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شكر هفته تپهيت از آارگران شرآت طرح نين حمايدر خصوص آمپ    

 
دي جدل کاناونيزيتلو   خرداد هشتاد وهفتم  ششبيست  

                                                                                                    
  :آارگران شرآت طرح نيشكر هفته تپهگزارش اجمالی در خصوص 

 ۵خوب همان طور آه همه آگاه هستند اولين تحصن و تجمع اعتراضی آارگران شرآت طرح نيشكر هفته تپه در تاريخ 

چرا آه اين آارخانه در طی دو سال آارگران خود را به نصف . ه دليل عدم دريافت دستمزد و تعطيلی آارخانه بودمی ب

متاسفانه . ان عرضه نخواهد شدرا رسانده و اين ظن تقويت می شد آه به زودی اين آارخانه محلی برای آار به آارگر

ی تلقی نكردند و اين  و عيدی توجه نكرده و مسئله را جدالن به درخواست آارگران برای پرداخت دستمزد معوقهوئمس

هفت تپه تجمع و تحصن اعتراضی خود را در برابر ساختمان رکشمی آارگران ني ١٢در. افتچنان ادامه ياعتصابات هم

  چنان خواستارو هم.  شوش برگزارآردندفرمانداری

   پرداخت دستمزد معوقه و تغيير مديريت آارخانه-١

   به پرونده سازی ها و احضار فعاالن آارگری به دادگاه پايان دادن-٢ 

  يس حراستئ برآناری ر-٣ 

  ...ت مديره وئي برآناری مديرعامل و اعضاء ه- ٤ 

. خواهند افزود  رسيدگی نشود، برشدت اعترضات خودهای آنانبه خواستداده بودند، اگرآه به دنبال آن آارگران هشدار 

  .عتصابات آارگران هفت تپه ادامه داردسوم اد آه دورو تا به حال می بيني

  ؟ران هفت تپه به چه شكل بوجود آمدخصوص آارگن درايده آمپي

ولی اصوال خود آميته . آمپين يك ميليون امضاء حرآت اعتراضی زنان بوده، اقدامی نويی نيستن بعد ازايده آمپي

آه همين حرآت .  به مخاطبانشان دادILOپيگيری اولين ايده اش را هنگام جمع آوری امضاء های اعتراضی برای 

در همين راستا آميته پيگيری ايجاد تشكل های آزاد . باعث بنيان گذاری آميته پيگيری ايجاد تشكل های آزاد آارگری شد

آارگری عمده ترين هدف خودش را از بدو تاسيس تاآنون بر مبنای اطالع رسانی و همسو آردن جريانات اعتراضی و 

آردستان  ازآارگران شاهو درحرآت های قبلینه همان طور آه دربا توجه به همين پيشي. گذاشته استآارگری  ش روپي

رانی و ديگر بخش های آارگری حمايت آرده، اين مرتبه تصميم شورای نمايندگان آميته پيگيری بر و سنديكای اتوبوس

 آه وهای امنيتی و جو سرآوب و اختناقیاين قرار گرفت تا برای گسترش اعتراضی همگانی نسبت به شرايطی آه نير

 شهرستان شوش بوجود آمده، جبهه جديدی رو باز آند، تا ديگر بخش های آارگری و عموم مردم اطالعات بيشتریدر

چون حرآت اعتراضی آارگران هفت تپه می توانيم بگوييم، . جريان است داشته باشنداز اتفاقات آه درحال حاضردر

راضات آارگری است آه بعد از جنگ يا می توانيم بگوييم در جمهوری اسالمی آم سابقه بوده و گسترده ترين اعت ازيكی
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اما با توجه به شرايط حادی آه در اين جا حاآم است . وظيفه آميته پيگيری بسيار خطيرتر از اين بود آه اعالم آمپين آند

  . آنونی بوده استو تصميم برای همگانی آردن حرآت اعتراضی يك اقدام مناسب در شرايط

  تا به حال آمپين حمايت از آارگران شرآت طرح نيشكر هفت تپه چه اقداماتی در اين خصوص انجام داده است؟

ی خطاب به مردم و آارگران و خرداد اولين اطالعيه از طرف آميته پيگيری ايجاد تشكل های آزاد آارگر ٦خوب ما در

: شدهفت تپه صادر شرآت طرح نيشكرآارگرانحمايت از خرداد در٩ه دومين اطالعه آدر. آردبخش ها صادرديگر

ماعی و هم چنين آميته پيگيری ايجاد تشكل های آزاد آارگری از تمامی آارگران، تشكل های آارگری و جنبش های اجت

  :جملهاز. ت آنندخواهد، ضمن ارايه روش گوناگون به طريق ممكن از آارگران هفت تپه حمايخواه ميتمامی مردم آزادي

  تهيه طومارهای مختلف حمايتی از مبارزات آارگران هفت تپه توسط بخش های مختلف و ارايه آنها به نهادهای. ١

  اداری و دولتی و هم چنين به مجامع آارگری و بين المللی   

  ترتيب دادن گل گشت ها در حمايت از آارگران هفت تپه. ٢

  در خصوص حمايت از...  آمك های مالی در آارخانه، دانشگاه ها، محله ها وبرقراری صندوق های جمع آوری. ٣

  آارگران هفت تپه    

  و... تشكيل گروه های چند نفره به طور منظم برای اطالع رسانی رودررو در آارخانه ها، محله ها، دانشگاه ها، و. ٤

   تهيه گزارشات روزمره از مبارزات و مطالعات آارگران هفت تپه  

  آارگرانمعنوی ازجهت حمايت مالی ودر)  واليبال وآوهنوردی-فوتبال(یبرگزاری مسابقات ورزشدازی وراه ان. ۵

   هفت تپه   

  تهيه و توزيع دست اطالعيه ها و گزارشات و اخبار مربوط به مبارزات آارگران هفت تپه و آمپين حمايت از آنها. ٦

   ايرانی ها و همرزماناطالع رسانی هر چه گسترده تر در خارج از آشور توسط. ٧

  آارگری، مجامعچه بيشترين المللی اقدام به جلب حمايت هربوآشورايرانی خارج ازهای آارگری ومانسازگروه ها و. ٨

  . ايجاد نمايشگاه عكس و اطالع رسانی گسترده، جلب و جمع آوری آمك های مالی و تجمع های اعتراضی نمايند   

  ن طرح نيشكر هفت تپه به چه شكل است؟رويكرد آمپين حمايت از آارگرا

ما رئوس . رويكرد آمپين يك اقدام علنی جهت اعتراض به دستگيری ها و اقدامات سرآوبگرانه شديد پليس است

به دنبال آن . فراخوان خود را به مخاطبين و فعاالن آارگری و دانشجويی و جامع معلمين معترض اعالم آرده ايم

يشگاه های عكس و اگر امكان اخذ مجوز داشته باشيم در اماآن جمعی سلسه سخنرانی هايی اقداماتی جهت برگزاری نما

آميته پيگيری ايجاد تشكل های آزاد آارگری هم اآنون سخت در تالش است آه اين اقدام اعتراضی را . ترتيب داده شود

. ن اين اعتراض همگانی به آار گيردبا فعاالن اجتماعی رايزنی آند تا هر آسی هر چقدر در توان دارد جهت علنی آرد

البته همان طور آه اطالع داريد ما قبل از برگزاری اول ماه می با ممانعت برگزاری راهپيمايی آارگران مواجه بوديم و 

حتی بسياری از دوستان شب های قبل از اول ماه می از رفتن به خانه هايشان خودداری آردند تا مبادا از طرف مقامات 

با اين تمهيدات شب قبل از اول ماه می، ارگان های انتظامی و نظامی تا آن جا آه اطالع دارم در . ستگير شوندامنيتی د

با اين حال آميته . تهران و شهرهای اطراف آماده باش بودند و اين زنگ خطری بود آه همه جا به صدا در آمده بود

مثل آقای جوانمير . رمانشاه و جاهای ديگر دستگير شدندپيگيری بسياری از اعضايش روز اول ماه می در عسلويه و آ
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می خواهم به اين جمع بندی برسم آه هر گونه فعاليت آارگری چه از طرف آميته . مرادی، شيث امانی و ديگر دوستان 

ی پيگيری ايجاد تشكل های آزاد آارگری و چه ديگر آميته هايی مثل شورای همكاری و آميته هماهنگی ، ديگر فعاالن

آه ما حتی آنها را نمی شناسيم و به طور ابتكاری در شهرستان ها فعاليت اعتراضی دارند با سرآوب شديد روبرو می 

با اجرای آمپين هر تشكل و فعال آارگری می تواند با توجه به استعدادهايی آه دارد خودش را سازمان بدهد و در . شوند

اما با توجه به شدت اختناق هر چه . زاد آارگری ارتباط برقرار آندصورت نياز با آميته پيگيری ايجاد تشكل های آ

خودجوش تر عمل آنند، طبيعی است آه آمتر زير ضرب دستگاه امنيتی قرار می گيرند و يا ريزش اعضايشان به طبع 

نشجويان بوده زاد آارگری از بدو تاسيس همكاری با دا رويكرد ديگر آميته پيگيری ايجاد تشكل های آ. آمتر خواهد بود

با . آه بسياری از آنها را تنها به همين اتهام يعنی نزديك شدن وهمكاری با جريانات آارگری دستگير و زندانی شده اند

اين تفصيل دانشجويان فعال آه آمابيش قادر به همكاری هستند و هنوز مقاومت می آنند در اين آمپين اعتراضی می 

بيعی است آه آميته پيگيری ايجاد تشكل های آزاد آارگری دست اتحاد و دوستی به توانند نقش آليدی داشته باشند و ط

سوی آنها دراز می آند و از آنها جهت سراسری آردن آمپين اعتراضی آارگری جهت دفاع از وضعيت آارگران هفت 

  .تپه استقبال می آند

  

  سايت سالم دمکرات

  تلويزيون کانال جديد

  ١٣٨٧ خرداد ٢٤
 


