنبه کارگران معترض به 
  . شهرستان شوش تجمع کردند

خواست دیگر آن ها . یکی از خواست های اصلی معترضان پرداخت حقوق های معوقه سه ماه گذشته است
  . برکناری مدیران ناالیق و نيز برکناری مدیر حراست کارخانه است

به گفته یکی از این . ر هفت تپه هم چنين خواستار تشکيل سندیکای کارگری هستندکارگران کارخانه نيشک
 حدود دو هزار نفر از کارگران هفت تپه با امضای طوماری خواستار تشکيل ٨٦کارگران با این که در سال 

دیکا سندیکای کارگری شدند، مسئوالن منطقه با این مسئله مخالفت جدی کرده و گفته اند امکان تشکيل سن
  . وجود ندارد

 اندیمشک -کارگران معترض در تجمع روز دوشنبه خود، بعد از تجمع در مقابل فرمانداری، به سمت جاده اهواز 
کارگران معترض با دخالت نيروی انتظامی متفرق شده و . حرکت کردند و حدود یک ساعت این جاده را بستند

  . ود را در مقابل فرمانداری شوش ادامه دادندمجددا به سمت مرکز شهر راهپيمایی کردند و تجمع خ
بازاری بازاری، «، »کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم گرسنه ایم«از جمله شعارهای کارگران معترض می توان به 

  . اشاره کرد» معيشت زندگی حق مسلم ماست«، »نماینده بی عرضه نمی خوایم«، »حمایت حمایت
  

 نيشکر خوزستان و صنایع جانبی آن، امروز  کر کارون و کشت و صنعتهای کشت و صنعت نيش کارگران شرکت
 . اردیبهشت ماه، در بيانيه مشترکی حمایت خود را از کارگران نيشکر هفت تپه اعالم کردند٣٠دوشنبه 

درود بر همه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که با بيش از دو هفته : در بخشی از این بيانيه آمده است
ما کارگران دو مجموعه بزرگ توليد کننده . ال تالش و مبارزه برای گرفتن حق و حقوق خود هستندمقاومت در ح

 ماه است که ٥ و بيش از  شکر در خوزستان هستيم که بيش از بيست و پنج هزار کارگر مشغول به کار داریم
نه حرکت اعتراضی ما می های ما با تهدید و فشار های امنيتی مانع از هرگو حراست شرکت. حقوق نگرفته ایم

  .شوند و شکر را به کاممان تلخ کردند
کارگران ایران و جهان  حمایت خود را از کارگران هفت تپه اعالم می کنيم و از همه  طی این بيانيه مشترک

خوزستان گوش دهند و ما را در این شرایط سخت که شدید ترین  درخواست می کنيم که به ندای کارگران
ما کارگران خواستار پرداخت کامل حقوق و مطالبات . بر ما تحميل کردند یاری نمایيد صادی رافشار های اقت

هر گونه سرکوب، بازداشت و تهدید عليه کارگران هفت تپه را . در هفت تپه و سایر کارخانجات هستيم قانونی
ر در دادگاه محاکمه شوند، فعاالن کارگری هفت تپه به همراه یک خبرنگا جا که قرار است فردا محکوم و از آن

  .ها هستيم خواهان آزادی و صدور حکم برائت آن
  

در شانزدهمين روز از » نيشکر هفت تپه« کارگران شرکت   هزاران تن از، اردیبهشت ماه٣١روز سه شنبه صبح 
 . اندیمشک را مسدود کردند-اعتصاب و اعتراضات خود برای دومين روز متوالی جاده اهواز 

شکر هفت تپه، برای چندمين روز متوالی در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و سپس به سوی کارگران ني
بازار شهر و چهار راه شوش راهپيمایی نمودند، در حالی که شمار زیادی از جوانان و مردم شوش نيز به آنان 

  . اندیمشک به اعتراض خود ادامه دادند- با بستن جاده شوش پيوستند،
زندگی و معيشت حق مسلم «، »کارگر می ميرد ذلت نمی پذیرد«سردادن شعارهایی هم چون کارگران، با 

پرونده سازی عليه کارگران «، »منادی عدالت خجالت خجالت«، »حقوق ماهيانه حق مسلم ماست«، »ماست
 تهدید و ، خواستار پرداخت حقوق معوقه و پایان دادن به»محاکمه کارگران را متوقف کنيد«و » را متوقف کنيد

  .احضار فعالين کارگری شدند
در حالی که شمار زیادی از ماموران امنيتی و انتظامی و لباس شخصی کارگران را محاصره کرده بودند، 

  .کارگران نيشکر هفت تپه، اعالم کردند تا دست یابی به خواست هایشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد
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» دزفول«اضات کارگران نيشکر هفت تپه، دادگاه حکومت اسالمی در شهر هم زمان با شانزدهمين روز از اعتر
  . برگزار شد

، دادگاه اعتصابات کارگری شرکت کشت و نيشکر هفت تپه در شعبه ١٣٨٧ اردیبهشت ٣١صبح روز سه شنبه 
 ایران، به گزارش فعاالن حقوق بشر در. اول دادگاه انقالب شهرستان دزفول به ریاست قاض اندی برگزار گردید

  .  صبح آغاز شد و دو ساعت و چهل و پنج دقيقه به طول انجاميد١١این جلسه با یک ساعت تاخير از ساعت 
علی نجاتی  -٢) فعال کارگری (محمد حيدری مهر  -١در این دادگاه پنج فعال کارگری و یک خبر نگار به نام های 

خبرنگار و مسئول واحد کارگری (فضل عابدینی نصر ابوال -۴) فعال کارگری( فریدون نيکوفر -٣) فعال کارگری(
رمضان  -٧) وکيل پرونده(دکتر وحيد احمد فخرالدین  -۶) فعال کارگری(جليل احمدی  -۵) فعاالن حقوق بشر

؛ اتهام تبليغ عليه )فعال کارگری که در مرحله بازپرسی برائت گرفت(  رحيم بسحاق -٨) فعال کارگری(عليپور 
دکتر وحيد احمد فخرالدین از اساتيد دانشگاه و از . ران هفت تپه به اعتصاب محاکمه شدندنظام و تحریک کارگ

وکالیی که با مجموعه فعاالن حقوق بشر همکاری دارد به عنوان وکيل هر شش متهم در این دادگاه حضور 
 به جای پرونده همه متهمين در دفاعيات خود بر بی گناهی خویش تاکيد داشته و اظهار کردند مسئولين. داشت

. سازی عليه ما بهتر است با مافياهای اقتصادی برخورد کنند و عوامل ورشکستگی صنایع را محاکمه نمایند
  . قرار است ادامه رسيدگی به اتهامات متهمين در جلسات آینده بررسی گردد

همين روز گفتنی است این دادگاه در حالی انجام شد که کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه شانزد
در این جلسه از دادگاه دکتر . اعتصاب خود را می گذراندند و همگی آنان خواستار پایان دادن به این پرونده بودند

وکيل مدافع فعالين کارگری نيز حضور داشت و قرار است ادامه رسيدگی به پرونده  ،»وحيد احمد فخرالدین« 
  .در روزهای آینده برگزار شود

ميان تظاهر کنندگان و نيرو های امنيتی شد که در   منجر به زد و خورد، هفت تپه٣١/٢/١٣٨٧ روز یدرگيری ها
  نيروی انتظامی را در مقابلیهم چنين در این درگيری ها عده ای، یک خودرو. نتيجه تعدادی زخمی شدند

 .سرنگون کردند» عمله تيمور« بيمارستانی در محله 
بيمارستان شهر راهپيمایی نمودند که توسط لباس  ری آنان به سمتبعد از تجمع کارگران در مقابل فرماندا
کسی  با حمایت کارکنان بيمارستان و توضيع ماسک به .آور پرتاب نمودند شخصی ها به سوی آنان گاز اشک

و خورد  قرار گرفت و انان وارد زد  این تجمع مورد حمایت مردم به خصوص اهالی عمله تيمور.آسيب وارد نشد
 تجمع آنندگان پراآنده یبعد از مدت.  وارد شدینيز آسيب هاي های لباس شخصی شدند که با یک خودروبا نيرو
 را در رابطه با حوادث صبح را  نفر١٨نيروی انتظامی ) سه شنبه شب(  شود روز گذشتهیگفته م .شدند

ی از تظاهر کنندگان  گارد عده ایما رسيده است نيروها  آه به دستیهاي بر طبق گزارش .دستگير کرده است
اهواز   دستگير شدگان بهشده است کهگفته . فرمانداری تجمع کرده بودند متفرق کرده است را که در مقابل
  . بومی نيستند هم اکنون نيروهای ویژه ای شهر را کنترل می کنند که. منتقل شده اند

  
، شب گذشته ٢٠٠٨ می ٢١  - ١٣٨٧  خرداد١  به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ایران، چهارشنبه

این نيروها در اتوبوس . نيروهای گارد ویژه از شهرهای خرم آباد، اهواز و دزفول به شهر شوش گسيل شده اند
ها و وانت های گارد ویژه در نقاط مختلف شهر مستقر شده اند و یا در سطح شهر مشغول به گشت زنی 

. بان های اصلی شهر به اشغال نيروهای سرکوب درآمده استمرکز شهر، بازار، فرمانداری و خيا. هستند
نيروهای گارد ویژه هم چنين در تمامی نقاط ورودی شهر مستقر شده اند و کارگرانی را که از نقاط مختلف قصد 

  . ورود به شهر را دارند دستگير و به نقاط نامعلومی منتقل می کنند
از جمله کسانی که صبح امروز در خيابان های شهر . ير شده اندا کارگر دستگ هبنابراین گزارش، تا به حال ده

دستگير و به نقاط نامعلومی منتقل شده اند آقایان رحيم بساق، کورش بهمنی از قسمت تراشکاری شرکت، 
  . مهران اکبری و علی شهبازی می باشند

ن جو رعب و وحشت در این گزارش فضای شهر شوش را متشنج می خواند و می افزاید کارگران علی رغم ای
  . سطح شهر حضور دارند و قصد دارند تا رسيدن به خواست هایشان به اعتراضات خود ادامه دهند

  
 صبح امروز اعتراضات خود ٠٧:٠٠کارگران نيشکر هفت تپه از ساعت ، ٢٠٠٨  مه٢٢  برابر با١٣٨٧ خرداد ماه دوم

 شيفت شرکت در این اعتصاب و ٣هر  .ر گرفتندرا در محوطه صنعتی شرکت و مقابل دفتر مدیریت شرکت از س
تعداد کارگرانی که در اعتصاب  .های شرکت بطور کامل متوقف گردیده اند اعتراض شرکت دارند و تمامی بخش

  . نفر تخمين زده می شد٣٠٠٠و اعتراضات امروز شرکت دارند بيش از 
 .حراست در محل کار خود حاضر نشدندمدیر عامل شرکت یعقوب شفيعی، اعضای هيئت مدیره و زیودار رئيس 

 نفر تخمين زده می شد در طی ٢٦ها بيش از  و تعداد آن کارگرانی که روز گذشته در سطح شهر دستگير شدند
ها توسط ماورین وزارت   آن.ها در اعتراضات امروز شرکت داشتند شب گذشته و صبح امروز آزاد شدند و آن
 و در طی مدت بازداشت مورد بد رفتاری و اهانت مامورین وزارت اطالعات دستگير و بازداشت شده بودند

  .اطالعات قرار داشتند
های وردی به این شرکت را بسته اند و با خودروهای خود در  در حال حاضر مامورین امنيتی و انتظامی راه

کت حضور اطالعات در سطح شرو تعداد زیادی از مامورین لباس شخصی وزارت . اطراف شرکت مستقر هستند
  .دارند

 
 وارد هفدهمين روز خود شد و ، خرداد ماه٢شنبه  اعتصاب و اعتراضات هزاران کارگر نيشکر هفت تپه امروز پنج

 . هزار کارگر این شرکت در مقابل دفتر مدیریت شرکت دست به تجمع زدند٣بيش از 
شرکت و مقابل دفتر مدیریت شنبه اعتراضات خود را در محوطه صنعتی  کارگران از ساعت هفت صبح روز پنج

های شرکت   شيفت شرکت در این اعتصاب و اعتراض شرکت دارند و تمامی بخش٣هر . شرکت از سر گرفتند
 ٣٠٠٠تعداد کارگرانی که در اعتصاب و اعتراضات امروز شرکت دارند بيش از . طور کامل متوقف گردیده انده ب

 . نفر تخمين زده می شد
  . فيعی، اعضای هيئت مدیره و زیودار رئيس حراست در محل کار خود حاضر نشدنددیر عامل شرکت یعقوب شم

 نفر تخمين زده می شد در طی ٢۶ها بيش از  کارگرانی که روز گذشته در سطح شهر دستگير شدند و تعداد آن
ارت ها توسط ماورین وز آن. ها در اعتراضات امروز شرکت داشتند شب گذشته و صبح امروز آزاد شدند و آن
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اطالعات دستگير و بازداشت شده بودند و در طی مدت بازداشت مورد بدرفتاری و اهانت مامورین وزارت وزارت 
 . اطالعات قرار گرفتند

های ورودی به این شرکت را بسته اند و با خودروهای خود در اطراف شرکت  مامورین امنيتی و انتظامی راه
  . باس شخصی وزارت اطالعات در سطح شرکت حضور دارندمستقر هستند و تعداد زیادی از مامورین ل

ها حمایت نمودند تشکر کرده و از  کارگران شرکت نيشکر هفت تپه از تمامی کارگران شرکتهایی که از آن
  . کارگران شرکت ملی نفت و سایر کارگران ایران خواهان حمایت گسترده تری شده اند

  
 در گفتگو با روزآنالين با تاآيد بر اين موضوع آه اعتصاب  تپه،آارگران اعتصابي شرآت نيشكر هفت   ازیيك

 یماموران نيرو«     : گفت  هفدهمين روز ادامه داشت،یآارگران شرآت نيشكر هفت تپه روز چهارشنبه برا 
 ديگر، از صبح روز چهارشنبه مانع تجمع آارگران در شهر شوش شدند ی از شهرهایو اطالعات اعزام  یانتظام

  ». از آارگران را بازداشت آردندیدادتع و 
نقاط حساس شهر مستقر شده اند و مانع ورود آارگران به داخل شهر شوش   دری اعزاميیبه گفته او، نيروها

 شنيده ی، شمار بازداشت شدگان را نامعلوم دانست و گفت آه آمار گوناگونیاين آارگر اعتصاب  .شوند  یم
 از آارگران ی برخ با اين حال،. ها دقيق نيست يك از آن  اما هيچ  گيرد،یدر بر م نفر را ٥٠تا   ١٠شده است آه از 
   .همكاران شان بازداشت شده اند  از یديده اند آه شمار

 با اتخاذ یعوامل انتظام    و نوشت آههبازداشت ها در شهر شوش را تاييد آرد ، یگزارش سايت دسترنج هم در
 ی خودرو، از تجمع کارگران نيشكر هفت تپه در شهر شوش جلوگيری هایشتسخت، از جمله تردد با گ تدابير 
   .کردند

  ديدند، آنی به نقل از يك آارگر نوشت ماموران در هر آجا آه چند آارگر را با هم م،اين سايت در گزارش خود
 ی از برگزاریلوگير، اين اقدام به منظور جیبه گفته و  . بردندی آردند و با خود می خود میرا سوار خودرو ها 

   .تجمعات جديد آارگران در شهر شوش انجام گرفت
 خود در مقابل ساختمان ی شرآت نيشكر هفت تپه به همراه خانواده های گذشته، آارگران اعتصابیدر روزها

 خود، ی آردند و خواستار تحقق خواسته های اين شهر راهپيمايی شوش تجمع و در خيابان هایفرماندار 
 هيات مديره و رييس حراست شرآت و پايان دادن به یاعضا  مدير عامل، ی برآنار اخت حقوق معوقه،پرد شامل 
   . نمايندگان خود شدندی برایساز پرونده 

 در  ی غير رسمی حكومت نظامی خود با روزآنالين، برقراری شرآت نيشكر هفت تپه در گفتگویآارگر اعتصاب
 خواهند، شگفت ی مانند سه ماه حقوق معوقه خود را می صنفیهاشوش و بازداشت آارگران را آه خواسته 

با گاز   بر حق آارگران را برآورده آنند، یآه بكوشند خواسته ها  اينیمسئوالن به جا«: توصيف آرد و گفت آور 
   ». را در پيش گرفته اندیآور و باتوم و بازداشت آارگران، رفتار ديگر اشك 

خواهد   تر یصورت، اوضاع بحران د آه ماجرا به همين جا ختم شود، زيرا در غير اينآارگران اميدوارن«:  افزودیو
  ».شد و دود اين اقدامات به چشم طراحان و عوامل آن خواهد رفت

ايران را عامل  داخل و خارج از  دری آارگری تشكل های انجام گرفته از سوی حمايت هایاين آارگر اعتصاب
  . خود دانستیهفت تپه در حرآت اعتراض آارگران شرآت نيشكر یدلگرم 

  
به دنبال یورش اخير نيرو انتظامی و ضدشورش به کارگران نيشکر هفت تپه و همسران و فرزندان آن ها، 

  . کارگران شرکت لوله سازی اهواز در دفاع از کارگران نيشکر بيانيه ای صادر کرده اند
 چهارده روز از«: صنعت هفت تپه کارگران شرکت کشت وبيانيه کارگران شرکت لوله سازی اهواز در دفاع از 

امنيتی به  متاسفانه باز هم نيروهای نظامی و. اعتصاب کارگران شرکت کشت و نيشکر هفت تپه می گذرد
به جان هموطنان عزیزمان در  جای برخورد با عوامل فاسد اقتصادی و مافيای شکر، با باتون و گاز اشک آور

حتی به زن و فرزندان بی دفاع آنان رحم نکرده اند و این در شرایطی است که شهر شوش افتاده اند و 
اسرایيل به بهانه های گوناگون در خصوص حمله به فرزندان و  مسئولين جمهوری اسالمی همواره از دولت

 . می کند هميشه با نشان دادن صحنه هایی سعی در دفاع از مردم فلسطين و لبنان زنان انتقاد می کنند و
 روزهای گذشته هنگامی که کارگران شرکت کشت و نيشکر هفت تپه برای احقاق حقوق خود به ولی طی

انتظامی  هایوگرسنه ایم گرسنه، نير همراه همسران و فرزندانشان به خيابان های شوش آمدند و با شعار
ا باد که این گونه به جان بر شم شرم. ندای برادر نظامی حمایت،حمایت آنان را با شليک گاز اشک آور پاسخ داد

  .خود خواسته ای ندارند زنان و فرزندانی می افتيد که جزء دریافت حقوق قانونی
کارگری که هيچ گاه به فکر آشوب نبوده، کارگری  کارگری که هيچ گاه نگفته است در صدد براندازی نظام است،

ست، کارگری که در زیر گرمای طاقت از هيچ تالشی دریغ نکرده ا که برای گردش چرخ های اقتصادی ایران
خانواده اش گرسنه شب را به  کارگری که سپارد، کارگری که خانواده شهيد است، فرسای خوزستان جان می

بيمارستانش می  می رساند، کارگری که جانباز شيميایی است، اما برای گرفتن حق خود با باتون روانه روز
  .کنند

نگرفته ایم و شرایطی مشابه با کارگران هفت   که چندین ماه است حقوقما کارگران شرکت لوله سازی اهواز
قانونی در هفت تپه، اقدامات سرکوب گرانه را محکوم و خواستار پایان  تپه داریم با اعالم حمایت از اعتراضات

  ».قضایی اعتصابات کارگری هفت تپه هستيم دادن پرونده
  

  فشار فقر و فالکت اقتصادی بر مزدبگيران
، قيمت هر بشکه نفت خام ١٣٨٧ اردیبهشت ٢٧ ادامه سير صعوی قيمت نفت در بازارهای جهانی، روز جمعه در

این افزایش مبالغ کالنی به صندوق کشورهای صادر کننده نفت خام، از جمله حکومت .  دالر گذشت١٣٠از مرز 
عاید مزدبگيران نشده است، بلکه از این درآمدهای کالن نه تنها یک شاهی هم . یر می کندزاسالمی ایران سرا

  .هرگونه اعتراض بر حق آن ها توسط نيروهای سرکوبگر این حکومت سرکوب می گردد
برای مثال، یک . مساله فقر به حدی غيرقابل تحمل شده است که متاسفانه جان انسان ها را نيز می گيرد

یک خودکشی دست جمعی خود را به  خانواده در یکی از روستاهای شهرستان سنقر در استان کرمانشاه در
را چنين عنوان کرد که   پدر خانواده که تنها بازمانده این فاجعه است هدف از این کار.برق فشار قوی وصل کردند

خردسال این خانواده در این ماجرا جان خود  دختر و پسر. نمی خواستم فرزندانم به سرنوشت من دچار شوند
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توانائی وی در تهيه مایحتاج اوليه زندگی و فقر شدید اقتصادی، وی  شخص، عدمبه گفته این . را از دست دادند
  .جنون برده که به یک چنين عملی دست زده است را چنان تا سرحد

از هر چهار جوان ایرانی یک نفر بيکار است و نرخ بيکاری که زمانی کاهش یافته بود دوباره رو به افزایش 
 .رای ایجاد اشتغال ظاهرا با دشواری مواجه بوده استگذاشته در حالی که سياست دولت ب

 درصد جوانان ایرانی بيکارند که این رقم در ٢۵محمد مدد، رئيس مرکز آمار ایران، اعالم کرده است که بيش از 
  .  سال است٢٤ تا ١٥ درصد می رسد و ميانگين سنی جوانان بين ١٩ درصد و در روستاها به ٢٨شهرها به 

مهم ترین معضالت اقتصادی و اجتماعی ایران است و شمار بی کاران که اکثر آنان را جوانان بيکاری یکی از 
  . تشکيل می دهند روز به روز در حال افزایش است

 هزار نفر از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فارغ التحصيل می ۴٠٠بر اساس گزارش ها، ساالنه نزدیک به 
  . ن نمی توانند شغلی برای خود بيابندشوند که بخش عمده ای از این جوانا

 استان اکثر از بيکاران ٢٢محمد جهرمی، وزیر کار ایران، اخير در یک گفتگوی تلویزیونی اعالم کرد که در 
به گفته جهرمی، جوانان جویای کار با تحصيالت دانشگاهی عمدتا بدون ارزیابی بازار . تحصيالت زیر دیپلم ندارند
 . ته شده و ادامه تحصيل داده اند و اکنون تحصيالتشان با نيازهای بازار کار منطبق نيستکار در رشته ای پذیرف

آند  و پنج هزار تومان در ماه پرداخت می   پنج نفره حداآثر بيست )خانواده های فقير(آميته امداد به يك خانواده 
 سه نفره دوازده هزار  مان، خانواده چهار نفره پانزده هزار تو خانواده. آه هجده هزار تومان آن مستمری است

 .دريافت می آنند  يك نفره هشت هزار تومان در ماه مستمر  دو نفره ده هزار تومان و خانواده خانواده تومان،
هشت و هم رديف آشورهايی مثل السالوادر،   پنجاه و  آشور جهان در رتبه١٥٨درآمد سرانه ايران در ميان 

شاخص های اميد به زندگی در هنگام تولد، درآمد سرانه و شاخص  با توجه بهو . ناميبيا و گواتماال است
های سی تا چهل را   را دارد و عربستان و آويت و بحرين رتبه ١٩٦هشتاد آشور رتبه  باسوادی، در ميان صد و

تر ، وضعيت بسيار بد١٣٨٣امرزو نسبت به آمار ) ١٣٨٣فرهنگ و پژوهش شماره دی : ماخذ(اند  آرده اشغال
  .شده است و گرانی و تورم کمرشکن است
ميليون آودك در ايران دچار فقر مطلق غذايی و  ١٠ های حکومتی، بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه

اند که چندی  اين آمارها در حالی منتشر شده . آهن و يد هستند  هزار آودك دچار آمبود٨٠٠شش ميليون و 
اگر عدالت را «: در ديدار با دانشگاهيان، عدالت را ستون خيمه انقالب دانست و گفت پيش محمود احمدی نژاد

انقالب اسالمی آثار  مطمئن هستم«: او هم چنين تاآيد آرد» .ماند ين انقالب برداريم چيزی از آن باقي نمی ا از
 ».درخشانی از اجرای عدالت در جهان از خود برجای خواهد گذاشت

طی ماه های گذشته، اخبار و گزارش های بسياری در مورد اعتصاب ها و حرکت های اعتراضی کارگران در 
يکی از داليل اصلی اين اعتصابات و حرکت های اعتراضی، به تعويق . ناگون ايران انتشار يافته استمناطق گو

  .افتادن پرداخت حقوق کارگران است
 هزار تومانی در ماه، زیست و زندگی کارگران را کمرشکن ٧٠٠بيش از بنا بر آمارهای منتشر شده، خط فقر 

دستمزد «: اللی، معاون وزير کار و امور اجتماعی اقرار کرده استدر اين ارتباط، ابراهيم نظری ج. کرده است
  ». درصد هزينه های زندگی آنان را پوشش می دهد۴۶کارگران، تنها 

مساله به تعويق افتادن حقوق صدها هزار کارگر، موجب شده است که روند اعتراض ها و اعتصاب های 
عتصاب در شرکت نيشکر هفت تپه، کارخانه الستيک سازی کارگری در ايران رشد يابد که از جمله می توان به ا

  .اشاره کرد... البرز، ايران صدرا، صنايع مخابراتی و 
  

   و گرانی تورمغارت سران حکومت اسالمیفساد و دزدی و 
از » جويان گرانی برنج به کام رانت«در گزارشی با عنوان ، ١٣٨٧ خرداد ١ همشهری، روز چهارشنبه  روزنامه

اين روزنامه نوشته، . خبر داده است  جريان گرانی اخير برنج   برخی از مسئوالن وزارت بازرگانی درسود جويی
داده و  های گرانی را فتح نکرده بود، که برخی محافل آگاه از البی های پنهانی خبر هنوز بهای برنج ايرانی قله 

ی خصوصی اقدام به واردات برنج خواهد يکی از مسئوالن وزارت بازرگانی از طريق تاسيس شرکت«گفته بودند 
  ».کرد

 به صفر، از محمد مهدی مفتح معاون ١۵٠ از  همشهری، با اشاره به کاهش تعرفه برنج در جريان گرانی اخير
 ميليون دالری برنج بی کيفيت هندی به کشور انتقاد ٧٠٠وزير بازرگانی و فرزند آيت اهللا مفتح، به دليل واردات 

 تومان فروخته می شد، اکنون به ٧٠٠ اين برنج وارداتی که تا قبل از گرانی اخير هر کيلو کرده، و نوشته که
  . هزار تومان به فروش می رسد۴قيمت هر کيلو 

مند  جويانی در دستگاه های دولتی از اطالعاتی بهره رانت: دبيرکل خانه کشاورز نيز به اين روزنامه گفته است
  .دمی شوند که ديگران از آن محرومن

نزديک ترين مشاورانش،  کشمکش بر سر پديده فساد و دامنه آن در ايران باال گرفته و محمود احمدی نژاد و
ها، بر  دشواری های اقتصادی کنونی کشور را به باندهای نيرومند مافيايی نسبت می دهند که، به گفته آن

 . همه اهرم های قدرت در حکومت اسالمی چنگ انداخته اند
به يکی از رايج ترين مفاهيم مورد استفاده در ادبيات سياسی و اقتصادی » مافيا«ونی ايران، در فضای کن

  . جمهوری اسالمی بدل شده است
 سازمان  ٢٠٠٧بر پايه گزارش سال . در اين که فساد در جمهوری اسالمی ابعادی گسترده دارد، ترديدی نيست

 ١٣١ کشور مورد بررسی، در رديف ١٨٠ساد در ميان ، ايران از لحاظ درجه ف»شفافيت بين المللی«مشهور 
  . جای گرفته است

حتی در مقياس منطقه خاورميانه و در مقايسه با همسايگان نزديکش، ايران در زمره فاسدترين کشورها است، 
 پله بدتر از امارات ٩٧ پله بدتر از قطر، ٩٩زيرا در سلسله مراتب شفافيت بين المللی از لحاظ درجه فساد، 

فساد حکومت .  پله بدتر از عربستان سعودی است۵٩ پله بدتر از ترکيه و ۶٧ پله بدتر از کويت، ٧١متحده عربی، 
  . اسالمی، عمدتا در صادرات و واردات کالن از نفت تا شکر و غيره متمرکز است

رد که به  ارديبهشت، اجرای آزمايشی اليحه ای را تصويب ک٢٩مجلس شورای اسالمی ايران روز يک شنبه، 
این مساله حتی صدای محافل . موجب آن، ماموريت های اقتصادی مهم به وزارت اطالعات محول می شود

این الیحه رسما دست وزارت اطالعات را باز می گذارد تا بيش از گذشته، . مجلس و حکومت را نيز درآورده است
حمدی نژاد، صنایع مهم و حياتی کشور به سپاه پس از روی کار آمدن دولت ا. در این عرصه نيز به فعاليت بپردازد
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پاسداران واگذار گردید و اخيرا نيز تراکتوری سازی تبریز به بسيج واگذار شده است، تعجبی ندارد که در مجلس 
هدف اصلی چنين . کاله شرعی برای واگذاری بخش هایی از صنایع مادر کشور به وزارت اطالعات طراحی شود

کارگران . ردن صنایع و جلوگيری از رشد و گسترش جنبش کارگری در این صنایع استسياستی، ميليتاریزه ک
 .نباید در این مورد بی صدا باشند

به گزارش روزنامه اعتماد، چاپ تهران، برخی نمايندگان اين سئوال را مطرح کردند که آيا پوشش اطالعاتی 
ست يا وزارت اطالعات؟ زيرا بر اساس شرح مناسبت های اقتصادی بر عهده وزير امور اقتصادی و دارايی ا

  . وظايف وزارت اطالعات در قانون اساسی، چنين وظايفی برای اين وزارتخانه تعريف نشده است
هادی حق شناس، نماينده بندر انزلی و عضو کميسيون برنامه و بودجه گفته است که بسياری از نمايندگان، 

هدف از اين مصوبه، و به . ادند که از جزئيات مواد آن بی اطالع بودند، در حالی به اليحه رای د)يک شنبه(ديروز 
  . پرسش هايی را بر می انگيزد» پوشش اطالعاتی فعاليت های کالن اقتصادی«ويژه، منظور از واژه چند پهلوی 

  
دزدی و چپاول عارت سرمایه های اجتماعی ایران توسط سران و نيروهای سرکوبگر و مافيایی حکومت 

ی، هر از چند گاهی در رقابت جناح های درون حکومت به رسانه های رسمی ان ها نيز کشيده می اسالم
 .شود

 » ميليارد دالر از دارائی ایران کجاست؟١٤«:  نوشته است٨٧ اردیبهشت ٢٥یکی از سایت حکومتی، در تاریخ 
 می افزاید، مدتی پيش خبری منتشر شد مبنی بر اين آه شرآت نفت صددرصد درآمد حاصل از این سایت

  .فروش نفت به روش های مختلف را به خزانه واريز می آند
 قانون ٥٣رئيس ديوان محاسبات نيز در گفتگو با يك خبرگزاری ها از واريز درآمدهای نفتی به خزانه مطابق اصل 

 به بعد، درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه واريز شده ٨٤رحيمی، از سال به گفته . اساسی خبر داد
 ميليارد دالر از درآمدهای نفتی به خزانه واريز ٦، ٨٣اين در حالی است آه مطابق گزارش تفريغ بودجه . است

  .نشده است
ش نفت خام را  درصد درآمد حاصل از فرو١٠٠به موجب يك مصوبه در هيئت وزيران، شرآت نفت موظف است 

به گفته مسئولين در حال حاضر . به حساب های معرفی شده از سوی بانك مرآزي در خارج از آشور واريز آند
  .درآمد حاصل از فروش نفت به شيوه های مختلف به بانك های خارجی واريز می شود

ست، دارايی های بر اساس گزارش بانك تسويه حساب های بين المللی آه به بانك مرآزی جهانی معروف ا
 ميليارد دالر است آه عمده اين دارائی ها، درآمد ٢٥، نزديك به ٨٤ارزی ايران در بانك های خارجی در سال 

  .اين رقم در گزارش صندوق بين المللی پول نيز تاييد شده است. حاصل از فروش نفت و گاز است
ائی های ارزی ايران در بانك های خارجی  بانك مرآزی داریبه گزارش اداره بررسی ها و سياست های اقتصاد

 در خصوص ميزان دارائی های ارزی ايران در بانك ٤ و ٣اختالف بند  . ميليارد دالر است٣٩ بالغ بر ٨٤در سال 
   ... ميليارد دالر آجاست١٤با اين حساب سئوال اين است آه اين  . ميليارد دالر است١٤های خارجی نزديك به 

 از دزدی های سران حکومت اسالمی است که در رسانه های رسمی و نيمه رسمی »ناقابلی«این یک رقم 
  .حکومتی انعکاس یافته است

  
روزنامه اعتماد، يادداشتی از نماينده اسفراين در مجلس شورای اسالمی را منتشر کرده، که در آن از مقامات 

 .اند ميلياردالری نفت و گاز را چه کرده ١۴٠دولتی سئوال شده که در آمد 
ايران در زمره کشورهای نفتی است که درآمد صادرات نفت آن «زاده نوشته  اين روزنامه از قول سيدرضا نوروز

 ميليارد دالر در سال است، و اگر درآمد حاصل از صادرات گاز را به اين عدد اضافه ١١٠ دالر حدود ٧۵با بشکه ای 
   ». ميليارد دالر می شود١۴۵کنيم درآمد کشور بالغ بر 

 ميليارد دالری ارزش نفت و گاز کشور بايد با رويکردها و ١۴٠اين امتياز «وی در ادامه با اشاره به اين که 
ای موجب افزايش سرمايه های مولد و پايدار ، رشد مستمر و بالنده، توانمندسازی مردم و  راهبردهای توسعه

  .خته استبه انتقاد از سياست های دولت پردا» اقتصاد را فراهم می ساخت
تر ايران با داشتن  در جديدترين رتبه بندی کشورها از نظر داشتن نرخ تورم کم«این نماینده مجلس گفته است 

 کشور جهان قرار گرفته است و تنها چهار ١٨٠ در بين ١٧۶ در رديف ٢٠٠٧ درصدی در پايان سال ١٩نرخ تورم 
  ».بيشتری دارندکشور اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه از ايران تورم 

چنين به مقامات کشور هشدار داده که توزيع  به نوشته اعتماد، اين نماينده مجلس شورای اسالمی هم
اسی را نادرست و غيرعادالنه درآمد بين آحاد جامعه زمينه تنش ها، کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و سي

  .نيز به همراه خواهد داشت
  

 در .شد نيز وارد فاز رقابت های سياسی) زارعی(» ناجا «یانده بازداشتبنا به نوشته سرمايه، پرونده فرم
آرده بود، پرونده فرمانده سابق   اعالم٨٧حالی آه سخنگوی قوه قضاييه در اولين آنفرانس خبری خود در سال 

می آند و در دست بررسی است ديروز يك سايت  نيروی انتظامی استان تهران مراحل قانونی خود را طی
سوء استفاده از عوارض پرداختی خودروهای توقيف شده  زمين خواری و«:  احمدی نژاد مدعی شدحامی

  ».بازداشتی نيروی انتظامی است موارد ديگری از اتهامات فرمانده
ناجا آه سال گذشته پس از چند ماه تعقيب و مراقبت  به ادعای اين سايت در پرونده فرمانده بازداشتی

منافی عفت، تبانی با يك تعاونی مسكن و زمين خواری به همراه سوء  رتكاب اعمالبازداشت شد عالوه بر ا
عوارض پرداختی توسط مالكان خودروهای توقيف شده در برخی پارآينگ های ناجا وجود  استفاده مالی از

نتخابات در ا در اين سوء استفاده های مالی يك نامزد انتخابات رياست جمهوری نهم نيز آه آانديداتوری. دارد
بازداشتی ناجا برای مورد  فرمانده«: سايت مذآور ادعا آرده است. دور بعد را هم دارد، شريك بوده است

از طريق چت اينترنتی عقدنامه موقتی  اتهامی عمل منافی عفت ضمن اعتراف به آشنايی با طرف اين عمل
  ».تصديق آرده است تهيه آرده و همسر دايم وی نيز اين مساله را

با رقبا، نشانه  به عقيده آارشناسان تالش اين سايت برای مرتبط آردن اين پرونده: روزنامه می افزایداین 
   .عالقه به سياسی آردن پرونده قضايی است
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 به ارزش بيش از یک ميليارد دالر، در ،١٣٨٦  شهریور ماه٢١بزرگ ترین معامله تاریخ بورس ایران، روز چهارشنبه 
تقاد درباره نحوه فروش سهام تنها با حضور یک خریدار بی رقيب و وابسته به دولت را در حالی انجام شد که ان

  . پی داشته است
اولين مزایده «براساس گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، بزرگ ترین معامله تاریخی بورس تهران که عنوان 

ی شامل چند شرکت داخلی وابسه به  از سوی یک خریدار که از کنسرسيومگرفته است،را » بين المللی ایران
  .صورت گرفتدولت تشکيل شده است، در بازار بورس تهران 

را شکسته است، روز چهارشنبه بدون هيچ   ساله بازار بورس ایران۴٠این معامله که گفته می شود رکود 
 تومان تنها در رقابتی از سوی خریداران داخلی و بدون حضور خریداران خارجی، به ارزش بيش از یک ميليارد

  . فاصله زمانی هفت دقيقه انجام شد
 درصد از سهام شرکت ملی مس ایران از سوی یک کنسرسيوم متشکل از شرکت های ٢٠در این معامله، 

براساس گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، اکثر شرکت های حاضر در این . داخلی خریداری شد
 بخشی از این سهام توسط صندوق بازنشستگی کارکنان مس کنسرسيوم، وابسته به دولت هستند؛ از جمله

  . خریداری شده است
اگرچه واگذاری سهام : خبرگزاری فرانسه با ارائه گزارشی درباره این معامله سنگين بازار بورس نوشته است

شرکت ملی مس بخشی از برنامه خصوصی سازی دولت به شمار می رود اما هویت خریداران که اغلب 
به دولت هستند، این انتقاد را در پی داشته است که واگذاری سهام شرکت های دولتی به این نحو، با وابسته 

  . خصوصی سازی واقعی فاصله دارد
به  روز چهارشنبه معامله«: روزنامه دنيای اقتصاد نيز در مطلبی به قلم یکی از تحليل گران اقتصادی نوشت

 مزايده بين المللی، چرا آه هيچ خريدار خارجی و حتی داخلی به غير هيچ وجه يك مزايده نبود، آن هم با عنوان
 تعيين نشده و هم یبنابراين هم قيمت براساس مكانيزم بازار رقابت. از آنسرسيوم خريدار، در آن حضور نداشت

  . »آه ساير مشتريان بالقوه، قيمت بلوك را دارای ارزش منصفانه فرض نكرده اند اين
دیگر از سهام شرکت ملی مس در هفته آینده به فروش برسد و مدیران مسئول  درصد ٢٠قرار است 

واگذاری  .باشند ابراز اميدواری کرده اند که سرمایه گذاران خارجی در معامله هفته آینده حضور داشته بورس
سهام شرکت ملی مس ایران بخشی از برنامه دولت برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش 

  . ستخصوصی ا
خامنه ای  برنامه خصوصی سازی در دولت محمود احمدی نزاد پس از آن آغاز شد که دو سال پيش آيت اهللا

 را، در قالبی تازه، ارائه داد و با تفسيری جديد، راهرا بر واگذاری هشتاد در صد از ۴۴سياست های کلی اصل 
  . فراهم کرد۴۴سهام بنگاه های دولتی مشمول اصل 

 درصد از سهام شرکت های دولتی را به استثنای ٨٠یت اهللا خامنه ای، دولت موظف است براساس دستور آ
  . بخش نفت و انرژی، در اختيار بخش خصوصی قرار دهد

 
 کارخانه تراکتورسازی تبريز به شرکت  صنایع به ارگان های سرکوب حکومت، واگذاریواگذاریآخرین نمونه 

  . است -بسيج   متعلق به-» مهر«ه مالی اعتباری وابسته به موسس» مهر اقتصاد ايرانيان«
موسسه « خورشيدی با نام ١٣٧٢، يک شرکت سرمايه گذاری است که در سال »مهر«موسسه مالی اعتباری 
 اسالمی ايران کار خود را حکومتآيت اهللا خامنه ای، رهبر » اهدايی«و با سرمايه » مالی اعتباری بسيجيان

  .آغاز کرد
برای راه اندازی  يت اين موسسه نوشته شده، سرمايه ای که آيت اهللا خامنه ای در آن زمانکه در وب سا چنان

اين موسسه پرداخت کرد، يک ميليون تومان بوده است، اما فعاليت های گسترده اين موسسه و شرکت های 
هر اقتصاد م«تابع آن، موجب شده تا عمال اين مجموعه اقتصادی چنان رشد کند که بتواند از طريق شرکت 

  . ميليارد تومان بخرد١٧٧ درصد سهام کارخانه عظيم تراکتورسازی تبريز را به مبلغ ۴٢، بيش از »ايران
 ميليارد تومان ١٣٢ ميليارد تومان است و مابقی ۴۵به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، پيش پرداخت اين خريد، 

  .ت پرداخت شودطی پنج سال به دول» مهر اقتصاد ايران«بايد از سوی شرکت 
غير از محسن خادم عرب باغی که طی سخنانی اعتراض آميز از مدير عاملی اين کارخانه استعفا کرد، عشرت 

حراج دارايی های «شايق يکی از نمايندگان تبريز در مجلس شورای اسالمی نيز واگذاری تراکتور سازی تبريز را 
  .توصيف کرد و خواستار ابطال آن شد» دولت

قيمت های در نظر «: ه در وب سايت رسمی عشرت شايق منتشر شده، به نقل از وی آمده استدر متنی ک
 سال گذشته در مقايسه با قيمت ۴٠ تا ٣٠ طی )کارخانه تراکتور سازی تبريز(گرفته شده برای دارايی شرکت 

اين کار حراج امروزی، صدها برابر کمتر است و ارزيابی جديدی هم نشده و برای هيچ کس پوشيده نيست که 
  ».دارايی های دولتی است

کريم صادق زاده، دبير اجرايی خانه کارگر آذربايجان شرقی يکی ديگر از کسانی است که معتقد است کارخانه 
  .تراکتورسازی تبريز، با قيمت واقعی در بورس عرضه نشده است
ود اجازه می دهند کارخانه ای عده ای به خ«: روزنامه جمهوری اسالمی از قول آقای صادق زاده نوشته است

 ميليارد تومان به ٢٢٠ ميليارد تومان و در نهايت به دليل اعتراضات شديد به مبلغ ۶۴با اين عظمت را به مبلغ 
فروش برسانند درحالی که اين رقم حتی قيمت زمين خالی آن نيست، چه برسد به کارخانه ای با امکانات و 

  » ... ورزشگاه و تجهيزات و خطوط توليد و انبارها و
يک بنگاه اقتصادی » مهر اقتصاد ايرانيان«به نوشته روزنامه های اقتصادی چاپ تهران، شرکت سرمايه گذاری 

حضور فعال داشته » خصوصی سازی«نوظهور است که در ماه های اخير در بسياری از معامالت مربوط با 
  .است

خبرگزاری «صادی، با قدرتی که به نوشته وب سايت به بيان ديگر اين نخستين بار نيست که اين شرکت اقت
، سرمايه داران نمی توانند با آن رقابت کنند، پا در سازمان بورس گذاشته و عمده سهام يک »اقتصادی ايران

با جست و جويی در البه الی خبرهای روزانه سازمان بورس در مطبوعات  .کارخانه دولتی را از آن خود می کند
  :ز می توان رد دست کم سه خريد عمده اين شرکت را طی سه ماه اخير پيدا کردپايتخت، تا امرو

   ميليارد تومان ٣٠٨ درصد سهام فوالد مبارکه به ارزش ۵خريد 
   ميليارد تومان ۴۵به ارزش ) ايرالکو( درصد سهام آلومينيوم ايران ٢٠خريد 
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  ميليارد تومان ١٧٧ کارخانه تراکتورسازی تبريز به ارزش  درصد سهام  ۴٢٫۵خريد 
مهر «تر جلب نظر کرد که رسانه های داخلی خبر دادند شرکت  ابعاد اين خريدهای ميلياردی زمانی بيش

يکی از شش شرکت سرمايه گذاری است که موسسه مالی اعتباری مهر آن را راه اندازی کرده » اقتصاد ايران
فعاليت می » صندوق قرض الحسنه بسيجيان« سال با نام ١۵ اعتباری که نزديک به -اين موسسه مالی  .است

کرد، کارکردی شبيه به يک بانک سرمايه گذاری دارد که به نوشته برخی رسانه های غير رسمی چون سايت 
  .، هفت ميليون نفر از سراسر ايران به آن پول سپرده اند»تابناک«

ين سود سپرده سرمايه باالتر«اين موسسه در آگهی های تجاری خود در وب سايت خود مدعی است که 
  .به مشتريان خود می پردازد» گذاری را در نظام بانکی کشور
 درصد تکنوتار، هشت درصد توس ٣٣با در اختيار داشتن » مهر اقتصاد ايران«بنا به اين گزارش، موسسه 

 از برخی ديگر  درصد توسعه صنعتی و١١ چهار درصد لوله سديد، چهار درصد مالی و اعتباری سينا، گستر،
  .شرکت ها و موسسات در حال تبديل به يکی از بزرگترين شرکت های مالی و اقتصادی ايران است

 درصد تکنوتار، هشت درصد توس گستر، چهار درصد مالی ٣٣با در اختيار داشتن » مهر اقتصاد ايران«موسسه 
رکت ها و موسسات در برخی ديگر از ش  درصد توسعه صنعتی و١١ و اعتباری سينا، چهار درصد لوله سديد،

  .حال تبديل به يکی از بزرگترين شرکت های مالی و اقتصادی ايران است
زمان بود با زمان راه افتادن بنيادهای تعاون گوناگون توسط نظاميان در بخش های مختلف  آن سال ها، هم

جا و بنياد تعاون ارتش، عمدتا بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون بسيج، بنياد تعاون نا. ارتش، سپاه و نيروی انتظامی
  .با اهدافی چون کمک به کارکنان خود راه اندازی شدند

اين بنيادها که به شکلی غيرطبيعی از دسترس خبرنگاران دور هستند، عمدتا عالقه ای به بازتاب فعاليت 
طريق منابع غير هايشان در رسانه ها ندارند و خبرها درباره آنها بيشتر به شايعاتی خالصه می شوند که از 

  .رسمی منتشر می شوند
ها شرکت در زمينه مختلف، فعاليت  بر اساس گزارش های همين منابع غير رسمی، اين بنيادها، با تاسيس ده

و » شرکت مالی اعتباری انصار«اقتصادی بزرگی را در ايران آغاز کرده اند و در راس آنها بنياد تعاون سپاه با 
  .قرار گرفته اند» ت مالی اعتباری مهرشرک«بنياد تعاون بسيج با 

، زير نظر آيت اهللا »بسيج«در ايران، نهادهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران و شاخه شبه نظامی آن به نام 
  .برخوردار هستند  مطلقی مصونيت ازخامنه ای اداره می شوند و

 
  تهدید و بازداشت فعالين کارگری
ومت اسالمی ایران، اول ماه مه سال گذشته و امسال رسما با احضار دستگاه امنيتی یعنی وزارت اطالعات حک

  . و بازداشت برخی از فعالين کارگری را همواره تهدید کردند
.  فروردین بود٢٨در » شيث امانی« روز جهانی کارگر در ایران رخ داد، بازادشت  هایی که در آستانه از بازداشت

یداهللا «، »اقبال لطيفی«، »صدیق سبحانی«، »ق امجدیصدی«، »صدیق کریمی«دیگر بازداشت شدگان 
، »الدین رجبی محی«، »اهللا کلکانی حبيب«، »انور مفاخری«، »فاروق گویلی «، »الدین رجبی نجم«، »مرادی

  .بودند» خالد تکانی«و » طيب تکانی«
 مرداد سال ٦عضو کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری که در روز » بختيار رحيمی«از سوی دیگر، 

 ماه از ٩گذشته در پی حمله افراد مسلح به منزلش بازداشت و زندانی شده بود، هم اکنون با گذشت حدود 
  .شود  زندان اوین و در سلول انفرادی نگهداری می ٢٠٩زمان بازداشتش، در بند 

  
قز در غرب ایران از فعاالن مدنی و کارگری شهرستان س» لقمان مهری« اسفند ماه سال گذشته، ٥هم چنين 

 ٨۴ های سال  حضور در ناآرامی  دليل محکوميت مهری،.به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شده است
  . فعاالن حقوق زنان در تهران عنوان شده است٨۵بازداشت در تجمع سال  شهرستان سقز و

غالمرضا «ای از دیگر احکام صادره عليه کارگران فعال، صدور حکم محکوميت شش ماه حبس تعليقی بر
  از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که به دليل پخش اعالميه» غالمحسينی

  .های این سندیکا در آستان روز کارگر بوده است
دادگاه شهر سنندج پس از صدور حکم .  برای کارگران، صدور احکام شالق برای آن هاست نوع دیگر محکوميت

در آستانه روز » صدیق سبحانی«و » فارس گوليان«، »اهللا کلکانی لطيف«، » امجدیصدیق«شالق برای 
تشنج «کارگر، این احکام را اجرا کرد و در عين حال از این فعاالن کارگری تعهد گرفت که در روز کارگر از هرگونه 

  . خودداری کنند» آفرینی
  

 کارگران، مقابله دولت با تشکل های کارگری همراه با بدتر شدن وضعيت اقتصادی و افزايش مشکالت معيشتی
بازداشت شيث امانی و صديق کريمی و محکوميت زندان برای منصور اسانلو، رييس هيات . افزایش یافته است

   .مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، نمونه هایی از تهدید فعالين کارگری است
 بازداشت مرادی و آزادی، این دو فعال آارگری در عسلويه، خانواده هایشان اجازه با گذشت حدود سه هفته از

در عين حال، تشكل های مستقل آارگری، آارگران چند آارخانه و شرآت در . پيدا نكرده اند مالقات با آنان را 
ه هایی به سران مشترآی، و هم چنين تشکل های کارگری بين المللی با ارسال نام ايران با انتشار بيانيه 

   .حکومت اسالمی، خواستار آزادی جوانمير مرادی و طه آزادی و شدند
انتظامی  مرادی و آزادی پيش از برگزاری مراسم روز جهانی آارگر، اول ماه مه، در عسلويه توسط نيروهای 

   .بازداشت شدند و به اداره اطالعات عسلويه و سپس اداره اطالعات بوشهر منتقل شدند
های اول ماه مه در ایران  ير مرادی و طه آزادی هم چون شيث امانی و سایر بازداشت شدگان مراسمجوانم

  .و باید فورا و بی قيد و شرط آزاد گردند هيچ جرمی جز برگزاری مراسم روز جهانی کارگر مرتکب نشده اند
دستگير  راسم اول ماه مه، سعيد حضرتی یکی دیگر از کارگران عسلویه در ارتباط با م٨٧ اردیبهشت ١٣روز 
  .شد

 افزايش دستمزد معلمان به سه سال یعليرضا هاشمی، دبيرآل سازمان معلمان ايران به خاطر تالش برا
برای چهل نفر از آن ها نيز . سه تن ديگر از اين معلمان، در انتظار دادگاه هستند. زندان محكوم شده است
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.  نيز با پرونده تخلفات اداری و انفصال از خدمت روبرو هستند نفر از معلمان٢٧٠پرونده قضايی تشكيل شده و 
  ...هم چنين یکی از معلمان به نام فرزاد کمانگر به اعدام محکوم شده است

  
 احکام دادگاه تجدید نظر عليه کارگران بازداشت شده مراسم اول ماه مه ، اسالمیحکومتدستگاه قضایی 

 طی حکومت اسالمی، و فشارهای که بر دستگاه قضایی اعتراضاتبه دنبال  .سال گذشته سنندج را لغو کرد
 در جریان سفر خود به سنندج احکام دادگاه ،»هاشمی شاهرودی«ای اخير وارد آمده بود، سرانجام هفته ه

  .تجدید نظر عليه بازداشت شدگان اول ماه مه را لغو کرد
فر از فعاالن کارگرى استان کردستان در سفر  ن١٣: ، در مورد لغو احکام صادره عليه کارگران، نوشتدسترنج

 کارگر محکوم زندانى طى يک هفته آينده آزاد خواهند ٢رئيس قوه قضائيه به اين استان مورد عفو قرار گرفته و 
حکم دستگاه قضائى :  فعال کارگرى در استان کردستان با بيان اين مطلب به دسترنج گفت،اقبال رضائى . شد

 کارگر دستگير شده در جشن کارگرى اول ما مه، با سفر ٥ شالق و جريمه براى سنندج در اجراى حکم
دو کارگر ، »صديق کريمى« و »شيث امانى«: او گفت.  رئيس قوه قضائيه به اين استان لغو شد»شاهرودى«

  .اهللا شاهرودى بخشوده و مورد عفو قرار خواهند گرفت زندانى نيز در هفته آينده به دستور آيت
  

  دیجمع بن
بر اساس .  سال قدمت دارد و یکی از قدیمی ترین صنایع این کشور است١١٠صنعت قند ایران بيش تر از 

از این حجم . آمارهای رسمی ساالنه شش ميليون تن چغندر و به همين ميزان نيشکر در ایران توليد می شود
  .چغندر و نيشکر حدود یک ميليون و دویست هزار تن شکر توليد می شود

 . هزار تن شکر از خارج وارد شده است٤٨٠نزدیک به دو ميليون و ، ١٣٨٥ساس آمارهای منتشره در سال بر ا
 را با  ایرانواردات بيش از حد که عمدتا دست حکومت و باندهای وابسته به آن و سرانش است صنایع داخلی

ان آن نيز بدون حقوق و بحران و ورشکستگی مواجه ساخته و تاکنون بخشی از صنایع کشور تعطيل و کارگر
  .گرفته اند اجتماعی قرار  متعدددر معرض گرسنگی و فالکت هایبدون بيمه بيکاری مکفی 

مدت هاست که کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه با خطر تعطيلی این کارخانه واقع در دشت سرسبز هفت تپه 
 نفر رسيده ٣۵٠٠ نفر به ٧٠٠٠خير، از  تعداد کارگران این کارخانه در طی دو سال ا.روبرو هستندخوزستان 

  .مانده نيز مدت هاست که حقوق خود را با تعویق دریافت می کنند کارگران باقی. است
 هایشان ساکت نخواهند نشست و به م کرده اند که تا رسيدن به خواست اعال،کارگران نيشکر هفت تپه

  . اعتصاب خود ادامه خواهند داد
د و ی نيست که کارخانه ای تعطيل نگرد روز.بيکاری در ایران غوغا می کندی و فقر و فالکت و تورم و گران

از سوی دیگر، حکومت اسالمی، بخش هایی از کارگران .  نشوندرانده کارگر بيکار  ميليون هاکارگران آن به ميان
بت ها دچار صنایع بزرگ کشور را در زیر فشار کار و سرکوب های سياسی و اجتماعی، به انواع و اقسام مصي

کشور   اقرار کرده است که پانزده ميليون نفر از مردمیبرای مثال، معاون برنامه ريزی رييس جمهور. کرده است
رقم ناچيز و مربوط به  سر می برند، در حالی که کارشناسان با ارائه داليل نشان داده اند که اين زير خط فقر به 

  .زير خط فقر هستند نا به تعاريف جهانینيمی از جمعيت کشور ب خط فقر شديد است، و 
در  همواره نگرانی مردم را   ميزان فقيرانی با تاکيد بر اين که چون بيان آمار واقع،یيک کارشناس مسائل رفاه

نظر گرفتن     گفت با در»ایسنا« به همواره تقريبی است واقعی هرگز ارايه نمی شود و رقم ها   پی دارد، آمار
از   درصد ۵٠هر نفر به عنوان خط فقر، حدود      آالری در روز برای٢ر۵٠٠  تا٢ر٢٠٠و دالر و تامين روزانه د درآمد 

  .آنند   خط فقر زندگی می زير جمعيت آشور
  نام برده اند حداقل» تدوين گر نقشه فقر کشور«آمار حسين راغفر که رسانه های حکومتی از وی به عنوان 

 هزار تومان ٧٨٠ تا ٧٧٠ بينى تورم   ترين پيش  بينانه  جارى با خوش ران در سالخط فقر مطلق را براى استان ته
   .  ايسنا بود حکومتیبود و منبع اوليه انتشار آمارهای وی نيز خبرگزاری اعالم آرده 

، دادن وعده »مهرورزی و عدالت گستری«از زمان روی کار آمدن دولت نهم با سياست ها و شعارهای فریبنده 
رواقعی و دروغين احمد نژاد در سفرهای استانی و هزینه کردن پول برای طرح های به اصطالح های غي

هزینه  . بی حساب و کتاب شده است و نسبت به گذشته، چندین برابر، درآمدها و هزینه های دولت»زودبازده«
يليارد دالر و در سال  م٧/٩ به ١٣٨٥ ميليارد دالر، در سال ٦/٧ به ١٣٨٤های افزون بر بودجه دولت در سال 

 توليد و عرضه کاال و ،در این ميان.  ميليارد دالر رسيده است١٧ بر پایه ارقام شش ماهه اول، دست کم به ١٣٨٦
   .خدمات مورد نياز جامعه با مقدار پول در گردش در اقتصاد، ورشکست شده است

 بی حقوقی کارگران آن ها، شدت  صنایع وورشکستگی ، دستمزدهای ناچيز، گرانی و تورم رشد فزایندهبا
ترین رکی از ها، ماهيت واقعی یآنت  ریخت و پاش ها و غارتگری دولت و ارگان های مافيایی حکوماستثمار،
   . سرمایه داری جهان است هایحکومت

 از سه سال پيش آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد و در ،»تپه نيشكر هفت «مبارزه آارگران در چنين شرایطی، 
 برگزاری مجمع عمومی و اتخاذ تصميم در با  دست به اعتصاب و اعتراض زده اند،هموارهین مدت، این کارگران ا

شوراهای اسالمی، پرداخت دستمزدهای معوقه، تاآيد بر اطالع   خواست انحاللآن،مع و جایگاه ااین مج
های اعتراضی به  نوشتن نامه اپوزیسون مخالف حکومت،  های  رسانی و تماس گرفتن با رادیو و تلویزیون 

،  کارگری و غيره مستقلزادی تشکلآالمللی، پافشاری بر حق   آارگری بين  های سازمان جهانی آار و تشكل
 بر این اساس، ضروری .نه تنها برای این کارگران، بلکه برای کارگران سراسر ایران نيز بس مهم و ارزنده است

دی نقاط ضعف و قوت و دستاوردهای همواره مورد توجه فعالين کارگری و است که مبارزه این کارگران و جمع بن
  .  قرار گيرد جامعه ایرانهمه جنبش های اجتماعی برابری طلب و عدالت خواه

 انحالل ارگان های سرکوب دولتی  طرح و خواستیکی از مهم ترین تالش های کارگران شرکت نيشکر هت تپه،
اهای اسالمی، و برپایی تشکل مستقل کارگران بر عليه سرمایه داری و در درون جنبش کارگری هم چون شور

جمعی از کارگران نيشکر هفت تپه، طی اطالعيه هيئت بازگشایی در این راستا، . حکومت حامی سرمایه است
 : کرده انداعالم  راسندیکای کارگران نيشکر هفت تپه

 اعتراض برای پيگيری مطالبات خود تصميم به ما جمعی از کارگران طرح نيشکر هفت تپه بعد از سال ها«
  .بازگشایی سندیکای کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه گرفته ایم

  .ما از تمامی کارگران این شرکت دعوت می کنيم که مطالبات صنفی خود را از طریق این سندیکا پيگيری نمایند
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ی و کارگران ایران و جهان نيز انتظار کمک و ما از کليه سازمان ها و نهادهای جهانی هم چنين فعالين کارگر
  »١٣٨٧هيات بازگشایی سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه، اردیبهشت   .همياری داریم

 در بيستمين روز از اعتصاب و ١٣٨٧  خرداد ماه٤ صبح امروز شنبه »نيشکر هفت تپه « کارگر شرکتانهزار
 .تجمع زدنداعتراضات خود در مقابل دفتر مدیریت شرکت دست به 

معيشت و زندگی حق « ، »کارگر می ميرد ذلت نمی پذیرد«کارگران نيشکر هفت تپه با سردادن شعارهای 
 نسبت به عدم پاسخگویی مسئولين دولتی و ،...و» حقوق ماهيانه حق مسلم ماست« و »مسلم ماست

 ماه حقوق ٣ستار پرداخت  که خوا،کارگران نيشکر هفت تپه .هایشان اعتراض کردند مدیران شرکت به خواست
معوقه، پایان دادن به احضار و تهدید فعالين کارگری و برکناری برخی از مدیران شرکت هستند، اعالم کردند که 

  .داددر صورت عدم پاسخگویی مسئولين، اعتراضات خود را شدت خواهند 
 متحد و متشکل و  راه مبارزهمسلما، تنها راه رهایی کارگران نيشکر هفت تپه و همه کارگران سراسر ایران،

را به اسارت خود درآورده اکثریت جامعه ایران  است که  داران و حکومت حامی سرمایه با سرمایههدفمند
در حمایت از کارگران نيشکر ... اگر کارگران صنایع بزرگ هم چون نفت و گاز و پتروشيمی، خودروسازی و. است

طعا حکومت اسالمی بالفاصله وادار به عقب قوشيمی را قطع کنند،  محصوالت پترهفت تپه، توليد نفت و گاز و
 و  اتحاد و همبستگی طبقاتیبا سان، کارگران ینبد.  مطالبات کارگران را پذیرا خواهد بود اجبارا وهنشينی شد

  .را به زانو درآورند سيستم سرمایه داری مبارزه متشکل و هدفمند خود قادرند
جنبش سياسی روی به گسترش مخالف کليت حکومت اسالمی، در حال شکل اکنون در جامعه ایران، یک 

گيری است که رهبران و فعالين جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجویی چپ و کمونيست در راس آن 
هدف اصلی و نهایی این جنبش، نه تنها تحقق مطالبات روزمره این جنبش ها که خيلی مهم هستند، . قرار دارند
ير حاکميت سياسی موجود و برپایی حکومت کارگری با اتکاء به روابط و مناسبات شورایی در جهت بلکه تغي

  .استراتژی سوسياليستی است
 تشکل ، نهادها، همه نيروهای مدافع طبقه کارگر و در پيشاپيش همه فعالين،شکی نيست که کارگران ایران

رگران مبارز و مقاوم هفت تپه در داخل و خارج  کمونيستی در جهت همبستگی با کا سازمان ها و احزابا،ه
 هرگونه بسيج توده ای مستقل توسط طبقه کارگر، پایه .بيش از پيش گسترش دهند ، تالش های خود راکشور

های حکومت اسالمی را هر چه بيش تر بی اعتبار و متزلزل کرده و به عقب نشينی وادار می کند؛ و بدین 
  .فراهم می شود مبارزه سياسی  نيروهای اجتماعیترتيب، فضای آزادی برای جلب 

  
  ٢٠٠٨ مه بيست و چهارم - ١٣٨٧ چهارم خرداد

  
  
  


