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  کارگراندرمورد  گزارشسه 

 کشت و صنعت کارون شوشتر  و هفت تپه
 

ششماه هشتاد و مهردهم سيز                                                                                   پيگيری        کميته
                                                                                                                

  کشت و صنعت کارون شوشتر تهديد به اعتصاب کردندکارگر
 
کارگر شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های خود تهديد کرده  ١٢٠٠٠  

 .  مهرماه دستمزدهای آنها پرداخت نشود، دست به اعتصاب خواهند زد١١ه تا روز چهارشنبه اند در صورتيک

کارگران حقوق ماههای مرداد و شهريور را طلبکارند و بدين منظور در روزهای اخير بطور مرتب به کارگزينی، 

 مهرماه جمعی از ٩امروز . حسابداری و دفتر مرکزی شرکت مراجعه کرده اند ولی تا کنون نتيجه ای نگرفته اند

تجهيزات مکانيکی به دفتر شرکت مراجعه  فعالين کارگری از قسمت های مختلف شرکت منجمله قسمت کارخانه و

کرده و به مسئولين اعالم کردند که بيش از اين تحمل نخواهند کرد و در صورتيکه تا   پايان روز چهارشنبه يازدهم 

 . مهرماه دستمزد های معوقه پرداخت نشود دست به اعتصاب گسترده  خواهند زد

واندن آنها شايعه کرده است که برای آوردن پول به تهران رفته مديريت شرکت برای کاهش فشار کارگران و سر د

عدم پرداخت دستمزدهای ناچيز . است اما کارگران مدتها است اين ترفندها را ميشناسند و فريب آنرا نميخورند

 خانواده های کارگری را بيش از پيش غيرقابل کارگران و باال کشيدن آن توسط کارفرما و مديران، شرايط زندگی

 . اعتصاب و اعتراض در مقابل اين شرايط تنها راهی است که مقابل کارگر قرار ميگيرد. تحمل کرده است

 ٤٠٠٠ کارگر شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر در شرايطی که بيش از ١٢٠٠٠تهديد به اعتصاب از سوی 

 کارگر کاغذسازی شوشتر ٢٣٠کارگر نيشکر هفت تپه در اعتصاب و اعتراض به سر ميبرند، و در شرايطی که 

حال اعتراض هستند، از  نيز برای بازگشت به کار و دريافت شش ماه دستمزد معوقه و ديگر خواستهای خود در

 .هرنظر حائز اهميت است

 

 ١٣٨٦شهريور  ٩

 

 گزارش تجمعات اعتراضی کارگران نيشکر هفت تپه

 
 استکارگران نيشکر اين گزارش از طرف جمعی از 
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 نفر از ٢٠٠٠حدود .  مهرماه کارگران نيشکر هفت تپه در دو دسته به اعتراض خود ادامه دادند١٠امروز سه شنبه 

کارگران در طول مسير . اهواز به سمت فرمانداري حرکت کردند -کارگران به شوش رفتند و از سر چهارراه شوش

مدير بی لياقت خجالت خجالت، مدير بی : دندکارگران شعار ميدا. دبا شعارهائی خواستهايشان را مطرح ميکردن

 ٢٠٠٠لياقت استعفا استعفا، مرگ بر دروغگو، حقوق ماهيانه حق مسلم ماست و عده اي ديگر که آنها نيز نزديک به 

خش از علت تجمع اين ب.  کيلومتري شوش واقع است تجمع داشتند١٥نفر بودند در مقابل خود شرکت هفت تپه که در 

بل کارخانه مشکل مالي و عدم امکان تامين هزينه مالي براي رفت و برگشت به شوش و بازگشت به کارگران در مقا

وقتي با اين کارگران براي شرکت در تجمع در شوش صحبت شده بود ، دست به جيب برده و . منازلشان بوده است

رگران به اين نتيجه رسيدند که در رو طي تصميمي جمعي کاگفتند ما پولي نداريم که با شما به شوش بياييم و از اين

 . دو محل تجمع داشته باشند و در ارتباط با هم بطور هماهنگ و متحد مبارزه خود را به پيش ببرند

کارفرما از تعدادي از عوامل خود براي ايجاد تفرقه در ميان کارگران استفاده ميکند ، که آنها در ميان کارگران 

تعدادي از عوامل رژيم هم از کارگران عکس ميگرفتند که آنها را کارگران شناسايي و از صف . نما هستندانگشت 

. ظهر ادامه داشت و هيچ پاسخي به کارگران داده نشد تجمع کارگران امروز نيز تا ساعت يازده. خود خارج کردند

و اگر اين وضع ادامه پيدا کند ، با . اهند کردکارگران اعالم کردند که فردا نيز تجمعات اعتراضي خود را برپا خو

 . خانواده هايشان خواهند آمد

نکته جالب اينکه در ميان راه هنگاميکه کارگران نيشکر بسمت فرمانداري ميرفتند در محل چهارصد دستگاه تعداد 

يکاري و در اعتراض  نفر از کارگران قند نيشکر نيز که آنها نيز بدليل ورشکستگي کارخانه شان در خطر ب٢٥

هفت تپه، قند "همزمان کارگران شعار دادند . دهستند به عنوان همبستگي به جمع کارگران نيشکر هفت تپه پيوستن

اين صحنه باشکوهي از همبستگي . و از اين صحنه ها توسط کارگران فيلم برداري ميشد. ،"دزفول پيوندتان مبارک

مردم به نزد کارگران مي آمدند و ابراز همدردي . راه بسيار قابل توجه بوداستقبال مردم از کارگران در مسير . بود

ميدانيد که هشتاد درصد مردم اين شهر کارگران شرکت هاي اين منطقه هستند و عمدتا با دستمزدهاي . ميکردند

. گی استپرداخت نشده و اخراج روبرو هستند از اينرو کل شهر درگير اين مساله بوده و همه جا ابراز همبست

تالششان اين بود که بخاطر همزماني با  امروز مدير عامل به کارگران گفته بود که انشااهللا همه چيز درست ميشود و

در طول اين حرکت نيروهای گارد ويژه و نيروی انتظامی و اطالعاتی  . روز قدس اوضاع شهر را آرام کنند

ته کارگران معترض از سوي اطالعات مورد تهديد قرار در طول دو شب گذش. کارگران را در محاصرۀ خود داشتند

مديريت شرکت . ور و سرگرد علي کرم خسروپور مستقيما کارگران را تهديد ميکننداز جمله سرگرد ملکي پ. گرفتند

مديريت حتی به کارگران گفته است کار نکنيد ولي سر کار . تهديد کرده است که هر کس سر کار نيايد غيبت ميخورد

مردم شوش داده شده که  اطالعيه اي به. اما کارگران متحدانه به اعتصاب و تجمعات خود ادامه ميدهند. ويدحاضر ش

 . براي اينکه شهر را آرام کنند. در آن گفته شده است مشکل کارگران هفت تپه امروز يا فردا رفع خواهد شد

کارگران معترضي که مورد تهديد قرار گرفته اند ، در پاسخ به اطالعات گفته اند که اگر مويي از سر ما کم شود ، 

اگر . ما ساکت نمي نشينيم و همه شبکه های تلويزيوني و همه جهان را از حرکت و اعتراض بر حقمان مطلع ميکنيم

ميگفتند . پس همه ما و خانواده هايمان سياسي هستيم ، فکر ميکنيد اعتراض براي گرفتن دستمزدهايمان سياسي است
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 . شما اجازه نداريد شب و روز ما را تهديد کنيد. ما بخاطر اين تهديداتتان شکايت ميکنيم

اخبار ما . ما احتياج به حمايت سياسي ، فکري و مالي داريم. در خاتمه از همه کارگران ميخواهيم از ما حمايت کنند

  . ما به اعتراضمان ادامه خواهيم داد.  همه جا برسانيدبه. را پخش کنيد

 

 تاس رکارگران نيشکاين گزارش از طرف جمعی از 

 ١٣٨٦ مهرماه ١٠سه شنبه 

                     
 ارگران دستگير شده هفت تپه با قدرت همكاران خود آزاد شدندک

 
روز چهارشنبه پنجمين روز اعتصاب، وزارت اطالعات چهار نفر از کارگران بنام نجات دهلی نو، حميد زبيدی، 

کرد و بدنبال آن شبانه به خانه فريدون نيکوفر ريختند و او را به قربان علی پور و فريدون نيکوفر را احضار 

د بالفاصله در چهار راه شوش دست به تجمع کارگران با شنيدن خبر دستگيری همکار خو. وزارت اطالعات بردند

 .  نفره زدند و وزارت اطالعات را مجبور به آزادی فريدون نيکوفر کردند١٠٠٠

ز اعتصاب، وزارت اطالعات قربان علی پور را دستگير کرد و تجمع کارگران در امروز پنجشنبه ششمين رو

نيروهای سرکوب رژيم ماشين هائی را که به حمايت از کارگران . چهارراه شوش را مورد ضرب و شتم قرار داد

زادی رفيقشان ابل دفتر مديريت برای آکارگران به کارخانه بازگشتند و درمق. توقف ميکردند از مسير دور ميکردند

کارگران برای آزادی قربان علی پور .  کارگر در اين تجمع شرکت داشتند٤٠٠٠. دست به تجمع اعتراضی زدند

 . وزارت اطالعات تحت فشار کارگران بالفاصله قربان علی پور را نيز آزاد کرد. شعار ميدادند و اعتراض ميکردند

مديريت مشترکا تصميم گرفتند حقوق يک ماه کارگران پرداخته امروز تحت فشار اعتراض کارگران، کارفرما و 

مديريت سعی کرد با قول و قرارهای توخالی کارگران را به سر . اما ساير خواستهای کارگران بی جواب ماند. شود

دگی به ساير مطالبات آنان بصورت بخشنامه و کارگران صريحا اعالم کردند تا زمانيکه نحوه رسي. کار برگرداند

کتبا به کارگران اعالم نشود و مورد توافق کارگران قرار نگيرد، دست از اعتصاب و تجمعات اعتراضی برنخواهند 

   . داشت

  

  در ايران آزاد کارگری تشکل های ايجاد کميته پيگيری
http://www.komite.150m.com  

 ١٣٨٦مهرماه  ١٢

 


