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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  !، فردا خيلی ديراستزمان سکوت نيست
  :دارند میهفت تپه شهرستان شوش فرياد بر نيشکرکارگران شرکت

  !هگرسنکارگريم، کارگر؛ گرسنه ايم، 
  

ششماه هشتاد و مهرهم دنوز                                                                                ی لنگرودیرجواهريام
                                        

تر را نشنيده  و اين شعار بشناسدايرانرگری و جنبش کا سياسی -اجتماعی گير اخبارست که خود را درکسی ايکم

   ادامه دارد، چرا؟ کارگرانبا اين همه اعتراض و تحصن .باشد

 وارد دهمين روزتحصن ٨۶مهر١٧درتاريخ کارگران نيشکرهفت تپه  ازايران ، حقوق بشر به گزارش فعاالن

 تا به خواسته های خود داشتند؛م  اعال شرکت به مديريت همچنانوبرروی خواسته های خود تاکيد کردند وخود شدند 

اگربه خواسته های آنها رسيدگی نشود با خانواده های خود به جاوی . نرسند دست ازتحصن برنخواهند داشت

 فشارها و در برابرمقاومت کارگران ، . فرمانداری خواهند رفت ودرآنجا دست به تحصن و اعتراض خواهند زد

 وزارت اطالعات درترفندهای جديدو نيروهای  ارد به طرق مختلف ادامه دتهديدات بر کارگران و فعالين کارگری

 فعالين کارگری را از محل کار خود به نقاط دور از شرکت برده می شوند تا آنها را از هم مجزا کنند و دست شان،

 ساکن دزفول  که– بهزاد قصاب توفيقی وهمچنين از جمله آنها آقای جليل احمدی می باشد. به سرکوب آنها بزنند

ات و ض را به اداره اطالعات دزفول برده و او را تحت فشار و تهديد قرار داده اند که نبايد در اعترا وی-است 

  .  شرکت کند،که برای رسيدن به خواسته های خود می باشد تحصنها

 ٧( ١٣٨۶ر مه١۵ تاريخ ، به استان خوزستان  دانيال درکارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه شهرستان شوش

 ، سنديکاههای کارگری جهان و سازمانهای )او.ال.آ(با ارسال دومين نامه خود به سازمان جهانی کار) ٢٠٠٧اکتبر

 مشکالت د مسئولين که با بی تفاوتی به برخورا کارگران نيز به دليل اين نحوه  م...« : حقوق بشری ، اعالم داشتند 

 حکومت در اين شهر ن شوش که باالترين نهاد و اداره مانداری شهرستا اقدام به تحصن در مقابل فر،نظر می کردند

 تا رسيدن به خواسته های خود دست از تحصن بر نداشته ودر صورتيکه تحصن ؛می باشد کرديم و اعالم نموديم

،  خاصی نرسيمدت و در مهلت داده شده به نتيجه موقتا اگر در کوتاه م. پايان پذيرد بصورت مشروط خواهد بود

 در همين »....اقدام مجدد به تحصن کرده و حاضر به پرداخت هرگونه هزينه جهت رسيدن به حقوق خود هستيم 

  :  را بشرح زير طرح کرده اندهای خودخواسته محورنامه دادخواهانه ،  سيزده 

  .حل مشکل بدهی شرکت که دولتی می باشد و دولت توان بخشش آن بديها را دارد  -١

  .صوص اينکه شرکت با وضع موجود ورشکسته نمی شود  تضمين در خ-٢

   . رها نکردن شرکت از نظر مالی توسط دولت-٣

 کمرگی، جلو گيری از ص صنعت شکر و شرکت، تقليل تعرفه ی  اصالح سياستهای به نفع دولت در خصو-۴
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  .ی شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت  واردات بی رويه

  بايد مورد بازنگری قرار گيرد که متاسفانه مسکوتسال يکبار۴سال که هر ١٣ز  پس اطبقه بندی مشاغل  اجرای -۵

  . مانده است    

  . رسمی کردن کارگران موقت -۶

   . ارتقای شغلی کارگران شاغل-٧

  . تشکيل سنديکای کارگری -٨

  ر ادارات  واگذاری منازل شرکت که در اختيار نيروهای نظامی؛ اطالعاتی، بانکی و آموزش و پرورش و ديگ-٩

  .دولتی است     

   . پرداخت به موقع حقوق کارگران-١٠

  . اجرای استانداردهای الزم در محل کار -١١

   . اجرای طرح زيان آور با توجه به زيان آور بودن محل کار، بعضی از کارها در سطح شرکت-١٢

   درجه در محل کار ۵٠الی خصوص سختی کار و بدی آب وهوا با توجه به دمای با دادن مزايا دره اصالح نحو-١٣

  .و موارد ديگر       

دقت در خواسته های بر شمرده فوق، و بی تفاوتی مسئوالن نسبت به آنان، ما را بر آن می دارد که پيشينه اين 

مشکالت را با زشناسيم  و دادخواهی کارگران شرکت نيشکر اهواز را همچون ساير تحرکات سرُکوب شده 

  .زيماشکل ممکن در سطح جهان برجسته سکارگران ايران ، به وسيع ترين 

  

  : مختصری در مورد کارخانه نيشکر هفت تپه
  

 ۴٧، يعنی در حدود ١٣٣٩ در سال و کارخانه نيشکر هفت تپه، کشت و صنعت نيشکر هفت تپه خوزستانشرکت

سته نقش اين شرکت تاکنون توان.  استزير مجموعه وزارت جهاد کشاورزی  و امروز تاسيس شده سال پيش تا حال

 کارخانه با ظرفيتی بيش . سايرکشت و صنعت ها، ايفاء نمايدی بهتکنولوژوليد شکر ايران و انتقال بسيار بااليی در ت

کشت و صنعت هفت تپه .  درصد شکر مورد نياز کشوررا توليد می کند١٠از صد هزار تن در سال، 

 ١٢٠ تا ١٠٠ ساالنه بين ،دراين مساحت. د هکتار زمين زيرکشت و زمين های بسيار زياد کشت نشده دار١٣٠٠٠

اقتصاد شهرهای شوش، تاسيس اين شرکت، با همه محدوديت در توليد، . هزار تن شکر برداشت می شده است

بطوريکه .  انديمشک، دزفول، شوشتر، ميانرود، حر رياحی و شهرکهای اطراف مستقيما به وجود آن بستگی دارد

 در اقتصاد شمال استان تحول قابل توجه ای را  و اقتصاد شمال استان می باشدتاکنون تاثير گزارترين شرکت در

ولی در « : خود کارگران در نامه پيشگفته به مقامات سازمان جهانی کار آورده اند . ه استخوزستان بوجود آورد

 و ۴۴ اصل  سال است به دليل عدم حمايت دولت و واردات شکر و با اجرای شتاب زده و غيرکارشناسی٢حدود 

ور به صورت راکد در آمده و ی مواجه کرده و اقتصاد شهرهای مذکسياستهای غلط دولت، شرکت را با بحران مال

»  ميليارد تومان رسيده که شرکت توان پرداخت آن را ندارد٨۶داد و ستد به حداقل رسيده و بديهای شرکت به حدود 

 طی سالهای شکل گيری طرح های نيشکر و صنايع جانبی «: نکته قابل توجه اين است که اين صنعت توانسته 
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از مجموع در آمد ساالنه  های کالن مصرف شده برای نصب و راه اندازی آن کارخانه ها اهواز، با توجه به بودجه

 محاسبات خزانه  ميليارد تومان، جهت ترميم بودجه ی صنايع مذکور به۴۵ کشت و صنعت هفت تپه، چيزی بالغ بر

 و کليه ی  بار خود را مستهلک نموده١٢طبق محاسبات انجام شده، اين صنعت توانسته تا کنون . يز کنددو لت وار

نشريه راه آينده، کشت و صنعت هفت تپه در غرقاب شکر وارداتی، ( » هزينه های متحمل شده را نيز جبران نمايد

 ميليارد ۴۵ ی و توليد انبوه خود،جالب است شرکتی که توانست در وقت داراي) ١٢ ، ص۶٨، خرداد و تير ۶ش 

. حتی قسمتی از بودجه ی جنگ را فقط با فروش شکر تامين ميکرد"  پول به خزانه دولت واريز می کند ويا تومان،

 جو و خوراک دام و شرورش ماهی و دام داری و گارداری و - گندم-امروز با وجود توليدات ديگری مانند مالس

امروز ) ١٣ماخذ پيشين ، ص ..." (  کارگر خود را بدهد ۵٠٠٠د که نتواند حقئوق حتی مرکبات به روزی دچار شو

 ٨۶بديهای شرکت به حدود  "، کارفرما و دولت حامی آن ، شرکت را با بدهکار نشان دادن و اعالن اينکه  بله 

و طرح خواسته  تد را در برابرانتظارات ومطالباخو" دميليارد تومان رسيده که شرکت توان پرداخت آن را ندار

 شان رااز تعرض کارگران دور  ها، سرمايه شرکت  با بدهکار معرفی کردنهای واقعی کارگران ، به دروغ

  . نگهدارند و با سرکُوب خواسته ها ی واقعی کارگران ، مانع پيشروی شان گردند

  

  ، چگونه فراهم آمد؟زمينه بحران موجود پيش
  
فت تپه، در سالهای اخير همچون بخش های ديگر صنايع ، دچار بحران  کسی پوشيده نيست که کشت و صنعت هبر

 و فرسودگی شده و اين بيش از هر چيزبه نقش تخريبی عوامل سرمايه داری ايران و دولت حامی سرمايه مربوط

های بخش های توليدی ايران ، که کارگران در نامه شان به ي با گسترش سياست  دولت در خصوصی ساز.است 

 و سياستهای غلط ۴۴با اجرای شتاب زده و غيرکارشناسی اصل  "از آن با فرمول ) او.ال.آ(  جهانی کارسازمان

 به مانند سه، چهارسال اخير يک دهه و بويژه طیکارخانه ای و توليدی نيشکر نيز  صنعت .ياد کرده اند  ..." دولت

مديريت در انتخاب شيوه های  در برابر سوئهمچنين در سالهای اخير، . ساير بخشهايی توليدی به گل نشسته است

شرکت، عدم در موقعيت های حساس  ، و گماشتن آنانخودیوانتصاب نابجای مديران موثر بهره وری و توسعه 

و جوی  ثرگذار طبيعیبه امور اين صنعت، همينطور عوامل اآشنا  توان متخصصان و کارورزان ايرانی استفاده از

مه الزم بوده  محصول، آنهم محصوالتی که در اساس به مانند خود کارگران فاقد بيسرمازدگیگرما زدگی ومانند 

پائين ترآمده و  ، در صد ظرفيت معمول ۵٠را به وضعيتی کشاند که ميزان توليد ازاند، صنعت مورد بحث ما 

  . بحران را تشديد نموده است

ها انباشته بار شکر و پخش نشدن توليد داخلی ، در ان شکر توليد شده د رسالهای اخير، بدليل ورود بيرويه،جدا از اين

 ميليارد ٨۶بدهی حدود"شده که همين بحران نقدينگی شرکت را نيز افزايش داده  و به ادعای مديريت موجود،  

 در برابر عمق افزايش بحران، ذکر اين نکته است؛ در برابر انبار کردن کته ديگرن. را بجا گذاشته است"  تومان

رای ع حمايت دولت در واگذاری سوبسيد الزم و همينطورحذف تعرفه واردات شکر، شبکه عظيم بشکر، قط

طه های انگلی، مافيای آقازاده س در آمد های کالن به جيب تجار و حاجی بازاری های شکر خوار، واسرازير شدن
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ضربات   که با ورود بيرويه شکر، به پتانسيلی تبديل می گردند، همه و همه - ايضا به اين مهم خواهم پرداخت - ها،

تا اين لحظه ضربه کاری  که در نوع خود جبران ناپذيری را به سيستم توليدی و اقتصادی اين صنعت وارد سازند

  ! دهکار و در معرض ورشکستگی مفرط قرار دادند بخود را وارد ساختند و شرکت را

 چهارچوب سياستهای دولت جمهوری اسالمی ردعنصر ديگر در بازشناسی بحران اين صنعت، طرح های مديريت 

 تا ٢٠٠٠با بيکارسازی و اخراج های بيرويه و بويژه نقشه های حساب شده بازنشستگی زود هنگام که بيش از

.  ابهام فرو برده است رد کارگر رسمی را ۵٠٠٠ده بيش از ن، آي کارگر را طی سالهای اخير شامل گرديد٣٠٠٠

رسميت   مبنی برپذيرفتن،ی رسمی وزارت کار محمد جهرمی ادی و سياست هاچرا که مسئله کارگران قرارد

  ، فرصت الزم را به کارفرما داده است که کارگر قراردادی کردن کارگران در واحد های توليدی و صنعتیسياست

 نوعی وحشت روبرو سازد وبا نگام بابی را با تهديد به اخراج و بازنشستگی زود هرسمی معترض و اعتصا

     . ينه های بحران موجود را دامن زده و گسترده تر نمايند آگاهانه پيشزمبرانگيختن خشم خاموش کارگران گرسنه،

   

  ، چگونه فراهم آمده است ؟ واحد های توليدیديگرصنعت نيشکر به مانند   ورشکستگی
  

اين امر بيش از پيش به سيل . تبرخی کارخانه ها به بهانه ورشکستگی کشانده شدن امر توليد آنها بوده استعطيلی 

) کفش(   چين:همچونکشورهايی کاالهای خارجی که خود ازکارکرد جهانی سازی است، کاالهايی  بی رويه ورود

 خياطی و نيشکر را ، صنعت نساجی، کفاشی، سراجی درمجموع) شکر(،آمريکای التين ) پتو (ُکره) پوشاک(ترکيه

 . يا اخراج گرديدندشده کارگران واحد ها ی توليدی نامبرده بيکار ،رشکستگی با اين نوع و.به نابودی کشانده است 

اگر به تنها نمونه بخواهيم اشاره کنيم . است نامبرده صنايعع تشکل يابی کارگران بويژه درازجمله موانخود اين امر

، درايران و درسطوح  پيش از انقالببر پايه داده های آماری، اين صنعت . ، می توان از صنعت نساجی ياد کرد

 ۵٠٠صنعتی بود که در آن ...) ساختن قالی و گليم و غيره ( واحدهای توليدی نه صنايع خانه ای و پستوی انبارها 

اقتصاد  برآقازاده ها اسالمی و تسلط بازار چپاولگربا روی کارآمدن جمهوری. هزار نفر به کار اشتغال داشتند

   ما امروز شاهد  سقوط و ورشکستگی، عدم توجه به کشت پنبه و کتانايران و با ورود سيل آسای منسوجات و

" بطوری که در همين امسال.   مطبوعات ايران گاها مجبور به ارائه آمار می گردند.صنعت نساجی هستيماسفبار

» .اندواحدهای نساجی سمنان در آستانه تعطيلی قرار گرفته  « : و نوشت داده اينگونه گزارش"روزنامه کارگزاران

برخی از مديران و دست اندرکاران صنعت نساجی در استان سمنان، کمبود نقدينگی،  «به نوشته اين روزنامه 

واردات بی رويه پارچه و منسوجات، تعرفه های تعيين شده برای واردات مواد اوليه و فرسودگی دستگاهها و 

، روزنامه کارگزاران ١٣٨۶ فروردين ١۵نبهچهارش( » .تجهيزات را از جمله مشکالت واحدهای نساجی می دانند

  .چنين وضعی برای صنعت نساجی در سراسر کشور وجود دارد) 

بايد به نقش دولت از .  اگر بخواهيم از داليل ورشکستگی و بيکاری فراوان کارگران صحبت کنيم اين رابطهدر 

پل های ورودی قاچاق، بدون هزينه گمرگی  گانه که بدون نظارت و ديگر سر۶٨طريق عدم نظارت بر اسکله های 

 گروههای مافيايی ورود کاال، که خود باعث نوعی رقابت ، شبکه هایا زاده هابر کاالو تسلط دالالن بزرگ و آق

ارزان با کاالی داخلی شده، بازارها را اشباع می سازد و باعث ورشکستگی و بيکاری کارگران از صنعت شده ، 
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ری  آسيب های جبران ناپذيو بدين ترتيب می گردنداز جمله داللی ، دهها شغل کاذب ديگرجذب فعاليت های انگلی 

  . ه توليد داخلی وارد می نمايدرا برپيکر

را در اين ميان کارفرما ها فرصت می يابند تا با انگيزه سود بيش ترو به بهانه ضرردهی، واحد های توليدی خود 

و بفروشی و برج سازی و  فروش ارز، بسازا درخود همه دارايی شان رسازند و کارگران را بيکار. تعطيل کنند

اين مصيبت خود  .  در حوزه های ديگراز جمله بازار بورس بکاراندازندسرمايه گذاری.... وام ستانی از بانکها و

ورفتن بسوی سياست های  بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و ازعوارض خصوصی سازی و جانبداری از

  ...، دامنگير صنايع ما شده است١٣٨۵ سالازسالهای پيش و بويژه ازرت جهانی است که تجا

  
  تا چه حد است؟نقش مافيای آقازاده ها در واردات شکر

  
 ارائه شده در رابطه با صنعت قند وشکر سازی کشوراز جانب خبرگزاری دولتی ايلنا ، چرايی بحران اين آمار 

با « : گزارش کرده است ايلنا خبرگزاری نيم ، توجه ک. نشان می دهد دی تا حصنعت و دليل ورشکستگی آنرا 

هزار کارگر در آستانه بيکاری قرار دارند، به دليل واردات بی رويه ١٢ورشکستگی اولين کارخانه نيشکر کشور،  

ر  تومان است، اما د٢۵٠قيمت مصوب دولت برای شکر . اولين کارخانه توليد شکر در حال ورشکستگی است

تومان است، اکنون قسمت اعظم ٢٨٠تی  تومان به فروش می رسد اين در حاليست که شکر واردا۴٢٠بازار حدود 

 هزار تن شکر ٨٨۴يک ميليون و ) ١٣٨۵(از اول سال، تا پايان دی ماه . شکر از طريق واردات تامين می شود

 کارخانه توليد ٧تن است که با مجموعه هزار ٢٠٠ ميليون و ٢نياز کشور به شکر ساليانه حدود . وارد شده است

هزار ۴٠٠ هزار تن می شود و بايد کمتر از ٨٠٠ زشکر به غير از کارخانجات قند، ميزان توليد داخلی کمی بيش ا

نکته  ».وليد داخلی را ورشکسته کرده استتن از خارج وارد کرد ولی در حال حاضر واردات بازار را تسخير و ت

ش، اظهارات يک مقام مسئول کارخانجات عظيم و استراتژيک کشت و صنعت کارون است بسيار مهم در اين گزار

 شرکت کشت و صنعت کارون که وابسته به بانک کشاورزی است با بحران مالی مواجه «:که خاطر نشان ساخت

در سال . ندهزار کارگر چند ماه است حقوق نگرفته ا١٢ .ميليارد تومان بدهی بانکی دارد۴٠٠شده و اکنون بيش از 

 درصد توليد ما را دولت ۶٠های گذشته دولت با ما برای تامين شکر قراردادی می بست، بدين صورت که 

  درصد را در بازار می فروختيم، اما اکنون دولت حتی برای تامين شکر و توزيع آن از ۴٠خريداری می کرد و

خبرگزاری کار (» ..... واردات تامين می کندطريق کاال برگ هم از ما خريد نمی کند و نياز خود را از طريق

فراتر از اين اوضاع اينقدر بيخ پيدا کرده که به گزارش ايسنا ،  ) ١٣٨۵ در تاريخ  اسفند ماه١۶ايلنا  -ايران 

، رييس آميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمىاز جمله ؛ . موضوع توسط مجلسيان نيز مطرح شده است 

 ميليون تن شكر وارد شده است آه اين ميزان، ما را از ٣ماه گذشه بيش از١۴ رد« : مى گفتمهندس سيد حسين هاش

ى واردات اين  مقرر شده است آه پس از توزيع حجم باالى شكر وارداتي، تعرفه. آند نياز مي  سال آينده بي۶واردات 

 است تا سطح زير آشت چغندرقند ى شكر موجب شده رويه واردات بي« : ادامه داد هاشمی » .محصول افزايش يابد

 هزار تن شكر در داخل ۴٠٠ در حال حاضر ساالنه يك ميليون و« : کرد  اشارهوی » . درصد آاهش يابد٣٠تا 
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اآنون  ن در حالى است آه هماي. هزار تن شكر وارد آشور شود ۵٠٠ بر اساس قانون بايد ساالنه کهشود، توليد مي

اين اختالل به حدی است » .تى را به اين بخش وارد آرده است شده آه اختالالميليون تن شكر وارد آشور٣ زبيش ا

ى اين ميزان شكر  رهاآنون انبارهاى الزم براى ذخي   هم به ايران،ى مجوز واردات شكر رويه به دليل صدور بيکه 

 ٣۵ آه  به اينبا توجه« : رييس آميسيون صنايع و معادن مجلس افزود در ادامه اين خبر رسانی. وجود ندارد

ترين صدمه واردات متوجه توليد و اشتغال  ى تعطيلى قرار دارند، بيش ى شكر به دليل واردات در آستانه آارخانه

 در همين رابطه اوضاع وقتی وخيم می گردد که به گزارش خبرنگار )١٣٨۶ مهر١۶خبرگزاری ايسنا، ( ».است

 از واردات بی رويه مجلس درانتقادسخنانی درطی  ، عليخانیقدرت اهللا، نماينده مجلس از جناح اقليت داخلی مجلس،

 هزار تنى شكردرحاليست آه نياز آشور دو ميليون تن است و حدود يك ٢٠٠ ميليون و٣واردات « : شکر گفت

   :وى افزود ».شود  هزار تن آن در داخل توليد مي٢٠٠ميليون 

ميليون تن آن را نيز بخش خصوصى آه هويتش  ٢و هزار تن شكر را دولت وارد آرده ٢٠٠يك ميليون و « 

 ميليارد تومان ٣٠٠ما خواهان اين بوديم آه مجلس با تحقيق و تفحص به اين نتيجه برسد آه حدود . مشخص نيست

 خانه خرابی کارگران ردوقتی دولتی چنين نقشی  )  مهر١٨خبرنگارمجلس ، (  ».سود اين واردات آجا رفته است

ديهای  کارگران ، مطالبات و نيازمنطبيعی ايست که کارفرما نيز، راه پيشروی را بر رویاز خود بروز می دهد، 

فعاالن آن . آنان می بندد و با نيروی ارتش و قوای ضد شورش همين دولت، به کارگران معترض يورش می برند 

 به ته های کارگران، خودرا دستگير و به زندان می کشانند و به اين ترتيب، بجای پاسخگويی به انتظارات و خواس

 . دامن می زنندگسترش بحران 

  

  !کارگريم، کارگر؛ گرسنه ايم گرسنه؟: پاسخ ما به اين شعارچيست  
  

 بند، مطالبات ويژه خود ۶ درارسال داشتند؛) او.ال.آ( به سازمان جهانی کار ايکه در دومين نامه هفت تپه کارگران 

  : را به اين شکل قيد کرده اند 

   سال يکبار بايد مورد بازنگری قرار گيرد که متاسفانه مسکوت۴ سال که هر ١٣ای مشاغل بندی پس از اجر -۵

  . مانده است

  . رسمی کردن کارگران موقت -۶

   . ارتقای شغلی کارگران شاغل-٧

  . تشکيل سنديکای کارگری -٨

موزش و پرورش و ديگر ادارات  واگذاری منازل شرکت که در اختيار نيروهای نظامی؛ اطالعاتی، بانکی و آ-٩

  .دولتی است 

   . پرداخت به موقع حقوق کارگران-١٠
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 ما انعکاس پاره ی آمار در نشريات کشورما، موئد اين است کهچه چيزی اهميت اين مطالبات را برجسته می کند؟ 

بطوری که ، . م  روبرو هستيبا گرانی و تورم فزاينده ای در سراسر کشور در کشوربا رشد سرطانی نقدينه گی 

اين روزنامه از .  به نکته مهمی اشاره می کند١٣٨۶ فروردين ٢٩روزنامه همبستگی در شماره روز چهارشنبه

رشد  «نامه گروهی از نمايندگان مجلس ارتجاع به احمدی نژاد در مورد گرانی و تورم خبر داده و نوشته، 

دانان رشد آن در دولت نهم دو برابر کل رشد نقدينگی از افسارگسيخته نقديندگی در کشور که به گفته برخی اقتصاد

  ». است، موج نگرانی را سبب شده است٨٣ابتدای خلق پول در کشور تا سال 

ابتدای خلق پول در « رشد نقدينگی دو برابر کل رشد نقدينگی از ،طی دو سال. از اين کلمات نبايد به سادگی گذشت

، مرکز ١٣٨۶ فروردين  ٢١روز سه شنبه خبرگزاری دولتی مهر، به گزارش . بوده است» ٨٣کشور تا سال 

درصد و  ٢/۴١در ادامه روند کنونی، رشد نقدينگی در سال جاری به  «:پژوهشهای مجلس رژيم اعالم کرده که

درصد رسيده بود در ٣/٣۴ به ١٣٨۴رشد نقدينگی که در سال ......  درصد خواهد رسيد۴/٢٣نرخ تورم به 

مــرکز پــژوهشها همچنيــن ........درصد خواهد رسيد) ٢/۴١( به ١٣٨۶ درصد و در سال ۴/٣٧  به ١٣٨۵سال

 همين آمار بيان ارائه .اعالم کرده است» درصد۴/٢٣ و ۴/٢٢  را به ترتيب ٨۶ و٨۵نرخ تــورم برای ســالهای 

 بی حقوقی  فقر فزاينده ،، گرانی وخانه خرابی  ،بدون کمترين تحليلی ، نشانگر اين است که اختاپوس نقدينگی 

سال به اين ١٣ از طبقه بندی مشاغل که از خواسته های معوقه شان طیکارگران. را شکل می دهد کارگران مطلق

مسله بی مسکنی . در برابر بردگی کار قراردادی ،از رسمی کردن انان صحبت می کنند .طرف است ياد می کنند 

 – اطالعاتی –نيروهای انتظامی " به غلط در اختيار ديگران اعم از را با طرح واگذاری منازل شرکت که امروز 

مسلئه دريافت حقوق های معوقه و حقوق روزها و ساعات کاری را ، به . است، خواستار می باشند...." بانکی و

  . دوديگر اينکه حقانيت  مسئله تشکيل سنديکای مستقل کارگری خود را به زبان آوردن. موقع خواستار می باشند

ای ساعدی نماينده مجلس از شوش در مصاحبه هدر روزهای گذشته فرماندارشهروبر پايه اخبار رسيده از ايران، 

ده که خواسته  داده شد وامام جمعه شهر هم اعالم کرکارگران که خواسته های : اعالم کردندکه با راديو و تلويزيون

يگر به کارگران اعالم کردند دادن خواسته شما منوط به از طرف د. عيد فطر داده خواهد شدهای آنها تا قبل از

   . برگشت به کار ،کارگران است

:  نهفته در زندگی شان را با فرياد هایرنج به سريعترين بيان، اعتراضات و تحصن های خيابانیهمين کارگران در

  . ندبطلما گرسنه ايم ، گرسنه، بر زبان می رانند و از ما در سراسر جهان استمداد می 

  
  چگونه می توان به اين انتظار پاسخ گفت؟

  
 -تيبانی ها ازجانب همه طبقه ی های شان در سطح کارگران ايران خودروتا امروز گسترده ترين پشدرايران 

کشت و صنعت کارون و کارمندان  کارگران – کميته دفاع از محمود صالحی -واحدکارگران سنديکای شرکت 

کارگران و کشاورزان ساکن شوش،کارگران و کارمندان طرح شعيبيه  -ت کاغذ پارسکارگران کارخانجا –شوشتر
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دهخدا، اميرکبير، ميرزا، (شوشتر،کارگران سازمان آب و برق خوزستان، کارگران و کارمندان مزارع طرحهای 

رگران نواحی کادزفول، ، نورد لوله، صنايع فوالد، دانشگاه آزاد شوشتر، دانشگاه آزاد )سلمان، فارابي، غزالی

صنعتی اهواز، کارگران نواحی صنعتی شوشتر، کارگران نواحی صنعتی دزفول و انديمشک، کارگران راه آهن 

، ) مسجدسليمان-اهواز(، کارگران شرکت ملی نفت )سليمان  مسجد-اهواز(انديمشک، کارگران شرکت ملی حفاری 

، کارگران کارخانه های واحدهای صنعتی طرحهای کارگران کاغذ سازی کارون شوشتر، کارگران پااليشگاه آبادان

ی که کارگران در داخل کشور، .سايت ها و وبالگ های ُپرشماری صورت گرفته است  ،توسعه نيشکردرخوزستان

 کارگران و زحمتکشان از ديگر:  اعالم داشتنه انداز تجمع و تحصن کارگران نيشکر تا حال پشتيبانی کرده اند،

پيشتر .  را تنها نگذارند ، کارگران نيشکر می خواهيم در اين شرايط سختعتی استانواحدهای توليدی و صن

 و هفت تپه و شوش ، امروز کارگران نيشکر وحومهکارگران سنديکای شرکت واحد تهرانديروزکارگران سقز،

 خويش پس با همه توان . فردا نوبت سرکوب حقوق ما از طرف حکومت کارگر ستيز جمهوری اسالمی خواهد بود

  !به دفاع از همه طبقه ی های خود به پا خيزيم

، کانون ها ی همبستگی با کارگران ارگران ک  ها و بيانيه های چندی از جانب مدافعين از کشور،اطالعيهخارجدر 

 و روند خبر رسانی راديو دفاع از مبارزات کارگران هفت تپه داده شده در سازمان ها و احزاب اپوزيسيونايران ، 

بری ، از وضعيت کارگران و تحصن و پيشروی کارگران ، دستگيری ها و انتپارات کارگران از ما در خارج برا

ضربآهنگ تحرکات خيابانی و شب های همبستگی و مراجعه به احزاب طی همين هفته .  موثر بوده استاز کشور، 

  . همه کار نيست ن يبا اين همه ، ا. و سنديکاهها و نيروهای جامعه ميزبان آغاز شده است 

ما که تجربه دو دهه کاردر سطح جامعه ميزبان را با خود داريم ودر مقطع دستگيری فعاالن سنديکای مستقل 

 سنديکا در دوره های مختلف و دستگيری محمود صالحی و فعاالن سقز منصور اسانلو وديگرفعاالن( واحد شرکت 

 ياری رسانی مالی، نقش خود را کات گوناگون و از جملهو ساير موارد با تدارک فراخوان ها و تحر) و سنندج

رژيم برعليه کارگران ها و صدور احکام سردمداران رزات و اعتصابات ومحکوميت دستگيريامر دفاع از مبادر

بر .  کارگران و خانواده های آنان در ايران، به ما نيزچشم دوخته اند. داده ايم ، امروز می بايد چنين کنيم سازمان

را در خارج از کشور ت که کارزارهای زنجيره ای در دفاع از کارگران نيشکر هفت تپه و مبارزات آنان ماس

       !فردا خيلی دير است و زمان سکوت نيست. سازمان دهيم 
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