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تپه شکر هفتي کارگران نیکايرعامل سنديسرنوشت نامعلوم مد  
 

  ١٣٨٨ فروردين ٩شنبه يک                                                                                           وزي نیليآسمان د
 

  
 اسفند توسط ١٨خ يتپه در تار شکر هفتيکای کارگران نيرعامل سندي، مدیعلی نجات :تپه شکر هفتيکارگران ن

وی قبل از . ستيچ اطالعی از محل نگهداری و اتهامات او در دست نيتی بازداشت شد و تا به حال هيماموران امن

  .ز چند روزی در بازداشت بوده استيخ نين تاريا

کای يرعامل سندي اسفندماه ماموران وزارت اطالعات شهرستان شوش به منزل علی نجاتی مد١٨شنبه کيروز 

چ اطالعی از يل وی هيخ تا به امروز، خانواده و وکياز آن تار. تپه رفته و وی را با خود بردند شکر هفتيکارگران ن

  .محل نگهداری او ندارند

تپه در مورد بازداشت موکلش علی نجاتی  کارگران هفتکای يره سنديئت مديل اعضای هيی فرد وکيايمحمد اول

ی وزارت اطالعات شوش به منزل  تی حوزهين اطالعاتی و امني چهار نفر از مامور٨٧/ ١٢/ ١٨خ يدر تار: ديگو یم

چ اطالعی از محل يشود که ه ی روز م٢٠ک به حدود يکنند و نزد یر ميشان را دستگيند و ايآ یآقای علی نجاتی م

ت را داشته باشم، که ين وضعيشان تماس گرفتم که آخر ش با خانميمن ساعتی پ. ستي موکل من در دست ننگهداری

  .,ميت بکنيم که حتا از وزارت اطالعات شکايست و ما درصدد هستيچ اطالعی در دست نيشان گفتند هيا

، یی و رکنندهيدن نهاد دستگز نامشخص بويل آگاه نبودن از محل نگهداری موکلش و نيد به دليگو یفرد م يیاياول

  .ستيز مقدور نيی او ن ی پروندهيری قضايگ یپ

اپیيپهای  یريدستگ  
 در ٨٧ اسفند ۵ بهمن و ٢٩خ يتپه در تار شکر هفتيکای کارگران نيره سنديئت مديگر اعضای هيعلی نجاتی و د

خ ابتدا علی نجاتی را به ين تاريز اه نظام محاکمه شدند اما چند روز پس ايغ عليدادگاه انقالب دزفول به اتهام تبل

ره را يمد ئتيگر اعضای هيسپس د. ی او را آزاد کردنديوزارت اطالعات فراخواندند و پس از چند ساعت بازجو

بعد از آزادی اعضای . برای بازپرسی فراخواندند و چند روز آنها را در بازداشت نگه داشته و سپس آزاد کردند

کای کارگران يرعامل سندي اسفند با ورود به منزل علی نجاتی مد١٨تی در روز ين امنکا، مامورايره سنديمد ئتيه

  .ستيت وی در دست نيچ اطالعی از وضعير کردند که تا به امروز هيتپه او را دستگ شکر هفتين

اری از يها باعث شده تا االن بس یها و آزاد یرين دستگيد ايگو یتپه م شکر هفتيکی از کارگران کارخانه نيم يکر

اند که آقای علی  ع کردهيی وی در کارخانه شا به گفته. شان در بازداشت استيکايرعامل سنديکارگران ندانند که مد

  .نجاتی فراری است

: کاستين اقدامات به خاطر فشار بر کارگران به منظور انحالل سنديد تمام ايگو یل کارگران ميفرد وک يیاياول

ار کم چند روزه يی بس ن فاصلهيدر ا. اند ن من را بازداشت کردهيها، مجددا موکل ني ابالفاصله بعداز محاکمات اصلی

روهای ين است که فشار نيتوانم بکنم ا یای که من م یزن ن گمانهيتوانستند بکنند؟ بنابرا یرقانونی ميت غيها چه فعال نيا



خصوصا بازداشت بلند مدت آقای علی ن من و يی بازداشت موکل لهين است که به وسيتی و اطالعاتی برای ايامن

 ١٣۵٣ی را که در سال يکاين سنديشود، ا یی که انجام ميها دها و ارعابينجاتی و با توجه به اعمال فشار، تهد

ها را فشار برای  ن گونه بازداشتيصرفا من ا. اء شده، منحل بکنندين احي توسط موکل٨۶ل شده بوده و در سال يتشک

  .دانم یفت تپه مکای شرکت هيانحالل سند

 و در زمان محاکمات و ٨٧کند که در زمستان  ین نکته اشاره ميتپه به ا شکر هفتيم کارگر کارخانه نيکر

ن افراد به خاطر يقت ايچ اعتصاب و اعتراضی صورت نگرفته و در حقيکا، هيهای اعضای سند بازداشت

ندگان کارگران توسط خود کارگران ي که وقتی نماجاست نيی جالب ا نکته,: شوند یک سال قبل محاکمه مياعتراضات 

ش حاال يکسال پياما بابت اعتصابات . ت شناخته شدند و نه توسط دولتيانتخاب شدند، نه توسط کارفرما به رسم

د؟ ستنيا نيی کارگران هستند  ندهيها نما نيان، اين آقايد ايباالخره از د. رنديگ یی کارگران م ندهيدارند انتقام را از نما

ی که يشناسند، اما آنجا یت نميها را به رسم ندگی آنيخواهند دنبال حق و حقوق کارگران باشند، نما یی که ميآنجا

ن يم، ايخواه یشان بلند شده که ما حقوق خودمان را مين که صدايه بکنند بابت اي هزار کارگر را تنب٣ـ۴خواهند  یم

 نفر از اعضای ۴ی  نجاتی به اضافه یآقای عل. شوند یده ميها به دادگاه کش ندهين نماينده هستند و هميها نما ندهيبار نما

  .شوند یده ميی کارگران بشوند، به دادگاه کش ندهيکه نما کسال قبل و چند ماه قبل از آنيره، به خاطر اتفاقات يات مديه

  ست؟يتپه چ مشکل کارگران هفت
 قانون اساسی ۴۴ کارگر دارد، مشمول قانون اجرای اصل ٣٧٠٠تپه که بالغ بر  شکر هفتي کارخانه ن١٣٨۶در سال 

ن بهانه که کارخانه در آستانه واگذاری به بخش ين کارخانه به ايت ايرياز آن زمان مد. سازی شد یمبنی بر خصوص

ک سلسله ين مسئله باعث اعتراض کارگران و يا. خصوصی است، از دادن حقوق کارگران خودداری کرد

 کارگران مقابل فرمانداری شوش دست به تظاهرات زدند و ٨٧کم خرداد سال يست و يدر ب. داعتصابات گسترده ش

س حراست را از ين رئي همچنکارگران.  اهواز را مسدود کردند�مشکيهشتم خرداد همان سال جاده اند و ستيدر ب

ت يريق افتاد و مديعوکه باالخره روند خصوصی سازی به ت نير عوض شد تا اين مديرون کردند و چنديکارخانه ب

  .ر کرديشروع به پرداخت حقوق معوقه کارگران با دو سه ماه تاخ

ن يای است برای واگذاری ا سازی بهانه ی و خصوص۴۴ن کارخانه معتقد است اجرای اصل يکی از کارگران ايم يکر

ی ورودی  تعرفه: ديگو یای شکر دانسته و مين مسئله را در ارتباط با مافين ايوی همچن. کارخانه به افراد خاص

ن است که آن کسانی که يش اين معنايا. دا کرديدرصد کاهش پ۴درصد به ١٢٠زی حدود يگمرکات شکر از چ

. تر وارد بکنند نييلی پايمت خيتوانند شکر را با ق یران، به راحتی ميای شکر ايعنی مافيتوانند کار داللی بکنند،  یم

ن کارخانه را، ي قصد داشتند ا۴۴ن که در قالب اصل يدوم ا. د شکر به طور اساسی ضربه خواهد خوردين توليبنابرا

نجور مواقع يا. خواهند واگذار بکنند یمت به کسانی که مين قيخصوصی که نه، در واقع اختصاصی بکنند و به کمتر

ن کارخانه سوددهی ندارد و بعد هم بهانه ياند که يق انداختن حقوق کارگران که بعد کم کم بگويکنند به تعو یشروع م

زنند و دست آخر هم به کسی که  یه و چوب حراج به کارخانه ميکنند به فروختن اموال و اثاث یکنند و شروع م یم

  .کنند یخودشان دوست دارند واگذار م

  کارگران . کند یر عنوان مُب ین کارخانه را مربوط به کارگران نيگر از مشکالت ايکی ديشکر ين کارگر کارخانه نيا



ن زمان يا. کنند ی م شکر کاريماه به مدت شش ماه در مزارع ن ی هستند که از اواسط بهمني یُبر کارگران فصل ین

ت يم وضعيکر. ار دشوار استين کارگران بسيط کاری ايل شراين دلين زمان در خوزستان است و به هميگرمتر

کنند، دوده را  ینها استنشاق ميها استفاده شده، ا یسمومی که توی ن,: هدد ینگونه شرح مين کارگران را ايکاری ا

کنند و قمه ابزار درست  ین که با قمه کار ميبرند برای ا یلی وقتها دست و پای خودشان را ميکنند، خ یاستنشاق م

. افتد یها از کار م نيلی از ايکمر خ. کنند یفرسا کار م ار سخت و طاقتيط گرمای بسيدر آن شرا. ستيها ن نيکار ا

توانند کار  ی سال هم به سختی م٢٠ها تا  نيلی از ايادی خواهند داشت و خيالعاده ز مشکالت بدنی و پزشکی فوق

عنی ي. تواند انجام بدهد یگر ابدا کارهای عادی زندگی خودش را هم نمي سال کار بکند، د٢٠بری که  یکارگر ن. کنند

  .ستي او ساخته نچ کاری ازيگر هياز لحاظ بدنی د

ا آنان را به عنوان کارگر يمه کامل رد کند و ين گروه از کارگران، بيکه برای ا نيط کارخانه به جای اين شرايبا ا

بی که ين ترتيبا ا,:  سال کار کنند تا بازنشسته شوند۵٠د ينها بايکند که ا یشان رد ميمه برايرد، طوری بيفصلی بپذ

بر در هفت تپه با آن ابزار کار  یچ کارگر نيه. د حدود پنجاه سال کار بکنديبر با یارگر نمه رد شده، کيها ب نيبرای ا

 سال که کار بکنند، کامال از لحاظ بدنی ٢۵ـ ٢۶.  سال کار بکند۵٠تواند  یار سختی که دارد نميط بسينامناسب و شرا

  .ا خواهند مرديداغان خواهند شد 

  کارگرانل تشکلی مستقل برای احقاق حقوق يتشک
گر مشکالت يبندی مشاغل، از جمله د ز عدم اجرای قانون طبقهي، عدم هرگونه بازرسی و نیط بهداشتينبودن شرا

م به يطی بود که آنها تصمين شرايدهی به اعتراضات کارگران نسبت به چن برای سامان. تپه است کارخانه هفت

ر يای به مد ن کارخانه در نامهي دوهزار و پانصد کارگر اش ازي ب٨۶در آبان ماه سال . کا گرفتنديل دوباره سنديتشک

چند روز پس از . بود، شدند ل شدهي تشک١٣۵٣کائی که در سال يی سنديکل کار استان خوزستان، خواستار بازگشا

  .ی ذکر شده بود بازداشت شدنديات بازگشاين نامه، افرادی که نامشان به عنوان اعضای هيارسال ا

ز روبرو شد و مسئوالن اداره کار به کارگران يهای اداره کار استان خوزستان ن ابتدا با مخالفتم کارگران از يتصم

تی يای امن ها خارج است و مسئله ار آنين استان مطرح شده، از اختيکا در شورای تاميل سنديگفتند چون مسئله تشک

ری يگ یتپه با را کای کارگران هفتي سند٨٧خ هفتم آبان ماه سال يها، در تار ن مخالفتيرغم ا به. شود یمحسوب م

  .ت کرديعمومی کارگران اعالم موجود

ر که يی اخ کارگران شرکت هفت تپه در چند دهه: ديگو یکا مين سنديل اين کارخانه در مورد تشکيم کارگر ايکر

ن شورا يدند که ايکرد، فهم یشان را م یندگي ادعای نمال شد وي تشک��شورای اسالمی کار��زی به اسم يچ

ش برداشتند و يکقدم به پين يبنابرا. ش ببردينده کارگران، حق و حقوق و مطالباتشان را پيتواند در قالب نما ینم

ندگان ين نمايندگانی که انتخاب کردند و ايندش شد نمايجاد کردند و برآيتشکلی مستقل و خود ساخته توسط خودشان ا

  .,ن کارگران بودنديدنبال حق و حقوق ا

اند  های اجتماعی شده تيفعالت ازيمحرومقی ويری و تعليهرکدام محکوم به حبس تعزحال حاضرندگان درين نمايااما 

  .برد یز در بازداشت به سر ميکی از آنان نيو 

  ا نه، ين کارخانه هستند يت اير وضعيگ یا مقامات دولتی پيندگان مجلس يک از نمايچيا هين پرسش که آيدر پاسخ به ا



دا ين آدمی را پيک چنيم يشکر هفت تپه ما دوست داريی ن به طور اختصاصی در مورد کارخانه: ديگو ین مينم چيکر

ن يک چنياگر کسی . ن سوال خوبی استيعنی ايا ندارد؟ ين آدم وجود دارد يم اينيم، ببيم، بلکه با او صحبت بکنيبکن

  .,رساندشکر هفت تپه را به او بيدا کرد، سالم کارگران نيآدمی را پ

ن ين جمهوری اسالمی حق کارگران است اما حتی با ايک تشکل صنفی طبق قوانيل يد که تشکيافزا یوی در ادامه م

 و ٩٨های  نامه  ران که طبق مقاولهين جمهوری اسالمی ايوقتی کارگران طبق قوان,: شود یتی ميز برخورد امنيحق ن

زنند،  یی خودشان م جاد تشکل مستقل و خودساختهيت، دست به اهاس  سازمان جهانی کار متعهد به انجام دادن آن٨٧

بند باشد، با يد به آن پايزی که خود دولت بايهمان چ. زنند یران دست به سرکوب کارگران مين مقامات دولت ايهم

ی کار در شهرستان شوش و  اش که اداره تی و با همکاری وزارت کار و شعبهيروهای اطالعاتی و امنيکمک ن

  .,شوند ین کارگران سرکوب ميی کل کار استان خوزستان است، ا هادار

ه اعضای يبرای بق. شود یکای کارگران در مکان نامعلومی نگهداری ميرکل سنديدر حال حاضر علی نجاتی مد

کی از يمهر  یدريح. های اجتماعی صادر شده است تيت از فعالين حبس و محروميز احکام سنگي ن رهيئت مديه

ت از حقوق ي سال محروم۵قی و ي ماه حبس تعل٨، یري ماه حبس تعز۴تپه به  کای هفتيره سنديمد تئياعضای ه

دن به حقوق خود دست از يند تا رسيگو یاما کارگران م. کا محکوم شده استيت در سنديت عضوياجتماعی و ممنوع

  .اعتراض برنخواهند داشت
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