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 برای دومين روز پياپی ٨/٧/١٣٨٦ نشده، امروز   پرداخت  ايشان حقوق کارگران نيشکر هفت تپه که دو ماه است 

اما هيچ . را مسدود کردند سه راهی شوش دست به تحصن زده و جاده رداخته و درکارگران از شوش به راهپيمايی پ

حکومتی همان دقايق اول، نيروهای سرکوبگراز. ايشان نشدند رسيدگی به شکاياتبه مالقات ومسئوالن حاضريک از

 ايشان ۀحتا فرماند و د مدتی دست به هيچ حرکتی نزدنمحاصره داشتند، اما تاوسيعی، تحصن کنندگان را دربا حضور

 صنفی بوده دانيم که خواسته های شما صرفًاشما حق داريد تجمع کنيد، ما مي" صحبتی با کارگران اعالم داشت که در

"!و قصد اقدام های ضد امنيتی نداريد  

. تصاب کرده ايمبار اع١٠ما حداقل هفت ماه است که : " گويدگفتگو با راديو برابری ميکارگران متحصن دريکی از

 تا گرفتن نتيجه به اعتصاب و  تصميم گرفته ايماين بار. به ما قول هايی داده اند که هيچ يک اجرا نگشته استبارهر

اما .  کارگر شرکت کرده بودند٨٠٠-٧٠٠در تحصن ديروز حدود : " او اعالم داشت که." اعتراض خود ادامه دهيم

به باالی که اين شمار  نشود، مطمئنيم  ما حلاگر مشکل   و افزايش يافتهنفر ٢٠٠٠تعداد متحصنين به بيش ازامروز

". نفر خواهد رسيد۵۵٠٠  

ايشان قول داد تا فردا حقوق گشته اند که يکی ازمديران شرکت در جمع کارگران حاضرازخبرها حاکيست که دو نفر

عامل د، اما سخنران دوم که معاون مديرواهد شخواسته های ايشان رسيدگی خبه ديگرقه کارگران پرداخت شده ومعو

. ه حقوق معوقه را تا هفته ِی آينده خواهند پرداختشرکت کشت و صنعت هفت تپه می باشد، به کارگران گفت ک

."دولت بايد مشکالت ما را پاسخگو باشد: اين تناقض گويی به خشم آمده بودند، اعالم داشتند کهکارگران که از  

. همچنان به تحصن خود ادامه دهندو تصميم گرفتند  

مشغول اما او. مشکل ما را بايد فردی مثل احمدی نژاد حل کند"  :گويدارگران ميکابری، يکی ازگفتگو با راديو بردر

و ونزوئال کمک  او به بوليوی.  و ما را فراموش کرده است مسافرت به دور دنياست و کشورهای ديگر را آباد کرده

 کارگران ايران، کوچکترين توجهی ت کند، اما به وضعي  می زیفلسطين و پاکستان خانه سا انستان وافغکند، در می

امروز صبحانه .  شرمنده ايمو فرزندان خود خانواده ها  ما در مقابل . کارگران ايران در ذلت زندگی می کنند. ندارد

ما . ن کنمانستم کاری کنم و زندگی اش را تاميدانشجوی خود نتوبرای فرزند بزرگتر و. نتوانستم به کودکان خود بدهم

".مهم نيست چه اتفاقی بيافتد، ما بايد حق خود را بگيريم. ديگر چيزی نداريم که از دست بدهيم  

آيا شما دارای نمايندهايی هستيد که بتوانند با رجوع به به مراکز تصميم  :"راديو برابری که پرسيدپاسخ گزارشگردر

. سال است که من دارم در اين شرکت کار می کنم٢٠اآلن : " پاسخ داد" گيری خواسته های شما را پيگيری کنند؟

ه ی بين مديران شرکت و گروه خودشان می باشد و کاری کارگران، که تنها واسط نام شورای  چيزی وجود دارد به 

خواست همه ما بوده است هنوز صورت   مشاغل که  سال است که طرح طبقه بندی ٢٠ .برای کارگران نکرده است
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".نپذيرفته است  

همچنين يکی از اصلی ترين علل مشکالت کارگران را واردات بدون حساب و کتاب شکر از خارج اعالم اين کارگر

بارهای خود نگهداری می ان سال مملکت را در۵پسر فالن آخوند را می گويند که باندازه ی مصرف : " نمود و گفت

 اين مسلم است که کسی خوب. فروشدرمايه داران ميس تومان به ديگر٣٠٠را به مبلغی نزديک به کيلويی کند و شکر

". تومان بخرد٦٠٠را کيلويی شرکت هفت تپه شکرنمی آيد از  

اين تحصن برای ساعت ها ادامه داشت و عليرغم تهديدهای مکرر بخشداری منطقه کارگران همچنان به انسداد جاده 

در همين زمان نيرو های ضد شورش، که کارگران مدعی اند ايشان ايرانی نبوده و صورت و لهجه شان . ادامه دادند

و با ضرب و شتم کارگران، ايشان را  ارد عمل گشته ی، وتا اعراب ايران  لبنانی و فلسطينی شباهت داشت  بيشتر به

.متفرق کردند  

چه به اين کارگران گفته شده تا هر. کارگران می باشند  تن از٤شود که نيروهای اطالعات در پيگرد همچنين گفته مي

ارت اطالعات وز  در ليست  تعداد ديگری از کارگران هم همچنين . سريعتر خود را به اداره اطالعات معرفی کنند

.ستقرار داشته که هنوز از اسامی ايشان اطالعاتی در دست ني  

اداره اطالعات چند تن نفوذی را برای شناسايی گردانندگان اين : " يکی از کارگران در گفتگو با راديو برابری گفت

همه می "  :می گويداو ." تجمع کرده بود که از طرف کارگران شناسايی شده و با ايشان برخورد شد اعتراض وارد 

اطالعات سعی دارد با  اداره  اما . را دنبال نمی کند هيچ هدف سياسی صنفی می باشد و ه اعتراض ما صرفاک دانند 

غم برخورد اما علير." بهانه ای برای سرکوب اعتراضات ما بتراشد" اقدام ضد امنيتی " و"  سياسی "برچسب زدن 

به تحصن و  فردا نيز که تپه تصميم گرفته اند ران معترض هفت کارگ دسايس اطالعاتی   و حکومتی سرکوبگرايانه 

.ندارنداعتراض دست برمانيکه حق خود را نگرفته اند، ازامه داده و تا زاعتراض خود اد  

 همراه با خانواده هايشان ٨کارگران اعتصابی شرکت کشت و صنعت هفت تپه اعالم داشته اند که فردا صبح ساعت 

.وش دانيال خواهند رفت تا به اعتراضات خود ادامه دهندبه چهار راه اصلی ش  
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