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هفت تپه ، در پروسه رودرویی آنان مجتمع ی مختلف صنعت نیشکر روزشماراعتراضات کارگران و کارکنان بخش ها

 با کارفرما و صاحبان قدرت

طی ماهها و هفته ها و روزهای پشت سر گذاشته ما با موجی از تحرکات و اعتصابات و اعتراضات کارگری در حوزه مطالبات اقتصادی و 

 . سیاسی شان بر آمدند 



ت و اعتراضاتی  گوناگونی  چه به شکل سراسری و چه استانی و چه در سطح شهر های دور و ضربآهنگ تحرکا ما شاید  ۶۹۳۱تیرماه 

مشکل کم آبی و بی آبی و رساندن آب با تانکر به بیشمار روستا ها در خراسان بزرگ ، سیستان و بلوچستان و مشکل آب و نزدیک کشور بودیم  

درجه اهواز  ۰۵چمران اهواز، نسبت به نبود سیستم سرمایشی مناسب در گرمای  دانشجویان دانشگاهبرق در تهران بزرگ و موضوع خبرساز 

درجه رسید، دیگر نتوانستند؛ نبوِد کولر یا سیستم سرمایشی مناسب  ۰۵این دانشجویان زمانی که دمای هوا به ... و تجمع اعتراضی دانشجویان ؛

 . راض از خوابگاه شان بیرون آمد و تجمع کردندها صدای اعت را آنهم با زبان روزه تاب بیاورند و بعد از مدت

 

تجمع اعتراضی مسالمت اخراج کارگران معدن طالی آق دره و عکس العمل وسیع و گسترده کارگران و خانوادههای زحمتکش طالی آق دره و 

چادر و پتو اطراق کرده بودند ، به ناگهان در امیز کارگران اخراجی معادن طالی آق دره به همراه خانواده هایشان که به محل آمدند و آنجا طیر 

تعدادی از زنان و کودکان . پی حمله جنایتکارانه و فاشیستی مزدوران حکومت اوباش اسالمی حافظ چرخه سرمایه به خاک و خون کشیده شدند 

ی از کارگران بازداشت و به مکانهای جمع کثیر. و کارگران بر اثر ضربات باتوم چماق بدستان  و اوباش سرکوبگر حکومتی ، حمله ور شدند

 . نامعلومی منتقل شده و تعدادی نیز پس از ضرب و شتم و بازداشت با تعهد و قرار وثیقه آزاد شده اند 

 

" یطرح کارورز" راه افتان چرخه پروژه . تجمع وسیع و پیگیرانه کارگران پارس قوکه طی ماههای خرداد و تیر دنبال شد و هنوز ادامه دارد

که با وسیع ترین اعتراضات قلمی فعاالن کارگری زا طیف هیا گوناگون تا به امروز دنبال شد و اینجا و آنجا به سازماندهی کمپین های 

سازماندهی اعتصابات و اعتراضات . در ایران به راه افتاده است" بردگی نوین کار" اعتراضی و تهیه طومار های مختلف برعلی این پروژه 

 -مشهد: تیر در تجمع همزمان درچندین استان از جمله  ۶۶ارگران و کارمندان  مخابرات ، درتیرماه ، و اوج این حرکت در روز سراسری ک

 .مازندران  زدند -فارس -همدان  -خوزستان -لرستان 

 

، روابط عمومی شرکت مخابرات ایراندر حالیکه این اعتراضات سراسری میرفت که پوشش وسیع تری به خود گیرد، در روز دوازدهم تیرماه 

، نیز  کارکنان شرکتی مخابرات در مقابل کارگران و« تجمعات اخالل است؛ ممکن است مجبور به تعدیل شویم » : الم داشتطی اطالعیه ای اع

 (تیر ۲۱ خبرگزاری دولتی ایلنا؛ دو شنبه)« اعتراضات ما صنفی است؛ ما را از تعدیل نترسانید» : اعالم داشتند

همچنین کارگران برق فشار . ط مختلف کشور در تهران واین چندمین تجمع سراسری آنها بودتیر از نقا ۴۲تجمع کارگران بازنشسته فوالد روز 

اعتراضات متحد و سراسری . قوی ازنقاط مختلف کشور طی ماههای اخیر برای پیش برد اعتراضات خویش در تهران دست به تجمع زدند 

معلمان نیز سابقه طوالنی تری . همزمان در شهرهای مختلف برگزار شده استتاکنون بارها و بارها در تهران و یا  ۳۰معلمان بازنشسته از مهر 

تجمع  دستیاران پاتولوژیست های معترض و  -یکم همچنین سازماندهی دو تجمع قدرتمند و یکپارچه ، .در اعتصابات و تجمعات سراسری دارند

راض به جابجایی خوابگاه خود روبروی دانشگاه خوارزمی تجمع تجمع گروه وسیعی از دانشجویان دخترو پسر دانشگاه خوارزمی دراعت -دوم 

 .بازتاب خبری وسیعی در سطح خبرگزاری های رسمی  و شبکه های مجازی داشته است این تجمعات . کردند

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506731-روابط-عمومی-شرکت-مخابرات-ایران-تجمعات-اخلال-است-ممکن-است-مجبور-به-تعدیل-شویم-کارکنان-شرکتی-مخابرات-اعتراضات-ما-صنفی-است-ما-را-از-تعدیل-نترسانید#_blank
http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/506731-روابط-عمومی-شرکت-مخابرات-ایران-تجمعات-اخلال-است-ممکن-است-مجبور-به-تعدیل-شویم-کارکنان-شرکتی-مخابرات-اعتراضات-ما-صنفی-است-ما-را-از-تعدیل-نترسانید#_blank
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ر بدل به سونامی شده که طی هفته های پشت سر گذاشته مسئله کم آبی ، بی آبی ، خشکسالی، بحران آب، کم آبی همچون بیکاری در سطح کشو

در سطح دولت، مجلس، امامان جمعه، وزیر کشور و استانداری ها ، فرمانداری ها و جهاد سازندگی ، وزارت کشاورزی و معاونت وزیر 

از درامر آب و خاک ، حفاظت محیط زیست و در نزد اساتید دانشگاهها و اقتصاد دانان و در سطح وسیع مطبوعات کشور به آنچنان سطحی 

 . خبر بدل شده که برای رودررویی با این مشکل بزرگ دنبال راهکار برون رفت می گردد 

  

به این مجموعه باید اعتراضات سراسری کارگران پتروشیمی ها، آتش نشانیها ، تجمعات متحد کارگران برخی معادن وخبر تجمع همزمان و 

عی کارگران کارخانه هپکو در میدان صنعت اراک و اعتراضات پیوسته آنان که با متحد کارگران مناطق هشتگانه شهرداری اهوازوحرکت جم

همراهی خانواده و بخشا مردم شهر همراه بوده در کنار تجمع کارگران اخراجی ذوب آهن اردبیل مقابل دفتر امام جمعه، به وسیع ترین شکل 

این یک روند جدید و بسیار مهم در جنبش کارگری است که با . اضافه نمودبازتاب داشته و همچنین  طومارهای اعتراضی کارگران نفت را باید 

توجه به فالکت و بحران همه جانبه اقتصادی که دورنمایی از حل و تخفیف ندارد و روزبروز عمیقتر میشود و با توجه به فضای عمومی 

 . مراکز دیگر کارگری خواهیم بوداعتراضی در جامعه و تغییر توازن قوا میان مردم و حکومت، شاهد گسترش آن به 

 اعتراضات بی وقفه و سریالی مجتمع نیشکر هفت تپه

روزشماراعتراضات کارگران و کارکنان بخش های مختلف صنعت نیشکر مجتمع هفت تپه را طی ماههای گوناگون را که در این مجموعه 

انباشت مطالبات بدون پاسخ مانده کارگران مجتمع  ن قدرت در برابرفراهم آمده است باید در پروسه  رودرویی  کارگران با کارفرما و صاحبا

دور جدید اعتراضات کارگران بخش های وسیع نی بر، کارگران بخش تولید صنایع نیشکرو این اواخر .  نیشکر هفت تپه در جنوب ایران دید 

 ۴۶شنبه  ۰از آغاز این حرکت در تاریخ . دست می یابیم  بازنشستگان هفت تپه را در کنار هم جای دهیم به مجموعه مطالبات بی پاسخ مانده

کارگران دالیل این . کارگربخش صنعت شرکت نیشکرهفت تپه، دست به تجمع اعتراضی زدند ۱۵۵ تعداد: ، آمده است ۶۹۳۱اردیبهشت،

 :اعتراض را این گونه اعالم کرده اند

 

 نفر از کارگران را اخراج یا ازکار تعلیق کرده است۹۵رده وحدود ایجاد فضای امنیتی که کارفرمای شرکت برای پرسنل بوجودآو. 

 ۳۰و۳۲های  پرداخت نشدن پاداش بهره برداری سال 

  ماهه۱تعدیل قرارداد کارگران قراردادی از یک ساله به 

 مه تکمیلیعدم تمدید و تعویض دفترچه های بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل بدهی شرکت به بیمه ومشکل بی... 



. این اعتراضات کارگران بخش های مختلف مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه در فواصل گوناگون ادامه داشته تا در خرداد و تیر ماه به اوج رسید  

رما به درصد سهم کارف ۲نفرازکارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه  ۴۵۵درخرداد ماه ما شاهد این هستیم که حدود

نفرمی باشد ، شرایط بازنشستگی ازطریق طرح سخت و  ۲۵۹این کارگران که تعداد کل آنان  .تامین اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند

در ادامه در  .درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی، نمی توانند بازنشسته شوند ۲حق بیمه  زیان آور را دارا می باشند،اما با عدم پرداخت

بر بازنشسته این مجتمع در  نفر از کارگران روز مزد شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه به اتفاق کارگران نی ۶۷۵حدود  ردهم تیر امسالچها

دست از کار کشیده ودر  ماه حقوق، ، کارگران  ۰اعتراض به عدم دریافت  این. اعتراض به مطالبات صنفی برآورده نشده خود تجمع کردند

دو ماه آخر سال  )خواستار تامین امنیت شغلی و دریافت معوقات مزدی   این کارگران.اند قابل دفتر مدیریت مجتمع تجمع کردهمحوطه کارخانه م

نفر از کارگران  ۹۰۵که حدود  ۶۹۳۱اردیبهشت ۴۷به تجمع حرکت اعتراضی متوقف نشد و  .هستند( و سه ماهه نخست سال جاری۳۹

اند مطالبات بازنشستگی وزمان اشتغال خود را  اند؛ هنوز نتوانسته تا هم اکنون بازنشسته شده ۳۰فند ماه سال بازنشسته این واحد تولیدی که از اس

درصدی بازنشستگی خود در مشاغل سخت زیان آور به  ۲خواستار پرداخت سهم  و دریافت کنند ، به فرمانداری شهرستان شوش مراجعه کردند

 .را از کارفرما طلبکارند ۳۰و  ۳۲بت پاداش بهره برداری سالهای تامین اجتماعی هستند و در عین حال با

این مجتمع عظیم از کارگران بخش صنعتی و تولیدی تا کارگران نی  این مجموعه حرکات اعتراضی در دور اخیر کارگران بخش های مختلف

وق مسلم خود به اشکال مختلف دست به اعتراض و ، تماما مصممانه برای احقاق حق بر و فصلی، بازنشستگان تا قسمت هایی از کادر اداری

این مجموعه به تناوب و برحسب مطالبات مشخص هر بخش و یا خواست های مشترک در این مبارزات حضوردارند و مشت . اعتصاب زده اند

ه هیئت مدیره، حضور در برابری این مجموعه پس از به آزمایش گذاشتن اشکال گوناگون راههای مبارزه، از اعتراض مستقیم ب. بلند می نمایند

 فرمانداری شوش، تجمع در برابر ادارۀ کار، تا تجمع در مقابل کارخانه، دست از کار کشیدن و اعالم ادامۀ مبارزات تا کسب تمامی مطالبات

زحمتکشان نیز دوش به اندیمشک، در این حرکت وسیع و تعرض آمیز، خانواده های جان به لب رسیدۀ این  –خود و سرانجام بستن جاده شوش 

تا این لحظه مدیریت در خصوص درخواست صنفی و طرح های مطالباتی آنها هیچ »: اعالم داشتند.دوش مردان آنها را همراهی می کنند

در برابر دولت با واگذاری این صنعت عظیم سود آور به بخش خصوصی ، بی توجهی به خواسته های بی پاسخ مانده . توضیحی نداده است 

با این پیشینه شاهد این هستیم که کارگران این مجتمع بزرگ که قدرت .  رگران را به اوج رساندو این خود نفس اعتراض را شعله ور ساختکا

سندیکای مستقل نیشکر هفت تپه را با خود دارند از روز شکل گیری سندیکای مستقل هفت تپه تا به امروز علیرغم پرداختن هزینه سنگین 

انگر اعتراضی به اخراج ، دستگیری و زندان و تبعید و از دست دادن کار دائم خویش ، همچنان  به دفعات اعتراضات خود را کارگران سازم

شرکت کشت وصنعت هفت تپه به طور صوری در این نبرد نابرابر ما شاهد این هستیم که . در برابر کارفرما ودفتر مدیریت به نمایش گذاشتند 

همین حضرات که مدعی هستند که سهام شرکت کشت و صنعت را . ص معلوم الحالی از مابهتران سپاه واگذار کردند به صورت رانت به اشخا

همه اینان نماینده دولت با تفنگ هستند واین در حالیستکه ؛ .  خریده اند ،  کامال دروغ های بی پایه و وبی اساس تحویل افکار عمومی می دهند

همین تفنگ بدستان در طلب سود بیشترند ؛ . وان شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه سهامی عام می باشدهنوز سر برگه های شرکت باعن

را نمی بینند ، شبانه و با لشکر جرار خود  در سه شنبه ( با احتساب خانواده هایشان)هزار نفری  ۲۰فالکتبار معیشتی این جمعیت تقریباً وضعیت 

نفر را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل می  ۵۶ظامی رژیم  شبانه به خانه های کارگران حمله کرده و نیروهای امنیتی و انت ۶۹۳۱سوم مرداد

که نقش مؤثری " سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه"در این میان گزارشات . نفر دیگر را در محل کار بازداشت می کنند ۵کنند و روز بعد نیز 

ن دائم مورد تهدید و تعقیب و اجحافات هستند، صحنه نبردی طبقاتی را که به سطح خیابان کشیده شده در این اعتراضات داشته و اعضای فعال آ

نبردی نابرابر در یک سو حاکمین و سرمایه دارانی که در سایه حاکمیت تفنگ و سالح و زندان و بازداشت برای حفظ . را به نمایش می گذارد

، و در سوی دیگر کارگران جان به لب رسیده ای که برای کسب حقوق مسلم ، جز ایستادگی و منافع خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند

ان مقاومت استوارانه و پرداختن هزینه های بس سنگین خویش مصممانه ایستاده اند وبا تمام نیرو در برابر هستی خویش از مبارزات مطالباتی ش

 .و حقوق مشروع خود دفاع می کنند

چه چیزی ماهها همه بخش های کارگران زحمتکش نیشکر هفت تپه و  :پرسش ابتدایی در نمایش این نبرد نا برابر مطرح است در این میان چند 

آن  خانواده های آنان را به مقاومت و ایستادگی و اعتراض سوق می دهد تا بلکه بتوانند ذره ای از حقوق خود را از حلقوم غارتگرانی که شرکت

. بیرون بکشند؟ چرا  آنان ها را به خاطر خواست های قانونی و مشروع ، واقعی  و انسانی شان سرکوب می کنند ها را تصرف کرده اند

ند تا مهاجمان شبانه به خانه ها و سرپناه های کارگران سازمانگر هجوم می برند و پانزده نفر آن ها را از آغوش خانواده های شان بیرون می کش

  دن مرعوب سازند و دیگر کارگران را مجبور به سکوت کنند؟ آن ها را با به زندان کشان

کارگران نیشکر هفت تپه که چند ماه است حقوق ودستمزدی دریافت نکرده اند و سرمایه داران به اصطالح خصوصی و در :  می توان گفت 

ی و به دنبال آن تصاحب زمینهای باارزش این حقیقت وابستگان به قدرت که تنها به دنبال غارت و چپاول این موسسه بزرگ اقتصادی، تعطیل

به نبردی رو یا روی صف کشیده اند و در این صحنه نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه ( ها همانند همه خصوصی سازی)شرکت هستند، 

ان خصولتی شرکت کشت و قضائی به کمک غارتگران و اختالسگران آمده، دست به بازداشت و سرکوب کارگران میزنند و از سوی دیگر مدیر

صنعت ، با سراسیمه  و وحشت بخشی از حقوق و دستمزد عقب افتاده فقط برخی از کارگران را پرداخت می کنند تا بین صفوف متحد کارگران 

های بسیار مرغوب به عنوان یکی از بزرگ ترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان،  هزار هکتار زمین ۴۲حدود تصاحب . تفرقه ایجاد کنند

 ۵ساله به صورت  ۲۳و  ۸۲به دو پیمانکار جوان "آریاک "و "زئوس"ی تحت عنوان خصوصی سازی به دو شرکت پوشش ۳۲اواخر سال 

این که چطور دو پیمانکار گمنام  .میلیارد تومان، زیر ده درصد قیمت واقعی واگذار شد ۱ساله با ادعای پیش پرداخت  ۸درصد نقد و بقیه اقساط 

نمایندگان مجلس، مقامات محلی، رسانه ها، کارگران و رقبای بخش میلیارد پیش پرداخت توانستند همه اعتراضات   ۱و جوان لرستانی با ادعای

 خصوصی نسبت به این واگذاری مشکوک را خاموش کنند و نیشکر هفت تپه را به تصرف درآوردند، مدتی در ابهام ماند

ان رانت به ایادی اما اکنون براساس اطالعات موثق دریافتی روشن شده است که شرکت کشت وصنعت هفت تپه به طور صوری به عنو

مالکان در واقع کارگزاران . این ادعا که سهام شرکت نیشکر خریداری شده کامال دروغ و بی اساس است. داده شده است« اقتصاد با تفنگ»

در نیشکر هفت تپه، هنوز سر برگه های شرکت باعنوان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، سهامی عام  .هستند« اقتصاد با تفنگ»

همه ادعاهای افرادی نظیر ایوب اسدی، نماینده و سخنگوی سهامداران جدید که برای آرام کردن کارگران : می توان با جسارت گفت.است

 .ناراضی از عواقب واگذاری نیشکر هفت تپه مطرح شده بود، سراپا دروغ از آب درآمد



و حقوق های عقب مانده و داده اید پس بگیرید « بخش خصوصی»شرکت ما را که به : در مقابل کارگران یک پارچه فریاد بر می آورند 

نظام جمهوری : به این خواست واقعی باید صورت مسئله را به شکل روشنی بیان داشت و آن اینکه ! مطالبات بی پاسخ مانده ما را پرداخت کنید

 : اسالمی باید 

کارگران، پرداخت دسترنج شان است و نه راه حل انسانی پاسخ گویی به مصائب   -بر خورد امنیتی با مطالبات به حق کارگران را پایان بخشد  

 -کارگران دستگیر شده باید بدون قید و شرط  از زندان رها گردند و بر سر کار خود برگرداننده شوند - !باتوم و زندان و حمله ویورش شبانه 

نه شده ی کارگران در سراسر جهان آزادی حق تجمع و اعتصاب و اعتراض که از بدیهی ترین حقوق نهادی/ آزادی ایجاد تشکل  باید و بایذ 

حق داشتن و ایجاد تشکِل کارگری که مستقل از قدرت و ثروت باشد واز همچنین   -است، در نظام اسالمی برای کارگران محترم شمرده شود

کارگران باید به ساخت و در برابر خواست  -زمره حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه های جهانی است ، برای کارگران ما به رسمیت شناخته شود

خصوصی سازی که همانا واگذاری و سپردن فرصت ها، ثروت ها و امکانات عمومی جامعه به تعداد اندکی سرمایه دار انگل صفت ، آقا  ساز

ورد و به سرمایه ملی یک کشور را نمی توان در طبق اخالص خصولتی سازی از چنگ کارگران رد آ. زاده ها ، سپاهی و بسیج است پایان داد

جای هیچ فعال سیاسی ، کارگر ، کنشکر  -این شیوه واگذاری ها باید یکبار برای همیشه ،  متوقف گردد . ثمن بخس به دیگران وا گذاشت 

ای کارگران دستگیر شده ، هفت تپه بی هیچ قید وشرطی باید آزاد شوند و خواسته ه: با صدای بلند فریاد بر می آوریم . اجتماعی زندان نیست 

 .آنان باید تامین گردد

 

نظام من به سهم خویش در تدقیق این ویژه نامه روزشمارمبارزات هفت تپه ،  به همه آنانی می اندیشم که دیروز و امروز و فردا در زندان  این 

نیشکر هفت تپه که هیچ جرمی جز اسماعیل عبدی معلم  که او را دوباره ربوده و به زندان برده اند؛ به  کارگران بازداشت شده : همچون . اند 

، طلب حقوق خود نداشته اند ، به دهها کنشگر اجتماعی ، بهایی ، دراویش ، پیروان ادیان و مذاهب و فعاالن ملی کرد ، بلوچ ، آذری ، عرب 

تومان در ماه باید بیگاری و به هزار  ۳۶۰، به جوانان دانش آموخته فرهیخته دختر و پسر بیکاری که در ازای. ترکمنی می اندیشم که در بندند 

به محمد جراحی ، به محسن عمرانی، . بردگی نوین کار تن بدهند و همین وزیر کار آن را به عنوان دستاورد خود در سفرهای تبلیغاتی جار بزند

برایم نیک .  ال در زندان استمعلم و فعال صنفی بوشهری که فقط برای حق طلبی و حمایت از اسماعیل عبدیمعلم شناخته شده از اردیبهشت امس

روشن است  که تشکل های شبه کارگری نه تنها صدای کارگران ما نیستند بلکه تنها  برای توجیه بی صدایی همه نیروی توده ای کارگران ما 

.  به عقب نشینی وا بدارند کارگران باید خود به میدان بیایند و با قدرت سامان یافته خویش ، این خیل عظیم ضد کارگران را . شکل گرفته اند

 تالش ورزیم که ثدای کارگران ، صدای بیصدایان باشیم 

هفت رزات سریالی کارگران مجتمع نیشکرمبا»: در این ویژه نامه مجله روزشمار کارگری هفته با عنوان نیشکر هفت تپه گزارشات روزشمار 

ن نیشکر هفت تپه از منابع گوناگون وبالگ ها ، سایت ها و شبکه مجازی و ، بیانگر عمق یافتگی بی وقفه این سلسله اعتراضات کارگرا«تپه 

 : اطالعیه های دریافتی فراهم آمده است 

 

 اعتراض و اعتصاب در شرکت نیشکر هفت تپه

http://www.kanoonm.com/2694 

کارگربخش ۱۶۶ : آمده است۲۹۳۱اردیبهشت، ۱۲شنبه  ۵برپایه خبرمندرج در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر، 
کارگران دالیل این اعتراض را این گونه اعالم کرده . صنعت شرکت نیشکرهفت تپه، دست به تجمع اعتراضی زدند

 :اند

  نفر از کارگران را اخراج یا ازکار ۹۶ایجاد فضای امنیتی که کارفرمای شرکت برای پرسنل بوجودآورده وحدود

 .تعلیق کرده است

  ۳۵و۳۹های  برداری سالپرداخت نشدن پاداش بهره 

  ماهه۱تعدیل قرارداد کارگران قراردادی از یک ساله به 

  عدم تمدید و تعویض دفترچه های بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل بدهی شرکت به بیمه ومشکل

 بیمه تکمیلی

زمانی که این موضوعات حل کارگران درمقابل کارخانه تولید شکر دست به تجمع اعتراضی زدند و اعالم کردند تا 
 .نشوند دست از اعتصاب نخواهند کشید

 مزدی معوقات برای تپه هفت نیشکر بازنشسته کارگران تجمع امروز اتفاق افتاد؛
 

شماری از کارگران بازنشسته   :آمده است۶۹۳۱ اردیبهشت ۱۲ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،
امروز با تجمع مقابل درب ورودی این واحد تولیدی خواستار دریافت مطالبات « نیشکر هفت تپه»کارخانه 

 .خود شدندبازنشستگی 

نفر از کارگران بازنشسته این واحد  ۹۵۶که حدود : گویند منابع خبری ایلنا در کارخانه نی شکر هفت تپه می

اند مطالبات بازنشستگی  اند؛ هنوز نتوانسته تا هم اکنون بازنشسته شده ۳۵تولیدی که از اسفند ماه سال 
با تجمع مقابل درب ( اردیبهشت ماه ۱۲)ز آنها امروز وزمان اشتغال خود را دریافت کنند به همین دلیل شماری ا

 .ورودی این واحد تولیدی خواستار دریافت مطالبات خود شدند

درصدی بازنشستگی  ۹به گفته یکی از کارگران بازنشسته نی شکر هفت تپه؛ کارگران خواستار پرداخت سهم 
و  ۳۹ال بابت پاداش بهره برداری سالهای خود در مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی هستند و در عین ح

 .را از کارفرما طلبکارند ۳۵

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/490740-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C


نی شکر هفته که  عاین دسته از کارگران بازنشسته مجتم  های این کارگر بازنشسته از قرار معلوم براساس گفته

ری پی گیر پرداخت مطالبات بازنشستگی خود هستند بعد از بی توجه ای کارفرما به اعتراضشان به فرماندا

 .شهرستان شوش مراجعه کرده اند

به گفته وی همزمان با مراجعه شماری از کارگران بازنشسته، مسئوالنی از فرمانداری در جمع معترضین حاضر 
 .اند شده وپس از شنیدن مشکالت بازنشستگان قول پی گیری مطالبات آنان را داده

 

 مکردند تجمع هفته شکر نی مجتمع وبازنشسته شاغل کارگران

 
صبح امروز شماری از کارگران شاغل و   :آمده است۶۹۳۱خرداد  ۹ چهارشنبه به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

بل ساختمان اداری این واحد خواستار دریافت با تجمع مقا« مجتمع نیشکر هفت تپه»بازنشسته بخش صنعت
 .مطالبات مزدی وبازنشستگی خود شدند

شود صبح امروز  به گزارش خبری ایلنا به نقل از منابع خبری در کارخانه نی شکر هفت تپه؛ گفته می

ابل نفر از کارگران شاغل و بازنشسته این واحد تولیدی با اجتماع مق۱۶۶حدود ( سوم خرداد ماه)چهارشنبه

 .ساختمان اداری مجتمع خواستار دریافت مطالبات عقب افتاده خود شده اند

تا هم اکنون بازنشسته  ۳۵نفر از کارگران بازنشسته این واحد که از اسفند ماه سال  ۹۶۶از قرار معلوم حدود 
 .کند  اند مطالبات بازنشستگی خود را دریافت اند؛ هنوز نتوانسته شده

درصدی بازنشستگی خود در مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی  ۹پرداخت سهم این کارگران خواستار 

 .را از کارفرما طلبکارند ۳۵و  ۳۹هستند و در عین حال بابت پاداش بهره برداری سالهای 

در عین حال کارگران شاغل بخش صنعت مجتمع که در اجتماع امروز همکاران بازنشسته خودرا همراهی می 

دست به اعتراض صنفی زده  ۳۵و  ۳۹های  سال  ویندبابت یک ماه مزد معوقه و پاداش وبهربرداریکردند ، می گ
 .اند

از قرار معلوم جدا از کارگران شاغل وبازنشسته کارگران روز مزدی مجتمع نی شکر هفته از اسفند ماه مطالبات 

 .مزدی خودرا دریافت نکرده اند

کارکر در  1000ه و آزادشهر سمنان و بیکار شدن اعتراضات کارگری در مجتمع نیشکر هفت تپ
 سوادکوه

5018.html-http://www.kurdane.com/article 

 

کارگران  در پی اعتراضات رو به رشد کارگری،: آمده است  ۶۹۳۱خرداد ۹چهارشنبه  به گزارش سایت کردانه،
 شاغل وبازنشسته مجتمع نی شکر هفته تجمع کردند 

 ه مجتمع نی شکر هفته تجمع کردندکارگران شاغل وبازنشست

با تجمع مقابل « مجتمع نیشکر هفت تپه»صبح دیروز شماری از کارگران شاغل و بازنشسته بخش صنعت
 .ساختمان اداری این واحد خواستار دریافت مطالبات مزدی وبازنشستگی خود شدند

سوم )شود صبح امروز چهارشنبه ه میبه گزارش ایلنا به نقل از منابع خبری در کارخانه نی شکر هفت تپه؛ گفت

نفر از کارگران شاغل و بازنشسته این واحد تولیدی با اجتماع مقابل ساختمان اداری ۰۲۲حدود ( خرداد ماه
 .مجتمع خواستار دریافت مطالبات عقب افتاده خود شده اند

تا هم اکنون بازنشسته  ۳۹ نفر از کارگران بازنشسته این واحد که از اسفند ماه سال ۹۲۲از قرار معلوم حدود 
 .کند  اند مطالبات بازنشستگی خود را دریافت اند؛ هنوز نتوانسته شده

درصدی بازنشستگی خود در مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی  ۴این کارگران خواستار پرداخت سهم 
 .کارندرا از کارفرما طلب ۳۹و  ۳۴هستند و در عین حال بابت پاداش بهره برداری سالهای 

در عین حال کارگران شاغل بخش صنعت مجتمع که در اجتماع امروز همکاران بازنشسته خودرا همراهی می 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/493330-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF


دست به اعتراض صنفی زده  ۳۹و  ۳۴های  سال  کردند ، می گویندبابت یک ماه مزد معوقه و پاداش وبهربرداری

 .اند

 کارگران بازنشسته مجتمع نی شکر هفت تپه دوباره تجمع کردند امروز اتفاق افتاد؛

منابع خبری ایلنا در مجتمع کشت وصنعت : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۸دوشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

 .امه اعتراضات صنفی کارگران بازنشسته این مجتمع خبر می دهندنی شکر هفت تپه از اد

این   منابع خبری ایلنا در مجتمع کشت وصنعت نی شکر هفت تپه از ادامه اعتراضات صنفی کارگران بازنشسته

ا ت ۳۴از اسفند ماه سال : گویند نفر برآورد شده است، می۹۹۲این کارگران که تعداد آنها تا  .مجتمع خبر می دهند
به .از کارفرمای دریافت کنند  اند مطالبات بازنشستگی خود را اند اما هنوز نتوانسته هم اکنون بازنشسته شده

درصدی بازنشستگی آنان در مشاغل سخت زیان آور به تامین  ۴کارفرما در پرداخت سهم   ادعای این کارگران
 .اوطلبکارند  از  ۳۹و  ۳۴الهای اجتماعی خودداری کرده و در عین حال بابت پاداش بهره برداری س

به گفته آنان تشدید اعتراضات ما کارگران بازنشسته در حالی امروز دوشنبه ادامه پیدا کرده است که پیش از این 
دست به اعتراض صنفی زده بودیم که متاسفانه تا به   چندین مرحله در محوطه کارخانه ومقابل دفتر مدیریت

 .های ما داده نشده است امروز پاسخ روشنی به خواسته

ادامه تجمع کارگران بازنشسته مجتمع :کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 نیشکرهفت تپه

echo.com/118.htm-http://www.chiran 

بر اساس خبر دریافتی صبح امروز   : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  سه برپایه خبر مندرج در سایت چشم انداز؛

درصد سهم کارفرما به  4نفر ازکارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه  200 حدود

 نفر که شرایط بازنشستگی از طریق طرح زیان آور را دارند، تجمع کردند 340تامین اجتماعی برای 

چنین کارگران  به نحوه هم. این اعتراض پس از آن صورت گرفت که پیگیری آنها ازطریق مدیریت شرکت نتیجه نداد

واگذاری شرکت به بخش خصوصی که در پرداخت کردن و انجام دادن تعهداتش ناتوان است، معترض بوده و از 

 . سیاست های دولت در واگذاری شرکت انتقاد کردند

همین موضوع . شرکت نیشکرهفت تپه بزرگترین شرکت و کارفرمای بدهکار به تامین اجتماعی درکشور است
شده که سازمان تامین اجتماعی از تعویض و تمدید دفترچه های درمانی پرسنل این شرکت اجتناب کرده و باعث 

 .کارگران از نظر درمانی با مشکالت زیادی دچار شده اند

 1396خرداد  9 -کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

 هگزارش خبرنگار پیام سندیکا از تجمع در نیشکر هفت تپ

http://sfelezkar.com/?p=2260 

نفر از کارگران بازنشسته  ۰۲۲صبح امروز حدود  : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  به نوشته سایت فلزکار، سه

 ۹٤۲درصدی سهم کارفرما به تامین اجتماعی برای  ٤اسفندماه نیشکرهفت تپه بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه 

 .مشاغل سخت و زیان اور را دارند در مقابل کارخانه تجمع کردندنفر که شرایط بازنشستگی ازطریق طرح 

متاسفانه پیگیری آنها ازطریق مدیریت شرکت نتیجه نداد و کارگران دراعتراض به نحوی واگذاری شرکت به بخش  

خصوصی که در پرداخت کردن و انجام دادن تعهداتش ناتوان است دست به تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری 

 .شوش زدند شهر

از جمله خواسته های کارگران معترض ازسیاستهای دولت درواگذاری شرکت انتقاد کرده و خواستار سلب  
 .مالکیت از بخش خصوصی و مالک فعلی هستند

همین موضوع . شرکت نیشکرهفت تپه بزرگترین شرکت و کارفرمای بدهکار به تامین اجتماعی درکشور است

اجتماعی از تعویض و تمدیدشدن دفترچه های درمانی کارگران این شرکت اجتناب باعث شده که سازمان تامین 
 .کرده و کارگران از نظر درمانی با مشکالت زیادی روبرو باشند

 تجمع بازنشستگان نیشکر هفت تپه

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6160 

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/495043-کارگران-بازنشسته-مجتمع-نی-شکر-هفت-تپه-دوباره-تجمع-کردند#_blank


 

صبح :اتحادیه آزاد کارگران ایران  : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۳شنبه  ؛ سه...به نوشته سایت اتحادیه آزاد

درصد 4نفرازکارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه 200خرداد حدود 8امروزدوشنبه 
 .سهم کارفرما به تامین اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند

یق طرح سخت و زیان آور رادارا نفرمیباشد ، شرایط بازنشستگی ازطر340این کارگران که تعداد کل آنان 

 .درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی، نمیتوانند بازنشسته شوند4حق بیمه   میباشند،اما با عدم پرداخت

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ،کارگران مشمول بازنشستگی ،پس از پیگیری مکرر ازطریق 
راض به سیاستهای دولت درواگذاری شرکت به بخش خصوصی وعدم مدیریت و عدم تغییر شرایطشان، دراعت

 .پرداخت وانجام دادن تعهدات شرکت امروز دست به تجمع زدند

شرکت نیشکرهفت تپه بزرگترین شرکت و کارفرمای بدهکار به تامین اجتماعی درکشور است همین موضوع 
های درمانی پرسنل این شرکت اجتناب باعث شده که سازمان تامین اجتماعی ازتعویض وتمدیدشدن دفترچه 

 .کرده وکارگران ازنظردرمانی به مشکالت زیادی دچارهستند

 
 شد تر گسترده تپه هفت شکر نی مجتمع بازنشسته کارگران اعتراض

 

 
 

منابع خبری ایلنا از گسترده شدن اعتراضات : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۹شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

 .دهند خبر می تپه صنفی کارگران بازنشسته مجتمع کشت وصنعت نی شکر هفت

 ۹۵۶تعداد آنها تا   به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مجتمع کشت وصنعت نی شکر هفت تپه که در اجتماع امروز؛

اند  اند اما هنوز نتوانسته تا هم اکنون بازنشسته شده۳۹از اسفند ماه سال : گویند نفر برآورد شده است؛ می
 .یافت کننداز کارفرمای در  مطالبات بازنشستگی خود را

تپه  های مختلف صنعتی وکشاورزی مجتمع نیشکر هفت به گفته این کارگران که پیش از بازنشستگی در بخش

اند کارفرما توجهی به پرداخت مطالبات  که بازنشسته شده ۳۹اند اما از اسفند ماه سال  مشغول کاربوده

 .کند بازنشستگی آنان نمی

اند،  ظر گروه دیگری از کارگران بازنشسته که در اجتماع امروز حاضر بودهاز قرار معلوم جدا از کارگران مورد ن
 .اند بیش از یکسال است که سنوات بازنشستگی آنان پرداخت نشده است مدعی

اند مطالبات بازنشستگی خود را از  در عین حال گروه دیگری از کارگران بازنشسته این مجتمع که هنوز نتوانسته

 .کنند در این اجتماع چند روزه همکاران خود را همراهی میکارفرما دریافت کنند 

های این گروه از کارگران  از دیگر خواسته ۳۵و  ۳۹برداری و پاداش سالهای  همچنین پرداخت شدن حق بهره

 .تپه است مجتمع نیشکر هفت

 تهدید به اخراج فریدون نیکوفرد و بستن جاده توسط کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/496581-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/496581-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6174 

کارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۹؛ شنبه ...برپایه خبر مندرج در سایت اتحادیه آزاد 

 .بدلیل عدم دست یافتن به  مطالبات خود ،جاده بین المللی اندیمشک اهواز را بستند

کارگربازنشسته نیشکرهفت تپه بدلیل  500آزاد کارگران ایران، صبح امروزحدود  بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه
اما  بدلیل اینکه . تاخیر و بدقولی کارفرما نسبت به  انجام تعهداتش، درمقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع نمودند

م کارگران شد این موضوع  خش 95و  94کارفرما  فقط حاضربه پرداخت بخشی ازمطالبات بازنشستگان سال  

 -را برانگیخت و بدنبال آن این کارگران از شرکت خارج شده و جاده بین المللی اهواز  95بازنشسته اسفندماه 
اندیمشک را بستند و ترافیک سنگینی در این مسیرایجاد شد که بالفاصله  با مداخله نیروهای انتظامی و دعوت 

الزم به ذکر است در تجمع امروز هیچ کدام ازاعضا . بازگشتند کارگران به مذاکره جاده باز شد و آنان به کارخانه
 .هیات مدیره شرکت حاضربه حضور در جمع کارگران معترض نشدند

بنا براین گزارش بدنبال این تجمع اعتراضی،   فریدون نیکوفرد نماینده کارگران و عضو سندیکای کارگران کشت و 

شرکت  هفت تپه بدلیل بروز اعتصابات مکرر و حمایت و  صنعت نیشکر هفت تپه، توسط قائم مقام مدیریت
 .پیگیری های وی در دفاع از حقوق کارگران،  تهدید به اخراج شد

نفر است و این کارگران بدلیل  341تعداد این بازنشستگان که کارفرما از پرداخت مطالبات آنان خودداری میکند 

 .مان تامین اجتماعی ماههاست دربالتکلیفی بسر میبرنددرصدسهم بیمه کارفرما به صندوق ساز 4عدم پرداخت 

تهدید به اخراج فریدون نیکو فرد از سوی قائم مقام مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه در حالی صورت گرفته است 
که  حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارگران شاغل شرکت پرداخت نشده و از طرفی هنوز بیمه ماهیانه این 

به این سو به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نگردیده وهمین موضوع باعث شده است  95دماه کارگران از اسفن

 .از دو ماه پیش  شعبه تامین اجتماعی هفت تپه دفترچه های درمانی پرسنل را تعویض و تمدید نکند

فقط با  الزم به توضیح است این شرکت یک هزارمیلیارد تومانی طی مناقصه ای توسط سازمان خصوصی سازی،
 .میلیارد تومان پول پیش به بخش خصوصی فروخته شده است 6پرداخت 

 1396خرداد ماه      13 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

http://www.kanoonm.com/2706 

اعتصاب کارگران بخش   :آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۹دوشنبه  به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق کارگر؛
به دنبال اعتصاب چند روزگذشته بازنشستگان شرکت که اقدام به . صنعت نیشکرهفت تپه وارد دومین روزشد

 .بستن جاده بین المللی اندیمشک اهواز کردند، پرسنل شاغل نیشکرهفت تپه هم وارد دومین روز تحصن شدند

سیامک نصیری افشار، وارد اجتماع متحصنین شد و با داد  صبح امروز، پانزدهم خرداد قائم مقام مدیریت شرکت،
سپس گفت درب شرکت رامیبندیم وشرکت را . وفریاد اعالم کرد هرکس به سرکارخودبرنگردد، اخراج میشود

دراین لحظه کارگران شدیدا او را هو کرده و از ایشان خواستند شرکت را رها کرده وازاینجا . تعطیل خواهیم کرد
ران که شدیدا عصبانی بودند به اوگفتند که از زمان ورود بخش خصوصی به شرکت، کارگران هیچ گونه کارگ. بروند

کارگران اعالم کردند اگرفورا مطالبات کارگران پرداخت نشود دراعتراض به . دستاوردی به جزفالکت نداشته اند

م به تحصن درب فرمانداری و سیاست غلط دولت در واگذاری شرکت به این بخش ناکارامد مانند گذشته اقدا
 .بستن جاده اندیمشک اهوازخواهند کرد

خود را دریافت نکرده اند و به دلیل پرداخت نشدن بیمه ۳۹و۳۴کارگران حقوق فروردین واردیبهشت و پاداش سال
سهم کارفرما به تامین اجتماعی ازاسفندماه سال گذشته، دفترچه های درمانی پرسنل شرکت تمدید وتجدید 

ازماه اسفند نیزحق بن همه پرسنل نیز برخالف قانون قطع شده وهنوز حقوق بهمن واسفند سال . وندنمیش

 .کارگران روزمزد نیز پرداخت نشده است۳۴ 
کارگران به فضای امنیتی شدیدی که مدیریت شرکت به دلیل ناکارآمدی خود بوجود آورد و هرروزشاهد اخراج 

ض هستند و خواهان برچیدن دوربینهای نصب شده درسطح شرکت تعدادی ازکارگران هستند، شدیدا معتر
 .هستند

 اعتصاب بزرگ کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دومین روز خود را پشت سر گذاشت

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6179 

اده بین المللی بدنبال تجمع و بستن ج : آمده است ۶۹۳۱خرداد  ۶۹دوشنبه  ،...به نوشنه سایت اتحادیه آزاد

اندیمشک توسط کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران شاغل این شرکت نیز در اعتراض  –اهواز 



دست به  95و  94به عدم پرداخت دستمزد ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سالجای و پاداشهای سالهای 

 .تحصن خود را در محوطه شرکت پشت سر گذاشتنداعتصاب زدند و امروز پانزده خرداد ماه دومین روز اعتصاب و 

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این اعتصاب صبح امروز قائم مقام شرکت سیامک 

نصیری افشار با حضو در میان کارگران اعتصابی با تحکم و فریاد اعالم کرد هر کس به سر کار خود برنگردد اخراج 
 .ر ادامه افزود در صورت ادامه اعتصاب  درب شرکت را می بندیم و تعطیلش میکنیممیشود و د

بدنبال این سخنان از سوی قائم مقام شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران بطور یکپارچه ای اقدام به هو کردن او 

ا رها کنید و از نمودند و در حالی که بشدت از اظهارات وی خشمگین بودند یکصدا فریاد بر آوردند شما شرکت ر
 .اینجا بروید، شما از زمانی که شرکت را بدست گرفته اید چیزی جز فالکت برای ما و شرکت نداشته اید

بنا بر این گزارش، در ادامه این کشمکش ما بین کارگران اعتصابی و قائم مقام شرکت، آنان اعالم کردند چنانچه 

اض به وضعیت خود و سیاست غلط دولت در واگذاری شرکت به به فوریت مطالبات معوق ما پرداخت نگردد در اعتر
اندیمشک خواهیم  –بخش خصوصی، اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری شوش و بستن جاده بین المللی اهواز 

 .کرد

در حال حاضر کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه عالوه بر عدم پرداخت دستمزد ماههای فروردین و اردیبهشت 
، بیمه های کارگران را نیز به حساب صندوق سازمان تامین 95و  94و عدم پرداخت پاداش سالهای ماه سالجاری 

اجتماعی واریز نکرده و همین امر باعث شده است تا شعبه این سازمان در هفت تپه از تمدید دفترچه های 

اسفند ماه سال گذشته همچنین کارفرما بن ماهیانه کلیه پرسنل شرکت را از . درمانی کارگران خودداری کند
کارگران روز مزد را نیز پرداخت ننموده و علیرغم تحمیل  94قطع کرده و دستمزد ماههای بهمن و اسفند ماه سال 

چنین وضعیت فالکتباری بر کارگران، با هدف ایجاد رعب در میان آنان اقدام به ایجاد فضای شدید امنیتی در 
 .است کارخانه و نصب دوربین در سطح شرکت کرده

بنا بر اخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال مقاومت کارگران اعتصابی در مقابل تهدیدات 

قائم مقام شرکت، به آنان اعالم شد تا یکشنبه آینده بخشی از مطالباتشان پرداخت خواهد گردید اما کارگران 
پرداخت فوری همه مطالبات معوقه خود و پایان دادن به فضای  اعتصابی زیر بار این وعده نرفتند و با تاکید بر

امنیتی در شرکت، اعالم کردند همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد و در صورت عدم تحقق مطالباتشان، 

 .اعتراضات خود را با شرکت خانواده هایشان تشدید خواهند کرد

 1396خرداد ماه 15 –اتحادیه آزاد کارگران ایرن 

 تپه وارد سومین روز شد؛ عتراض صنفی کارگران هفتها

 تپه، اعتراض کارگران را تشدید کرد فرمای هفترکا بدحسابی

 

های  در پی طوالنی شدن بدحسابی: آمده است۶۹۳۱خرداد  ۶۱به به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، سه شن

صبح امروز جمعی از کارگران شاغل و بازنشسته این مجتمع برای « هفت تپه»کارفرمای مجتمع نی شکر 
 .ای خود بشوند سومین روز متوالی مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند تا پیگیر معوقات مزدی و بیمه

مجتمع   بیش از هزارکارگر شاغل وبازنشسته( شانزدهم خرداد ماه/ شنبه سه)یلنا، صبح امروزبه گزارش خبرنگار ا

  نی شکر هفت تپه ، برای چندمین بار در ماه جاری در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزد و حق بیمه در یک

 .ماه گذشته مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع کردند

کم طی یکسال گذشته کارفرمای بخش خصوص مجتمع نی شکر هفت تپه به بهانه  گویند دست این کارگران می

شرایط بد اقتصادی، حقوق و بیمه آنان را با تاخیر پرداخت کرده است و به همین دلیل آنها مرتبا در این واحد 
 .زنند صنعتی دست به اعتراض صنفی می

http://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/497248-بدحسابی-کافرمای-هفت-تپه-اعتراض-کارگران-را-تشدید-کرد#_blank


در تجمع : گسترده تر شده است؛ افزودند( خرداد ماه ۶۹)  اجتماع صنفی آنها از روز شنبه  ها با یادآوری اینکه آن

های کارگران در نهایت منجر به برخورد شماری از کارگران معترض  امروز که با همراهی شماری از اعضای خانواده

 .با عوامل کارفرما و انتظامات شد

ل وبازنشسته مجتمع نی شاغ  شنبه ویکشنبه کارگران  براساس گزارش یکی از کارگران، در اجتماع روز های
شکر هفت تپه با تجمع در محدوده اطراف محور اندیمشک به اهواز، به نوعی مشکالت خود را به مسئوالن اعالم 

 .کردند

اند اما هنوز  نفربازنشسته شده ۹۹۲حدود   تا هم اکنون۳۴بر اساس گزارش این کارگر ، از اسفند ماه سال 

 .از کارفرمای دریافت کنند  را اند مطالبات بازنشستگی خود نتوانسته

اند مطالبات  به گفته وی ،در عین حال گروه دیگری از کارگران بازنشسته این مجتمع که هنوز نتوانسته

 .بازنشستگی خود را از کارفرما دریافت کنند در این اجتماع چند روزه شرکت دارند

های این گروه از کارگران  دیگر خواسته از ۳۹و  ۳۴برداری و پاداش سالهای  همچنین پرداخت شدن حق بهره

 .تپه است مجتمع نیشکر هفت

جدا از کارگران بازنشسته کارگران شاغلی : این کارگر معترض در خاتمه درباره معوقات مزدی کارگران شاغل گفت
همچنین حق .اند دستمزد فروردین واردیبهشت ماه را از کارفرما طلبکارند اند، مدعی که در اجتماع امروز حاضر بوده

 .به تامین اجتماعی پرداخت نشده ودفترچه های آنها فاقد اعتبار شده است ۳۹بیمه آنها از اسفند ماه سال 

 توهین ناموسی نیروی انتظامی به کارگران/ ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه 

http://www.kanoonm.com/2710 

صبح امروزبیش : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۶۱به سه شنبه گزارش سایت کانون مدافعان حقوق کارگر؛ 

نفرازکارگران شاغل ، بازنشسته و کارگران نی بر، همراه با همسر و فرزندانشان در سومین روز پیاپی به ۶۲۲۲از
 .دلیل مطالبات معوق صنفی خود در محوطه صنعتی نیشکرهفت تپه دست به اعتصاب زدند

فراد نیروی انتظامی مثل همیشه درسطح شرکت حضورفعال هنگامی که خانواده پرسنل وارد شرکت شدند، ا

متاسفانه یکی از پرسنل کادر رسمی نیروی انتظامی برای کل کارگران حاضردرتحصن ودرجلوی چشم . داشتند
همسرانشان از فحش ناموسی رکیک استفاده کرد که باعث خشم شدید کارگران و درگیری فیزیکی کارگران با 

فرد بالفاصله به داخل ماشین رفته و دست به اسلحه برد واقدام شلیک هوایی نمود که این . فرد مورد نظر شد
 .توسط پرسنل کنترل شد

متاسفانه از بدو واگذاری شرکت به بخش خصوصی فضای شرکت بیشتر به پادگان شبیه شده است و همواره 

کترین حرکت اعتراضی کارگران تعدادی از نیروی انتظامی به صورت ثابت درسطح شرکت حضور دارند که با کوچ

برای دست یابی به حقوق قانونی شان وارد عمل میشوند و خودسرانه بدون هیچ گونه مجوزی و برای ایجاد 
حتی درشرایط عادی هم این نیروهای انتظامی به عنوان . رعب و وحشت تعدادی ازکارگران را بازداشت میکنند 

 .اسکورت مدیریت شرکت عمل میکنند

ت تپه، یک واحد تولیدی است لذا کارگران ازمسئولین امنیتی و قضایی میخواهند برای حل این موضوع نیشکر هف
 .اهتمام ویژه کنند

، وضعیت اشتغال و معوقات (به رغم مصوبه مجلس)کارگران نی برای نامشخص بودن وضعیت بازنشستگی خود 

مایی تامین اجتماعی ومشخص شدن درصد سهم کارفر۴مزدی، همچنین کارگران بازنشسته برای پرداخت 
، جیره ماه رمضان، ۳۹و۳۴ماه حقوق معوقه، پاداش سال۰تکلیف سنوات شغلی شان وکارگران رسمی برای 

ماهه دفترچه های درمانی وبرطرف شدن فضای امنیتی وپادگانی دست به اعتصاب زده ۹تمدیدوتعویض نشدن 

که شرکت به دلیل ناکارامدی بخش خصوصی دراداره یکی از مهمترین خواسته های کارگران این است . اند
 .شرکت، به بخش دولتی برگردانده شود

علیرغم تیراندازی هوایی، کارگران نیشکر هفت تپه مصممانه سومین روز  اعتصاب و تحصن خود را 

 پشت سر گذاشتند

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6180 



در سومین روز اعتصاب بزرگ کارگران : آمده است۶۹۳۱خرداد  ۶۱ه شنبه س؛ ...به نوشته سایت اتحادیه آزاد 

صبح امروز بیش از هزار کارگر شاغل و بازنشسته و نی بر این شرکت  8شرکت نیشکر هفته تپه، از ساعت 

 .همراه با خانواده هایشان دست به تحصن در محل شرکت زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند

رشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این تحصن و تجمع اعتراضی  از سوی کارگران، یکی بنا بر گزا
از مامورین انتظامی مستقر در شرکت با حضور در محل، اقدام به ناسزاگوئی به کارگران کرد که این امر خشم 

مورد ناسزاگوئی رکیک این مامور قرار  آنان را بشدت برانگیخت و کارگران متحصن که در حضور خانواده هایشان
گرفته بودند وی را مورد هجوم قرار دادند که در این حین مامور مربوطه با حرکت به سمت ماشین خود و برداشتن 

سالح اقدام به تیراندازی هوائی کرد اما کارگران با حرکتی بموقع مانع ادامه تیراندازی و وقوع جنایت از سوی این 
 .مامور شدند

ظهر  همراه با خانواده هایشان به  12نا بر این گزارش، پس از کنترل این مامور توسط کارگران، آنان تا ساعت ب

تجمع و تحصن خود در محل شرکت ادامه دادند و با عدم پذیرش وعده و وعیدهای کارفرما اعالم کردند همچنان به 

 .هند داداعتصاب و اعتراض خود تا دست یابی به مطالباتشان ادامه خوا

استقرار ثابت نیروهای انتظامی در محل کارخانه نیشکر هفت تپه، بدنبال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی 

. صورت گرفته است و مالکین جدید از زمان بدست گرفتن این شرکت، عمال آنرا به پادگانی تبدیل کرده اند

مالکین کارخانه اقدام به قدرت نمائی در شرکت  بطوریکه این نیروها در شرایط عادی نیز با گشت زنی و اسکورت
میکنند و هر بار که کارگران بدلیل عدم پرداخت مزد و یا تضییع سایر حقوق بر حق شان، دست به اعتراضی هر 

چند کوچک میزنند این نیروها بطور خودسرانه و بدون مجوز اقدام به دستگیری کارگران و حبس آنها در محل 
 .شرکت میکنند

ار ثابت نیروهای انتظامی در محل شرکت نیشکر هفت تپه و تامین هزینه های آن از سوی کارفرما در استقر

حالی صورت گرفته است که هم اکنون کارفرما با قلدری و با تکیه به ایجاد رعب وحشت از طریق این نیروها در 
داخت نکرده، از پرداخت حق بیمه کارخانه، دستمزد ماههای فروردین و اردیبهشت سالجاری کارگران شاغل را پر

و بن کارگری پرسنل و مطالبات کارگران بازنشسته   95و  94آنان سرباز میزند و حاضر به پرداخت پاداش سالهای 

 .نیست

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن استقرار ثابت نیروهای انتظامی در شرکت نیشکر هفت تپه، اقدام به 
یکی از این مامورین در تجمع امروز کارگران این شرکت را زنگ خطر بزرگی نسبت به احتمال تیراندازی از سوی 

وقوع جنایت بر علیه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ارزیابی میکند و با هشدار به  هر گونه برخورد خشونت آمیز 
رکت نیشکر هفت تپه و با اعتراضات برحق این کارگران، خواهان برچیده شدن فوری نیروهای انتظامی از ش

 .پرداخت بی درنگ مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته این شرکت می باشد

بدیهی است مسئولیت وقوع هر گونه پیشامد ناگواری در نتیجه استقرار ثابت نیروهای انتظامی در محل شرکت 
بر روی این مسئله در  نیشکر هفت تپه، بر عهده باالترین مقامات اجرائی کشور است که با بستن چشمان خود

یک شرکت تولیدی، شرایطی را پدید آورده اند تا کارفرما با اتکا به این نیروی نظامی و جوالن دهی آنان در محل 

شرکت، بدیهی ترین و ابتدائی ترین حقوق کارگران را با قلدری و گردن کلفتی پایمال و بدینوسیله زمینه های 
 .کت را فراهم نمایدوقوع جنایت بر علیه کارگران این شر

 1396خرداد ماه  16 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 اولتیماتم کارگران نیشکر هفت تپه به کارفرما

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6189 

روز اعتصاب بزرگ  4پس از  :آمده است ۲۹۳۱ خرداد ۱۲یکشنبه، ...اتحادیه آزاد  به نوشته مندرج دز سایت
شرکت نیشکر هفته تپه، که با مشارکت بیش از هزار کارگر شاغل و بازنشسته و نی بر این شرکت و با کارگران 

همراهی خانواده هایشان در محل شرکت صورت گرفت، پس از مذاکره و توافق با رئیس امور اداری  ، در روز 

 .خردادماه پایان یافت 17چهارشنبه 

اندیمشک توسط  –گران ایران ،بدنبال تجمع و بستن بزرگراه اهواز طبق گزارشات ارسالی به اتحادیه آزاد کار
درصد سهم کارفرما  4خردادماه دراعتراض به عدم پرداخت  14کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه در روز 

به سازمان تامین اجتماعی ، وسپس پیوستن کارگران شاغل این شرکت به آنان در فردای آن روز، در اعتراض به 
، این کارگران  95و  94دم پرداخت دستمزد ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری و پاداشهای سالهای ع

 .متحدانه اعتصاب و تحصن خود را در محوطه شرکت آغازکردند

پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ، با استقرار ثابت نیروهای انتظامی در محل شرکت نیشکر هفت 
نه های آن از سوی کارفرما ، مالکین جدیدعمال آنرا به پادگانی تبدیل کرده و درجریان این اعتصاب تپه و تامین هزی

 .مامورین انتظامی مستقر در شرکت با حضور در محل، سعی در مقابله با کارگران کردند



ور اداری با حضوردر اما مداخله و مقابله نیروی انتظامی با مقاومت و ایستادگی کارگران راه بجائی نبرد و رئیس ام

درصد  4خرداد سهم  25خردادماه حقوق فروردین ماه را پرداخت و تا قبل از روز  20تجمع قول میدهد که تا شنبه 

 .کارفرما به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نماید

 .یان دادندخرداد پا 17کارگران شاغل و بازنشسته با این توافق ، به تجمع و اعتصاب خود در روز چهارشنبه 

بازنشسته  340نفراز100خرداد حدود 20طبق این گزارش ،اما بدنبال خلف وعده کارفرما در صبح روز شنبه

شرکت نیشکر هفت تپه مجددا به مدیریت شرکت مراجعه وشدیدا نسبت به تاخیر درپرداخت سهم   95اسفندماه 

های رئیس اموراداری شرکت واعالم اینکه ظرف درصدکارفرما به سازمان تامین اجتماعی انتقاد کردند که باصحبت4
 .چندروزآینده مبلغ مذکور پرداخت خواهدشد بصورت مشروط به اعتراض خودپایان دادند

اما بازنشستگان این شرکت . طی این گزارش، این اعتراض باعث پرداخت حقوق فروردین ماه کارگران گردید 

درصد سهم کارفرما به سازمان  4صاحبان شرکت در پرداخت اولتیماتوم دادند که چنانچه  طبق توافق،  وعده 
خرداد محقق نشود ومشکالت مرتبط با بازنشستگی و تمدید دفترچه های درمان  25تامین اجتماعی تا پایان روز 

 .به تجمع و اعتراض خود ادامه خواهند داد " آنان مرتفع نگردد، مجددا

میلیارد تومان به بخش خصوصی  6نت و رابطه  تنها بمبلغ الزم به ذکر است درحالیکه این شرکت که با را
آن مبلغ  شاید بتواند محرومیت و .  میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است 200واگذارشده، مبلغ 

  .مشکالت چند روستا و شهر و مظلومیت چند معدن را کم کند

 اعتصاب کارگران کاغذ پارس هفت تپه در محوطه شرکت

ttp://www.kanoonm.com/2726h 

 ۱۹سه شنبه )صبح امروز  :آمده است  ۳۱خرداد۱۹به نوشه سایت کانون مدافعان حقوق کارگر، سه شنبه 
کارگراین شرکت به دلیل پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت در زمان مقرر، برداشته شدن فضای ۹۶۶حدود( خرداد

رداد از ماهیانه به یک ساله با توجه به مستمربودن شغل خود، امنیتی و فراهم آوردن امنیت شغلی، تغییر نوع قرا
برگزار شدن انتخابات کارگری توسط کارفرما، اجراکردن طرح مشاغل بندی که سالهاست بازنگری نشده، دست 

 .به اعتصاب زدند و خواهان توجه مدیران این شرکت به خواسته های برحق خودشدند

در جمع کارگران حاضرشد و قول داد که خواسته های آنها را بررسی و  ساعت تحصن، نماینده کارفرما۹پس از

 .ظرف یک هفته نتیجه را به آنها اعالم کند

 .کارگران هم به صورت مشروط به اعتصاب خود پایان دادند

این اعتصاب در حالی صورت گرفت که مالک شرکت، سهام کارخانه کاغذ پارس را جهت واگذاری در بورس 

 .گذاشته است

 تحصن سیصد کارگر بازنشسته نیشکر هفته تپه در اعتراض به خلف وعده کارفرما

k.com/1396/03-http://etehad 

صبح امروز سیصد کارگر   :آمده است  ۳۱خرداد۱۹،سه شنبه  ...برپایه خبر مندرج در سایت اتحادیه آزاد 
رداخت چهار درصد سهم کارفرما به بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به خلف وعده کارفرما برای پ

 .صندوق سازمان تامین اجتماعی دست به تحصن در حسابداری شرکت زدند

خرداد ماه  02خرداد ماه و بدنبال آن در اعتراض روز 71این تحص در پی آن صورت میگیرد که کارفرما در اعتراض روز 
زمان تامین اجتماعی را داده بود اما علیرغم این کارگران، وعده پرداخت چهار درصد سهم کارفرما به صندوق سا

 .این وعده ها تاکنون هیچ اقدام عملی جهت انجام اینکار از سوی کارفرما صورت نگرفته است

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این تحصن در محل حسابداری شرکت و اعتراض 

سوی کارفرما که منجر به درگیری لفظی بین آنان و مدیر مالی شرکت شد شدید کارگران به سر دواندنشان از 
وی به حالت اغما فرو رفت و پس از بهبودی حالش از آنجا که مدیریت شرکت در کارخانه حضور نداشت نامبرده 

جهت چهار درصد سهم کارفرما ( خرداد 02)طی برگزاری جلسه ای با نماینده های کارگران اعالم کرد تا پس فردا
 .تکمیل سیکل بازنشستگی کارگران به حساب صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد

بنا بر این گزارش نماینده های کارگران در این جلسه، خواهان پیش پرداخت ده میلیون تومان از سنوات خود شدند 

تیجه ای پایان گرفت و که مورد موافقت حسابداری شرکت قرار نگرفت و به همین دلیل جلسه بدون هیچ ن
کارگران بازنشسته با پایان دادن به تحصن خود اعالم کردند فردا نیز دست به تحصن در محل شرکت خواهند زد و 

 .اعتراضات خود را تا رسیدن به خواستهایشان ادامه خواهند داد



 

 اعتصاب پانصد کارگر روزمزد در شرکت نیشکر هفته تپه

ge=news&nid=6205http://www.etehadeh.com/?pa 

صبح امروز پانصد نفر از کارگران  :آمده است  ۳۱خرداد  ۱۵، پنجشنبه ...به نوشته مندرج در سایت اتحادیه آزاد
روزمزد شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست از کار کشیده و اقدام به 

 .تجمع در محل کارخانه کردند

ده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی این اعتصاب و تجمع، مدیر کارخانه با حضور جمع بنا بر گزارشهای رسی

کارگران اعالم کرد طی تماسی که با رئیس هیات مدیره کارخانه داشته، مقرر شده است حداکثر تا روز یکشنبه 
 .هفته آینده دستمزد فروردین ماه کارگران پرداخت شود

، هشت ماه 49، حقوق بهمن و اسفند ماه سال  49ت تپه مزایای آذر و دی ماه سال کارگران روز مرد نیشکر هف

 .و حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری را از کارفرما طلب دارند 42بن سال 

بنا به گفته کارگران نیشکر هفت تپه، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و استقرار هیات مدیره جدید 
، کارگران این کارخانه فقط با تجمع و اعتصاب موفق به دریافت یک یا دوماه از دستمزدهای معوقه 7942ال از س

خود شده اند و هیچگاه کارفرما بدون اعتراض کارگران و به میل خود اقدام به پرداخت دستمزدهای آنان نکرده 
بطور مداوم وجود دارد که کارفرمای این کشمکش دائمی کارگران با کارفرما بر سر دریافت مزد در حالی . است

 .شرکت در روزهای بارانی که بناچار کار تعطیل میشود مزدی به کارگران روز مزد پرداخت نمیکند

بنا بر آخرین گزارش رسیده به اتحادیه آزاد کارگران، اعتصاب امروز کارگران روزمزد شرکت نیشکر هفت تپه ساعت 
برای پرداخت مزد فروردین ماه در اوایل هفته آینده خاتمه یافت و کارگران اعالم ظهر و با وعده مدیر کارخانه  70

   .کردند در صورت خلف وعده از سوی کارفرما بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد

 طرح مسایل کارگران هفت تپه در یک صدو ششمین اجالس ای ال او
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گزارش جیمز ریتچی، دستیار : آمده است   ۳۱خرداد۱۲ن مدافعان حقوق کارگر؛ شنبه  برپایه نوشته سایت کانو
آی )دبیر کل  فدراسیون کارگران بخش مواد غذایی، کشاورزی، هتل، رستوران، خدمات و تنباکو در سرتاسر جهان 

 *ژنو -مین کنفرانس بین المللی کار ۲۶۱در جلسه عمومی نشست ( یو اف

 ۱۶۲۲ژوئن  ۲۹

من در اینجا می . مین کنفرانس بین المللی کار ۲۶۱نفرانس، مدیر کل و نمایندگان حاضر در جلسه رئیس ک
 .ایستم تا گزارش خود را به مدیر کل کنفرانس بدهم

در نطق افتتاح اش اعالم کرد، که اشاره اش به شغل شایسته برای ( دبیرکل سازمان جهانی کار)آقای رایدر 

در رابطه با عدالت اجتماعی در  ۱۶۶۲که در اعالمیه سال  (Decent Work Agenda ) صورت جلسه کنفرانس بود
ما نیز با نظرات او . جهانی عادالنه می خواهیم است، که شعار این سالها برای اصول بنیادین حقوق کار است

ه هویت هیچ اصل دیگری، که به طور مستقیم نشانه بگیرد قلب تعهد سازمان جهانی کار ک“موافق هستیم که 

 ”.اش را نشان ما دهد یا در عرصه دیگری نمایان کند وجود ندارد

مدیر کل، تمامی کشورهای عضو را برای پویایی دوباره تعهدات سیاسی و اقدام عملی برای پایان دادن به سوء 
 .استفاده هایی که هیچ جایی در جهان کاری ندارد فراخوانده است

مال شده کارگرانی که مکررا توسط کارفرما تکرار می شود یعنی نقض من می خواهم به نقض سیستماتیک، پای

 .حقوق اولیه سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه در ایران صحبت کنم

این وضعیت در طی دو سال . در ده سال گذشته، کارگران هفت تپه دستمزد خود را مرتب دریافت نکرده اند
نه تنها موارد مربوط به . وخامت گذاشته شده است گذشته پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی رو به

مشکالت کارگران رفع نمی شود بلکه دستمزدها نیز به موقع پرداخت نمی شود، گاهی اوقات ماهها کارگران 
دستمزد معوقه طلبکار هستند و کارگران در اوج ناامیدی در کوچه و خیابانها و در مقابل دفتر فرمانداری اعتراض 

سازمان بین المللی کار را ( در حفاظت از دستمزد) ۳۵ز دولت ایران می خواهیم که فورا کنوانسیون ما ا. می کنند
 .اجرا کند

کارگر که در حال حاضر شاغل هستند و بازنشسته های کارخانه های نیشکر هفت تپه این ماه با  ۲۶۶۶بیش از 

پرداخت نشده اشان چند ماه دست به  پشتیبانی همسران و فرزندان شان، برای گرفتن دستمزد ها و مزایای



شرکت هفت تپه در پاسخ به اعتراض کارگران آنها را تهدید به اخراج می کند که یا کارگران باید . اعتصاب زده اند

 .به سر کار خود برگردند و یا اینکه مدیریت هفت تپه را تعطیل می کند و شرکت را می بندند

ی عقب افتاده اشان و سایر مسائل مربوط به مزایایشان با تظاهرات و کارگران هفت تپه برای گرفتن دستمزدها

این کارگران پیش از این در مقابل دفتر فرماندار در . اعتصاب متعدد طی سال های گذشته درگیر هستند
شهرستان شوش جمع شده بودند و تهدید کرده اند که دوباره تجمع خواهند کرد، مدیریت می باید دستنزد آنها را 

 .رداخت کند آنچه را که به کارگران بدهکار است را بپردازدپ

نفر از کارگران این شرکت اعتصاب کردند و خواستار پرداخت حقوق شان، که  ۵۶۶، بیش از ۱۶۲۱در اکتبر سال 
. نفر ازکارگران حداقل دو ماه حقوق عقب افتاده دارند ۲۲۶۶گزارش شده که . سه ماه به تعویق افتاده بود شدند

 .نفر دیگر از کارگران این شرکت حداقل چهارماه حقوق پرداخت نشده طلب دارند ۲۶۶

با توجه به شرایط این کارگران، کارخانه از یک مجتمع صنعتی به یک فضای امنیتی تبدیل شده است و دلیل حضور 
. را نشان می دهدثابت و تهدید آمیز پلیس، که تیم مدیریت را در همه زمانها اسکورت می کند فضای این شرایط 

دوربین های دیجیتال در همه جا در محل کار نصب شده است و ماموران امنیتی از این دوربین ها برای کنترل هر 
 .حرکت کارگران استفاده می کنند

. اخراج روزانه کارگران عادی شده و اعتراض بخشی از کارگران با دستگیری و بازداشت غیر قانونی مواجه است

یم واز شما می خواهیم که از دولت ایران بخواهید که از این عمل کارفرما جلوگیری کند و دولت دست ما اصرار دار

 .از آزار و اذیت کارگران بردارد

 ۵۶دمای هوا در زمان کار پر زحمت کارگران بیش از . فرآیندهای بهداشت و ایمنی در محل کار اجرا نشده است

آنها مانند کارگران موقت . دائم که یک سیستم طبقه بندی شغلی ندارندکارگران قرارداد . درجه سانتیگراد است

ما از . کار می کنند و حداقل دستمزد آنها یک چهارم آنچه که دستمزد واقعی باید باشد پرداخت می شود
 ۲۹۲ایران کنوانسیون . نمایندگان ایران می خواهیم تا کارگران با امنیت شغلی و قرارداد دائمی داشته باشند

 .حداقل دستمزد ثابت را برای ارائه عدالت دستمزد به کارگران تصویب کرده است

این یک استراتژی . اعضای هیئت اجرایی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه قراردادهای موقت کاری دارند
که  اعضای کمیته اجرایی سندیکا را مجبور می کنند. حساب شده برای سرکوب آزادی تشکل و آزادی بیان است

 .به ارسال و ثبت و امضای تعهد نامه خود که هیچ اقدام علیه کارفرما و شرکت نمی کنند

ما از دولت ایران می خواهیم سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را به عنوان نماینده انحصاری کارگران هفت تپه 
سیون های سازمان بین المللی کار به رسمیت بشناسد و به آنها اجازه اقدام به تمام فعالیت های مطابق با کنوان

 .اعضای سندیکا هیچ امنیت شغلی و مطلقا هیچ حقوق بشری در ایران را ندارند. در محل کار خود نمایند

مسئول جلسه، من در این کنفرانس نیز مایلم کمی از زمان خودم را به منظور بیان مختصری از نقض وحشیانه 
رح کنم، زیرا که هنگامی که کارگران الجزایر به دنبال حق خود برای حقوق بشر کارگری توسط دولت الجزایر مط

، سندیکای عمومی کارگران الجزایر یا ۱۶۶۲از سال . پیوستن و تشکیل اتحادیه های مستقل است را بیان کنم

، پنج اتحادیه ۱۶۲۱در سال . شکایتی را به سازمان جهانی کار تسلیم کرده است( ۲( )اس ان ا پی ا پی )
دولت وضعیت حقوقی . فعالیت می کنند که هنوز این ارتباط ادامه دارد( اس ان ا پی ا پی )قل کارگری با مست

را لغو کرده است، با وجود این واقعیت مقامات الجزایری جرأت کردند دیروز مخالفتشان را  SNATEG اتحادیه انرژی
ز با اخراج، زندان و تهدید به اقدام قانونی تعقیب در سازمان جهانی کار اعالم کنند، زیرا فعالیت های مسالمت آمی

 .روبرو می شود

اتحادیه های الجزایر گزارش می دهند که سرکوب فعاالن اتحادیه های کارگری به دنبال هر کنفرانس سازمان 

 .جهانی کار همراه است که با افزایش فشار بر اتحادیه های کارگری مستقل تشدید می شود

اید به طور موثر پیگیر مذاکرات و تصمیمات خود برای اطمینان از احترام دولت الجزایر به سازمان جهانی کار ب

 .تعهدات خود به کارگران برای اجازه استفاده از حقوق بنیادین کار باشد

 .تحویل کنترل کننده جلسه هم داده شده است

unions-trade-independent-crackdown-https://www.hrw.org/news/2013/10/06/algeria*  

Address to the plenary of the 106th session of the International Labour Congress 

۲٫ the Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration Publique (SNAPAP) 

فعالترین تشکل مستقل ملی کشور الجزیره است که ( اس ان ا پی ا پی ) سندیکای عمومی کارگران الجزایر 
این تشکل فرا اقتصادی است و کلیه کارگران در بخش های متفاوت اقتصادی . تشکیل شده است ۲۳۳۶سال 

https://www.hrw.org/news/2013/10/06/algeria-crackdown-independent-trade-unions


کنفدراسیون بخش عمومی جهانی، آموزش بین  عضو آن هستند و عضو اکثر کنفدراسیون های کارگران مانند

این تشکل حتی جوانان و کارگران بیکار، کارگران موقت، حاشیه نشینان . الملل، آی یو اف و آی تی یو سی است

 .بسیاری از فعالین این تشکل در زندان هستند. را نیز عضوگیری می کند

 درجه ۰۵ گرمای در تپه هفت شکر نی مجتمع کارگران تجمع

 

صبح امروز شماری از کارگران شاغل و : آمده است   ۳۱خرداد۱۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا یکشنبه  
تمان اداری این واحد خواستار دریافت با تجمع مقابل ساخ« مجتمع نیشکر هفت تپه»بازنشسته بخش صنعت

 .مطالبات مزدی وبازنشستگی خود شدند

نفر از همکارانشان شاغل و  ۲۶۶حدود :تپه در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت
خواستار دریافت  با اجتماع مقابل ساختمان اداری این مجتمع  خرداد ماه ۱۲/بازنشسته آنها صبح امروز، یکشنبه

نفر از کارگران بازنشسته این واحد که از اسفند ماه  ۹۶۶از قرار معلوم حدود  .مطالبات عقب افتاده خود شدند
 .کند  اند مطالبات بازنشستگی خود را دریافت اند؛ هنوز نتوانسته تا هم اکنون بازنشسته شده ۳۵سال 

گی خود در مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی درصدی بازنشست ۹این کارگران خواستار پرداخت سهم 
 .را از کارفرما طلبکارند ۳۵و  ۳۹هستند و در عین حال بابت پاداش بهره برداری سالهای 

: در عین حال شماری از کارگران رسمی وروز مزدی شاغل بخش صنعت مجتمع که در اجتماع حضور دارند

  و دوماه مزد معوقه سال جاری به همراه پاداش وبهربرداری ۳۹گویند که بابت دستمزد بهمن واسفند سال  می

به گفته این کارگران در شرایطی امروز دست به تجمع زده  .دست به اعتراض صنفی زده اند ۳۵و  ۳۹های  سال
نه کارفرما ونه   درجه رسید ه است؛ ولی با این وجود ۵۶به باالی   که دمای هوای شهرستان هفت تپه  ایم

 .شرایط کارمان را درک نکرده وپی گیری مشکالتمان نیستند  والن شهرستانسایر مسئ

در چهار ماه گذشته به تامین اجتماعی   کارگران رسمی وشاغل  ، حق بیمه  از قرار معلوم جدا از مطالبات مزدی

 .پرداخت نشده ودفترچه های درمانی انها از مدتها قبل فاقد اعتبار است

 تپه در پی خلف وعده کارفرما، اعتصاب و تجمع خود را از سر گرفتند کارگران شرکت نیشکر هفت

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6209 

 

در پی خلف وعده کارفرمای نیشکر هفت تپه : آمده است   ۳۱خرداد۱۲؛ یکشنبه  ...به نوشته سایت اتحادیه آزاد 

ندمین بار در طول هفته های گذشته، صبح امروز نیز دست در پرداخت مطالبات کارگران این شرکت، آنان برای چ
 .از کار کشیده و اقدام به تحصن در محوطه شرکت کردند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم اینکه پس از وعده های مکرر از سوی کارفرما، 

شود با این حال مسئولین کارخانه دیروز طی جلسه ای با امروز قرار بود یکماه از مطالبات معوقه کارگران پرداخت 
تعدادی از آنان در محل مدیریت شرکت اعالم کردند اول ماه آینده اقدام به پرداخت بخشی از مطالبات شان 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/501670-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87


خواهند کرد که این امر مورد پذیرش کارگران قرار نگرفت و صبح امروز آنان در اعتراض به خلف وعده های مکرر از 

 .رفرما دست به اعتصاب و تجمع زدندسوی کا

بنا بر این گزارش،در پی این اعتصاب و تجمع که عالوه بر کارگران روزمزدی، کارگران رسمی و بخشی از 

بازنشستگان نیز در آن شرکت داشتند مدیر کارخانه بدون توجه به وعده ای که به کارگران جهت پرداخت یکماه از 
ود امروز این وعده عملی شود از آنان خواست تا به اعتصاب خود پایان دهند که این معوقاتشان داده بودند و قرار ب

 .امر اعتراض شدید کارگران را برانگیخت

از اول سالجاری  و در حالی که آخرین روزهای خرداد ماه سپری میشود کارگران رسمی و روزمرد نیشکر هفت 
دفترچه های  درمانی شان نیز به دلیل عدم پرداخت بیمه  تپه هنوز دستمزدی دریافت نکرده اند و عالوه بر آن،

کارگران به صندوق سازمان تامین اجتماعی  تمدید نمیشود و مجموعه این وضعیت، شرایط به غایت مشقت بار و 
 .غیر قابل تحملی را برای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و خانواده های آنان رقم زده است

یرغم وعده های مکرر برای پرداخت مطالبات معوق کارگران شاغل و بازنشسته و با  کارفرمای نیشکر هفت تپه عل

تحمیل فضای امنیتی بر محیط کارخانه از طریق دوربین گذاری و استقرار دائمی نیروهای انتظامی در آن با قلدری 
و علیرغم اینکه در و بی تفاوتی کامل نسبت به پرداخت دستمزد کارگران و سایر مزایای آنان خودداری میکند 

خرداد کارگران وعده پرداخت فقط یکماه از مطالبات معوق آنان را داده بود امروز از پرداخت  02اعتصاب و تجمع روز 

این مبلغ ناچیز نیز خودداری کرد و به بی تفاوتی های خود در برابر شرایط مشقت بار کارگران و اعتراضات شان 
  .ادامه داد

هفت تپه  اعالم کرده اند فردا نیز به اعتصاب و تجمع خود ادامه خواهند داد و تسلیم وعده کارگران شرکت نیشکر 

 .ای توخالی کارفرما نخواهند شد

 از سرگیری اعتصاب در هفت تپه در پی عدم پرداخت حقوق

http://www.kanoonm.com/2733 

اعتصاب گسترده در شرکت : ست آمده ا  ۳۱خرداد۱۲به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر،یکشنبه  

نفر از بخشهای مختلف ۲۶۶خرداد بیش از۱۲امروز۲۶ساعت . درجه خوزستان ۵۶نیشکرهفت تپه دردمای باالی 

و فروردین  ۳۵شرکت شامل کارگران رسمی و روزمزدی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق بهمن و اسفندماه
معوق ،تمدید و تجدید ۳۵و۳۹پاداش سالهای .سمی روزمزدها و حقوق اردیبهشت کارگران ر۳۱واردیبهشت 

 .نشدن دفترچه های درمانی دست به اعتصاب درجلوی مدیریت شرکت زدند

درصدسهم کارفرما به ۹نفر افراد بازنشسته اسفندماه شرکت نیز به دلیل پرداخت نشدن  ۹۹۶نفر از  ۱۶۶حدود 
 . اهمراهی میکردندسازمان تامین و بالتکلیفی وضعیت شغلی خود کارگران شاغل ر

پس ازتجمع کارگران مدیریت کارخانه، مهندس مومن غریب درخواست کرد که کارگران به اعتصاب پایان دهند که با 

 .اعتراض شدید کارگران مواجه شد

محل اعتصاب را ترک کردند و مقرر شد که روز بعد نیز تا  ۲۱درجه کارگران، ساعت۵۶به دلیل گرمای شدی باالی 
نیروی های انتظامی نیزدر محل اعتصاب . خواسته های قانونی خود به اعتراض ادامه دهندرسیدن به 

 .حضورداشتند

 دارد ادامه تپه هفت شکر نی مجتمع در کارگران اعتراض

 

اعتراض کارگران شاغل وبازنشسته مجتمع  : آمده است   ۳۱خرداد۳۱دوشنبهبه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، 
شماری از .در انتقاد به بی توجه ای مدیران این واحد به پرداخت مطالبات معوقه ادامه دارد« نی شکر هفت تپه»

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/502100-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


نفر از  ۱۶۶برای چندمین بار در ماه جاری، حدود: تپه در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند ع نیشکر هفتکارگران مجتم

خرداد ماه مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع ۱۳/همکاران شاغل و بازنشسته آنها صبح امروز، دوشنبه

 .کردند

گویند که بابت دستمزد  رند، میکارگران رسمی وروز مزدی شاغل بخش صنعت مجتمع که در اجتماع حضور دا
 ۳۵و  ۳۹های  سال  و دوماه مزد معوقه سال جاری به همراه پاداش وبهربرداری ۳۹بهمن واسفند سال 

به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به   این واحد تولیدی، مربوط  دلیل دیگر اعتراض کارگران.طلبکارند

 .ادی برای کارگران ایجاد کرده استسازمان تامین اجتماعی است که مشکالت زی

درصدی بازنشستگی خود در مشاغل سخت زیان آور  ۹همچنین کارگران بازنشسته نیز خواستار پرداخت سهم  
 .را از کارفرما طلبکارند ۳۵و  ۳۹به تامین اجتماعی هستند و در عین حال بابت پاداش بهره برداری سالهای 

شود تا این لحظه از جانب مدیریت بخش خصوصی مجتمع  ت تپه گفته میبه نقل از کارگران مجتمع نی شکر هف
داده نشده است که در نتیجه آن اعتراض   های آنان ومسئوالن شهرستانی واستانی پاسخ مشخصی به خواسته

 .کارگران استمرار پیدا کرده است  صنفی

. دانند ی از مشکالت مدیریتی میرا ناش  مجتمع نی شکر هفت تپه  از مشکالت  کارگران معترض، بخش دیگری

مدیریت این مجتمع را بر عهده گرفته   ۳۹تولیدی که از بهمن ماه سال   به ادعای آنان، بخش خصوصی این واحد
 .توان نگهداری مجتمع و پرداخت مطالبات حقوقی کارگران را ندارد

 داعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وارد دومین روز پیاپی خود ش

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6215 

 

در ادامه اعتصاب و تجمع مداوم کارگران  : آمده است   ۳۱خرداد۳۱دو شنبه ؛...اتحادیه آزادبه نوشته سایت 

نیشکر هفت تپه در طول هفته های گذشته، دور تازه این اعتصاب و تجمعات که از صبح دیروز و بدنبال خلف وعده 

 .پرداخت یکماه از دستمزد معوقه کارگران آغاز شد امروز نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد کارفرما در

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب و تجمع امروز کارگران نیشکر هفت تپه در حالی 

ساعت مطالباتشان  94م نمود ظرف ادامه پیدا کرد که دیشب قائم مقام کارخانه از طریق تلگرام به آنان اعال

پرداخت خواهد شد  اما کارگران با توجه به خلف وعده های مکرر کارفرما، این وعده از سوی قائم مقام کارخانه را 
نپذیرفتند و صبح امروز اعتصاب و تجمع خود را با بستن درب کارخانه و ممانعت از ورود نیروی انتظامی به محل 

 .به داخل آن، ادامه دادند کارخانه و ورود و خرج

بنا بر این گزارش، امروز مامورین حراست در اقدامی برای کاستن از دامنه تجمع کارگران  تالش کردند مانع حضور 
در تجمع امروز، کارگران اعتصابی عالوه بر . کارگران بازنشسته در محل شوند اما موفق به انجام اینکار نشدند

واهان عودت شرکت از بخش خصوصی به دولتی شدند و  همچنین نسبت به خواست پرداخت مطالباتشان، خ
 22عدم اجرای بخشنامه استانداری از سوی مدیریت کارخانه مبنی بر کاهش ساعات کار بدلیل گرمای باالی 

 .درجه بشدت معترض شدند

ی پایان گرفت که تجمع امروز کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه در مقابل درب ورودی کارخانه در حال

این وضعیت یعنی بی تفاوتی . هیچیک از مسئولین شرکت حاضر به پاسخگوئی به مطالبات کارگران نشدند
محض کارفرما به اعتصاب و اعتراض کارگران و وضعیت بسیار مصیبت بار آنان، این شائبه را در میان کارگران دامن 

روشن نیست با عدم توجه به خواستهای آنان،  تعمدا و بطور  زده است که گویا کارفرما با هدفی که برای کارگران
 .نقشه مندی در حال واداشتن کارگران به اعتصاب در محدوده کارخانه است



با پایان تجمع امروز، کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه اعالم کردند در صورت تداوم بی توجهی کارفرما به 

این . اهواز خواهند کرد -دام به بستن جاده بین المللی اندیمشک خواستهایشان، عالوه بر ادامه اعتصاب، اق

اولتیماتوم از سوی کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه و تاکید آنان بر ادامه اعتصاب برای دستیابی به مطالباتشان 
یر درجه، کلیه ادارات دولتی و غ 22در حالی است که دقایقی پیش استانداری خوزستان بدلیل گرمای باالی 

 .ظهر روز چهارشنبه هفته جاری تعطیل اعالم کرد 70دولتی استان را تا ساعت 

 شد پرداخت تپه هفت شکر نی انکارگر مطالبات از ماه یک

 
 

در حالی که اعتراضات آرام صنفی بیش از : آمده است   ۳۱خرداد۹۶به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،سه شنبه

ادامه دارد، یکی از کارگران این واحد ( خرداد ماه ۹۶سه شنبه )یک هزار کارگرمجتمع نی شکر هفت تپه امروز 
 .قات مزدی کارگران خبر دادصنعتی از پرداخت یک ماه از معو

خرداد  ۱۳دوشنبه )صرف نظر از این که روز گذشته : تعدادی از کارگران این واحد تولیدی با اعالم این خبر گفتند

ماه معوقات مزدی آنان پرداخت شده است اما نگرانی از وضعیت نامعلوم مابقی  ۹معادل یک ماه از مجموع ( ماه

 .مروز نیز اعتراضات صنفی خود را دنبال کنندمطالباتشان باعث شد تا آنها ا

کارگر کارخانه نی ۵۶۶به گفته منابع خبری ایلنا در شهرستان شوش، تقریبا از ابتدای سال جاری حدود هزار و 
 .در حال برپا کردن اجتماعات صنفی هستند  شکر هفت تپه

در سال جاری بابت معوقات مزدی خود  ای است که کارگران این واحد تولیدی از قرار معلوم این چندمین مرتبه

 .اند دست به برپایی اجتماعات صنفی زده

آنان بابیان اینکه کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه وتامین امنیت شغلی هستند، 

تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه و مسئوالن اداری شهرستان شوش پاسخ مشخصی به این : گفتند
 .های کارگران داده نشده است ستهخوا

و دوماه مزد معوقه سال  ۳۹به گفته این منابع خبری، مطالبات کارگران مربوط به دستمزد بهمن واسفند سال 

می شود که دستمزد فروردین ماه کارگران تقریبا دو ماه  ۳۵و  ۳۹های  سال  جاری به همراه پاداش وبهربرداری
 .تتاخیر روز گذشته پرداخت شده اس

به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان   این واحد تولیدی، مربوط  دلیل دیگر اعتراض کارگران

از کارفرمای انتظار دارند ضمن بر طرف کردن مشکالت بیمه ای کارگران مابقی مطالبات   تامین اجتماعی است که

 .سال گذشته و جاری آنان را پرداخت کند

 معوق دستمزد ماه یک پرداخت/دارد ادامه درجه 05 گرمای در تپه هفت کارگران تجمع
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طی چند روزی که اجتماع صنفی کارگران : آمده است   ۳۱خرداد۲۹به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،چهارشنبه
 .مندند درجه گله ۵۶تپه از سر گرفته شده، کارگران این واحد از کار در دمای هوای باالی  یشکر هفتمجتمع ن

در حالی روزهای پایانی خرداد : گویند در گفتگو با خبرنگار ایلنا می« نیشکر هفت تپه»کارگران شاغل در مجتمع 

یم که جدا از مطالبات معوقه؛ از مزایای گذار تپه پشت سر می در مجتمع نیشکر هفت  ۵۶ماه را در دمای باالی 
 .ایم بهره ای که اخیرا ستاد بحران استانداری خوزستان ابالغ کرده است نیز بی بدی آب هوا و مصوبه

برای کاهش ساعت کاری کارکنان   ای از سوی مدیریت بحران استانداری خوزستان به گفته آنها، اخیرا بخشنامه
درجه مشغول فعالیت هستند، ابالغ شده اما در عمل به کارگران  ۵۶ی باالی های اجرایی که در گرما دستگاه

    .گیرد ازجمله کارگران شاغل در مجتمع نیشکر هیچ مزایایی تعلق نمی

تپه  تپه؛ وضعیت سخت کاری در روزهای گرم ماه رمضان در هفت طبق اظهارات کارگران مجتمع نیشکر هفت

روز گذشته کارگران به موضوع کاهش ساعت کاری کارگران مطابق با   ر تجمعبه همین دلیل د. امسال ادامه دارد
مصوبه اخیر استانداری خوزستان به کارفرما اعتراض شد که در نتیجه کارفرما به ازای کاهش ساعت کاری 

 .کارگران، وعده یک ساعت افزایش اضافه کاری را به آنها داد

لی اعتراض چند روزه کارگران این مجتمع در واکنش به چهار ماه تپه، موضوع اص به ادعای کارگران نیشکر هفت

 .آنان بوده است  ۳۵و  ۳۹های  برداری سال مزد معوقه به همراه پاداش و بهره

جای کاهش ساعت کاری، یک  از قرار معلوم روز گذشته کارفرما بعد از قبول پرداخت یک ساعت اضافه کاری به

 .کند کارگران را نیز پرداخت می ماه دستمزد مربوط به فروردین ماه

دلیل دیگر اعتراض کارگران این واحد تولیدی، مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین 
 .اجتماعی است که مشکالت زیادی برای کارگران ایجاد کرده است

 په ادامه داردبا پایان اعتصاب کارگران شاغل،اعتراضات کارگران بازنشسته نیشکرهفت ت

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6218 

بدنبال پرداخت یکماه از معوقات : آمده است   ۳۱خرداد۹۲چهارشنبه به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران،

اب خرداد ماه صورت گرفت این کارگران از صبح دیروز به اعتص 04کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که روز دوشنبه 

همچنین کارفرمای این کارخانه در رابطه با خواست کارگران برای کاهش ساعت کار بدلیل گرمای . خود پایان دادند
درجه، اعالم کرده است به جای کاهش ساعت کار روزانه، یک ساعت به آنها اضافه کار پرداخت خواهد  22باالی 

 .کرد

ران علیرغم پرداخت یکماه از معوقات کارگران شرکت نیشکر بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ای
هفت تپه و پایان اعتصاب، آنان بدلیل عدم واریز بیمه هایشان به صندوق سازمان تامین اجتماعی و عدم پرداخت 

بموقع دستمزدها که بطور مستمری ادامه دارد و همچنین نبود عزم جدی در میان مالکین کارخانه برای پایان دادن 
ه این مشکالت، انگیزه چندانی برای کار ندارند و چه بسا که اعتصابات و اعتراضات گسترده تری این مرکز مهم ب

 .کارگری را در هفت تپه در بر گیرد

شرایط مصیبت بار کارگران شاغل نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که کارفرما، علیرغم اعتراضات گسترده ای 

سوی کارگران بازنشسته این شرکت صورت گرفته است همچنان از پرداخت سهم  که طی هفته های گذشته از
 .چهار درصدی خود به سازمان تامین اجتماعی جهت تکمیل سیکل بازنشستگی آنان خودداری میکند

به همین دلیل کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه در تداوم اعتراضات خود، صبح امروز نیز دست به 

ل شرکت زدند و از آنجا که حراست شرکت تالش کرد از ورود آنان به کارخانه جلوگیری کند کارگران تجمع در مقاب
خشمگینانه با آوردن فشار بر درب آنرا باز کرده و با ورود به کارخانه تجمع خود را به مقابل دفتر مدیریت شرکت 

حسابداری به کارگران معترض اعالم کرد  اما از آنجا که مدیریت کارخانه در محل حضور نداشت، مسئول. کشاندند
 .تا پایان وقت اداری امروز، سهم چهار درصدی کارفرما به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز خواهد شد

 9بنا بر اظهار کارگران شرکت نیشکر هفت ثپه، این چندمین باراست که کارفرما به بازنشسته ها وعده پرداخت 

 .ا از انجام آن خودداری میکنددرصد سهم کارفرما رامیدهد ام

 7949بنا بر این اظهارات، شرکت نیشکرهفت تپه قبل از واگذاری به بخش خصوصی که در اسفند ماه سال 
میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار بود اما این بدهی در طول پانزده ماه  742صورت گرفت مبلغ 

میلیارد تومان  002مه کارگران شاغل و بازنشسته به بیش از گذشته و بسرعت بدلیل عدم پرداخت کامل بی

 .رسیده است



چنین مبلغ کالنی از انباشت بدهی در شرکت نیشکر هفت تپه، زمینه را برای رسیدن آن به شرایط ورشکستگی 

چنین  مهیا میکند و این نگرانی را در میان کارگران دامن زده است که مالکین خصوصی تعمدا در حال پدید آوردن

سرنوشتی که کارخانه قند . وضعیتی هستند تا قادر به اعالم ورشکستگی کارخانه و چپاول و غارت آن بشوند
 .دزفول به آن دچار شد و امروزه این کارخانه که بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه بود به ویرانه ای تبدیل شده است

 صبح امروز اتفاق افتاد؛

 دارد ادامه اعتصاب /کارخانه به «تپه هفت شکر نی» کارگر ۰۵ ورود از جلوگیری
 

 
در ادامه ( پنجشنبه یکم تیر ماه)صبح امروز : آمده است   ۳۱تیر۲به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،پنجشنبه

نفر از کارگران به کارخانه  ۹۶نفی کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه، ماموران حراست از ورود اعتراض ص
 .جلوگیری کردند

با اعالم این خبر به ایلنا گفتند؛ بدنبال اعتراض صنفی روزهای گذشته کارفرما   کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه

 .است  نند از ورودشان به کارخانه ممانعت کردهک کارگر اعتراضات را هدایت می ۹۶با این استدالل که این 

از حضور در محل ( یکم تیرماه)کارگری که صبح امروز پنجشنبه  ۹۶برپایه اظهارات این منابع خبری، از قرار معلوم 

 .سال سابقه کار دارند۱۱تا  ۲۲اندبین  خود منع شده  کار همیشگی

الی که همه کارگران اعتصابی در واکنش به بی توجهی در ح: در همین رابطه، یکی از کارگران به ایلنا گفت
اند، ماموران حراست با این استدالل که این  تصمیم به توقف تولید گرفته  کارفرما در پرداخت مطالبات صنفی شان

 .اند کنند از ورودشان به کارخانه ممانعت کرده کارگر اعتراضات را هدایت می۹۶

هفت تپه تقریبا از ابتدای سال جاری هر چند روز یکبار در اعتراض به  به گفته وی ،کارگران مجتمع نی شکر
 .خود در این واحد تولیدی دست از کار کشیده و تولید را متوقف می کنند  ای معوقات مزدی و بیمه

طبق ادعای این کارگر مجتمع نی شکر هفت تپه همه کارگران این واحد در اعتراضات دو ماه گدشته نقش کلیدی 
 .بنابراین اگر کارفرما قصد اخراج دارد باید همه کارگران را اخراج کند دارند

 شد پرداخت تپه هفت شکر نی بازنشسته کارگر ۰۴۳ بازنشستگی هزینه

 

 
قائم مقام مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از پرداخت هزینه : آمده است   ۳۱تیر۲پنجشنبه

 .نفر از کارگران بازنشسته این واحد تولیدی خبر داد ۹۹۲بازنشستگی 

با تامین اعتبار ومساعدت سازمان تامین :سیامک افشار با اعالم این خبر گفته استبه گزارش خبری ایلنا، 

کارگر مجتمع نی شکر هفت تپه مرتفع شد واین  ۹۹۲اجتماعی مشکل پرداخت هزینه بازنشستگی حدود 
 .کارگران بازنشسته شدند

رگران از مسائل مهم وبزرگی درصد از هزینه بازنشستگی سخت وزیان آور این کا ۹به گفته وی، موضوع پرداخت  

بود که بدون حمایت و مساعدت ویژه مسئوالن عالی رتبه استان امکان نداشت به زودی مرتفع شود که 

 .موضوع بسیارمهم با همت و عنایت ویژه مسئوالن استانی مرتفع شد  خوشبختانه این
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اند تعداد  ریت جدید بازنشسته شدهطبق اظهارات آقای افشاربا احتساب کارگرانی که پیش از این در دوره مدی

 .مجتمع نی شکر هفت تپه به حدود هزار کارگر می رسد  کارگران بازنشسته

قائم مقام مدیر عامل شرکت نیشکر هقت تپه با بیان اینکه با کمک کارگران روز های طالیی خوبی در پیش دارند  

هزار تن گام های خوبی در  ۲۶ت تولید شکر به در سال جاری با افزایش ظرفی  قصد داریم: در پایان گفته است 
 .این راستا برداریم

  نامه ی سرگشاده ی جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=80699 

 

 
په در چند بار و چند روز کارگران نیشکر هفت ت  :آمده است  ۲۹۳۱تیر  ۹  شنبه به نوشته سایت اخبار روز،

سال های اخیر دست به اعتصاب زده اند؟ تعداد این اعتصاب ها بسیار است و ناشی از وضعیت دشوار کارگران 
سندیکای . از یکسو و عزم و اراده ای که آن ها برای تغیییر این وضعیت و کسب حقوق خود دارند از سوی دیگر

ن است، در تداوم مبارزات کارگران نقش ایفا کارگران هفت تپه که از جمله معدود سندیکاهای مستقل در ایرا
نامه ی سرگشاده ی جمعی از کارگران این شرکت در زیر می . هفت تپه دوباره در اعتصاب است. کرده است

 :خوانید
 

قانون اساسی، ورد زبان همه سیاستمداران و اقتصاددانان ایران  ۹۹در سالهای اخیر بحث اجرای متم اصل 
اما اجرای تاکنونی آن، بهمراه . این اصل تنها راه نجات اقتصاد ایران از گردنه نابودیست گویی اجرای. بوده است

نتایج حاصله، جای هیچ شکی برای عموم کارگران باقی نگذاشته است که این اصل، خانه خراب کن معیشت 

ه درست اجرا حاال هی اقای روحانی مرتب تکرار کند که این اصل در گذشت. و آجر کردن نان کارگران است
 .نشده است و کار ما درست است، پیدا کنید پرتقال فروش را

کارگران کجای ایران از موهبات این اصل برخوردار شده اند؟چه ثمری بجز ورشکستگی کارخانجات واخراج فله 
 ای کارگران، بهمراه داشته است؟ البته ناگفته پیداست که کارفرماها وسرمایه داران منتفعین واقعی این

تاخیرهای مکرر حقوقی، . اما در هفت تپه اوضاع ما کارگران در وخامت شدیدی بسر می برد. سیاست بوده اند

عدم پرداخت سهم بیمه کارفرما موجب شده است که دفترچه های بیمه تامین اجتماعی کارگران بی اعتبار 
حق کارگران هفت تپه شده استخدام کارگر به روش قرارداد سفید امضا که ستم دیگریست که در . باشند

است واداشتن کارگران به جاسوسی از همدیگر، نصب دوربین های متعدد، بهمراه پهپاد در محیط کارخانه 
برای ما کارگران بوده  ۹۹بجهت رصد وشناسایی حرکتهای اعتراضی کارگران، از برکات خصوصی سازی و اصل 

تن از ۹۹۶اجتماعی موجب شده است که بیش از  از سوی دیگر بدهکاری گسترده کارفرما به تامین. است
درصدی خود به تامین ۹کارگران، از قبل از عید نوروز در برزخ جانکاهی قرار بگیرند چرا که کارفرما سهم 

اجتماعی را پرداخت نمی کند تا این کارگران با وجود ترک کار بازنشسته شوند بعبارت ساده تر نه بازنشسته 

 .ینجا رانده و از اون جا مانده آنهم بدون هیچگونه حقوقیهستند ونه کارگر؛ از ا
تازه این همه مصیبت نیست بطور . همه اینها نمونه های کوچکی هستند از بدبختیهای ما کارگران در هفت تپه

مثال در هفته گذشته در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق و دستمزد، کارگران چاره ای بجز اعتصاب و 
تن از کارگران را اخراج و یا  ۹۶تند اما کارفرما در اقدامی تالفی جویانه و غیر انسانی، بیش از اعتراض نداش

یعنی حق خواهی شما با مشت جواب داده می شود ما نمی دانیم که ایا دولت ازین اقدامات . معلق نمود

ا نه؟ اما این وضعیت غیرقانونی و غیر انسانی که از سوی مالکان جدید شرکت صورت می گیرد، خبر دارد ی
بطور قاطع میتوان گفت که . همیشگی کارگران در دوسال اخیر و بعد از واگذاری به بخش خصوصی بوده است

این واکنش . برای پرداخت حقوق و دستمزد در هر ماهی، کارگران چاره ای جز اعتراض و اعتصاب نداشته اند
قی کارفرما صورت گرفته است که بهیچ عنوان داوطلبانه کارگران در مقابل قانون گریزی، بی خیالی و بی اخال

 .این کارفرما بوده است که موجب پدید آمدن مسائل امنیتی شده است و نه کارگران. نبوده است

احساس . ما ناامید و بی دفاعیم. آقای روحانی، توسعه سیاسی و حقوق شهروندی پیش کش، ما گرسنه ایم
با وجودیکه هر گونه تالشی در . فاقیست که برای یک انسان می افتدناامنی شغلی و معیشتی بدترین ات

دست های ما بسته است و گرگی . با مانع بلند زندان و اخراج روبروست( سندیکا)جهت تشکل یابی کارگران 
در شهرما سنگها را بسته اند و سگ ها را : بقول سعدی که می فرماید. در روبرو، که قصد نابودی ما را دارد

 .باز
مالکین جدید نیامده اند تا . ما کارگران، خواستار بازگشت شرکت نیشکر هفت تپه به مجموعه دولت هستیم

و ما چاره ای بجز دفاع از هستی وکیان خود . ما نانی به کف آریم بلکه قصدشان آجر کردن این نان است

بجز حق و حقوق کارگری خویش  ما خواسته ای. این دفاع، دفاع از زندگی، حیثیت و انسانیت ماست. نداریم
 .نداریم



 هفت تپه را دریابید

 جمعی از کارگران و پرسنل شرکت نیشکر هفت تپه

 ۲۹۳۱تیرماه 
 

 بازگشتند خود کار به تپه هفت نیشکر اخراجی کارگران

 

 
کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه از  : آمده است ۶۹۳۱تیر۹ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،شنبه

بازگشت به کار آن دسته از همکاران خود که در جریان اعتراضات صنفی مربوط به ماهای گذشته اخراج شدند، 
 .دهند خبر می

نفر  ۹۶این تعداد از همکاران آنها که : با اعالم این خبر به ایلنا گفتند  کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه

هستند در ارتباط با اعتراضات صنفی ماه های گذشته روز پنجشنبه توسط کارفرمای سابق اخراج شدند اما بعد از 

 .اند سابق خود بازگشتهتوافق با کارفرما و پیگیری برخی مسئوالن به سرکار 

کارگران شاغل در ( یکم تیر ماه) گویند که روز پنجشنبه  در عین حال کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه می
مجتمع تجمع   خط تولید این واحد تولید کننده شکر در حمایت از همکاران اخراجی خود مقابل ساختمان مدیریت

 .کردند

هزار نفر هستند عقیده دارند همه کسانی که در این  ۹۶۶۶که در حدود  کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه

توان از بابت اعتراضات دو  واحد واحد تولیدی مشغول کارند ذر معرض مشکالت صنفی قرار دارند و برای همین نمی
 .ماه گدشته با گروهی خاص از کارگران برخورد کرد

دو ماه دستمزد معوقه طلبکارند،   ه پرداخت شده ودر حال حاضربه گفته آنان به تازگی دستمزد فروردین ماه آنها

 .آنان پرداخت نشده است  ۳۵و  ۳۹های  برداری سال در عین حال پاداش و بهره

 هفت تپه را دریابید: جمعی از کارگران وپرسنل شرکت نیشکر هفت تپه

شت شرکت نیشکر هفت تپه به ما کارگران ،خواستار بازگ: آمده است  ۶۹۳۱تیر۹ شنبه برپایه خبردریافتی
و ما .مالکین جدید نیامده اند تا ما نانی به کف آریم بلکه قصدشان آجر کردن این نان است.مجموعه دولت هستیم

ما خواسته ای .این دفاع ،دفاع از زندگی ،حیثیت و انسانیت ماست.چاره ای بجز دفاع از هستی وکیان خود نداریم

 .ریمبجز حق و حقوق کارگری خویش ندا

 خصوصی سازی یا امنیتی کردن هفت تپه؟

قانون اساسی ،ورد زبان همه سیاستمداران و اقتصاددانان ایران بوده 99در سالهای اخیر بحث اجرای متم اصل 

اما اجرای تاکنونی آن، بهمراه نتایج .گویی اجرای این اصل تنها راه نجات اقتصاد ایران از گردنه نابودیست. است

شکی برای عموم کارگران باقی نگذاشته است که این اصل ،خانه خراب کن معیشت و آجر حاصله،جای هیچ 
 .کردن نان کارگران است

حاال هی اقای روحانی مرتب تکرار کند که این اصل در گذشته درست اجرا نشده است و کار ما درست است  

خوردار شده اند؟چه ثمری بجز ورشکستگی کارگران کجای ایران از موهبات این اصل بر.،پیدا کنید پرتقال فروش را
کارخانجات واخراج فله ای کارگران ،بهمراه داشته است؟البته ناگفته پیداست که کارفرماها وسرمایه داران 

 .منتفعین واقعی این سیاست بوده اند

ت سهم تاخیرهای مکرر حقوقی ،عدم پرداخ.اما در هفت تپه اوضاع ما کارگران در وخامت شدیدی بسر می برد 
استخدام کارگر .بیمه کارفرما موجب شده است که دفترچه های بیمه تامین اجتماعی کارگران بی اعتبار باشند

به روش قرار داد سفید امضا که ستم دیگریست که در حق کارگران هفت تپه شده است واداشتن کارگران به 

ط کارخانه بجهت رصد وشناسایی جاسوسی از همدیگر ،نصب دوربین های متعدد ،بهمراه پهپاد  در محی
 .برای ما کارگران بوده است99حرکتهای اعتراضی کارگران، از برکات خصوصی سازی و اصل 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/503903-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF


تن از کارگران ،از 992از سوی دیگر بدهکاری گسترده کارفرما به تامین اجتماعی موجب شده است که بیش از 

درصدی خود به تامین اجتماعی را پرداخت 9ارفرما سهم قبل از عید نوروز در برزخ جانکاهی قرار بگیرند چرا که ک

نمی کند تا این کارگران با وجود ترک کار بازنشسته شوند بعبارت ساده تر نه بازنشسته هستند ونه کارگر ازینجا 
همه اینها نمونه های کوچکی هستند از بدبختیهای ما .رانده واز اون جا مانده آنهم بدون هیچگونه حقوقی

 .ر هفت تپهکارگران د

تازه این همه مصیبت نیست بطور مثال در هفته گذشته در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق و دستمزد  
 92،کارگران چاره ای بجز اعتصاب واعتراض نداشتند اما کارفرما در اقدامی تالفی جویانه و غیر انسانی ،بیش از

ی شما با مشت جواب داده می شود ما نمی دانیم که ایا یعنی حق خواه.تن از کارگران را اخراج ویا معلق نمود
دولت ازین اقدامات غیر قانونی وغیر انسانی که از سوی مالکان جدید شرکت صورت می گیرد، خبر دارد یا نه؟اما 

بطور قاطع میتوان .این وضعیت همیشگی کارگران در دوسال اخیر وبعد از واگذاری به بخش خصوصی بوده است

این .ی پرداخت حقوق و دستمزد در هرماهی ، کارگران چاره ای جز اعتراض واعتصاب نداشته اندگفت که  برا
واکنش کارگران در مقابل قانون گریزی ، بی خیالی و بی اخالقی کارفرما صورت گرفته است که بهیچ عنوان 

 .است ونه کارگران این کارفرما بوده است که موجب پدید آمدن مسائل امنیتی  شده. داوطلبانه نبوده است

احساس .ما ناامید وبی دفاعیم.آقای روحانی، توسعه سیاسی وحقوق شهروندی پیش کش ،ما گرسنه ایم
با وجودیکه هر گونه تالشی در جهت .ناامنی شغلی ومعیشتی بدترین اتفاقیست که برای یک انسان می افتد

ت دست های ما بسته است و گرگی در روبرو ، با مانع بلند زندان واخراج روبروس( سندیکا)تشکل یابی کارگران
 .در شهرما سنگها را بسته اند وسگها را باز:بقول سعدی که می فرماید.که قصد نابودی ما را دارد

مالکین جدید نیامده اند تا ما .ما کارگران ،خواستار بازگشت شرکت نیشکر هفت تپه به مجموعه دولت هستیم

این .و ما چاره ای بجز دفاع از هستی وکیان خود نداریم.کردن این نان است نانی به کف آریم بلکه قصدشان آجر

 .ما خواسته ای بجز حق و حقوق کارگری خویش نداریم.دفاع ،دفاع از زندگی ،حیثیت و انسانیت ماست

 هفت تپه را دریابید

 جمعی از کارگران وپرسنل شرکت نیشکر هفت تپه

 7941/تیرماه

 شکرهفت تپه،این سریال کی به قسمت آخرمیرسد؟ تجمع مجدد بازنشسته های نی

 

آمده  ۳۱۹۲تیر  ۶۲ چهارشنبهبه دنبال خبر پروسعت بازنشتگان نیشکر هفت تپه در سطح شبکه های مجازی ، 
بازنشسته های اسفندماه این شرکت بدلیل بدعهدی مکررکارفرما، درخصوص وعدهای داده شده،در  :است

 .اعتراضی برگزارکردند مقابل درب اموراداری شرکت تجمع

مدیراموراداری دراین تجمع اعالم کرد که باهماهنگی های به عمل آمده  چند جانبه، بین سازمان تامین اجتماعی 
درصدسهم 9وشرکت واستانداری، مقررشده که ازطریق شورای تامین استان این توافق اجرایی شده ومشکل 

ماه است بخاطر پرداخت 9دفترچه های درمانی کارگران که نفرکارگران بالتکلیف شرکت ومشکل 997کارفرمای 

 .نکردن مبلغ بیمه ماهیانه کارفرما ،فاقد اعتبارهستند باموافقت تامین اجتماعی حل شود

میلیارد تومان برابربا یک چهارم ارزش وسرمایه شرکت ،به تامین اجتماعی 092شرکت نیشکرهفت تپه بیش از

میلیارد تومان به مبلغ مذکور اضافه شده 22ماه اخیر،حدود72دراین  بدهکاراست و از زمان خصوصی سازی

حال سئوال اساسی . لذا نیشکرهفت تپه بزرگترین بدهکارسازمان تامین اجتماعی درسطح کشوراست.است
اینجاست که چرا شرکت رابا مبلغ پرداختی فقط شش میلیارد تومان یعنی دوسوم حقوق پرداختی یک ماه 

یق مناقصه سوری یک جانبه، به مالکین جدید واگذارکردند که جای سوال وتحقیق وتفحص پرسنل شرکت، ازطر
دارد ولی این شرکت رابه سازمان تامین اجتماعی که یک شخصیت حقوقی قدرتمنداست بجای طلبهای  خود 

 .واگذارنکردند تا کارگران هم دچار معضالت عدیده موجود نشوند

بخاطرهمین موضوع است که .دمانی سازی شده نه خصوصی سازی متاسفانه شرکت نیشکر هفت تپه ،خو

پاداش سالهای گذشته 0حقوق و0کارگران این شرکت .فریاد پرسنل این شرکت دراین مدت بجایی نمیرسد
رابه همراه حق 49دربهمن واسفندسال (قراردادهای سفید امضا)وعالوه براینها ،شرکت حقوق کارگران روزمزد



میلیارد بیمه سهم کارفرماها 72ف با پیمانکارطرف قرارداد خود ، پرداخت نکرده است وهنوزبیمه شان ،بدلیل اختال

تن کارگران فصلی 742است را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده تا حدود 40،که مصوبه مجلس درسال

هی از مشکالت حل نشده درپایان، دولت باید پاسخ دهد که چرااین شرکت رابا وجود کو. نی بر، بالتکلیف بمانند 
عدد 0نفر از پرسنل خود ، شامل 0222و معوق ،به کسانی واگذارکرده که حتا ازپرداخت جیره ماه رمضان حدود

چرا با اینگونه واگذاریها ،شرایط منطقه رادرنظرنگرفته .مرغ ویک پاکت خرما ویک کیسه برنج برنمی آید
د دست به اعتصاب بزنند وبصورت فله ای توسط کارفرما اخراج وهرروزکارگران برای ابتدایی ترین حقوق خود ،بای

ازمسئولین مربوطه که درخواب غفلت هستند میخواهیم که هرچه زودتربه این اقدامات غیرکارشناسانه . شوند

 ،رانتی و ظالمانه ،پایان دهند وواگذاری شرکت را لغووبه دولت بازگردانند

 تپه جمعی از کارگران وپرسنل شرکت نیشکر هفت

1/9/7941 

  توهین قائم مقام مدیریت شرکت نیشکرهفت تپه به کارگران معترض

 

http://www.kanoonm.com/2764 

از بدو حضور بخش   :آمده است ۳۱۹۲تیر  ۳۶ جمعه به نوشته مندرج در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر،

ن، با واکنش شدید کارگران مواجه شده خصوصی به شرکت، همواره ناتوانی مدیران درانجام تعهدات قانونی شا

 .این اعتراضات سبب خشم و ناراحتی کارفرما گشته است. است
اخیرا به مناسبت عید فطر، قائم مقام مدیریت شرکت نیشکرهفت تپه در نمازخانه شرکت که جای نیایش 

ناتوانی در پرداخت وعبادت است، حرمت این مکان را حفظ نکرده و به جای معذرت خواهی از پرسنل به دلیل 
مطالبات آنها، کارگران معترض را اراذل واوباش خطاب کرد و اعالم نمود که بعد از این فضای شرکت را امنیتی 

  .خواهد کرد

این چندمین باراست که یا مدیران شرکت به جای توجه به خواست کارگران، به آنان توهین می کنند و یا نیروهای 
وارد شرکت شده اند، برای ایجاد رعب و وحشت اقدام به شلیک هوایی کرده و به انتظامی که با اجازه آنان 

چندی پیش نیز امید اسدبیگ، مدیرعامل شرکت، طی مصاحبه ای از این گونه . کارگران فحش ناموسی داده اند
  .الفاظ استفاده کرده بود

مسلم خود، در حال مبارزه و تالش  این روزها به دلیل بی تفاوتی مسئولین، کارگران یکه و تنها برای حقوق
اگر مسئولین منطقه تدبیری نیاندیشند وتکلیف شرکت و کارگران را نسبت به برگشت شرکت به شرایط . هستند

دولتی فراهم نکنند، باید انتظار هر موضوع و اقدامی را در آینده داشته باشند، چون کارگران بیش ازاین نمی 

  .ها باشند و سکوت اختیار کنندو بی حرمتیتوانند شاهد این بی اخالقی ها 
. تابنداین منطقه دارای بافتی عشایری و طایفه ای است و به هیچ عنوان مردم این منطقه این اعمال را برنمی

امید است با توجه به شرایط خاص منطقه و کشور، با اقدام به موقع، به خصوص توسط مسئولین امنیتی مانع 
  .این گونه نارضایتی توسط بدخواهان کشور باشیم هرگونه سوءاستفاده از

 

  جمعی ازکارگران نیشکرهفت تپه
  ۲۹۳۱تیر ۳

 تجمع بازنشسته های شرکت نیشکرهفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش

 

تیر،کارگران بازنشسته نیشکرهفت تپه به 79صبح امروز  :آمده است ۳۱۹۲تیر  ۹۲ برپایه خبر دریافتی، سه شنبه

نفرجهت گرفتن نتیجه پیگیری فرماندار، مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و 022حدود . روه تقسیم شدنددو گ

  .گروهی دیگر درب ورودی شرکت را بسته و مانع عبور و مرور به شرکت شدند

تامین اما وقتی کارگران به . درصد آنها حل خواهدشد9فرماندار شوش به کارگران اعالم کرده بود تا فردا مشکل 
روز است که این  722بیش از. اجتماعی هفت تپه مراجعه کردند، متوجه شدند که اقدامی صورت نگرفته است

  .کارگران سرگردان و بالتکلیف و معلق از کار هستند و کارفرما با تقاضای آنها برای بازگشت به کار مخالف است

 99روی دولت احمدی نژاد را در اجرای اصل "اقعادولت آقای روحانی با واگذاری شرکت به این مالکین شرکت، و
صدای مظلومیت . دولت با این واگذاری،کارگران هفت تپه را از چاله به چاه انداخته است. سفیدکرده است



چون تمام مسئولین منطقه یا توان برخورد با آنها را ندارند یا مانند رئیس . کارگران شرکت فریاد در زیرآب است

درحضور و خطاب به تعدادی ازکارگران عنوان " خانم رقیه محمودی اخیرا. از آنها حمایت می کنند" اداره  کار علنا

نباید اعتراض بکنید ما از سرمایه گذار شرکت . ماه است که حقوق نگرفتند 4کرده که برخی از کارگران منطقه، 
تازه کار هستند و حتی یک روز تجربه  قانون کار را شاید بخاطر اینکه 91ایشان متاسفانه ماده . حمایت می کنیم

ماه قبل علی رغم حضور افراد با تجربه تر در اداره  0حدود . و سواد قانون کار ندارند را هنوز مطالعه نکرده اند
ایشان مسئول تعاون شوش بودند و پیش از برکناری مدیرقبلی، دراین . کارشوش به این مقام منسوب شده اند

 .مقام قرارگرفتند

 :ز تجمع مقابل فرمانداری شوش مطرح شدپس ا
 مستمری برقراری برای تپه هفت نیشکر بازنشسته کارگران خواست در

 

 
گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت  :آمده است ۳۱۹۲تیر  ۹۲ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا؛ سه شنبه

الت با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش، رفع مشک( تیر ماه 79و  70)تپه، دیروز و امروز 
 .بازنشستگی خود را خواستار شدند

با تجمع ( تیر ماه 79و  70)و امروز   به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، دیروز

 .مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش، رفع مشکالت بازنشستگی خود را خواستار شدند

مقام مدیر عامل مجتمع نی شکر هفت تپه وعده برطرف شدن  روز قبل قائم ۲۹این تجمع در حالی است که 

 .بود نفر از کارگران این مجتمع را داده ۹۹۲مشکل بازنشستگی 

گویند که در این فاصله زمانی هنوز سازمان تامین اجتماعی با درخواست بازنشستگی آنها  این کارگران می
 .است کند و در نتیجه مشکل همچنان باقی مخالفت می

صادر شده است اما به دلیل پرداخت نشدن  ۳۹ترک کار این کارگران طبق قانون از اسفند سال   ار معلوماز قر

سازمان تامین اجتماعی برای این کارگران مستمری برقرار   هزینه بازنشستگی از سوی کارفرما از آن زمان تاکنون
 .می زنند نکرده است و در نتیجه آنها هر چند روز یکبار دست به اعتراض صنفی

 خارج از کشور -اطالعیه نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران 

 سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه نماد مقاومت ومبارزه
 

630-https://rahekargarnews.wordpress.com/2017/07/05/gile/ 
 

ده سال پیش درآبان ماه  : آمده است  ۲۹۳۱تیر  ۲۹برپایه خبرمندرج در وبالگ کارگری راه کارگر ، چهارشنبه 

تن  طی نا مه ای به  0222جمعی ازکارگران سطوح مختلف شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه بالغ بر 7941
این خواست بحق کارگران با . مقامات مربوطه دولتی خواستاربازگشائی سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه شدند

درسا ل بعد ، علیرغم تمامی . گیری کارگران پاسخ داده شد مخالفت شدید دولتی ووزارت کار ، وبا تهدید و دست
فشارهای امنیتی ، بیش ازیکهزارکارگر ، بازگشائی سندیکا رااعالم داشته وبا رأی خود ، هیأ ت مدیره سندیکای 

ازآن زمان تا کنون اعضای هیأت مدیره دوره های گوناگون ازجمله علی نجاتی، .  نیشکرهفت تپه رابرگزیدند

ن نیکوفرد، قربان علی پور، محمد حیدری مهر، رضارخشلن وتعدادی ازدیگر فعالین کارگری این شرکت بارها فریدو
رژیم سرمایه داری اسالمی همواره درتالش بوده است که با . تهدید به اخراج ، دستگیری و زندان شده اند

تأخیرهای . ن مجتمع جلوگیردهای گوناگون سرکوب ازادامه وافزایش مبارزات کارگران ای بکاربردن شیوه
اعتباری دفترچه های بیمه تأمین  مکرردرپرداخت دستمزدها، عدم پرداخت سهم بیمه کارفرما که موجب بی

ازجمله ... اجتماعی می شود، استخدام به روش قرارداد سفید امضاء ، عدم برابری افزایش دستمزد با تورم و
درزمان دولتی بودن آن وچه درحالت خصوصی کنونی ـ بوده فشارهای اقتصادی برکارگران این مجتمع ـ چه 

تهدید کارگران معترض به اخراج ، تهاجم وحشیانه مأموران امنیتی به تجمعات اعتراضی کارگران ، . وهست 

وادارساختن تعدادی ازکارگران ناآگاه وخود فروخته به جاسوسی، نصب دوربین های متعدد درمحیط کاربمنظور 
ازجمله فشارهای سیاسی ... های متعدد به کارگران و پروازمداوم پهپاد برمحیط کار، توهین کنترل کارگران،

وامنیتی  بمنظورخاموش سازی صدای اعتراضی وحق طلبانه کارگران شریف ومبارز این مجتمع کشت وصنعت 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/507225-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C


مان کنونی تالش جناحهای  گوناگون حکومتی چه درزمان حاکمیت جناح احمدی نژاد وچه درز.بوده ومی باشد

درطی ده سال . بمنظورجلوگیری ازادامه مبارزات کارگران این سندیکا همواره با ناکامی همراه بوده است

ازبازگشائی سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه، بارها وبارها شاهد مقابله رو درروی کارگران با نمایندگان دولتی 
درسالیان . برابرسرمایه داران خصوصی بوده و هستیموامنیتی درمحیط کاروهم اکنون عالوه برآن ایستادگی در

گذشته،  کارگران مبارزمجتمع هفت تپه موفق شدند کارفرما را دربرخی زمینه های اقتصادی وبویژه درپرداخت 
 .دستمزدهای معوقه مجبور به عقب نشینی کنند 

عیت از سیاست کوتاه مدتی است که  دولت ضدکارگری روحانی شرکت کشت وصنعت هفت تپه رابا تب

این شرکت که بهای آن به یک . نئولیبرالی سازمان تجارت جهانی به بخش خصوصی واگذارکرده است 
هزارمیلیارد تومان تخمین زده شده است درمناقصه ای حراج گونه ، به مالکیت تنی  چند  ازوابستگان حکومتی به 

 .میلیارد تومان درآمده است  1بهای  پیش پرداخت 
ان جدید شرکت که با پشتوانه ی دولتی  صدها میلیارد تومان ازثروت ملی را به تصاحب خود درآورده سرمایه دار

آنها بفوریت .اند، بنابرماهیت سرمایه داری به همین بخشش اسالمی وادامه ی استثمارکا رگران قانع نیستند 
عدم پرداخت سه ماه دستمزد  چپاول دستمزد کارگران را نیز چون سلف خود دردستورکارخود نهاده اند و با

درصدی کارفرما به صندوق سازمان تأمین اجتماعی ، کارگران شاغل را در تنگنای  9کارگران وعدم پرداخت سهم 

کارگران شرکت با تجربه . شدید مالی وکارگران مشمول بازنشستگی رادرحالت سرگردانی زجرآوری قرارداده اند 
ه می باید مقاومت کرد وگرنه درصورت سکوت ، برتضعیقات افزوده خواهد آموزی از سالیان گذشته آموخته اند ک

ازاینرو درخرداد ماه بارها به تجمعات اعتراضی گوناگون دست زدند وهربارکه کارفرما ، تعهد لفظی به پرداخت . شد
مجدد تجمعات دستمزدهای معوقه داد، به این ترفند سرمایه داری باور نکرده وهمچنان برخواست خود با برگزاری 

 922خرداد، تجمع اعتراضی  74کارگردر 7222ازجمله میتوان به اعتصاب وتجمع  اعتراضی بیش از. پافشاری کردند

خرداد ومسدود سازی جاده  04خرداد ،  02خرداد،  70خرداد،  تجمعات اعتراضی گوناگون در 09کارگربازنشسته در
کارفرمایان نه تنها تالش داشتند با کمک . رداد اشاره داشتخ 79المللی اندیمشک ـ اهواز برای مدتی درروز بین

کارگران . کارگرمعترض کردند 92مأموران امنیتی ، ادامه اعتراضات کارگری را نا ممکن سازند، بلکه اقدام به اخراج 
مبارز نیشکرهفت تپه دست ازمقاومت برنداشتند وعالوه برخواست پرداخت دستمزدهای معوقه ، آزادی فوری 

ایستادگی وادامه ی مبارزات کارگران تاحدود ی نتیجه بخش بود و کارفرما را به . کاران خودرا نیز خواهان شدندهم
خرداد یکماه ازسه ماه دستمزدهای معوقه را پرداخت کرد و  تعهد به  04کارفرما در. عقب نشینی واداشت 

قائم . درسوم تیرماه مجدداً به کاربازگشتند کارگراخراجی  92همچنین . پرداخت دوماه دیگردرآینده نزدیک نمود 

مقام مدیریت شرکت که انتظاربرخورد مبارزه جویانه کارگران را نداشت ومی پنداشت با تکیه به قدرت سرمایه 
وهمراهی وهمکاری مأموران امنیتی اسالمی ، قادربه درهم شکستن پایداری مبارزاتی کارگران میباشد، 

مسلماً . ، دریک سخنرانی ،از کارگران معترض  به عنوان اراذل واوباش نام برد سرافکنده ازشکست موقتی خود
 .اکنون سبب افزایش خشم بسیاری ازکارگران شده است، بی پاسخ نخواهد ماند این توهین به کارگران که هم

بی را ، چراکارگران رزمنده نیشکرهفت تپه توانستند به پیرو زی نسبی دست یابند؟ رمز این پیروزی های نس

. ها دانست هرچند موقتی باشند ، می باید در همبستگی کارگران ازطریق مشارکت ، تشکل واستقالل عمل آن
کنند ، نه تنها به خواستهای  تا زمانی که کارگران به صورت منفرد علیه استثماروتضعیقات سرمایه داراعتراض می

حامی او می کوشند با ترفندهای گوناگون ، کارگریا  شود بلکه سرمایه دارودولت ها هیچگونه توجهی نمی بحق آن
اما زمانیکه کارگران دست دردست هم به مقابله با سرمایه . کارگرهای منفرد را به راحتی به سکوت وادارند

دراین حالت صفی . داروحتی دولت حامی او برمیخیزند، موقعیت ونیروی کارگری ، تفاوت کمی وکیفی می یابد

ربرابرسرمایه دارمی ایستد وامکان دست یابی به این یا آن خواست کارگری ، بمراتب افزایش متحد ازکارگران د
کارگران به موفقیت نسبی دست می یابند، اما موفقیتی که هرآن درخطرتهاجم جدید سرمایه دارقرار . می یابد

زدست داده است بر می سرمایه دار زخم خورده ازیک عقب نشینی لحظه ای، درصدد بازپس گرفتن آنچه ا. دارد 
های دولتی برخوردارمیباشد وچه بسی  اونه تنها برقدرت سرمایه تکیه دارد ، بلکه ازحمایت تمامی دستگاه. آید

دراینجاست که صفی وسیعتر ومتحدترازتشکل محلی یک . که موفقیت نسبی وموقتی کارگران پایمال می گردد
ویاری تشکل محلی ، موفقیت نسبی وموقتی بدست با همبستگی . کارخانه وصنف، اهمیت خاص می یابد

آید ولی برای حفظ این دستاورد و تحکیم وافزایش آن ،  می بایدایجاد تشکل مستقل طبقاتی فراترازتشکل  می

محلی را پی گرفت تا بتوان دربرابر قدرت سرمایه وحکومتی که بمراتب فراتر ازیک محل معین عمل میکند، نه تنها 
چنین تشکلی ، سازمان مستقل سراسری کارگران . لکه برتحقق خواستهای کارگری افزودایستادگی کرد، ب

چند زمانی است که سندیکای کارگران هفت تپه، در همراهی با سندیکای کارگران شرکت واحد . میباشد
ند که ضمن اتوبوسرانی تهران وحومه وتشکلهای راستین مدافع کارگری ، گامهائی اولیه را دراین زمینه برداشته ا

فزونی گامهای ضروری ، تنها بر  عهدِه ی . ها اشاره داشت  ارج نهی برآن گامها ، می باید به ناکافی بودن آن

تشکالت برشمرده نیست بلکه هریک ازتشکلهای فعالین کارگری ـ چه درداخل وچه درخارج ازکشورـ وظیفه مند 
 .بکوشیم دراین راه ، سود مند باشیم . رعمل اند دراین راه تالش کنند وآنهم نه تنها درحرف بلکه د

 
 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

 !زنده باد سوسیالیسم! زنده باد آزادی

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگران ایران ـ خارج کشور
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 ۱۶۲۲جوالی  ۶۵ برابر با ۲۹۳۱ تیر ۲۹چهارشنبه 

 
 تجمع صبح امروزبازنشسته های نیشکرهفت تپه

 شکستن دوربین ها وشیشه های مدیریت وحسابداری

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 
https://twitter.com/ordoyekar 

  
زنشسته کارگران با امروزهم  :آمده است  ۲۹۳۱تیر  ۲۹چهارشنبه به گزارش کانال تلگرامی اردوی کار ، 

دودسته شدند گروهی برای گرفتن جواب پیگیریهای فرماندارشوش به انجا مراجعه کردند که بجای 42اسفند
گرفتن جواب درخواستشان ازفرماندارتهدید شدند که اگر آنجا راترک نکنند دستورخواهند داد تانیروی انتظامی آنها 

به شرکت مراجعه وبه همراه دیگربازنشسته ها که  راجمع آوای کنند همین برخورد فرمانداری باعث شد کارگران
درب ورودی شرکت رابسته بودند به مدیریت شرکت وحسابداری حمله واقدام به شکستن دوربین ها وشیشه 

شهرستانی وشرکت بجای حل حقوق .مسئولین استانی. متاسفانه دولت.های مدیریت وحسابداری کنند 
اچاراقدام به تحصن اعتراضی میکنند انها را ارازل واوباش اعالم قانونی این افراد وکارگران شاغل که بن

هنوزچندگاهی از رای مردم .درجه دراین شرکت مشغول بودند22میکننددرحالی که این افراد دردمای باالی 

وکارگران به دولت حسن روحانی نگذشته است که شاهد این برخوردهای ناشایست مسئولین مربوطه با 
ای روحانی منشور حقوق شهروندی که ازآن دم میزنی اینه که شرکتی رابا این همه بدهی کارگران هستیم اق

وهزاران کارگر رابه بخش خصوصی ناکارآمد وناتوان واگذارکنی ودرپاسخ کارگران آنها را تهدید به برخوردکنی 
ندانی واخراج شدند مابه کم باتون وگازاشکاور نخوردیم کارگران بارها بازداشت ز42مادردولت احمدی نژاد دردهه 

ماه  9شما رای ندادیم که نزدخانواده خودشرمنده و تحقیرشویم مابه شما رای ندادیم که دفترچه های درمانی ما 

فاقدارزش باشد ووزیر کارشما ازتحت پوشش بیمه ای قرارگرفتن افراد مستمند حرف بزندشما دارید باجامعه 
ی شما که کارگران وتحصیلکردههای دانشگاهی رابه جای اشتغال پایدار کارگری چکارمیکنید این هم ازطرح کارورز

به برده تبدیل خواهید کرد شما فقط بفکرامار واقدام هستید نه اشتغال پایدار شما دارید درجهت حمایت 
چند روز وچند ماه باید برای حقوق خود کارگردست به اعتراض بزند .ازسرمایه دار نیروی کار رانابود میکنید

چرا نیروهای .راسازمان خصوصی سازی به هفت تپه مراجعه نمیکند تاببیند چه دسته گلی به آب داده اندچ

امنیتی منطقه عالرغم گزارش مکرر کارگران اقدامات الزم را انجام نمیدهندمگرما ایرانی نیستیم اقای روحانی 
ها را با اقدامات غیرکارشناسی ونااشیانه شما مگر دم ازاقتصادمقاومتی نمیزنیدایا با این نیروی کار که رمق آن

گرفتید میخواهید به آن عمل کنیدمگرما مردم خوزستان وشوش نبودیم که زیرتوپ وگلوله هم دراین شرکت 
دیگرچه بکنیم .کاراقتصادی کردیم هم ازوطن دفاع کردیم چراوقتی به قدرت رسیدی همه چیز را فراموش کردید 

 حق است چقدر فریادبزنیم که هرچه کنیم

 بازنشسته های نیشکرهفت تپه(تیر41)تجمع صبح امروز

http://www.kanoonm.com/2772 

  

تیرماه،  ۲۹به گزارش یکی از کارگران نیشکر هفت تپه ،به نقل از سایت کانون مدافعان حقوق کارگر، چهارشنبه  

گروهی برای گرفتن جواب بازنشسته شدند جهت پیگیری مطالباتشان دودسته شدند؛ ۳۵کارگرانی که اسفند
در فرمانداری به جای گرفتن . پیگیریهای فرماندار شوش به آنجا مراجعه کردند و گروهی در شرکت تجمع کردند

این . جواب تهدید شدند که اگر آنجا را ترک نکنند دستور داده خواهد شد تا نیروی انتظامی آنها را جمع آوری کنند

سبب شد کارگران به شرکت برگشته و همراه دیگر بازنشسته ها که درب  برخورد از طرف مسوولین فرمانداری
ورودی شرکت را بسته بودند به مدیریت شرکت وحسابداری حمله کرده و اقدام به شکستن دوربین ها و شیشه 

 .های مدیریت و حسابداری کنند

tg://join/?invite=AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw
https://twitter.com/ordoyekar
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D9%85


این افراد وکارگران  متاسفانه دولت، مسئولین استان، شهرستان و شرکت به جای حل مشکل حقوق قانونی

درحالی که این افراد در . شاغل که به ناچاراقدام به تحصن اعتراضی میکنند، آنها را ارازل و اوباش خطاب میکنند

هنوزچندگاهی از فضای انتخاباتی نگذشته است که . درجه در این شرکت مشغول به کار بوده اند۵۶دمای باالی 
ان ومردم به پای صندوق ها داده شد، و اکنون شاهد این برخوردهای هزاران قول و وعده برای کشاندن کارگر

 .ناشایست مسئولین مربوطه با کارگران هستیم

معنی منشور حقوق شهروندی برای کارگران این است که شرکتی را با این همه بدهی و هزاران کارگر به بخش 
 .ید می شوندخصوصی ناکارآمد وناتوان واگذارکرد و کارگران به جای پاسخ، تهد

کارگران . ، کم باتون وگازاشکآور نخورده ایم۲۶نیز، دردهه ( احمدی نژاد)آقای رییس جمهور، ما درزمان دولت قبل 

ما به . ما به شما رای نداده ایم که نزد خانواده خود شرمنده و تحقیرشویم. بارها بازداشت زندانی و اخراج شدند
ماه بدون اعتبار باشد و وزیر کار دولت شما از تحت پوشش بیمه  ۹ما شما رای ندادیم که دفترچه های درمانی 

شما دارید با جامعه کارگری چه میکنید؟ طرح کارورزی شما کارگران و ! ای قرارگرفتن افراد مستمند حرف بزند

قدام شما فقط به فکر آمار و ا! تحصیلکردههای دانشگاهی را به جای اشتغال پایدار به برده تبدیل خواهد کرد
 .شما درجهت حمایت از سرمایه دار نیروی کار را نابود میکنید. هستید نه اشتغال پایدار

کارگران چند روز وچند ماه باید برای حقوق خود دست به اعتراض بزنند؟ چرا سازمان خصوصی سازی به هفت 

طقه بهرغم گزارش مکرر تپه مراجعه نمیکند تا ببیند چه دسته گلی به آب داده اند؟ چرا نیروهای امنیتی من
کارگران، اقدامات الزم را انجام نمیدهند؟ مگرما ایرانی نیستیم؟ آقای روحانی شما مگر دم از اقتصاد مقاومتی 

نمیزنید؟ آیا با این نیروی کار که رمق آنها را با اقدامات غیرکارشناسانه وناشیانه گرفتید میخواهید اقتصاد 
م خوزستان وشوش نبودیم که زیرتوپ وگلوله هم دراین شرکت کاراقتصادی مقاومتی را عملی کنید؟ مگرما مرد

 کردیم هم از وطن دفاع کردیم؟

 سوال ما این است چرا وقتی به قدرت رسیدید همه چیز را فراموش کردید؟

 دیگرچه بکنیم چقدر فریاد بزنیم که هرچه کنیم حق است؟؟؟

 روز گذشته انجام شد؛
 تپه هفت صنعت و کشت بازنشسته کارگران دوباره تجمع

 
روز گذشته گروهی از کارگران بازنشسته : آمده است   ۳۱تیر ۵۲ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،پنجشنبه

 .وش دست به اعتراض صنفی زدندبرای سومین بار مقابل ساختمان فرمانداری ش« نیشکر هفت تپه»مجتمع 

حوالی ظهر روز گذشته، : تپه در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت

نفر از همکاران بازنشسته برای رفع  ۱۶۶تیرماه برای سومین بار در یک هفته جاری، حدود ۲۹/چهارشنبه
 .هرستان شوش تجمع کردندمشکالت بازنشستگی خود مقابل ساختمان فرمانداری ش

این تجمع در حالی حوالی ظهر دیروز اتفاق افتاده است که طی روز های دوازدهم وسیزدهم نیز کارگران 

بازنشسته نیشکر هفت تپه برای پیگیری مطالبات بازنشستگی خود مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع 

 .کرده بودند

صادر شده است اما به دلیل پرداخت نشدن ۳۵انون از اسفند سال از قرار معلوم ترک کار این کارگران طبق ق
هزینه بازنشستگی از سوی کارفرما از آن زمان تاکنون سازمان تامین اجتماعی برای این کارگران مستمری برقرار 

 .زنند نکرده است و در نتیجه آنها هر چند روز یکبار دست به اعتراض صنفی می

شود تا این لحظه از جانب مدیریت بخش  مجتمع نیشکر هفت تپه گفته می به نقل از کارگران بازنشسته 

های آنان داده نشده که در  خصوصی مجتمع و مسئوالن شهرستانی و استانی پاسخ مشخصی به خواسته
 .نتیجه آن اعتراض صنفی کارگران استمرار پیدا کرده است

 تپه بیش از شش هفته اعتراض و بالتکلیفی بازنشستگان نیشکر هفت

https://humanrightsiniran.org/1396/45742/ 
 

  

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/508134-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87


کارگران با مراجعه به شرکت   :آمده است ۳۱۹۲تیر  ۲۲ شنبه برپایه خبرمندرج در تارنگار حقوق بشر در ایران ،

 .وعدم پاسخگویی مسئولین ،اقدام به قطع برق شرکت و قطع سیستم مخابرات آن نمودند

شهرستانی وشرکت .متاسفانه دولت، مسئولین استانی. طالباتمان آرام نشینیمما اعالم می کنیم تا تحقق م 

بجای حل حقوق قانونی این افراد وکارگران شاغل که بناچاراقدام به تحصن اعتراضی میکنند آنها را ارازل واوباش 
 .درجه دراین شرکت مشغول بکار بودند22می نامند درحالی که این افراد دردمای باالی 

 و این حکایت همچنان ادامه دارد: کارگران شرکت نیشکر هفت تپه جمعی از

این هم میوه خصوصی سازی و تحول اقتصادی که برای ما .مشکالت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پایانی ندارد

تاخیرهای مکرر حقوقی ،عدم پرداخت سهم .چیزی بجز ،فقر وبالتکلیفی ، تهدید واخراج دستاوردی نداشته است
نفر از 997ما به تامین اجتماعی، بی اعتبار شدن دفترچه های تامین اجتماعی و از همه  بدتر وضعیت بغرنج کارفر

بازنشستگان اسفندماه گذشته هستند که با اهمال کاری کارفرما در پرداخت سهم چهار درصد به بیمه تامین 
به فرمانداری مراجعه کردند که بجای در چند روز گذشته چند نوبت . اجتماعی ،در برزخی جانکاهی قرار دارند

اداره کار شوش هم با ریاست خانم رقیه . نتیجه ،با تهدید و ارعاب در خاتمه دادن به هرگونه تجمعی روبرو شدند
دعوت به صبوری برای کارگری که نان ندارد برای کارگری که گرسنه است .محمودی که خود حکایت دیگریست

ذا کارگران با وجود چنین فشارهایی  صبح امروز با مراجعه به شرکت وعدم ل.تحقیر و توهین به آدمیت است

ما اعالم می کنیم تا تحقق . پاسخگویی مسئولین ،اقدام به قطع برق شرکت و قطع سیستم مخابرات آن نمودند
شهرستانی وشرکت بجای حل حقوق قانونی این .متاسفانه دولت، مسئولین استانی. مطالباتمان آرام نشینیم

افراد وکارگران شاغل که بناچاراقدام به تحصن اعتراضی میکنند انها را ارازل واوباش می نامند درحالی که این 
هنوزچندگاهی از رای مردم وکارگران به دولت حسن .درجه دراین شرکت مشغول بکار بودند22افراد دردمای باالی 

 مربوطه با کارگران هستیم روحانی نگذشته است که شاهد این برخوردهای ناشایست مسئولین

 اما سخنی با آقای روحانی

آقای روحانی منشور حقوق شهروندی که ازآن دم میزنید اینست که شرکتی را با این همه وسعت وهزاران 
کارگر، به بخش خصوصی ناکارآمد وناتوان واگذارکنید؟ ودرپاسخ جهت حل معضالت کارگران ، تهدید به برخورد 

،کم باتون وگازاشک اور نخوردیم ، بارها بازداشت و 42اشد؟ ما دردولت احمدی نژاد دردهه سخت تنها چاره کار ب

مابه شما رای ندادیم که نزد  خانواده . زندانی واخراج نشدیم که این چنین زندگی ما ملعبه دست دیگران باشد
اقد ارزش باشد شما دارید ماه ف 9خود شرمنده و تحقیرشویم مابه شما رای ندادیم که دفترچه های درمانی ما 

باجامعه کارگری چکارمیکنید؟ این هم ازطرح کارورزی شما که کارگران وتحصیلکردههای دانشگاهی رابه جای 
شما دارید درجهت . اشتغال پایدار به برده تبدیل خواهد کرد شما فقط بفکرامار و ارقام هستید تا اشتغال پایدار

حتا ثروت خود را نه از تولید و صنعت که از رانت وجاهای دیگر کسب کرده  حمایت ازسرمایه دار وکارفرماهایی که
چند روز وچند ماه، باید برای حقوق مان دست به اعتراض بزنیم؟ چراسازمان .اند، نیروی کار رانابود میکنید

 چرا نیروهای امنیتی.خصوصی سازی به هفت تپه مراجعه نمیکند تاببیند چه دسته گلی به آب داده است؟

منطقه عالرغم گزارش مکرر کارگران ،اقدامات الزم را انجام نمیدهند؟ مگرما انسان نیستیم؟ مگرما مردم 
خوزستان وشوش نبودیم که زیرتوپ وگلوله هم دراین شرکت ،کار می کردیم؟ وهم ازوطن دفاع می کردیم؟ 

فریادبزنیم؟ که هرچه کنیم حق  دیگرچه بکنیم ؟چقدر.چراوقتی به قدرت رسیدید همه چیز را فراموش می کنید؟ 
 است

 71/9/7941 -جمعی از کارگران وپرسنل شرکت نیشکر هفت تپه 

 پس از دو ماه اعترض صنفی مداوم صورت گرفت؛

 شد پرداخت تپه هفت نیشکر کارگر ۰۴۳ بازنشستگی هزینه باالخره
 

کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه از پرداخت  :آمده است ۳۱۹۲تیر  ۲۳ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، دوشنبه

 .دهند نشسته خود، خبر مینفر از همکاران باز ۹۹۲هزینه بازنشستگی 

بعد از گذشت حدودا دو ماه از : شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در تماس با خبرنگار ایلنا افزودند

نفر از کارگران تازه بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه  ۹۹۲  هر روز توسط  برپایی اجتماعات صنفی اعتراضی که
 .بازنشستگی آنان را پرداخت کرد شد، سر انجام کارفرما هزینه برپا می

مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل  ۳۵براساس این اطالعات کارگران مذکور از اسفند ماه سال  
درصد حق بیمه توسط کارفرما صدور احکام بازنشستگی آنها ۹سخت و زیان آور شده بودند اما به دلیل عدم واریز 

 .تاکنون به تاخیر افتاده بود

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/509405-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


از سوی  ۳۵اسفند ماه سال  ۱۵ها از تاریخ  اظهارات یکی از کارگران بازنشسته با توجه به اینکه ترک کار آن طبق

توانند از مرداد ماه مستمری بازنشستگی خود را از تامین اجتماعی  کارفرما تایید شده است طبق قانون می

 .دریافت کنند

آنان در طول سه ماه گذشته ناتوانی مالی کارفرما بوده که  به گفته وی دلیل به تاخیر افتادن موضوع بازنشستگی

 .کرده است از پرداخت هزینه بازنشستگی آنها خوداری می

و امیدوارند   نفر فقط سنوات بازنشستگی خود را طلبکارند ۹۹۲به ادعای این کارگر بازنشسته در حال حاضر این 

 .ا پرداخت کندتر آن ر کارفرما با تامین منابع مالی آن هر چه سریع

 تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل دفتر کارفرما

نفرازکارگران مجتمع نیشکر هفت 922بیش از :آمده است ۳۱۹۲تیر  ۹۱ شنبه برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی، 

تکمیلی،دست از کار کشیده و مقابل دفتر  ماه حقوق ووضعیت نامشخص بیمه9تپه دراعتراض به عدم پرداخت 
 .کارفرما تجمع کردند

پرداخت مطالبات مزدی کارگران رسمی وقرار دادی : درهمین رابطه یکی از کارگران این مجتمع به ایلنا گفت

 ۳۹های  تپه از اردیبهشت ماه سال جاری به تاخیر افتاده همچنین پاداش و بهره برداری سال مجتمع نیشکر هفت 
 .آنها هنوز پرداخت نشده است ۳۵و 

در عین حال کارگران روزمزدی حاضر در تجمع امروز نیز افزودند جدا از مطالبات معوقه سال جاری در دوماهٔه 

 .اند را از کارفرما وصول نکرده( ۳۵)اردیبهشت وخرداد، دستمزد بهمن واسفند ماه سال گذشته 

های معترضان است چراکه  یلی یکی دیگر از خواستهبه گفته این کارگر ،مشخص شدن وضعیت بیمه تکم
شود اما ظاهرا شرایط ارائه  تاکنون به صورت ماهانه از دستمزد آنها کسر می ۳۵های آن از پاییز سال  هزینه

 .خدمات به آنها نامعلوم است

 اعتصاب در نیشکر هفت تپه ؛ اینبارنوبت به شاغلین رسید

ماه ۲۵بدلیل ناتوانی کارفرمای خصوصی شرکت طی   :آمده است ۳۱۹۲ تیر ۹۱ شنبه برپایه خبر دریافتی ، 
نی .گذشته در انجام تعهدات قانونی خود همواره شاهد اعتصابات متعدد دراین شرکت هستیم بازنشسته ها

اداره .سازمان تامین اجتماعی.پیمانکاران طرف قراردادشرکت.ماشینهای استیجاری.بران
اب وغیره ازجمله طلبکاران عمده شرکت نیشکرهفت تپه هستند که بصورت مکرر و سازمان .امورمالیاتی.برق.گاز

به اشکال مختلف پیگیر مطالبات خود از کارفرمای جدید این شرکت هستتد مطالباتی که ازاوایل دهه هشتاد 

اقصه میلیارد بدهی که مربوط به زمان دولتی بودن ان است طی من ۱۵۶شرکت با حدود . تاکنون انباشته شدند
ای با مبلغ یکهزارمیلیارد به بخش خصوصی واگذار گردید وطبق شرایط مناقصه خریداران بدهی شرکت راتقبل 

کرده اند ومابقی مبلغ را بصورت اقساط به دولت وسازمان خصوصی سازی پرداخت کنند ازبهمن ماه سال 
اعتصاب بزنند قبل از واگذاری شرکت تاکنون تقریبا هرماه بایدکارگران برای حقوق ومطالبات خود ، دست به ۳۹

کارفرما بازنشسته میشدند که دولت در ۹نفر ازپرسنل طبق قانون طرح زیان اور میبایست با پرداخت  ۲۶۶حدود 
 ۲۶هیچ گونه اقدامی دربازنشستگی انها نکرد حتی دولت به مصوبه مجلس درخصوص پرداخت  ۳۹و۳۹سالهای 

پس ازواگذاری .هم بی توجهی نکردودرحال حاضربالتکلیف هستند میلیاردتومان جهت بازنشستگی نی بران

شرکت این امرباعث اعتصابات مکرر متقاضیان بازنشستگی شرکت وبازنشسته ها برای پرداخت حق سنوات 
خودبوده که عمل کردن به این تعهدات وپرداخت حقوق همزمان پرسنل وپرداخت بدهیهای معوق باعث وضعیت 

ت با واگذاری شرکت میخواست ازشر ان خالص شود و شرکت را ازچاله به چاه دول.بحرانی موجودشده
سوال اینجاست دولت با این همه چاه نفت ودرامد زیاد چرا بدهیها راتسویه نکرد وشرکت را با کوهی .انداخت

باالی ازبدهی ومشکالت به کسانی واگذارکردند که از اداره ان عاجز هستندوکارگران زحمت کش ان که در دمای 

درجه ورطوبت باال به حال خود رها کرده وهرماه برای دریافت حقوق معوق خود حتما باید دست به اعتراض  ۵۹
نفرازکارگران بخصوص بخش کشاورزی  ۲۹۶۶بزنند تاحقوق خودرا باتاخیرزیاد دریافت کنندالبته حقوق بیش از

بااین وضعیت موجود خدا اخر .اشندوسمپاشی حدودیک میلیون تومان است  درصورتی که جمعه هاسرکار ب
 ۳۹حقوق بهمن واسفند۳۵و۳۹پرداخت نشدن پاداش سالهای.وعاقبت کارگران شرکت رابه خیر کند

پرداخت نشدن جیره ماه رمضان ولوازم التحریرتعدادزیادی .روزمزدهاوحقوق اردیبهشت وخرداد همه پرسنل

عدم پایبندی .اخراج فله ای وغیرقانونی پرسنل.ندادن لباس کار دردوسال گذشته.ازپرسنل سال تحصیلی قبل
بی توجهی مسئولین منطقه به مشکالت پرسنل این شرکت وناامیدی کارکنان به اینده شغلی .کارفرما به قانون

با توجه به بدهیهای شرکت که به دوسوم قیمت کارشناسی دارد میرسد وشرایط ورشکستگی رامهیا میکند 
 . ازجمله دغدغه های کارگران است

 کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ۰۵۵۵اعتصاب 

https://www.radiofarda.com/a/f6_iran_hafttapeh_workers_strike/28267952.html 



   

بهمن از اعتصاب و  ۲۲خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه   :آمده است ۳۱۹۲تیر  ۱۵شنبه به گزارش رادیو فردا ، یک

این خبرگزاری به نقل .از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خبر داد تن ۹۶۶۶اعتراض صنفی حدود 

از منابع خبری خود در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نوشت که اعتصاب کارگران از روز چهارشنبه 
یکی از کارگران به ایلنا گفت که .ششم بهمن در واکنش به پرداخت نشدن معوقات مزدی آنان آغاز شده است

بهمن کارگران، کارفرما بر اساس صورت جلسه ای که در روز های اخیر تنطیم کرده بود یک  ۲۶بعد از تجمع روز »
ماه از معوقات مزدی کارگران بخش صنعتی و گروهی از کارگران بخش کشاورزی را پرداخت کرد که در نتیجه آن، 

تپه تصمیم گرفته بود که حقوق آذر  هفتبراساس این صورت جلسه، کارفرمای نیشکر «.کارگران خشمگین شدند
بهمن، حقوق دی ماه را هفته اول اسفند، عیدی پاداش سال جاری را  ۲۵تا  ۲۱ماه کارگران را در فاصله روزهای 

به گزارش ایلنا به نقل از یک کارگر .تا پایان سال جاری پرداخت کند ۱۵اسفند و حقوق بهمن ماه را از  ۱۵تا  ۱۶از 

اعتصاب، تشدید اعتراض های کارگری در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در حالی شرکت کننده در 
 .پیگیر مطالبات آنها نبوده است« هیچ مقام دولتی»ادامه دارد که در چند روز گذشته 

او با اشاره به اینکه کارگران در اجتماع روز دوشنبه خود همچنین خواستار تغییر برخی عوامل مدیریت خصوصی 

 ۳۵و  ۳۹های  کم پاداش و بهره برداری سال اگر دست : کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هستند، افزود مجتمع
بر اساس این .بههمراه حقوق کامل آذر ماه آنها پرداخت شود، دلیلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد

اند مطالبات بازنشستگی خود را از  تن از کارگران بازنشسته این مجتمع که هنوز نتوانسته ۱۵۶گزارش، بیش از 

آنها همچنین خواستار پرداخت شدن حق بیمه .کارفرما دریافت کنند در این اجتماع چند روزه شرکت کرده اند
در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مشغول ۳۱تا  ۱۲بر که در فاصله سالهای  دوران بیکاری کارگران نی 

ش ها، مشکالت اقتصادی این مجتمع پس از واگذاری آن به بخش خصوصی در بر اساس گزار.اند، هستند کار بوده
پیش از این، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به .اسفند سال گذشته بیشتر شده است

در سالیان اخیر هم کارگران شماری از کارخانه ها در ایران که پس از .خصوصی شدن این واحد اعتراض کرده بودند

دن با مشکالت اقتصادی مواجه شده و یا تعطیل شدند، خواستار بازگرداندن آنها به بخش دولتی خصوصی ش
 .شده اند

به گزارش خبرگزاری ها، کارگران .اعتراض کارگران تنها متوجه واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی نیست

کرده و دست به اعتصاب و تجمع کارخانه های مختلف در ایران به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود نیز اعتراض 
در این ارتباط، به گزارش خبرگزاری های ایرنا و ایلنا، گروهی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان در روزهای .زده اند

آباد خواستار پرداخت دستمزد و مزایای معوقه خود  گذشته با تجمع در مقابل این واحد تولیدی در جاده نجف

 ۹۶۶تا  ۱۶۶انه کاشی اصفهان در مورد این تجمع به رادیو فردا گفته است که بین یکی از کارکنان کارخ.شدند
همچنین به نوشته ایلنا، به رغم اعتصاب صنفی و تجمع حدودا یک ماهه .کارگر در تجمع ها شرکت داشته اند

رت نگرفته کارگر کارخانه سیمان مسجد سلیمان، هیچ اقدامی برای پرداخت پنج ماه معوقات مزدی آنها صو ۹۲۶
عدادی از این کارگران به ایلنا گفتند که نه تنها کارفرما اهمیتی به پرداخت مطالبات عقب افتاده آنان نداده ت.است

کارگر کارخانه  ۹۶۶همچنین .است، بلکه مسئوالن استانی وشهرستانی نیز به مطالبات آنها بی اعتنا بوده اند

ای خطاب به فرماندار شهرستان البرز  ت نشده است، در نامهفرش پارس که پنج تا هشت ماه حقوق شان پرداخ
تن از کارگران  ۲۱۶به نوشته ایلنا، بیش از .در استان قزوین خواستار پیگیری مشکالن صنفی خود شدند

نخ در اعتراض به آنچه بالتکلیفی چند ساله در دریافت مطالبات سنواتی  بازنشسته سه کارخانه فرنخ، نازنخ و مه 
پیش از این هم گزارش ها حاکی از .ود نامیدند، در مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردندومزدی خ

به طور معمول، .اعتصاب و تجمع کارگران از جمله در کارخانه های هپکو در اراک و پلی اکریل اصفهان بوده است
ای تحقق خواسته های شان مقام های جمهوری اسالمی ایران در واکنش به این اعتراض ها با دادن قول بر

 .تالش می کنند به این اعتصاب ها و تجمع ها پایان دهند

 چرا ما با طرح کارورزی مخالفیم؟

 فریدون نیکوفرد ازکارگران نیشکر هفت تپه -رضارخشان



اوال این طرح بهیچ وجه موجب کاهش بیکاری نمیشود و در آن کارفرما الزامات قانونی در فردای پس از کارورزی 

یعنی عمال موجب تضعیف .بعدش هم وجود این طرح فی نفسه موجب تضعیف جایگاه قانون کار می گردد .داردن

همانطور که در مسئله قراردادهای . آن بخش از قوانین محدودی که در راستای منافع کارگر است ،می گردد 
 .........مشکل دیگراین طرح.سفید امضا قانون کار دور زده شد

 گران،تبریک به سرمایه دارانتسلیت به کار

پس ازهرانتخاباتی وسرکارآمدن فرد یا جریان پیروز،بخصوص درانتخابات ریاست جمهوری که مبتنی بر اجماع 

عمومیست ،معموال رسم برین منوال است که دراولین روزهای بعد از پیروزی ،اقدام به تصویب ویا اجرای 
ی باشد که درپیروزی او نقش موثری داشته اند ویا افراد و طرحهایی میزند که مورد موافقت و رضایت کسان

درکشورما متاسفانه بدلیل شرایط خاص . احزابی که ازاو حمایت کرده اند را در مناصب مختلف به کارمیگیرد
سیاسی ،احزاب واقعی با بدنه وسیع اجتماعی مالحظه نمیشود بلکه معموال احزاب وجریاناتی حضور دارند که 

ان انتخابات چندنفری دورهم جهت شده وبنام حزب از یکی قت فعال بوده ،یعنی فقط درزمکمترتمام و

ازکاندیداهای ریاست جمهوری حمایت میکنند یا درانتخابات شوراها از لیستی خاص اعالم حمایت میکنند تا شاید 
بدون آنکه . درصورت پیروزی و در بازی سیاست که مبتنی بر مولفه های قدرت وثروت است دست باال پیدا نمایند

تشکیل حزب میبایست ازپایین ترین سطح .این پیروزی در پایین دست جامعه مالحظه شودثمرات 
باسوادوبیسوادتشکیل شودچون هرفرد،با هر .معلم.پرستار.روستایی.دانشجو.کشاورز.افرادجامعه،یعنی کارگر

روحانی که بشدت اما برگردیم به ایران و پیروزی جریان دولت . جایگاه اجتماعی درانتخابات ،تنها یک رای دارد
طرفدار مناسبات سرمایه داریست،گویا کارگران درین انتخابات در طیف جریان بازنده قرار گرفته اند که این چنین ،با 

شاید فکر می کنند که گفتمان جریان .طرح لوایح و بخشنامه هایی  ، طبقه کارگر مورد عتاب وتنبیه قرار می گیرد

پایین جامعه بود ،اقبال کارگران را بیشتر به همراه خود داشته است و این  رقیب که مبتنی بر حمایت از دهکهای
جدا از بحث خصوصی سازی های گسترده وغیر کارشناسانه ،بخوانید خانه خراب .چنین باید  مورد تنبیه قرار گیرند

کارورزی  اما چرا ما با طرح.کن برای کارگران ،اجرای طرح ضد کارگری کارورزی از جمله این مصیبتهاست 
مخالفیم؟اوال این طرح بهیچ وجه موجب کاهش بیکاری نمیشود و در آن کارفرما الزامات قانونی در فردای پس از 

یعنی عمال موجب .بعدش هم وجود این طرح فی نفسه موجب تضعیف جایگاه قانون کار می گردد .کارورزی ندارد

همانطور که در مسئله . گر است ،می گردد تضعیف آن بخش از قوانین محدودی که در راستای منافع کار
مشکل دیگراین طرح عدم انجام تعهدی است که دولت برای خود .قراردادهای سفید امضا قانون کار دور زده شد

درصورتی که دولت نتواند .ایجاد کرده است وآن پرداخت حق بیمه کارورزان توسط دولت به تامین اجتماعیست
را پرداخت نماید ویا مثل روال گذشته که بجای پرداخت تعهدخود به این سازمان،  تعهدی که برای خودایجاد کرده

به تامین اجتماعی واگذارمیکرد این بار فاجعه عظیمی اتفاق خواهدافتاد ۹۹شرکتهای ورشکسته رادرقالب اصل 
م بهم خواهد وسازمان تامین اجتماعی هم باکمبود بیمه گذارمواجهه شده وتناسب بیمه گذار به مستمری بگیره

اگرسازمان تامین اجتماعی با این سیاست دولت . خورد لذا بدلیل کمبود منابع مالی عمال فلج خواهد شد

مخالفت جدی نمیکند بدلیل این است که رئیس این سازمان توسط دولت انتصاب میشود طبقه کارگر در ایران  
عی در زمان دولت های نهم ودهم رافراموش اقدامات ضد کارگری و مصیبت بارمرتضوی درسازمان تامین اجتما

نکرده اند وآثارمخرب سیاستهای غلط ایشان هنوزبرطرف نشده که دولت روحانی با طرح کارورزی و دیگر طرحها 
از سوی دیگر، ازدانشجویان وفارغ التحصیالن دانشگاهی که .درحال تیشه به ریشه زدن این سازمان هستند

به جریان دولت فعالیت می کردند،  انتظارمیرفت با عطف به اینکه قانون طرح  درانتخابات اخیر ، در جهت کمک

کارورزی ازبرنامه های آتی دولت روحانی است  واگرایشان مجددا انتخاب شود و طرح فعلی را پیش ببرد موجب 
دولت تحقیر و ازدست رفتن فرصت زندگی خواهد شد این مطالبه یعنی حذف این طرح را در صورت پیروزی از 

با این حال ،درین سالهای اخیر ،وجود قانون کار فعلی، خاری در .خواستار شوند که متاسفانه این چنین نشد
سعی وتالش فراوانی در جهت . چشم واستخوانی در گلو ،هم برای دولتها وهم برای کارفرماها بوده است

اما گویا اینبار جهد و .ره بجایی نبرده استتغییرات قانونی در آن شده است که با مقاومت جامعه کارگری ،تاکنون 

وجود  طرح کارورزی را میتوان  در همین راستای دور زدن و .تالش نه در جهت تغییر ،بلکه دورزدن این قانون است
البته شاید یکی ازدالیل ویا حتا مهمترین دلیل اجرای چنین طرحی ، حرکت . تضعیف قانون کار بحساب آورد

بسمت مناسبات سرمایه داری که قطعا در این مسیر توصیه ها و فرامین سازمان تجارت  شتابان دولت روحانی
تا نیروی ارزان کار را برای .جهانی وصندوق بین المللی پول از جایگاه ویژه ای برخوردارمیشوند را میتوان ذکر کرد

ثابت به کارورز پرداخت  ایجادشغل بهانه است شغلی که در آن  یک سوم حقوق. نظام سرمایه داری فراهم کند
شود وهیچ تضمینی در رابطه با کارفرما و پس ازپایان دوره کارورزی وجود نداشته باشد  تا فردمذکورراجذب نماید 

 .بلکه بردگی وتحقیر آدمیت است.شغل نیست 

نگ شده، و جامعه کارگری یک باربرای همیشه میبایست تکلیف خود را با این گونه اقدامات فریبکارانه  و هماه

بین دولتیان وکارفرمایان را مشخص کند چاره کار در برخورد با چنین طرحهای ضد کارگری همانا تشکل یابی و 
سازمان یابی مستقل کارگریست که باعث همبستگی بین کارگران در مقابل چنین طرحهای ظالمانه ای می 

وایجادشورای اسالمی کارو وجودافراد  تجربه ثابت کرده اززمان انحالل یک جانبه سندیکاهای کارگری.گردد
مهندسی شده بعنوان نماینده کارگرنمیشودبا این اقدامات دوجانبه که دردولت طرفدار سرمایه داری روحانی 

شرایط بگونه ای رقم میخورد که اصل هدف ۹۹متاسفانه درلوای اجرای اصل.تشدید شده است ، مقابله کرد
وهم (رانتی)حرف وحدیث دارد که یا خصولتی است یاخودمانی سازی فراموش شده وهم نحوی واگذاریها جای 



اگر هم هست که .هر چی هست خصوصی سازی نیست.اجراآن باعث شکاف عمیق طبقاتی بین جامعه شده 

 .برای ما ،بازهم مصیبت است

 با آرزوی بهبودی شرایط زندگی طبقه کارگر در جهان

 ر هفت تپهاز کارگران نیشک فریدون نیکوفرد/  رضارخشان

09/9/7941 

 بزنند دور را کار قانون دارند قصد ای عدهتپه مطرح کردند؛  فعاالن صنفی مجتمع نیشکر هفت
 

 
جمعی از فعاالن صنفی در مجتمع نیشکر  :استآمده  ۳۱۹۲تیر  ۱۱شنبه دو به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

 .شود تپه معتقدند اجرای طرح کاروزی باعث تضعیف جایگاه قانون کار می هفت

تپه با یادآوری اینکه اجرای طرح کارورزی به  به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی فعاالن صنفی در مجتمع نیشکر هفت

ا در این طرح الزامات قانونی پس از دوران کارورزی را رعایت شود و کارفرم هیج وجه باعث کاهش نرخ بیکاری نمی

نخواهد کرد، افزودند؛ طرح کارورزی موجب تضعیف آن بخش از قوانین کار محدودی که در راستای منافع کارگر ان 
 .است، خواهد شد

دهای سفید امضا؛ قانون همانطور که در مسئله قراردا: این فعاالن کارگری با انتقاد از اجرای این طرح ادامه دادند

کار دور زده شد، اجرای طرح کارورزی نیز به منزله عدم انجام تعهدی است که دولت برای خود ایجاد کرده و آن 
 .عبارت از پرداخت حق بیمه کارورزان توسط دولت به تامین اجتماعی است

ه کارورزان به تامین اجتماعی را به به گفته این فعاالن کارگری، درصورتی که دولت نتواند موضوع پرداخت حق بیم

افتد و اینجاست که  تری اتفاق می عنوان تعهداتی که برای خود ایجاد کرده؛ عملی کند، این بار فاجعه عظیم

گذار به مستمری بگیر هم از میان  شود و تناسب بیمه گذار مواجه می سازمان تامین اجتماعی با کمبود بیمه
 .رود می

ه، پیش از این نیز دولت به جای پرداخت مطالبات معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی، های این عد طبق گفته

شدگان تامین  به تامین اجتماعی واگذار کرد که به زیان سازمان و بیمه ۹۹های ورشکسته را در قالب اصل  شرکت
 .اجتماعی تمام شد

کند دلیلی جز این ندارد که  فت جدی نمیاگر سازمان تامین اجتماعی با این سیاست دولت مخال: آنها گفتند
 .شود مدیرعامل این سازمان توسط دولت منصوب می

بار مدیرعامل سابق سازمان تامین  شدگان تامین اجتماعی اقدامات ضدکارگری و مصیبت بیمه: ها ادامه دادند آن

غلط ایشان هنوز برطرف  های اند و آثار مخرب سیاست های نهم ودهم را فراموش نکرده اجتماعی در زمان دولت
 .زند نشده که حال شاهد اجرای طرح کارورزی و چند طرح دیگر هستیم که تیشه به ریشه سازمان می

داری  توان یک سیستم برده تپه در ادامه با بیان اینکه طرح کارورزی را می فعاالن کارگری در مجتمع نیشکر هفت

طرح : احتی از کارگران خود با کمترین حقوق کار بکشد، افزودندتواند به ر نوین محسوب کرد که در آن کارفرما می

 .توان به نوعی دور زدن و تضعیف قانون کار به حساب آورد کارورزی را می

های طرح کاروررزی با اهداف قانون برنامه پنجم توسعه و فصل پنجم قانون کار در ادامه  ها با یادآوری مغایرت آن
، برخی تمام تالش خود را در جهت تغییرات قانونی کار کردند که با مقاومت جامعه در سالهای اخیر: تصریح کردند

 .کارگری مواجه شد اما گویا این عده بار دیگر با اجرای طرح کارورزی قصد دور زدن قانون کار را دارند

ل، شغلی که در ای شده برای ایجاد شغ تپه، طرح کارورزی بهانه به اعتقاد فعاالن کارگری در مجتمع نیشکر هفت

شود و هیچ تضمینی در رابطه با کارفرما و پس از پایان دوره  آن یک سوم حقوق ثابت به کارورز پرداخت می
 .کارورزی وجود ندارد

گریزی در طرح کارورزی اعالم  ما به صراحت نگرانی خودمان را از تکرار این قانون: آنان در خاتمه تصریح کردند 

شدگان  ای به منابع بیمه های سلیقه خواهیم به قیمت اعطای معافیت از دولت میکنیم و به صورت مشخص  می
 .در سازمان تامین اجتماعی آسیب وارد نسازد

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/511929-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF


 ادامه اعتراضات کارگران در مجتمع نیشکر هفت تپه

نیز طبق معمول تجمع اعتراضی ( تیر ۱۱)صبح امروز :آمده است ۳۱۹۲تیر  ۱۱دوشنبه برپایه اخبار دریافتی ، 

 .صورت گرفت

نفر  ۹۹۲درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی تعداد  ۹درحالی که چند روز پیش اعالم شد که مشکل پرداخت  
 .بازنشسته های اسفند ماه حل شده است

درصد  ۹اما پس از چند روز و مراجعه این کارگران به تامین اجتماعی جهت پیگیری پایان کار خود، متوجه شدند که 

 .نفر واریز نشده است ۹۹۲نفر از ۲۱۶

 بازهم بدقولی کارفرما؛

 نبرد برای حق ادامه دارد/ باز هم اعتراض درنیشکر هفت تپه 

به خاطر معوقات فراوان   :آمده است ۳۱۹۲تیر  ۱۱دوشنبه  در کانال تلگرامی ،... به نوشته کمیته هماهنگی
زی در این شرکت اعتراض، اعتصاب یا توقیف اموال پرسنل و بازنشسته ها و پیمانکاران، باید تعجب کرد که اگر رو

 .و غیره در کار نباشد

درحالی که چند روز پیش اعالم شد که مشکل . نیز طبق معمول تجمع اعتراضی صورت گرفت( تیر01)صبح امروز
نفر بازنشسته های اسفند ماه حل شده است و  ۹۹۲درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی تعداد  ۹پرداخت 

م مقام شرکت به همراه مدیره کارخانه و مسئول حسابداری با دردست داشتن یک نامه چند خطی با چهره قائ

کارگران بازنشسته . ای خندان و گرفتن عکس سلفی اعالم کردند که مشکل این کارگران بالتکلیف را حل کردند
 .نیز با خیالی راحت دست از اعتصابات روزانه کشیدند

درصد  ۹مراجعه این کارگران به تامین اجتماعی جهت پیگیری پایان کار خود، متوجه شدند که  اما پس از چند روز و

. ماه گذشته اتفاق افتاده است ۲۵این بد عهدی مجدد کارفرما به کرار در. نفر واریز نشده است ۹۹۲نفر از ۲۱۶
ل های سرخرمنی حنایش چون قائم مقام شرکت از دادن قو. این افراد جهت پیگیری به شرکت مراجعه کردند

  .دیگر رنگ ندارد و کارگران به صحبت های ایشان اعتقاد ندارند

مدتی است مدیر کارخانه فرشید مومن غریب به همراه مسئول حراست عباس خنیفر که بازنشسته نیروهای 
ها مسلح و دو شغله محسوب می شود و به دلیل بی توجهی سازمان بازرسی مشغول به کار است و این روز

مسئول حراست در حالی در این منصب غیر قانونی قرار دارد که این . طرف مذاکره  افراد ناراضی قرارمی گیرند
روزها نهایت برخورد را با کارگرانی داشته که بدنبال حقوق قانونی و معوق خود هستند و اگر منصفانه و قانونی 

ه برخالف مصوبه مجلس از دو محل حقوق موضوع بررسی شود، کسی باید ممنوع الورود به شرکت شود ک

زمانی که کارگران به دفاع از حقوق حداقلی یک میلیونی معوق و مزایای بر حق خود به ناچار . دریافت می کند
اقدام به تجمع اعتراضی  می کنند، این موضوع را اغتشاش دانسته و بر خالف قانون مانع ورود این افراد به 

  .شرکت می شود

چه قانونی کارگران باید از داشتن حتی یک شغل با حقوق حداقلی و معوق محروم شوند و کسی چرا و طبق 
هنوزحقوق اردیبهشت شاغلین این  ?!!!.مانع رسیدن آنها به حقوق شان شود که خود از دو محل حقوق می گیرد

تنها امید . اده اندشرکت پرداخت نشده و کارگران تا سه شنبه به کارفرما درخصوص پرداخت حقوق خود مهلت د

 کارگران بیداری مسئولین منطقه ازخواب زمستانی است

در ادامه اعتراضات بی وقفه کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه، صبح امروز بار دیگر کارگران شاغل 

 و بازنشسته این شرکت دست به تجمع زدند

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6260 

  



در ادامه اعتصابات و تجمعات  :آمده است ۲۹۳۱تیرماه  ۱۲، چهارشنبه تحادیه آزاد کارگران ایرانابه نوشته سیایت 

ماهها و هفته های گذشته کارگران شاغل و بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه، صبح امروز نیز محوطه این 

  .شرکت صحنه اعتراض و حق خواهی متحدانه آنان بود

کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم واریز  997بی وقفه  در پی ماهها دوندگی و اعتراضات 
درصدی کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی، طی روزهای گذشته بطور رسمی به آنان اعالم  9سهم 

گردید این مسئله حل شده است و کارگران با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی میتوانند پیگیر تکمیل سیکل 
اما با مراجعه این کارگران به تامین اجتماعی معلوم شد کارفرما سهم چهارصدی خود را . شستگی خود شوندبازن

 .کارگر واریز نکرده است 997نفر از  712بابت 

کارگر، که عمری را با رنج و محنت در نیشکر هفت تپه کار  997بد عهدیها و به سخره گرفتن زندگی و سرنوشت 
زنشستگی قرار گرفته اند،  در حالی از سوی مالک خصوصی این شرکت ادامه دارد که کرده و اینک در سن با

ماه است برای  72حراست کارخانه از ورود آنان برای پیگیری حق و حقوق شان به شرکت جلوگیری میکند و آنان 

حراست و برخورداری از حقوقی ناچیز در سن بازنشستگی، در رنج و عذابی مضاعف گرفتار آمده و از سوی 
  .مسئولین شهرستان با اتهاماتی از قبیل اغتشاش و بر هم زدن نظم مواجه میشوند

ستم و تحمیل ناامنی بر زندگی کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که از مقطع 

د  بطور مرتب واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، کارگران شاغل این شرکت نیز برای دریافت دستمزدهای خو
دست به  اعتصاب و اعتراض میزنند و هر بار پس از چندین ماه تاخیر، با خون دل موفق به دریافت یکماه از 

  .دسترنج ناچیز خود میشوند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در تداوم این وضعیت محنت بار در شرکت نیشکر هفت تپه، 
گران شاغل و بازنشسته این کارخانه، همچون ماهها و هفته های گذشته بار دیگر با تجمع در صبح امروز نیز کار

 .مقابل ساختمان اداری شرکت خواهان دریافت مطالبات مزدی و بازنشستگی خود شدند

بنا بر این گزارش، در پی این اعتصاب از سوی کارگران شاغل، کارگران بازنشسته نیز که بدنبال مراجعه به 
زمان تامین اجتماعی از بد عهدی کارفرما مطلع شده بودند به آنان پیوستند و علیرغم ممانعت مامورین سا

حراست از ورودشان به محوطه صنعتی شرکت، با خشم و اعتراض وارد آنجا شده و سپس بدلیل عدم 

 .را قطع کردند پاسخگوئی مسئولین به سواالت و خواستهایشان، با ورود به نیروگاه  کارخانه، برق شرکت

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی اقدامات اعتراضی  از سوی کارگران 

درصدی آنان به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نشده است، به آنان اعالم گردید  9بازنشسته ای که سهم 

حساب خواهد شد که این امر خشم  7941اه سال از اسفند م 7942مقطع بازنشستگی آنها به جای اسفند ماه 
  .کارگران را برانگیخت و آنان با رد چنین وعده پوچی اعالم کردند همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد

کارگر بازنشسته در حالی است که آنان از  712اعالم این وعده از سوی مسئولین شرکت نیشکر هفت تپه به 

لیل اعالم بازنشستگی شان در کارخانه شاغل نبوده اند و در این مدت با توجه به عدم بد 42اسفند ماه سال 
همچنین با توجه به عدم پاسخگوئی . دریافت حقوق ماهیانه، در شرایط بسیار مشقت باری زندگی کرده اند

ود دست از مسئولین شرکت به کارگران اعتصابی شاغل،  آنان نیز اعالم کردند تا دریافت حقوقهای معوقه خ

کارگران شاغل شرکت نیشکر هفت تپه با احتساب حقوق تیر ماه جاری، در حال حاضر . اعتصاب نخواهند کشید
 .را از کارفرما طلبکارند ۳۵و  ۳۹های  سه ماه دستمزد بعالوه پاداش و بهره وری سال

 7941تیر ماه  04 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 به ها راازگوش دربیارید ماهم انسانیم هم ایرانی هستیممسئولین نیشکربازهم اعتصابه پن

https://eshtrak.wordpress.com/2017/07/19 

 : آمده است ۲۹۳۱تیرماه  ۱۲چهارشنبه  ،سیاسی و فرهنگی اشتراک -سایت خبری برپایه خبر مندرج در 
بخاطر پرداخت  ۳۵هبازنشسته های اسفندما.کارگران بازنشسته وشاغل شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند

نفر وپاسخگو نبودن یاوعده خالف واقع دادن مدیریت شرکت به ستوه آمده وبه  ۹۹۲درصد تمام۹نشدن 

 !!! هرمسئولی درشهرستان واستان مراجعه میکنند آنهارا دعوت به آرامش میکنند ارامش هم حدی دارد

لتهای قبلی وکنونی وبی زوری وعدم باواگذاری این شرکت بحران زده وبدهکار که بدلیل سیاستهای غلط دو

جناب .قاطعیت نماینده مجلس وبزرگان استانی  شرایط زندگی وشغلی کارگران زحمتکش دربحران حادقرار دارد

روحانی تا کی باصدای بلند فریاد بزنیم ما گرسنه ایم؟ چراباید چوب ناالیقی دولت دراجرای صحیح اصل خانه 
 .را کارگران بخورند ۹۹خراب کن

ای روحانی امروزهم کارگران شاغل شرکت طبق معمول دراعتصابند ما مانند کودکی هستیم که تا صدایمان آق

آقای جهانگیری اینطور میخواهید سیاستهای اقتصاد مقاومتی رابه پیش .درنیاید کسی متوجه حق ما نمیشود



ت نمیدهند حتی پاسخی به دیگرکسی ازاعضائ هیات مدیره شرکت به خود زحم: مسئولین امنیتی منطقه.ببرید

مسئولین شورای تامین استان وشورای امنیت ملی کشور بخصوص جناب .ماکارگران هرچند خالف واقع بدهند

درجه را میفهمید به دادما  ۵۹آقای شمخانی شما که بچه خوزستان هستید وکارکردن در دمای باالی
عیت این شرکت تجدید نظرکرده ومارا ازاین نمایندگان محترم خبرگان دولت رامجاب کنید درخصوص وض.برسید

زندگی مصیب وار نجات دهید ماهم مسلمانم ماهم حق حیاط داریم اینجا کرامت انسانی ما دارد ازبین 
ماازاعتصاب خسته شدیم مامیخواهیم تولید کنیم ولی برای حرکت کردن انزژی الزم است که ما نداریم .میرود

یط منطقه رادرک میکنیم ولی برخی با بی مسئولیتی میخواهندصدای ما مابه فکر امنیت کشورهستیم ماشرا.

درپایان ازتمام مسئولین کشوربخصوص نمایندگان خوزستان درمجلس واعضائ محترم خبرگان رهبری .رادربیاورند
 .. عاجزانه درخواست میکنیم به موضوع واگذاری شرکت نیشکرهفت تپه ورود کنند

 پهجمعی از کارگران نیشکر هفت ت

 41تیر 04چهارشنبه 

با بد عهدی های مکرر کارفرما، اعتراضات کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه امروز نیز 
 ادامه پیدا کرد

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6269 

   

کارگران بازنشسته صبح امروز : آمده است ۶۹۳۱مرداد  اول  یکشنبه،  اتحادیه آزاد کارگران ایرانبه نوشته سایت 

شرکت نیشکر هفت تپه در تداوم اعتراضات ماهها و هفته های گذشته خود، بار  42و اسفند ماه سال  49سال 
  .دیگر با تجمع در سالن کنفرانس کارخانه دست به اعتراض زدند

، مامورین حراست با بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، هنگام ورود این کارگران به کارخانه

دستور مدیر این نهاد عباس خنیفر  تالش کردند تا از ورود آنان به کارخانه جلوگیری کنند اما این کارگران که تا 
همین چند ماه پیش، تمام عمر خود را در بدترین شرایط در آنجا مشغول بکار بوده اند  از این اقدام توهین آمیزمدیر 

دنبال درگیری لفظی با مامورین حراست، در حالی که در تالش بودند با باال حراست بشدت خشمگین شده و ب

این چندمین بار است که . رفتن از درب ورودی وارد محوطه شوند نگهبانان ناچار به گشودن درب ورودی شدند
سته و مدیر حراست کارخانه که بازنشسته یکی از ارگانهای نظامی است دستور ممانعت از ورود کارگران بازنش

رنج دیده شرکت نیشکر هفت تپه را به محل شرکت برای پیگیری مطالباتشان صادر میکند اما هر بار آنان با 
 .اعتراض  و درگیری مختصری موفق به ورود به محل شرکت و  تجمع در آنجا میشوند

ل شرکت و تجمع در بنا بر این گزارش، بدنبال موفقیت کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه در ورود به مح

سالن کنفرانس کارخانه که توام با حضور چشمگیر نیروهای انتظامی و مامورین حراست در داخل سالن کنفرانس 
در این جلسه که توام با  درگیریهای لفظی مکرر  بین . بود جلسه ای با حضور قائم مقام شرکت برگزار شد

 49رر گردید تا آخرین قسط سنوات کارگران بازنشسته سال کارگران بازنشسته و قائم مقام شرکت بود نهایتا مق

در مهر ماه سالجاری پرداخت و نسبت به واریز سهم چهار درصدی کارفرما به صندوق سازمان تامین اجتماعی  
 .، طی سه روز آینده اقدام شود 42کارگر بازنشسته اسفند ماه سال  702بابت 

داده شد که کارفرما  42کارگر بازنشسته اسفند سال  702و  49سال  وعده امروز در حالی به کارگران بازنشسته

و سهم چهاردرصد سهم  49آخرین بار بر اساس توافق کتبی متعهد شده بود حق سنوات بازنشسته های سال 
این اولین بد عهدی کارفرمای . را هفته گذشته پرداخت کند 42بیمه کارفرما در مورد کارگران بازنشسته سال 

هفت تپه نبود و در طول ماههای گذشته بارها کارگران شاغل و بازنشسته شرکت نیشکر هفته تپه نیشکر 

  .شاهد بد عهدیهای کارفرما در عمل به تعهداتش بوده اند

سر دواندن و بد عهدی کارفرمای نیشکر هفت تپه در انجام پرداختهای الزم برای به سرانجام رساندن روند 

به  49سته این شرکت در حالی ادامه دارد که بدنبال واگذاری کارخانه در اواخر سال بازنشستگی کارگران بازنش

بخش خصوصی، اخراجهای فله ای در این کارخانه به امری عادی تبدیل و کارخانه با دوربین گذاری و حضور 



کارگران  نیروهای انتظامی و سختیگریهای حراست عمال به پادگانی تبدیل شده  و در طول این مدت هیچگاه

بطوریکه در حال حاضر حقوق ماههای . شاغل موفق به دریافت دستمزدهای خود در موعد مقرر نشده اند

، پاداش 42ماه بن سال  4،  49اردیبهشت و خرداد همه پرسنل کارخانه، حقوق بهمن و اسفند ماه سال 
لق است و کارفرما علیرغم اعتراضات و بسیاری دیگر از مطالبات قانونی این کارگران همچنان مع 42و  49سالهای 

عالوه بر اینها . پی در پی کارگری در این کارخانه همچنان از عمل به تعهدات قانونی خویش خودداری میکند
کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه از اجرای بازنشستگی نی بران این شرکت که بر اساس مصوبه مجلس با 

 .اجرا در میامد خودداری میکند بودجه ای ده میلیارد تومانی می باید به

 7941اول مرداد ماه  -اتحادیه آزاد کارگران ایران

   :آمده است ۳۱۹۲مرداد  اول  یکشنبه برپایه اطالعیه مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار، :خبری تازه 

 توئیت های این هشتگ
   :آزادمنش

@magnalibertatem 
:small_orange_diamond:کار در بخش نیشکر طاقت فرساست نگرفتن دستمزدها طاقت فرساتر 

76096https://twitter.com/magnalibertatem/status/8899135714334 

Sasan:  @sasun 

در زير گرماي شديد،با ماهها معوقات مزدي، زير سايه فضاي امنیتي، بدون تشكل مستقل، با تهديد زندان و 
 اخراج بدون قرار داد كاري شفاف

https://twitter.com/sasun_sasan/status/889900448630681602 
  :(faezeabdipour@ فائزه عبدی پور

 !تومن رو درک میکنین؟ ۲۶۶ندادن حقوق 
 ..ین نمیشنبا این مخاطب من فقط مسئول

 شکم هایی که شب گشنه نموندن هم جزوشونن

https://twitter.com/faezeabdipour/status/889900747831291905 
 omid_dayi@   امید اقدمی

:small_orange_diamond:ی جهانیم تنها ما توده 
 شمار کار اردوی بی

 داریم حقوق جهانبانی

 خواران غدار نه که خون
A.Qolami:94857496577https://twitter.com/omid_dayi/status/8898943   @aqlmi 

 شود شان سرکوب می  با بهانه امنیت ملی،خواست برحق کارگران درباره امنیت معیشتی
ter.com/aqlmi/status/889893915746238464https://twit 

 

Mohammad Sharifi:   
بابا یه مشت ژن بدردنخور باز دور هم جمع شدن و اعتصاب کردن صرفا برای اینکه : به پدر گرام پسرعارف: #

 وراکشون قطع شدهپول خورد و خ
https://twitter.com/m_sharifi121/status/889884351755956224 

 الهام شهیدی

 كارگران نیشكر هفت تپه به اعتراضات خود تا دستیابي به خواسته هايشان ادامه میدهند

https://twitter.com/elhamsaeedi3/status/889888499440250881 
 :دو توئیت هم اردوی کار داشت به شرح زیر

ایت کارگری بین صدای کارگران هفت تپه باشیم، اخباراعتراضات ومطالباتشان راپخش کنیم ودرجهت جلب حم
 المللی ازاین کارگران تالش کنیم

کارگران هفت تپه .ندادن دستمزد ، بی واسطه ترین سنگرجدال سراسری سرمایه علیه حق معاش کارگران است

  .درصف اول این جدال باسرمایه درگیرند
inchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCwhttps://t.me/jo 

https://twitter.com/ordoyekar 

 هایشان خانواده همراه به تپه هفت شکر نی کارگران تجمعصبح امروز رخ داد؛ 
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صبح امروز کارگران مجتمع نی شکر هفت  : آمده است ۶۹۳۱مرداد ۱ به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ، دو شنبه

ای کارفرمای کارخانه به پرداخت مطالبات مزدی خود  توجه هایشان در اعتراض به آنچه بی تپه به همراه خانواد

 .خواندند در محوطه ومقابل درب وردی مجتمع تجمع کردند می

به گزارش ایلنا، صبح امروزکارگران شاغل معترض مجتمع نی شکر هفت تپه که شماری از آنها را اعضای 

های صنفی خود را  ومحوطه کارخانه خواستهکردند با تجمع مقابل درب ورودی  هایشان نیز همراهی می خانواده
 .مطرح کردند

تعداد تجمع کنندگان که در اصل کارگران رسمی و روز مزدی شاغل بخش صنعت وکشاورزی این مجتمع هستند 

 .شود نفر برآورد می ۵۶۶تا نزدیک به 

همراه پاداش  و دوماه مزد معوقه سال جاری به ۳۹آنها مدعی هستند که بابت دستمزد بهمن واسفند سال 
 .طلبکارند ۳۵و  ۳۹های  وبهربرداری سال

دلیل دیگر اعتراض کارگران این واحد تولیدی، مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین 
 .اجتماعی است که مشکالت زیادی برای کارگران ایجاد کرده است

البات معوقه خود در ماه های بهمن واسفند سال گذشته ودو همچنین کارگران روز مزدی نیز خواستار پرداخت مط 

 .هستند ۳۵ماه حق بن معوقه مربوط به سال  ۲ماه از سال جاری به همراه 

به گفته کارگران همچنین بیش از یکسال است که مالکیت مجتمع نی شکر هفت تپه پرداخت برخی مزایای 
 .را کم ویا متوقف کرده است.. ضان وحق لباس کار وغیره عرفی وقانونی کارگران را همانند سبد کاالی ماه رم

تا هم اکنون  ۳۵نفر از کارگران بازنشسته این واحد که از اسفند ماه سال ۱۶۶طبق اظهارات معترضین حدود 
 .اند مطالبات بازنشستگی خود را عالرغم وعده کارفرما دریافت کند اند؛ هنوز نتوانسته بازنشسته شده

گویند اگر کارفرمای خصوصی  ین که خواستار یکسان سازی حقوق ومزایای خود هستند میدر عین حال معرض

توانایی پرداخت مطالبات معوقه کارگران شاغل و بازنشسته مجتمع را ندارد مجددا این واحد بزرگ تولیدی 
 .وکشاورزی را به دولت عودت دهد

 کنیم برای پرداخت مطالبات کارگران تالش می

این : قائم مقام مدیر عامل شرکت کشت و صنعت هفت تپه در گفتگو با ایلنا گفت« سیامک افشار»در این زمینه 
مجتمع صنعتی مانند هر بنگاه تولیدی دیگری با مشکالتی روبروست اما مجموعه مدیریت آن تمام تالش خود را 

 .دهد برای برطرف کردن مشکل به وجود آمده برای کارگران شاغل و بازنشسته انجام می

وجاری کارگران شاغل وبازنشسته پرداخت شده   در حال حاضربخش زیادی از مطالبات معوقه  او با بیان اینکه
که این   ۳۹از بهمن ماه سال   :کارگران افزود ۳۵و  ۳۹در خصوص پرداخت پاداش و بهره برداری سالهای   است

حال حاضر زیانده است با این حال  شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است هنوز به سود دهی نرسیده ودر

 .شود های آینده انجام می وبهره برداری در ماه  مراحل پرداخت حق پاداش

کند،چرا که  شود ما را از اهداف دور می طبق اظهارات وی هر گونه اعتراض که منجر به توقف تولیدات کارخانه می
 .اوضاع مالی و اقتصادی ما از اقتصاد کشور مستثنی نیست

کنند، دارای حقوق  های اقتصادی که از بودجه عمومی ارتزاق می گفته وی در حال حاضر بسیاری از بنگاه به 

 .اند و این درحالی است که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تنها دو ماه مطالبات معوقه دارد معوقه

 اعتصاب گسترده کارگران شاغل نیشکرهفت تپه به همراه خانواده هایشان

/www.kanoonm.com/2790http:/ 

امروز دوم مرداد   : آمده است ۶۹۳۱مرداد ۱ دو شنبهبه نوشته مندرج در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر ، 
، با اعتصاب و تجمع کارگران شاغل نیشکر هفت تپه و خانواده هایشان، جاده شهر به شرکت نیشکرهفت 7941



انی و پلیسی و حضور هر سه شیفت نیروهای حراست، به رغم فضای شدید امنیتی، پادگ. تپه بسته شد

، کارگران (توسط مدیر دوشغله و بازنشسته حراست، عباس خنیفر، جهت خنثی کردن اعتصاب امروز کارگران)

 .های مختلف شرکت در اعتصاب شرکت کردندبخش

ه برای همسرانشان همسران کارگران از صبح امروز به خاطر فشارشدید اقتصادی و بی پول و فضای امنیتی ک
پس . بوجود آورده اند، مقابل  درب شرکت تجمع کردند و به کارگران حاضردر تجمع داخل محوطه صنعتی پیوستند

 .از مدتی کارگران از شرکت خارج شده و جاده حربه هفت تپه را بسته و مانع عبور و مرور وسایل نقلیه شدند

رب شرکت مراجعه کرده و درآن جا تحصن را ادامه دادند و از خانمبه دلیل گرمای زیاد، پس از مدتی کارگران به د
های حاضر در تحصن خواستند اعتصاب را ترک کرده و برای فردا که قصدبستن جاده شوش به اهواز را دارند،آماده 

 .شوند

صبح حضورنیروهای انتظامی و لباس شخصی امنیتی واحتماال استانی درمدیریت شرکت محسوس  ۲۲ازساعت
برخی ازسرپرستان شرکت تحت فشارمدیریت شرکت . ت،  درحالی که کسی از مدیران شرکت حضورندارنداس

 .هستند تا مانع ادامه اعتصاب شوند

این . ماه واگذاری به بخش خصوصی بودند ۲۵در اعتصاب امروز کارگران خواهان بازگشت شرکت به دولت بعداز 
بسیاری از کارگران از ( 7929)عت نیشکر هفت تپه درحالی است که در زمان تاسیس شرکت کشت و صن

سهامداران شرکت بودند اما برگه های سهامشان به ترفندهایی از ایشان گرفته شد و حق مالکیت کارگران زیرپا 

به دنبال اولین اقدام برای خصوصی سازی شرکت و اعتراض گسترده کارگران و تشکیل سندیکای . گذاشته شد
پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی باهدف  ۲۹۳۲ن اقدام عملی نشد و درسال کارگران هفت تپه، ای

بی سرو  7942بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت و بار دیگر در زمستان سال  ،افزایش تولید شکر
 .صدا این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد

 :فت تپهنفر از بازداشت شده گان ه 7جزئیات بیشتر و اسامی 

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 
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احمدکثیر، بهزادنظری،  : آمده است ۶۹۳۱مرداد ۱ و شنبهد برپایه اطالعیه مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار،
سیدهادی تفاح، عبدالرضا سرخه، حمیدعبدهللا زاده، دو نفر که هردو نامشان صباح سواری است در بین 

 .بازداشت شدگان هستند

 
کارگران اعالم کرده اند که در صورت عدم پرداخت مطالبات معوق خود و همچنین عدم آزادی همکارانشان 

 اعتراضات خود را از صبح روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه از سر خواهند گرفت

 هفت تپه،کارگران، اعتصاب و بازهم گرسنه ایم:جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

اعتصاب گسترده کارگران نیشکرهفت تپه امروز   : آمده است ۶۹۳۱مرداد ۱ دو شنبه به گزارش کانال تلگرامی،
امروز کارگران به همراه خانواده های خود، جاده شهرحر ،به شرکت نیشکرهفت تپه را برای .شت هم ادامه  دا

این در حالیست که عالرغم فضای شدید امنیتی وپلیسی همچنین اوردن تمامی پرسنل  .ساعاتی بستند
مروز حراست سه شیفت، توسط مدیردوشغله وبازنشسته حراست ،عباس خنیفر به جهت خنثی کردن اعتصاب ا

کارگران ،در حالی صورت گرفت که کارگران به تمامی این تحریکات و ایجاد فضای رعب انگیز ،وقعی ننهادند 

 .وتمامی بخشهای مختلف شرکت از بخش کارخانه گرفته تا کشاورزی ،دراعتصاب امروز شرکت کردند

نتیجه این عمل مجرمانه و  همچنین بدلیل تاخیرات مکرر و چند ماهه حقوقی وفقر وگرسنگی ناشی از آن، در
ضدانسانی کارفرما ،همسران کارگران ازصبح امروز بخاطرفشارشدید اقتصادی وبی پولی وفضای امنیتی که برای 

همسرانشان بوجوداورده اند،در مقابل درب شرکت، تجمع وبه کارگران حاضردرتجمع داخل محوطه صنعتی 
به هفت تپه رابستند ومانع عبورو مرور وسایل نقلیه  سپس کارگران ازشرکت خارج شده وجاده حر. پیوستند

کارگران بخاطر .بدلیل گرمای زیاد ،آنها دوباره به درب شرکت مراجعه کرده ودرانجا تحصن را ادامه دادند.شدند
گرمای شدید ازخانمهای حاضردرتحصن خواستند اعتصاب راترک وبرای فردا که قصد بستن جاده شوش به اهواز 

  .ه شوندرادارند اماد

همچنین بجهت کنترل کارگری وجلوگیری از اعتصاب ،برخی ازسرپرستان و مدیران شرکت، تحت فشارمدیریت 

ماه  ۲۵دراعتصاب امروزکارگران خواهان بازگشت شرکت به دولت، بعداز .قرار گرفته اند تا مانع ادامه اعتصاب شوند
برای کارگران و پرسنل شرکت نیشکر هفت تپه به  که از واگذاری به بخش خصوصی می گذرد ونتائج فالکت باری

 .همراه داشته است،شدند
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صبح حضورنیروهای انتظامی ولباس شخصی ،در محیط مجتمع نیشکر هفت تپه بطرز  ۲۲از سوی دیگر ،ازساعت

 .این درحالیست که، کسی ازمدیران بخش خصوصی در شرکت حضورنداشت.چشمگیری محسوس بود

 هفت تپهجمعی از کارگران نیشکر 
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 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از خواستها و مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6270 

 

روزی نیست که خبر اعتصاب و تجمع  : آمده است ۶۹۳۱مرداد ۱ دو شنبه، ... به نوشته سایت اتحادیه آزاد 
این کارگران . کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بر روی رسانه های رسمی و غیر رسمی کشور منتشر نشود

ماههاست بطور پی در پی برای دست یابی به بدیهی ترین حقوق انسانی خود دست به اعتصاب و اعتراض 

 .میزنند

. ه و سندیکای کارگران این شرکت نامی بلند و پر آوازه در جنبش کارگری ایران استشرکت نیشکر هفت تپ
اعتراضات و اعتصابات پرشکوه کارگری در این شرکت کشت و صنعت بزرگ سابقه ای طوالنی دارد اما آن ستمی 

پذیری که امروز در حق کارگران شاغل و بازنشسته و نی بران این شرکت در جریان است و بطور وقفه نا

ایستادگی و مبارزه آنان را دامن زده است حاصل واگذاری آن به بخش خصوصی و تبدیل آن به جوالنگاه 
مرکز مهم تولیدی را با استقرار دائمی نیروی انتظامی، دوربین گذاری و دادن اختیارات  کارفرمایانی است که یک 

گانی نظامی کرده اند تا با انداختن تسمه بردگی و گسترده به مامورین حراست برای برخورد با کارگران، شبیه پاد
بندگی بی سابقه بر گرده کارگران این شرکت، قادر به پایمال کردن سیستماتیک بدیهی ترین حقوق انسانی آنان 

 .بشوند

تنها یادآوری گوشه ای از لیست مطالبات فی الحال این کارگران از قبیل سه ماه حقوق معوقه در سالجاری، عدم 

، عدم  42و  49و پاداش سالهای  42ماه بن سال  4، عدم پرداخت  49اخت حقوق بهمن و اسفند ماه سال پرد
کارگر بازنشسته  702درصدی کارفرما به حساب تامین اجتماعی جهت تکمیل روند بازنشستگی  9واریز سهم 

مجلس برای و عدم اجرای طرح مصوب  49، عدم تصفیه سنوات بازنشستگان سال 42اسفند ماه سال 

بازنشستگی کارگران نی بر، گویای پایمال شدن سیستماتیک حقوق انسانی این کارگران و دزدی بی پرده و 
 .آشکار کارفرما از سفره های خالی آنان است

هزار هکتار زمین مرغوب به بخش  09اینک پانزده ماه از واگذاری پر حاشیه این شرکت بزرگ کشت و صنعت با 

چیزی جز فقر و فالکت بیشتر و خون دل خوردن  ا حاصل آن برای کارگران این شرکت معظم، ام. خصوصی میگذرد

دادن رنج و عذاب به بازنشسته های زجر کشیده آن و تحمیل  بی پایان برای دریافت دسترنج ناچیز ماهیانه، 
بدلیل اعتصاب و تجمع  استرس و اضطراب ناشی از وارد کردن اتهامات امنیتی بر این کارگران و خانواده هایشان

 .نبوده است

ماه است کارگران بازنشسته، رسمی و قراردادی و روزمزد و نی بر این شرکت بطور مداوم برای دریافت  72اینک 

آنان بارها با مسئولین . هر ریالی از دسترنج زیر خط فقرشان میجنگند و بطور مضاعفی متحمل درد و رنج میشوند
ه ای نبوده است که زیر فشار نیروهای انتظامی و امنیتی و استرس و اضطراب استان صحبت کرده اند، هفت

ناشی از احتمال سرکوب و اخراج و بگیر و ببند دست به اعتصاب و تجمع نزنند، دردهایشان را بارها رو به افکار 
ارفرما و دست عمومی منتشرکرده و به هر دری زده اند تا بلکه موفق به گذاشتن نقطه پایانی بر ستمگریهای ک

ماه و تا به اکنون هیچ دردی از  72اما در طول این . یابی به حداقلهایی از حقوق مسلم و قانونی شان بشوند

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6270


دردهای بی شمار آنان مورد توجه و رسیدگی کارفرمای کارخانه و مسئولین استان و کشور واقع نشده است و 

ه خود در حال مبارزه برای دستیابی به مطالبات بر حق شان آنان همچنان با اتکا به اعتصابات و اعتراضات متحدان

 .هستند

بدیهی ترین حقوق انسانی کارگران شرکت  اتحادیه آزاد کارگران ایران با هشدار به پایمال کردن سیستماتیک 
نیشکر هفت تپه، هر گونه تبعات غیر قابل جبران ناشی از عدم رسیدگی به خواستهای آنان را متوجه دولت 

انی به عنوان قوه اجرائی کشور میداند و بدینوسیله با حمایت قاطعانه از خواستها و مبارزات کارگران شرکت روح

نیشکر هفت تپه و با تاکید بر رسیدگی فوری به خواستهای آنان، مصرانه خواهان رسیدگی به زوایای تردید 
زم برای بازگرداندن آن به بخش دولتی به و انجام فوری اقدامات ال* برانگیز واگذاری این شرکت به بخش خصوصی

 .عنوان یکی از خواستهای اصلی کارگران این شرکت است

 4931دوم مرداد ماه  –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

منبع  -های واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی  گزارشی از حاشیه

 ۳۰۳۰بهشت اردي ۵۳ - ۵۵:۰۳: تاریخ انتشار -  صبحانه پرس

 نوشین درخشان -آراس 

فروش شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی شاید یکی از مهمترین تحوالت اخیر در استان 

خوزستان باشد که اتفاقا این موضوع بسیار هم جنجالی شده و موجی از اعتراضات را به نحوه واگذاری آن در پی 

 .داشته است

آفتاب یزد، اواخر سال گذشته و در میان بحبوحه انتخابات، یک تصمیم مهم در حوزه   نقل از  به گزارش آراس به
انتشار خبر . خصوصی سازی رخ داد و آن فروش شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی بود

کر های مختلفی از سوی مسئوالن استان و البته کارکنان شرکت نیش این واگذاری در آن مقطع زمانی با واکنش

اما حاال که  مواجه شد که به دلیل برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی کمتر به چشم آمد، 
ها به این واگذاری پرحاشیه محسوس تر شده و از  حواشی مربوط به انتخابات تا حدی فروکش کرده موج اعتراض

 .وجود آمده است های زیادی از رهگذر روش فروش این کارخانه به قرار معلوم نگرانی

 هفت تپه امید مردم منطقه

کیلومتری جنوب شرقی شهر شوش دانیال در استان خوزستان قرار دارد که  72هفت تپه یک منطقه باستانی در 

به دلیل وجود جاذبه مهم گردشگری متعلق به تمدن ایالمی توجه بسیاری از گردشگران و کاوشگران را به خود 
بر این، هفت تپه قطب اشتغالزایی و صنعت منطقه را نیز به خود اختصاص داده، چرا اما عالوه . جلب کرده است

شرکت نیشکر . که دو شرکت کشت و صنعت نیشکر و نیز گروه صنایع کاغذ پارس را هم درخود جای داده است

گذرد و  یهای تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن م ترین کارخانه خود یکی از قدیمی
سال از فعالیت آن می گذرد قطب تولید کاغذ در کشور محسوب می  22دومی یعنی کاغذ پارس نیز که بیش از 

اما این دو کارخانه قدیمی که چشم امید مردم خوزستان در اشتغالزایی محسوب می شوند  با این وجود،. شود
خطوط تولید، مشکالت نقدینگی، تعویض پی به چند درد بزرگ و البته مشترک دچار هستند و آن هم فرسودگی 

است که مجموعه این عوامل باعث شده این قطب صنعتی و متصل به هم در منطقه هفت تپه ... در پی مدیران و

به شدت تضعیف شوند و مدیران آن حتی نتوانند از عهده پرداخت حقوق کارکنان خود برآیند و سالیان طوالنی 
های اخیر مکررا میان  مدیریت شرکت کاغذ پارس طی سال. دست و پا می زنند است که در انفعال و زیان دهی

بخش خصوصی و دولتی رد و بدل شده و مدیران جدید هم همواره از اصالح ساختارها، سوددهی و حل مشکالت 
کماکان سخن گفته اند، اما در نهایت این رویه ناامید کننده تاکنون نتواسته از مشکالت بکاهد و جامعه کارگری 

چشم انتظار رخ دادن معجزه ای در این بخش صنعتی حساس کشور هستند تا قدیمی ترین کارخانه تولید کاغذ 
اما اوضاع شرکت صنعت نیشکر . کشور به روزهای اوج خود یعنی زمانی که چرخ آن به خوبی می چرخید بازگردد

اند،  ای که مردم چشم امید خود را به آن بستههفت تپه هم بهتر از کاغذپارس نیست و حاال با واگذاری کارخانه 

بسیار هم حاشیه ساز شده و می گویند این واگذاری ممکن است موجب نابودی کامل این قطب اشتغال زایی 
 .منطقه شود

 نگرانیم

های زیادی از احتمال گرفتار شدن آن به سرنوشت  فروش شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی نگرانی
یک مقام فرمانداری شهرستان شوش دانیال نیز درهمین . ای ناموفق استان به وجود آورده استه سایر واگذاری

های  راستا در گفتگو با آفتاب یزد با اعتراض شدید نسبت به این واگذاری صورت گرفته بر این باور است که تخلف
این مقام . اسفبار عنوان کردزیادی در جریان این خصوصی سازی انجام شده و این واگذاری را غیرکارشناسی و 



آگاه با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه با تمام تجهیزات، ماشین آالت و همه اموال 

منقول و غیرمنقولش و حتی محصول در آستانه برداشت آن را از طریق فرآیند موسوم به مزایده و طبق نظر 

ابهامات زیادی از جهت برآورد و قیمت کارشناسی : است، گفت کارشناسی به اشخاص غیر مرتبط واگذار کرده
 .های متعلق به این شرکت وجود دارد زمین

ها در  هزار هکتار زمین مرغوب است که بخشی از این زمین 09شرکت نیشکر هفت تپه دارای : وی ادامه داد

  از قرار معلوم نیز از این. ته استتر از قیمت متوسط منطقه به فروش رف اواخر سال گذشته با رقمی بسیار پایین

میلیارد ریال برآورد  092زیر کشت بوده که هزینه کشت آن بالغ بر   هزار هکتار زمین، زمان واگذاری نصف آن09
 .های یاد شده را به صورت آماده بهره برداری تحویل گرفته است شود که خریدار زمین می

های استان  در منطقه هفت تپه که جزء مرغوب ترین زمین وی با بیان اینکه متوسط قیمت هر هکتار زمین

هزار  09میلیون تومان را در  722اگر عدد : میلیون تومان است، گفت722  خوزستان محسوب می شود، حدود

های متعلق به شرکت نیشکر ضرب کنیم به عدد بزرگی می رسیم که با قیمت واگذاری به هیچ  هکتار زمین
وی با انتقاد از بی توجهی نماینده شهر . ختالف تامل برانگیز و تاسف باریدیده می شدعنوان تناسب ندارد و ا

متاسفانه نماینده شهرستان شوش که منتسب به جریان : شوش نسبت به این واگذاری رخ داده، گفت
رد و حتی توجهی به این فروش نک 49اصولگراست به دلیل در اولویت قرار دادن تبلیغات انتخاباتی در اسفند سال 

نفر در شرکت طرح نیشکر کرد و  222برای افزایش شانس خود در عرصه انتخاباتی اقدام به استخدام بیش از 

های شرکت طرح نیشکر مطرح نکرد و در اینباره  هیچ اعتراض و صحبتی در خصوص این فروش تامل برانگیز زمین
 .سکوت کرد

هایی توانسته آرای الزم را برای خود  نین تبلیغاتی و استخدامحال که ایشان به لطف این چ: این مقام آگاه افزود

کسب کند، شاهد هستیم که این منتخب مردم شوش دانیال به صورت پراکنده و بی اثر تذکراتی را به برخی 

ها و زمانی که باید از حق مردم منطقه دفاع می کرد  در حالی که در زمان فروش زمین  مسئوالن می دهد،
 .های انتخاباتی بود و ظاهرا ترجیح داده که وارد این جریان نشود تمشغول فعالی

های مرغوب شرکت نیشکر هفت تپه  وی با تاکید بر اینکه باید کامال مشخص شود که این مفت فروشی زمین 

ا به تاکنون مراتب اعتراض به این بی قانونی رخ داده مکرر: توضیح داد چگونه رخ داده و چه کسانی مقصر بوده اند،

 .مسئوالن دولت یازدهم اعالم شده است

ها موجب سرخوردگی مردم منطقه به عملکرد  این مقام آگاه با تاکید براینکه برخی اشتباهات و بی توجهی
شرکت نیشکر هفت تپه قطب اشتغال زایی و در حقیقت امید مردم : مسئوالن مربوطه خواهد شد، توضیح داد

ر واگذاری با نهایت دقت و حساسیت شرایطی فراهم شود تا یک بخش خوزستان است و قطعا باید در مسی

های تولید این کارخانه را به حرکت درآورد و مشکالت  خصوصی واقعی و قدرتمند این توان را داشته باشد تا چرخ
: گفت وی با تاکید بر اینکه باید تمامی مراحل واگذاری برای مردم منطقه شفاف سازی شود،. انبوه آن را حل کند

هایی همچون کاغذ پارس و نیشکر هفت تپه دوخته اند و تقریبا  مردم منطقه که چشم امید خود را به شرکت
ها دقیقا  هیچ فرصت شغلی به جز این دو کارخانه قدیمی ندارند، حق دارند بدانند که در جریان خصوصی سازی

 .، حقوق بیت المال را ارزان بفروشدچه اقداماتی صورت گرفته است و از سوی دیگر هیچ نهادی حق ندارد

 مسئوالن سکوت نکنند

ها از نماینده استان در مجلس شورای  ها به فروش شرکت نیشکر، واکنش بسیاری از چهره با اوج گرفتن اعتراض

تازه . های صنفی و کارگران شاغل در کارخانه را در پی داشته است اسالمی و خبرگان گرفته تا فعاالن تشکل

راض به این واگذاری نیز از سوی نماینده خوزستان در شورای مرکزی خانه کشاورز عنوان شده که او نیز ترین اعت
. اشتباه، غیرکارشناسی و عجوالنه قلمداد کرده است واگذاری نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی را اقدامی

وضعیت این شرکت نکرده بلکه با سید فاضل شرفی نیز بر این باور است که این واگذاری نه تنها کمکی به بهبود 
نماینده خوزستان در شورای مرکزی خانه کشاورز .رو شده است اعتراض روزافزون کارگران شرکت هم روبه

انگیزگی بین  اعتمادی و بی ها نه تنها مشکل این کارگران حل نشده بلکه موجی از بی این روز: همچنین می گوید

 .و بزرگ در پی خواهد داشت بلندمدت تبعاتی برای این شرکت قدیمی کارگران و پرسنل ایجاد شده است که در

شناسان،  شرفی نیز بر این باور است که واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه با یک قیمت غیرواقعی که به گفته کار
 .درصد قیمت واقعی است صورت گرفته است 72

 !واگذاری خطرناک  



مردم خوزستان در مجلس خبرگان نیز این واگذاری را امر خطرناکی  هللا محسن حیدری، نماینده در این میان آیت

تپه به بخش خصوصی  فروش کارخانه نیشکر هفت: گوید وی در اینباره می. داند که باید جلو آن گرفته شود می

 .شود ها به آن می از استان و ورود غیربومی منجر به خروج نیروهای بومی

االسالم و المسلمین علوی وزیر اطالعات و باقر  در این زمینه با حجت: دهد یح میهللا حیدری در این ارتباط توض آیت
های تلفنی داشتم و به وقوع این اقدام هشدار دادم، زیرا نتایج خوبی  نوبخت سخنگوی دولت مکاتبات و رایزنی

 .اند که جلو این کار را بگیرند نخواهد داشت، آنها هم قول داده

 تذکرات آقای نماینده

همین حال، چندی پیش، راضی نوری نماینده شوش دانیال در مجلس شورای اسالمی نسبت به روند طی  در
 .نیا، وزیر اقتصاد تذکر داد ساله به علی طیب 90و  04شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دو جوان 

کت نیشکر هفت تپه از نسبت به وضعیت واگذاری شر: سید راضی نوری در تذکر شفاهی به وزیر اقتصاد، گفت

ساله بدون هماهنگی  97و  04آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان . شما سوال دارم

مسئوالن استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟ وی 
تصادی و بیکاری همچنان وجود دارد، این واگذاری را موجب بنده در سال اقتصاد مقاومتی که دغدغه رکود اق: افزود

 .این اقدام، غیرکارشناسی انجام شده است. دانم ایجاد مشکالت متعدد برای کارگران این مجموعه اقتصادی می

 !اظهارات ضد و نقیض  

سال  در شرایطی که سید راضی نوری، نماینده مجلس نهم و منتخب مجلس دهم شهر شوش در فروردین ماه

 .های خود را عنوان کرده است جاری در تذکراتی به وزیر اقتصاد دغدغه

اگر کسی مستنداتی نسبت به بروز تخلف در مراحل واگذاری شرکت : اما وی در گفتگو با آفتاب یزد مدعی شد 

در جریان  اگر استناداتی دال بر اینکه تخلفی: وی ادامه داد! نیشکر هفت تپه دارد مستندات خود را ارائه کند
نماینده مردم شوش با . واگذاری صورت گرفته است، وجود داشته باشد و ارائه شود قطعا پیگیری خواهد شد

ها  این واگذاری: قانون اساسی بر توانمندسازی بخش خصوصی تکیه دارد، گفت 99تاکید بر اینکه سیاست اصل 
نوری با اشاره به اینکه واگذاری شرکت . استنیز همسو و در جهت اجرایی شدن این اصل از قانون انجام شده 

اگر اطالعات و ابهاماتی وجود : انجام شده است، افزود 49نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی در اواخر سال 

وی در تشریح علت تذکر اخیر . توانید در خصوص آن از مسئوالن سازمان خصوصی سازی پرس و جو کنید دارد، می
دانید در جریان واگذاری شرکت قند دزفول مشکالتی پیش آمد و  مان طور که میه: خود به وزیر اقتصاد گفت

واگذاری نتوانست مشکالت این شرکت را حل کند از همین رو این نگرانی وجود دارد که کارخانه نیشکر خوزستان 
یت و حل به این سرنوشت دچار شود، به همین دلیل باید به بخش خصوصی توانمندی واگذار شود که قدرت مدیر

راضی نوری از معترضان . مشکالت این کارخانه را داشته باشد و اشتغالزایی برای جوانان منطقه به وجود بیاورد
اگر کسانی : به واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه درخواست ارائه مستندات دال بر بروز تخلف کرد و توضیح داد

 مدعی هستند

 .گذاری انجام شده، می توانند مستندات آن را به بنده ارائه کند در جریان واگذاری تخلفاتی در حوزه قیمت

این اظهارات نماینده شوش در خصوص نیاز به ارائه مستندات مربوط به بروز تخلف در مراحل واگذاری شرکت 
 هفت تپه، اما از جهاتی قابل تامل است، چراکه اگر راضی نوری در تذکر خود به وزیر اقتصاد مدعی شده تخلفاتی

صورت گرفته است اما از طرفی به گونه ای سخن می گوید که ظاهرا در جریان جزئیات دقیق این اتفاق نیست و 
در حالی که قاعدتا راضی نوری به عنوان نماینده شهر شوش باید از تمامی ابعاد . درخواست ارائه مستندات دارد

د که او بر چه اساسی در این خصوص به وزیر ماجرا آگاه باشد و اگر هم نیست بنابراین این سوال پیش می آی

 .اقتصاد تذکراتی داده است

 تجمع کارگران نیشکر

در شرایطی که مدیران جدید شرکت نیشکر اخیرا خبر از حل مشکالت داده اند، آن سوتر، اما خبر می رسد که 

بات خود دست از کار های صورت گرفته نسبت به پرداخت مطال کارگران این کارخانه در اعتراض به بی توجهی
نفر کارگر اوایل هفته جاری در  722از خوزستان خبر رسیده که حدود . کشیده و تجمع اعتراضی برگزار کرده اند

اعتراض به نامشخص بودن وضعیت اشتغال خود در کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ضمن امتناع از حضور 
گفتنی است، در پی این اعتراض برق . ورود و خروج شدنددر محل کار، در ورودی شرکت تجمع کرده و مانع 

کارخانه نیشکر هفت تپه از صبح روز شنبه برای چند ساعت به دلیل نامعلوم قطع و تولید شکر در این کارخانه 

اگر سری به هفت تپه، شوش و : در اینباره یک کارگر شاغل در کارخانه نیشکر به آفتاب یزد گفت. متوقف شد



نزدیک به شرکت نیشکر بزنید به روشنی می بینید که موضوع فروش کارخانه به نقل محافل تبدیل سایر مناطق 

 .شده و تقریبا همه در این خصوص صحبت می کنند و نگران هستند

های مجازی توسط مردم منطقه شدت گرفته  وی با تاکید بر اینکه موضوع این واگذاری و اعتراض به آن در شبکه

اشتغال کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پس از واگذاری به بخش خصوصی به خطر افتاده : است، ادامه داد
: وی افزود.است و به وجود آوردن چنین جو نامطلوب و نامطمئنی برای کارگران زحمتکش این کارخانه روا نیست

های بومی های زیادی از احتمال خروج نیرو شرکت نیشکر به بخش خصوصی قدرتمندی واگذار نشده و نگرانی

های  کارگران بخش: این کارگر شاغل در شرکت نیشکر با اشاره به تجمع اعتراضی اخیر کارگران گفت. وجود دارد
مختلف این شرکت ظرف یک سال گذشته بارها برای دریافت حقوق و مطالبات معوقه خود دست به اعتراض زده 

 .اند و دیگر صبرشان تمام شده است

 صوصی سازیدفاع تمام قد سازمان خ  

در همین حال، اما مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی بر این باور است که تمام مراحل واگذاری شرکت 

سید جعفر سبحانی با بیان اینکه تمام مراحل واگذاری شرکت کشت و . نیشکر هفت تپه قانونی بوده است
زمان خصوصی سازی مطابق همه سا: صنعت نیشکر هفت تپه کامال قانونی بوده است، به آفتاب یزد، گفت

 .های جدید را هم طبق قوانین انجام داده است های گذشته تمامی مراحل و مقدمات واگذاری واگذاری

در ابتدا سازمان : ها توسط سازمان خصوصی سازی توضیح داد وی با اعالم مطلب فوق در تشریح مراحل واگذاری

یره شرکت و بازرس قانونی تایید و ارائه می شود، مورد های مالی را که توسط هیئت مد تمامی صورت وضعیت
وی با تاکید بر اینکه ممکن . بررسی قرار می دهد که این صورت وضعیت مبنای اولیه قیمت گذاری قرار می گیرد

البته در این مورد موضوع : ها کتمان شود، توضیح داد است در جریان گزارش صورت وضعیت مالی برخی دارایی

ها به صورت کارشناسی و  شکر هفت تپه مدنظر نیست، چرا که در مورد این کارخانه قیمت گذاریکارخانه نی
 .واقعی انجام شده است

برخی این مسئله را مطرح می : ها مبنی بر واگذاری ارزان کارخانه نیشکر، گفت سبحانی با اشاره به برخی ابهام

درحالی که برای این واگذاری دو نوبت مزایده اعالم شد و  های روز نبوده ، کنند که واگذاری مذکور بر اساس قیمت

ها پایین و  در این بین اما یک نکته وجود دارد که اگر واقعا قیمت. ها را مصوب کرده است هیئت واگذاری قیمت
غیرواقعی بوده چرا در جریان مزایده متقاضی بیشتری پیدا نشده است؟ مشاور رئیس کل سازمان خصوصی 

ها چالش اصلی سازمان خصوصی سازی در جریان  ها و شبهه افکنی ن اینکه برخی از مقاومتسازی با بیا
هر زمان که یک واگذاری به بخش خصوصی واقعی انجام می شود، چنین شبهه : هاست، گفت واگذاری

 .ها مثل آلومینیوم المهدی نیز دیده شد هایی هم دیده می شود که در مورد سایر واگذاری افکنی

: تاکید بر اینکه این ابهام مبنی بر اینکه قیمت واگذاری پایین بوده است، قابل قبول نیست، خاطرنشان کردوی با 

های واگذاری پایین تر از حد معمول باشد باید مشتریان بیشتری برای خرید پیدا شود و  طبیعی است اگر قیمت
ها کارشناسی نبوده است،  ان گفت قیمتزمانی که این اتفاق رخ ندهد دیگر این ادعا منطقی نیست و نمی تو

در جریان واگذاری شرکت کشت : سبحانی افزود. در واگذاری شرکت نیشکر هم دقیقا چنین اتفاقی افتاده است

و صنعت نیشکر هفت تپه و روز برگزاری مزایده نمایندگان ناظر حضور داشتند و واگذاری طبق قانون و در حضور 
میلیارد تومان هم  9ام شد و اتفاقا بخش خصوصی که این شرکت را خریداری کرده مسئوالن و متقاضیان خرید انج

هایی برای  وی با بیان اینکه در جریان واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه شرط. بیشتر از قیمت پایه پیشنهاد داد 
مجبور می کند تا  ها خریدار را این شرط گذاری: خریدار به منظور بهبود وضعیت آن گذاشته شده است، توضیح داد

 .سازوکارهای الزم به منظور بهبود شرایط تولید کارخانه را اتخاذ کند

ها به بخش  هایی در جریان واگذاری مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه همواره مقاومت

تپه مطابق ضوابط با اطمینان اعالم می کنیم مسیر واگذاری کارخانه نیشکر هفت : خصوصی وجود دارد، گفت
ها را استخراج و تایید کرده که البته این  قیمت گذاری انجام شده و کارشناس رسمی دادگستری نیز این قیمت

اند و در هیئت  رویه توسط یک نفر انجام نشده است بلکه چندین کارشناس مرتبط نیز در این جریان دخالت داشته

ن ناظر، وزرای مربوطه از جمله وزیر اقتصاد و دادگستری واگذاری که با حضور دو نماینده مجلس به عنوا
های الزم انجام شده و قیمت پایه توسط هیئت واگذاری به تصویب رسیده است درمجموع درمورد کارخانه  نظارت

وی در پاسخ به این سوال که با تمام این تفاسیر به چه دلیل نماینده . شود قند هفت تپه ابهامی دیده نمی
به طورکلی : اند، گفت ش دانیال اخیرا تذکراتی در اینباره در صحن علنی مجلس به وزیر اقتصاد دادهشهرستان شو

به عنوان مثال، در جریان . تواند معیاری برای وجود یا عدم وجود ابهام و تردید باشد تذکرات یک نماینده نمی
ای اعتراضی خواستار خارج کردن این  نفر از نمایندگان مجلس در نامه74واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز 

چنین رویه مشابهی هم در واگذاری : مشاور سازمان خصوصی سازی ادامه داد.کارخانه از لیست واگذاری شدند

شرکت المهدی به وجود آمد و حتی چند نماینده دراینباره شکایت خود را به دیوان عدالت بردند و در نهایت نیز 



اینگونه رفتارها درد بزرگ سازمان : سبحانی افزود. ودن واگذاری صحه گذاشتدیوان به صراحت بر قانونی ب

 .خصوصی سازی است

 پاسخ به دو ابهام دیگر

درماجرای واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه دو ایراد دیگر مطرح شده است که یکی به سن پایین خریدار مربوط 
ساله تامل برانگیز است و دومین ایراد هم به  90و 04می شود که برخی می گویند واگذاری کارخانه به دو جوان 

 .های الزم صورت نگرفته است این موضوع بر می گردد که در جریان واگذاری با مسئوالن محلی هماهنگی

ها، تکلیفی مبنی بر شرط سنی خریدار برای واگذاری  در هیچ کجای قانون واگذاری: سبحانی در اینباره گفت

ن باال یا پایین خریدار را دلیلی بر وجود ابهام دانست و سن نمی تواند مالکی بر خرید و وجود ندارد و نمی توان س
تواند دال بر اشکال باشد و ممکن است برای خرید یک بنگاه یا شرکتی  همچنین وجود شرکا نمی. فروش باشد

 .چند نفر به صورت شرکت پیشنهاد قیمت ارائه دهند که این امر هم کامالً قانونی است

وی همچنین با تاکید بر اینکه در قانون این تاکید دیده نمی شود که برای واگذاری باید با مسئوالن محلی 

به طور کلی برای انجام واگذاری باید با برخی نهادها از جمله شرکت مادر : هماهنگی انجام شود، توضیح داد
سایر افراد و نهادهایی که به جریان  های الزم به عمل بیاید و اگر قرار باشد با تخصصی مربوطه هماهنگی

واگذاری ارتباط ندارند هماهنگی صورت گیرد، قطعا هیچ واگذاری صورت نخواهد گرفت، چرا که نظرات و توقعات 
سبحانی با بیان اینکه قطعا بخش خصوصی به دلیل نیاز به مراقبت و حفاظت از . مسئوالن قطعا متفاوت است

قطعا : حل مشکالت شرکتی که به او واگذار شده است، می باشد یادآور شد سرمایه خود دلسوزانه به دنبال
بخش خصوصی با اتخاذ تمهیداتی به دنبال جلوگیری از زیان دهی بر می آید و این رویه به سود شرکت واگذار 

: داد توضیح های زیان ده محسوب می شود، بیان اینکه نیشکر هفت تپه نیز جزء کارخانه وی با. شده خواهد بود

تواند حساسیت باالیی نسبت به تامین بودجه و  قطعا اگر مدیریت شرکتی به صورت دولتی اداره شود، نمی
ها و توجه به سودآوری  آن داشته باشد، اما با خصوصی سازی قطعا امر تامین بودجه و نظارت بر هزینه  هزینه کرد

ها  افکنی نی با تاکید بر اینکه هدف از اینگونه شبههسبحا. تر اتفاق خواهد افتاد و افزایش تولید بهتر و مناسب
 :جلوگیری از خصوصی سازی و واگذاری است، گفت

هایی صورت می گیرد حاکی از این واقعیت است که مسیر خصوصی سازی  اتفاقا وقتی می بینیم چنین مقاومت
ها باعث مصمم  ین اعتراضمشاور سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه ا. درست و بدون اشکال بوده است

به طور کلی واگذاری مسیر بسیار پرتنشی : شدن برای تداوم واگذاری و خصوصی سازی می شود، توضیح داد
است و همواره موجی از انتقادها را به همراه داشته است، اما راه درستی است که باید با وجود همه مشکالت 

ردان، نمایندگان مجلس و همه ارکان نظام در این زمینه باید به شکل ها ادامه یابد و با حمایت دولتم و مانع تراشی

 .بهتری تقویت شود

وی با اشاره به اینکه اگر قرار بر بهانه تراشی و ابهام زایی بر سر راه خصوصی سازیباشد، ایرادات زیادی را می 
ت کشت و صنعت نیشکر جان کالم، موضع سازمان خصوصی سازی درباره شرک:توان عنوان کرد، خاطرنشان کرد

هفت تپه این است که مسیر واگذاری کامال درست و قانونی و قیمت گذاری کامال کارشناسی و همه مراحل 

 .های وارده به این واگذاری منطقی و قابل قبول نیست کامال شفاف و سالم بوده است و ابهام

های متعلق به این شرکت وجود  نابهامات زیادی از جهت برآورد و قیمت کارشناسی زمی :یک مقام آگاه
داردومتاسفانه نماینده شهرستان شوش که منتسب به جریان اصولگراست به دلیل در اولویت قرار دادن تبلیغات 

توجهی به این فروش نکرد و حتی برای افزایش شانس خود در عرصه انتخاباتی  49انتخاباتیدر اسفند ماه سال 

 .را درشرکت طرح نیشکر کردنفر  222اقدام به استخدام بیش از 

قطعا بخش خصوصی با اتخاذ تمهیداتی به دنبال جلوگیری از زیان دهی بر می :مشاور سازمان خصوصی سازی 
آید و این رویه به سود شرکت واگذار شده خواهد بودبه طور کلی واگذاری مسیر بسیار پرتنشی است و همواره 

ها  ا راه درستی است که باید با وجود همه مشکالت و مانع تراشیموجی از انتقادها را به همراه داشته است ام

 .ادامه یابد

اگر کسانی مدعی هستند در جریان واگذاری تخلفاتی در حوزه قیمت گذاری انجام  :نماینده شوش دانیال
خصوص آن از شده ، می توانند مستندات آن را به بنده ارائه کننداگر اطالعات و ابهاماتی وجود دارد می توانید در 

 .مسئوالن سازمان خصوصی سازی پرس و جو کنید

 4931دوم مرداد ماه  –باز انتشار اتحادیه آزاد کارگران ایران 



تن از کارگران این کارخانه را توسط نیروهای امنیتی محکوم کرد و ۳۰سنیدکای نیشکر هفت تپه بازداشت 

 خواستار آزادی همه ی کارگران بازداشتی شد
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بیانیه سندیکای : آمده است۶۹۳۱مرداد ۹سه شنبه  به نوشته سایت سندیکای شرکت واحد تهران و حومه ،

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مورد اعتراضات دو روز گذشته کارگران این شرکت و بازداشت 
عدم رسیدگی به خواسته کارگران نیشکر هفت تپه و بکارگیری  پانزده تن از کارگران در شبانگاه سوم مرداد

 !نیروهای انتظامی علیه کارگران معترض محکوم است

 !کارگران بازداشت شده باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند

در پی اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر و بسته شدن جاده بین المللی 

ندیمشک اهواز توسط کارگران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات معوق خود، نیروهای پلیس و امنیتی ا
سه شنبه سوم مرداد ماه با یورش به خانه های کارگران پانزده تن از آنان را بازداشت  ۱۲شبانگاه و از ساعت 

عبدهللا زاده و دو نفر که نام شان صباح  احمد کثیر، بهزاد نظری، سیدهادی تفاح، عبدالرضا سرخه، حمید. کردند

 .سواری است در بین بازداشت شدگان هستند

همکاران ما اعالم کرده اند که در صورت عدم پرداخت مطالبات معوق خود و همچنین عدم آزادی کارگران 

 .بازداشتی اعتراضات خود را از فردا از سر خواهند گرفت
اخیر برای به دست آوردن مطالبات خود بارها دست به اعتراض و کارگران نیشکر هفت تپه در چندین سال 

اعتراضات این دوره کارگران و بازنشستگان نیشکر هفت تپه تا کنون باید به مقامات نشان داده . اعتصاب زده اند
اعتراضات ما کارگران و . باشد که عدم توجه و رسیدگی نسبت به خواسته های کارگران قابل پذیرش نیست

: ستگان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در دوره اخیر جهت رسیدگی فوری به مطالبات زیر استبازنش

پرداخت دستمزدهای عقب افتاده از اردیبهشت تا تیر امسال؛ تمدید دفترچه های بیمه تامین اجتماعی، که از 
ت؛ کارگران بازنشسته که آخرین فروردین تا تیر امسال به دلیل عدم واریز هزینه آن توسط کارفرما انجام نشده اس

درصد حق کارفرما می باشند که پرداخت نشده  ۹بازنشست شده اند کماکان منتظر  ۲۹۳۵سری آنها در اسفند 
 .است

. عالوه بر مطالبات فوری فوق، پروسه واگذاری شرکت به بخش خصوصی، مورد اعتراض شدید کارگران می باشد

وده است و اگر چه شرکت هنوز بطور کامل به بخش خصوصی واگذار نشده ماه این پروسه در جریان ب ۲۵بیش از 
و کماکان شرکت عام محسوب می گردد، لیکن ناکارآمدی بخش خصوصی آنچنان آشکار و مخرب بوده است که 

در صورت پایان این پروسه و نهایی شدن خصوصی سازی سرنوشت کل این صنعت و کارگران شاغل آن با 
پروسه خصوصی سازی تا همینجا موجب گردیده که پرداخت دستمزدها و . وبرو خواهد شدمخاطرات جدی تری ر

پاداش های کارگران بطور مداوم به تاخیر افتاده، امنیت شغلی کارگران تضعیف گردیده و حتی مزایای کاری 
عیت کارگران شاهد همزمان با بدتر شدن وض. ابتدایی ای همچون لباس کار و پوتین در اختیار کارگران قرار نگیرد

اقدامات سرکوبگرانه . بوده ایم که حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در محیط های کار گسترده تر شده است

اندیمشک توسط کارگران نشان میدهد -نیروهای انتظامی در روزهای اخیر و امروز پس از بستن جاده اهواز
تحمل شده اما مزد و مزایای ابتدایی ما کارگران را مقامات حاضرند میلیونها هزینه برخوردهای امنیتی را م

 .نپردازند

نفر  ۹۵۶۶واقعیت این است که تعداد کارگران و کارمندان شرکت نیشکر هفت تپه از باالی هفت هزار نفر به زیر 

بی . سقوط کرده و اکنون اکثریت کارگران شرکت باالخص در بخش کشاورزی را کارگران پیمانی تشکیل میدهند

ید دولت مسئول این تضییغات و بی حقوقی ها می باشد و موظف است در اسرع وقت به کلیه مطالبات ترد
 .کارگران و سرقت دستمزدهای ما رسیدگی نماید

. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه کارگران بازداشت شده است
اس منظم تر مبارزات کارگران و بازنشستگان شرکت توجه جامعه در کشور و سندیکا تالش خواهد کرد که با انعک

http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2017/07/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%861.jpg


ضمن قدردانی از حمایتهای تاکنونی، . سطح بین المللی را نسبت به مصائب ما کارگران بیش از پیش جلب نماید

و کارزار ( المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات فدراسیون بین)ما همچنین از حمایت آی یو اف 

جهانی آن و دیگر تشکالت کارگری که از هفته پیش در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکا آغازشده 
 .است قدردانی می کنیم و خواهان تداوم حمایتهای کارگری داخلی و بین المللی هستیم

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 ۲۹۳۱سوم مرداد 

 شکر هفت تپه با وجود دستگیری ادامه تجمع اعتراضی کارگران نی

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 
https://twitter.com/ordoyekar 

 

اخبار منابع کارگری حاکی از آن  :آمده است  ۲۹۳۱سوم مرداد  تلگرامی اردوی کار، برپایه اطالعیه مندرج در کانال
تن از کارگران معترض تیشکر هفت تپه در جریان یورش شب گذشته نیروهای  72است که با وجود بازداشت 

مطالبات خود  کارگران در محوطه کارخانه تجمع کرده و همراه با. امنیتی، این اعتراضات امروز ادامه یافته است
 پیگیر وضعیت همکاران بازداشتی خود هستند

 سندیکای کارگران شرکت واحد برخوردهای پلیسی امنیتی با کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم کرد

http://vahedsyndica.com/archive/2729 

 

   
عدم پرداخت : تآمده اس۶۹۳۱مرداد ۹سه شنبه  به نوشته سایت سندیکای شرکت واحد تهران و حومه ،

 مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت کارگران معترض محکوم است

طبق اطالعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در پی اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت 
ه عدم تپه در روزهای اخیر و بسته شدن جاده بین المللی اندیمشک به اهواز توسط کارگران در اعتراض ب

سه شنبه سوم مرداد ماه با  ۱۲رسیدگی به مطالبات معوق خود، نیروهای پلیس و امنیتی شبانگاه از ساعت 
احمد کثیر، بهزاد نظری، سیدهادی تفاح، . یورش به خانه های کارگران پانزده تن از آنان را بازداشت کردند

 .سواری است در بین بازداشت شدگان هستندعبدالرضا سرخه، حمید عبدهللا زاده و دو نفر که نام شان صباح 

کارگران اعالم کرده اند که در صورت عدم پرداخت مطالبات معوق خود و همچنین عدم آزادی کارگران بازداشتی 
 .اعتراضات خود را از فردا از سر خواهند گرفت

مردادماه با بستن  کارگران زحمتکش مجمتع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اعتراضات صنفی خود را در روز سوم
اعتراض کارگران به دلیل معوق شدن سه ماه حقوق، عدم . جاده بین المللی اندیمشک به اهواز ادامه دادند

پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان آور که مانع بازنشستگی کارگران در پانزده ماه 

شدن مصوبه مجلس در مورد بازنشستگی کارگران نی بر، گذشته بوده است، اخر اج های فله ای، عدم اجرایی 
 ۳۵و  ۳۹پایان دادن به وضعیت امنیتی برای کارگران در کارخانه و همچنین عدم پرداخت پاداش و بهره وری سال 

 .کارگران خصوصی شدن شرکت نیشکر را از جمله عوامل اصلی ایجاد شرایط موجود می دانند. بوده است

ت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن حمایت از بیانیه سندیکای کارگران شرکت کشت سندیکای کارگران شرک

و صنعت نیشکر هفت تپه، تحمیل شرایط غیر انسانی به کارگران را محکوم می کند و از مسئوالن استانی و 
 .دولت می خواهد هر چه سریعتر مطالبات کارگران پرداخت شود

. 

ی و امنیتی و قضایی با سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت یاد آور می شود برخوردهای پلیس
بازگشایی شد، و زندانی شدن و اخراج نمایندگان سندیکا، دست کارفرما برای سوء استفاده  ۲۲تپه که در سال 

چنین  در. بیشتر از شرایط به وجود آمده و نقض ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق کارگران را بازتر کرده است
 .شرایطی ما کارگران چاره ای جز تقویت تشکل خود و اتحاد و همبستگی نداریم

tg://join/?invite=AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw
https://twitter.com/ordoyekar
http://vahedsyndica.com/new/wp-content/uploads/2017/07/01.jpg


 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ۲۹۳۱سوم مرداد 

 تجمع کارگران نیشکر هفت تپه 

.2 nya foton har lagt till Davood Razavi 
https://www.facebook.com/davood.syndica/posts/1151608488305788?pnref=story 

   

کارگران نیشکر هقت تپه همراه  :آمده است۶۹۳۱مرداد ۹سه شنبه  س بوکی داوود رضوی ،به نوشته پست فی

با خانوادهایشان دراعتراض به انجام نشدن خواسته هایشان جاده شهرحربه شرکت نیشکر را بستند، بنابر 

 :گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران
است سه شیفت توسط مدیردوشغله وبازنشسته پادگانی وپلیسی واوردن حر.علیرغم فضای شدیدامنیتی

حراست عباس خنیفر به شیفت روزکاری جهت خنثی کردن اعتصاب امروز کارگران بخشهای مختلف شرکت 
همسران کارگران ازصبح امروز بخاطرفشارشدید اقتصادی وبی پول وفضای امنیتی که .دراعتصاب شرکت کردند

وبه کارگران حاضردرتجمع داخل محوطه صنعتی پیوستند  برای همسرانشان بوجوداوردن درب شرکت تجمع
بدلیل .سپس کارگران ازشرکت خارج شده وجاده حربه هفت تپه رابستند ومانع عبورو مروروسایل نقلیه شدند

کارگران بخاطر گرمای شدید .گرمای زیادکارگران به درب شرکت مراجعه کرده ودرانجا تحصن را ادامه دادند

صن خواستند اعتصاب راترک وبرای فردا که قصدبستن جاده شوش به اهواز رادارنداماده ازخانمهای حاضردرتح
دراعتصاب .برخی ازسرپرستان شرکت تحت فشارمدیریت شرکت هستندتامانع ادامه اعتصاب شوند .شوند

 ماه واگذاری به بخش خصوصی بودند ۲۵امروزکارگران خواهان بازگشت شرکت به دولت بعداز 

حضورنیروهای انتظامی ولباس شخصی امنیتی واحتماال استانی درمدیریت شرکت محسوس صبح  ۲۲ازساعت

 است درحالی که کسی ازمدیران شرکت حضورندارند

فعال پرسنل بدلیل گرما جهت صرف غذا به محل کارمراجعه کرده ودرحال استراحت هستتد وهمه متحدانه قول 
 .دادند فردا تجمع راگسترده تربرگزار کنند

 فردا تا اردیبهشت مزد پرداخت/است شده روز به تپه هفت نیشکر کارگران طلب
 

 
قائم مقام مدیر عامل مجتمع نی شکر   :آمده است۶۹۳۱مرداد ۹سه شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

 .هفت تپه از پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران شاغل در این شرکت خبر داد

در گفتگو ی تلفنی با ایلنا در خصوص به تعویق افتادن پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجتمع «مک افشارسیا» 

کارگر شاغل دارد که مجموع مطالبات  ۵۶۶هزارو ۵مجتمع نی شکر هفت تپه حدود : نی شکر هفت تپه گفت
 .شود ها دو ماه است که یک ماه آن حداکثر تا فردا چهارشنبه پرداخت می معوقه آن

بعد از : سازی به هفت ماه رسیده بود، افزود او با بیان اینکه مطالبات معوقه کارگران این مجتمع قبل از خصوصی

انجام مراحل واگذاری بخش زیادی از مطالبات معوقه کارگران پرداخت شد و با پرداختی که به زودی صورت 

 .یابد یگیرد، مجموع مطالبات باقیمانده کارگران به یک ماه کاهش م می

کارگران  ۳۵و  ۳۹قائم مقام مدیر عامل مجتمع نی شکر هفت تپه همچنین در خصوص پاداش وبهربرداری سالهای 
شرکتی که زیان ده است پاداش وبهره برداری ندارد وپاداش وبهره برداری به کارگران شرکتی : این مجموعه گفت

https://www.facebook.com/davood.syndica/posts/1150785168388120
https://www.facebook.com/davood.syndica?hc_ref=ARTdFTZQuq3ON6-PsWiuwpT_eeF-gmRfmlwZkcLBfZqXCL9ZLyue4oIBT2GcMnlD2cs
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/515488-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7


حال حاضر همه مطالبات معوقه کارگران پرداخت  او با بیان اینکه در.شود که سودهی داشته باشد پرداخت می

از کارگران انتظار داریم با دلگرمی به کار روزانه خود : اند افزود شده وکارگران بازنشسته نیز تعیین تکلیف شده

 .ها عبور کرده و به شرایط سوددهی برسیم ادامه دهند تا از بحران

درهر : ز وامروز کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه گفتافشار در ادامه از سخنان خود در مورد اعتراض دیرو
نفر  ۲۶۶اند بااین حال دراجتماعات دو روز گذشته در نهایت حداقل  ای ناراضی ای راضی وعده ای عده مجموعه

به گفته وی طی یکسال ونیم گذشته که .هستند اند که ظاهرا همیشه از شرایط موجود نارضی حضورداشته
به بخش خصوصی واگذار شده اقدامات زیادی در مجتمع انجام داده که قابل توجه  مجتمع نی شکر هفت تپه

 . است

تنی  ۹۶در طول این مدت مزارع : ای از اقدامات انجام شده در مجتمع نی شکر هفت تپه گفت افشار با ذکر نمونه

ها  حال در سایر بخشونیم تن افزایش یافته است در عین  ۲۶ونیم تن به  ۱تن رسیده واستحصال شکراز  ۲۶به 
 .نیز اقدامات مثبتی انجام شده که اطالع رسانی خواهد شد

 یافت ادامه هم تپه تههف نیشکر کارگران صنفی اعتراض

 
اعتراض صنفی کارگران مجتمع نیشکر   :آمده است۶۹۳۱مرداد ۹سه شنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

 .هفته تپه که از روز گذشته آغاز شده بود، امروز نیز ادامه یافت

روز گذشته، برای  گویند در ادامه تجمع صنفی منابع خبری ایلنا در مجتمع کشت وصنعت نی شکر هفت تپه می
 .کنندگان حضور داشتند های کارگران در میان تجمع امروز نیز شماری از اعضای خانواده

هزار نفر به عنوان کارگر صنعتی،کشاورزی و خدماتی مشغول کارند،  ۹تپه تا نزدیک به  در مجتمع نیشکر هفت

آنچه که تاخیر در پرداخت شدن مطالبات در اعتراض به ( دوم مرداد ماه)شماری از این کارگران از روز گذشته 
اند که تا این لحظه مقامات مسئول واکنشی نسبت به  نامند، تجمع اعتراضی برپا کرده مزدی خود می

 .اند های آنها نشان نداده خواسته

شود، که محل اجتماع امروز معترضان جایی در محدوده محور جاده  در خصوص تجمع امروز این کارگران گفته می

 .در امام به اندیمشک قرار داردبن

بابت دستمزد : گویند آنها خواستار تغییر رویه مدیریت کنونی این واحد صنعتی در برابر مطالبات خود هستند، می
طلبکاریم که اگر  ۳۵و  ۳۹های  و دوماه مزد معوقه سال جاری وپاداش وبهربرداری سال ۳۹بهمن واسفند سال 

 .لیلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود نداردبخش از آن پرداخت شود، دیگر د

های بهمن واسفند  در عین حال کارگران روز مزدی این مجتمع نیز خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود در ماه

 .هستند ۳۵ماه حق بن معوقه مربوط به سال  ۲سال گذشته ودو ماه از سال جاری به همراه 

قائم مقام مدیر عامل شرکت کشت و صنعت هفت تپه در روز گذشته به « در این رابطه پیشتر سیامک افشار
خبرنگار ایلنا گفته بود در شرایط کنونی که همه بنگاه تولیدی کشور با بحران مالی روبرو هستند مجتمع نی شکر 

بکار هفته تپه نیزدچار مشکالتی است اما مجموعه مدیریت مجتمع تمام تالش خود را برای رفع مشکالت کارگران 

 .می گیرد

کارگران خبر   از پرداخت دستمزد اردیبهشت ماه  یک مقام آگاه در مجتمع نی شکر هفت تپه  در عین حال امروز
در حال انجام است وحداکثر تا یک الی دو روز آینده به   مراحل پرداخت دستمزد اردیبهشت ماه کارگران:داد و گفت

 .همه کارگران پرداخت می شود  حساب

 تشکل مستقل کارگری خطاب به کارگران هفت تپه ۰ی بیانیه 

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 
https://twitter.com/ordoyekar 

پنج تشکل زیر از    :آمده است۶۹۳۱مرداد ۹سه شنبه  ،مندرج در کانال تلگرامی اردوی کارعیه برپایه اطال  

جمعی از کارگران محور  -0جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام  -7ایران به اسامی 
فعاالن کارگری جنوب  -2فعاالن کارگری شوش و اندیمشک -9کارگران پروژه های پارس جنوبی -9کرج  -تهران  

 !کارگران نیشکر هفت تپه، مبارزه شما را ارج می نهیم و از شما حمایت می کنیم: اعالم داشتند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/515376-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
tg://join/?invite=AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw
https://twitter.com/ordoyekar


پس از ماه ها اعتصابات مکرر کارگران نیشکر هفت تپه و بی اعتنایی و نادیده گرفتن حقوق مسلم آنان از 

ن آمده از شرایط شرم آور زندگی که سرمایه داران سوی کارفرما و مقامات دولتی، این بار خانواده های به جا

اندیمشک و تجمع در معابر و خیابان،  –برایشان رقم زده اند، با کارگران همراه شده و با بستن جاده شوش 
کارگران هفت تپه که در مبارزات گذشته، از شنیدن وعده . اعتراضات خود را به بیرون از محل شرکت کشاندند

و مسئوالن تا نامه نگاری و مذاکرات بی نتیجه با مقامات، وقت تلف کردن ها و سردواندن های پوچ کارفرما 
اما سه شنبه شب سوم مرداد . های آنان را تجربه کرده بودند، از مردم  زحمتکش شهر طلب حمایت کردند

به مکان کارگر نیشکر دستگیر و  ۲١، با یورش نیروهای امنیتی و انتظامی به خانه های کارگران ۲۹۳١

نیروهای . نفر حکایت دارد ۱۶نامعلومی منتقل شدند؛ آخرین خبر از افزایش شمار کارگران بازداشتی به 
امنیتی و انتظامی، قوه قضائیه و دولت و کارفرما بار دیگر نشان دادند که همگی در دفاع از منافع سرمایه 

این سیستم ستمگرانه و . متحد و متفق القولند داران و در مقابل اعتراضات کارگری، با تکیه بر قوانین حاکم،
ضد انسانی از کارگرانی که ماه ها مزدشان عقب افتاده و زیر فشار هزینه های سرسام آور، بدهکاری و 

تحت فشار قرار گرفته و پرس شده اند، دفترچه ( چاپیدن بانک ها و مؤسسات سرمایه داری)زندگی اقساطی 
نخورده، کارگران بازنشسته شرکت که هنوز مزایای مربوط به  های بیمه شان مدت هاست اعتبار

بازنشستگی خود را دریافت نکرده اند، و کارگرانی که به واگذاری شرکت به بخش خصوصی معترض اند و 

به همین دلیل بارها و بارها . آزادی همکاران بازداشت شدۀ خود را می خواهند، انتظار تحمل و سکوت دارد
ی هیئت مدیره سندیکای نیشکر را با ضرب و شتم، زندانی کردن، اخراج سازی، قطع تالش کردند اعضا

، وادار به عقب ...حقوق، اتهام امنیتی زدن و پرونده سازی، بریدن احکام مجدد، دستگیری اعضای خانواده و 
. ت بکشانندنشینی از مبارزه سازند تا روحیۀ رزمندگی را در کارگران نیشکر و سایر مراکز کارگری به شکس

نام این شرایط تحمیلی و خفت بار زندگی نیست، بلکه مرگی تدریجی است که برای زنده ماندن 

مطالبات کارگران . شرافتمندانه نه می شود آن را تحمل کرد و نه در برابر تباه کنندگان انسانیت سکوت کرد
ی به دست آورده اند و برای حفظ طی مبارزات طوالن نیشکر هفت تپه ابتدایی ترین حقوقی است که کارگران

هنگامی که کارفرما و : تجارب مبارزه به آنها آموخته است. و برخورداری از آنها راهی جز ادامه مبارزه ندارند
مدیران کارخانه و شرکت توسعه نیشکر از مطالبات آنها خودداری می کنند باید از نیرو و توان جمعی خود 

ر مراکز کارگری، از تشکل مستقل خود و سندیکای خود که با رشادت هایشان استفاده کنند و از کارگران سای
سرکوب . آن را برپا کرده اند و همچنین از خانواده و مردم زحمتکش انتظار یاری و همبستگی داشته باشند

نشانۀ اعتراضات کارگران و یورش به خانه های آنها و بازداشت کارگرانی که برای مطالباتشان مبارزه می کنند 

این سرکوب ها مبارزه طبقۀ کارگر به ضد . عجز سیستمی است که فقط به زور و زندان و سرنیزه تکیه دارد
 .نظام سرمایه داری را متوقف نخواهد کرد

  ۲۹۳١مرداد  ۹  

 جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

 کرج  -جمعی از کارگران محور تهران  

 های پارس جنوبی کارگران پروژه

 فعاالن کارگری شوش و اندیمشک

 فعاالن کارگری جنوب

Kargaran.parsjonobi@gmail.com 

 كمیته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري
 

@khamahangy 
  

 
 

کارگران شرکت  :آمده است ۳۱۹۲مرداد  ۹شنبه  سه ،...بر پایه خبر مندرج در کانال تلگرامی کمیته هماهنگی 

همراه شماری از خانواده های  41دامه اعتراضات خود، امروز سوم مرداد در ا تپه_هفت_نیشکر#کشت صنعت 
 .اندیمشک را بستند -شان، جاده بین المللی اهواز 

mailto:Kargaran.parsjonobi@gmail.com
https://web.telegram.org/#/im?p=%40khamahangy
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87


بستن جاده بین المللی : گزارش تکمیلی اعتصاب و تجمع امروز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

ه و احضار قائم مقام شرکت به اهواز اندیمشک، درگیری نیروهای انتظامی با کارگران در محل کارخان

 شورای تامین شهر

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6274 

 

بدنبال اعتصاب و تجمع متحدانه دیروز   :آمده است۶۹۳۱مرداد ۹سه شنبه ، ...به نوشته سایت اتحادیه آزاد

جام شد امروز نیز آنان بدلیل بی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که با همراهی بخشهایی از خانواده های آنان ان
 .توجهی کارفرما به خواستهایشان به اعتصاب و تجمع خود همراه با خانواده هایشان ادامه دادند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح امروز پس از تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل 

رما به مطالبات بر حق شان، آنان خشمگینانه به سمت جاده بین المللی کارخانه و تداوم بی توجهی های کارف

اهواز اندیمشک حرکت کرده و علیرغم گرمای طاقت فرسا، فاصله ده کیلومتری شرکت تا این جاده را پیموده و از 
 .صبح اقدام به بستن هر دو طرف آن کردند 4ساعت 

شد بجز چند ماشین از نیروهای انتظامی و برخی  علیرغم ترافیک بسیار سنگینی که در این جاده ایجاد

حراستیهای کارخانه، هیچیک از مسئولین شهر شوش در محل حاضر نشدند و کارگران اعتصابی هفت تپه 
محل انسداد جاده توسط )ساعت یازده صبح به میل و اراده خود جاده را باز کرده و با ترک سه راه خوانساری 

 .شدندعازم محل کارخانه ( کارگران

بنا بر این گزارش، با رسیدن کارگران خشمگین نیشکر هفت تپه به محل شرکت،  قائم مقام کارخانه نصیری 
افشار، با حضور در جمع کارگران تالش کرد با وعده و وعید اقدام به آرام کردن آنان کند که با عکس العمل تند 

بدنبال این وضعیت . بسرعت از محل متواری شدمواجه و " افشار حیا کن نیشکر را رها کن"کارگران و شعار 

نیروهای انتظامی با استفاده از گاز اشک آور و زدن آن به سوی کارگران تالش کردند آنان را متفرق کنند اما با 
 .مقاومت کارگران مواجه و در نتیجه درگیرهای پیش آمده شیشه های چند ماشین شکسته شد

حادیه آزاد کارگران ایران، در پی این درگیری، کارگران اعتصابی نیشکر هفت بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به ات

به تجمع شان پایان دادند و اعالم کردند در صورت عدم رسیدگی فوری  79تپه با میل و اراده خود حوالی ساعت 
هفت تپه  کارگران شرکت نیشکر. به خواستهایشان، از فردا صبح اعتراضات خود را باز هم تشدید خواهند کرد

امروز در حالی به تجمع خود در محل کارخانه پایان دادند که بدلیل درگیریهای پیش آمده و بسته شدن جاده بین 
 .المللی اهواز اندیمشک توسط کارگران، قائم مقام کارخانه به شورای تامین شهر احضار و عازم آنجا شد

ماه پیش  72ن واگذاری آن  به بخش خصوصی از وضعیت بحرانی حاضر در این شرکت بزرگ کشت و صنعت از زما

ادامه دارد و تاکنون دولت روحانی و مسئولین شهر هیچ اقدام موثری در پایان دادن به وضعیت مصیبت بار کارگران 
 .شرکت نیشکر هفت تپه انجام نداده اند

ر مطالبات معوقشان، در حال حاضر کارگران این شرکت عالوه بر خواست پرداخت سه ماه دستمزد معوقه و دیگ

خواهان پایان دادن به وضعیت امنیتی در کارخانه، اخراجهای فله ای و انجام تعهدات کارفرما در قبال کارگران 

بازنشسته و اجرائی شدن مصوبه مجلس در مورد بازنشستگی کارگران نی بر و خلع ید از مالک خصوصی و 
 .بازگرداندن آن به بخش دولتی هستند

 7941سوم مرداد ماه  –کارگران ایران  اتحادیه آزاد

 حمایت های بین المللی از کارگران نیشکر هفت تپه 

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 
/twitter.com/ordoyekarhttps:/ 

دبیرکل فدراسیون  : آمده است ۳۱۹۲مرداد  ۹  چهارشنبه برپایه اطالعیه مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار،

تن از کارگران  ۱۶روز چهارشنبه چهارم مرداد از بازداشت   کشاورزی و خدمات، المللی کارگران صنایع غذایی،  بین

و اعالم کرد که این فدراسیون در صورت ادامه بازداشت این کارگران به  شرکت نیشکر هفت تپه انتقاد کرد

tg://join/?invite=AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw
https://twitter.com/ordoyekar


 .المللی کار شکایت خواهد کرد سازمان بین

خواست   شود، آقای روزمن با بیان اینکه این نخستین بار نیست که با کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برخورد می

اند زیرا حقوق و  کارگران اعتراض کرده. را اعالم کنندابتدا دلیل اعتراض کارگران »به جای تهدید و بازداشت، 
 «.آنان از حق فعالیت سندیکایی محرومند شان برای چند ماه پرداخت نشده است و در عین حال،  مزایای

های  المللی اتحادیه کشاورزی و خدمات همراه با کنفدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی،  فدراسیون بین
خواستار مداخله این نهاد وابسته به سازمان   المللی کار، در نامه مشترکی به سازمان بین ۱۶۶۳ل کارگری در سا

ملل متحد برای آزادی فوری و بدون قید و شرط علی نجاتی، از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر 

 .هفت تپه، شده بودند
المللی کارگران صنايع مواد غذايی،  دراسیون بینف  های اخیر در هفت تپه، حدود دو هفته پیش از بازداشت

های عضو خود و نهادهای کارگری در جهان خواسته بود از مطالبات  ای از اتحادیه کشاورزی و خدمات در بیانیه
 .شان حمایت کنند کارگران و بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه برای پرداخت دستمزدهای معوقه و مزایای

المللی کارگران صنایع  ران شرکت نیشکر هفت تپه ادامه دارد تا اعضای فدراسیون بینکمپین حمایت از کارگ
در عین حال، نشان . های کارگران هفت تپه اطمینان حاصل کنند کشاورزی و خدمات، از تحقق خواسته غذایی، 

و از آنان حمایت داده شود که هزاران تن از فعاالن سندیکایی در جهان وضعیت کارگران در هفت تپه را دنبال 

 کنند می

 تداوم بازداشتها و اذیت و آزار کارگران نیشکر هفت تپه:سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

همانطور که در اطالعیه سوم  :آمده است ۳۱۹۲مرداد  ۹  چهارشنبه برپایه اطالعیه مندرج در کانال تلگرامی ،

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر و بسته اعالم نمودیم، بدنبال تجمعات اعتراضی  ۲۹۳۱مرداد ماه 

شدن جاده بین المللی اندیمشک اهوز توسط کارگران در سوم مرداد ماه، ماموران امنیتی و انتظامی شبانه حود 
تا  ساعت مخابره این خبر از افراد بازداشتی شب گذشته اطالعی در دست . نفر از کارگران را دستگیر کردند ۲۵

   .نوادهای بازداشتی همچنان سرگردان به دنبال فرزندان وهمسران خود هستندنیست وخا

در ادامه بازداشتهای دیروز امروز نیز تعداد پنج کارگر دیگر با هماهنگی حراست شرکت و مدیر شرکت آقای افشار 
 .توسط نیروهای اطالعات وامنیت نیروی انتظامی بازداشت وبه مکان های نامعلوم منتقل شده اند

الزم به ذکر است که جوی به شدت امنیتی بر هفت تپه حاکم شده است ودر این میان هئیت مدیره سندیکا نیز 

به طور محسوسی از طرف نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته اند، به طوری که امروز بعد از سه ماه که 
فریدون نیکوفر، جلیل احمدی و قربان  دستمزد اردیبهشت ماه به حساب کارگران واریز شده است دستمزد آقایان

  .علیپور پرداخت نشده است

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن بازداشت این انسانهای شریف و زحمت کش، خواستار 
مقامات به جای برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه الزم است . آزادی بی قید و شرط تمامی این عزیزان می باشد

  .وری به مطالبات برحق کارگران را تحت توجه قرار دهندرسیدگی ف

  باتشکر از حمایتهای تمامی تشکلهای کارگری وسایر نهاد های مستقل

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۲۹۳۱چهارم مرداد 

 !یورش شبانه به کارگران نیشکرهفتت تپه و بازداشت تعدادی از آنها، محکوم است

@khamahangy 

بر اساس اطالعیه خبری سوم   :آمده است۶۹۳۱مرداد  ۵ به نوشته کانال تلگرامی کمیته هماهنگی ، پنجشنبه 
نیروهای " و در پی اعتراض های روز گذشته کارگران معترض این مجتمع، " سندیکای نیشکر هفت تپه "مرداد 

سه شنبه سوم مرداد ماه با یورش به خانه های کارگران پانزده تن از  ۱۲یتی شبانگاه و از ساعت پلیس و امن
تا  ساعت مخابره این خبر " همچنین سندیکا هفت تپه امروز چهارم مرداد اعالم کرد که ." آنان را بازداشت کردند

همچنان سرگردان به دنبال  از افراد بازداشتی شب گذشته اطالعی در دست نیست وخانوادهای بازداشتی

در ادامه بازداشتهای دیروز امروز نیز تعداد پنج کارگر دیگر با " عالوه بر این ." فرزندان وهمسران خود هستند
هماهنگی حراست شرکت و مدیر شرکت آقای افشار توسط نیروهای اطالعات وامنیت نیروی انتظامی بازداشت 

 " .وبه مکان های نامعلوم منتقل شده اند

واقعیت این است که بازداشت شبانه و امروز کارگران نیشکر هفت تپه، بخشی از روند سرکوبی است که 
در ماه های . صاحبان سرمایه و حاکمیت آنها، برای مقابله با کارگران معترض و مطالبات آنها، در پیش گرفته است

نیشکر هفت تپه برای گرفتن مطالبات شان، ، مبارزه و رویارویی کارگران شاغل و بازنشسته مجتمع 41اخیر سال 
اما در این مدت، این سرمایه داران و حاکمیت بودند که به . یکی از خبرهای هفتگی کارگری در ایران بوده است

https://web.telegram.org/#/im?p=%40khamahangy


شکل های مختلف تالش می کردند که با وعده و وعید و یا سرکوب و ارعاب، پاسخ خواسته های کارگران را 

 .ندهند

گران در روزهای گذشته و حضور خانواده های کارگری و خارج شدن تجمع آنها از محیط گسترش اعتراضات کار

اندیمشک، باعث شد که مدیریت اعالم کند که بخشی از مطالبات آنها پرداخت  –کارخانه و بستن جاده اهواز 
کارگری و کارگران نیشکر هفت تپه بار دیگر نشان دادند که تنها با اتکا به نیروی همبستگی . شده است

 .همراهی خانواده های شان می توانند به مطالبات خود دست پیدا کنند

یورش شبانه به منزل کارگران و بازداشت گسترده آنها، واکنش سرمایه داری حاکم به اتحاد و همبستگی 
برای بدون تردید کارگرانی که اندوخته حدود یک دهه تجربه مبارزاتی و تالش . کارگران نیشکر هفت تپه است

را دارند، در این دوره هم می توانند با همبستگی و اتحاد، آزادی " سندیکای هفت تپه " متشکل شدن خود در 
 .فوری همکاران شان را در اولویت خواسته های خود قرار دهند

شکل  الزم است که به. اما کارگران نیشکر هفت تپه نیاز به حمایت وسیع و همه جانبه دیگر کارگران ایران دارند

های مختلف از خواسته ها و مطالبات کارگران هفت تپه پشتیبانی شود و درخواست آزادی همه بازداشتی ها 
دیشب و امروز این مجتمع، به یک خواست فوری و همگانی کارگران و همه تشکل های کارگری داخلی و بین 

 .المللی تبدیل شود

هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری گرد هم ما جمعی از کارگران و فعالین کارگری که در کمیته 

آمده ایم، ضمن پشتیبانی از خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه، دستگیرهای دیشب و امروز تعدادی از آنها 
 !جای کارگران در زندان نیست. کارگران زندانی باید بدون قید و شرط آزاد شوند. را محکوم می کنیم

 7941چهارم مرداد  –کمک به ایجاد تشکل های کارگری  کمیته هماهنگی برای

  نامه حمایتی پالتفرم اتحادیه های کارگری سوئد از کارگران نیشکر هفت تپه

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 
https://twitter.com/ordoyekar 

 
 :آمده است ۳۱۹۲مرداد  ۹  چهارشنبه،  مندرج در کانال تلگرامی اردوی کاراز استکهلم  رسیدهاطالعیه برپایه 

کارگران شاغل و بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه چند ماهی است که که به اشکال مختلف از جمله تجمع 

خواستهای اصلی این اعتراضات عدم . عتراضی، اعتصاب، بستن جاده و تظاهرات دست به اعتراض زده اندهای ا
پرداخت دستمزد های معوقه، عدم پرداخت پاداش های معوقه، عدم واریز سهم کارفرما به حساب سازمان تامین 

الم عدم پرداخت به موقع اجتماعی، عدم تکمیل پرونده بازنشستگی بخشی از کارگران بازنشسته و در یک ک
  .دستمزد و بدهکاری های مختلف کارفرما به کارگران و بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه می باشد

در مملکتی که بدهی کارگر به صاحبخانه و بانک و اداره های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی به اجرا در آمده 
شرکت نیشکر هفت تپه نه تنها بدهی های خود به کارگران و کارگر مقروض دادگاهی و مجازات میشود کارفرمای 

را نمی پردازد بلکه در مقابل اعتراض کارگران به نیروی انتظامی متوسل شده و اعتراض کارگران را سرکوب می 

  ..کند
پالتفرم . پرداخت بدهی کارفرما به کارگران جزء الویت اصلی در محاسبه هزینه های یک شرکت است

ایران ضمن حمایت از اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفته تپه و محکوم کردن کنترل و -رگری سوئدسندیکاهای کا
سرکوب آنان توسط نیروهای انتظامی خواستار رسیدگی به و تحقق فوری خواست های کارگران و بازنشستگان 

  .این شرکت می باشد

 
  ۱۶۲۲جوالی  ۱۱

  ایران-پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد
tagavi@lotcosecreteriat.orgsaied. 

  تعداد دیگری از کارگران بازداشت شدند

rooz.com/article.jsp?essayId=81228-http://www.akhbar 

 

در ادامه    :آمده است ۳۱۹۲مرداد  ۹  چهارشنبه برپایه اطالعیه سندیکای هفت تپه مندرج در سایت اخبار روز،

کارگر دیگر با هماهنگی حراست شرکت و مدیر شرکت آقای افشار بازداشتهای دیروز امروز نیز تعداد پنج 
 ...توسط نیروهای اطالعات و امنیت نیروی انتظامی بازداشت وبه مکان های نامعلوم منتقل شده اند 

tg://join/?invite=AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw
https://twitter.com/ordoyekar


   
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در دومین اطالعیه خود پیرامون موج بازداشت ها در هفت تپه، خبر داد صبح 

 .هارشنبه پنج نفر دیگر از کارگران را بازداشت کرده اندروز چ

 
اعالم نمودیم، بدنبال تجمعات اعتراضی کارگران شرکت نیشکر  ۲۹۳۱همانطور که در اطالعیه سوم مرداد ماه 

هفت تپه در روزهای اخیر و بسته شدن جاده بین المللی اندیمشک اهوز توسط کارگران در سوم مرداد ماه، 
تا ساعت مخابره این خبر از افراد . نفر از کارگران را دستگیر کردند ۲۵تی و انتظامی شبانه حود ماموران امنی

بازداشتی شب گذشته اطالعی در دست نیست وخانوادهای بازداشتی همچنان سرگردان به دنبال فرزندان 

  .وهمسران خود هستند
 

با هماهنگی حراست شرکت و مدیر شرکت آقای افشار  در ادامه بازداشتهای دیروز امروز نیز تعداد پنج کارگر دیگر
 .توسط نیروهای اطالعات وامنیت نیروی انتظامی بازداشت وبه مکان های نامعلوم منتقل شده اند

 
الزم به ذکر است که جوی به شدت امنیتی بر هفت تپه حاکم شده است ودر این میان هئیت مدیره سندیکا نیز 

ی امنیتی تحت فشار قرار گرفته اند، به طوری که امروز بعد از سه ماه که به طور محسوسی از طرف نیروها

دستمزد اردیبهشت ماه به حساب کارگران واریز شده است دستمزد آقایان فریدون نیکوفر، جلیل احمدی و قربان 
 .علیپور پرداخت نشده است

 
شریف و زحمت کش، خواستار  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن بازداشت این انسانهای

مقامات به جای برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه الزم است . آزادی بی قید و شرط تمامی این عزیزان می باشد

 .رسیدگی فوری به مطالبات برحق کارگران را تحت توجه قرار دهند
 

 باتشکر از حمایتهای تمامی تشکلهای کارگری وسایر نهاد های مستقل
 

 گران نیشکر هفت تپهسندیکای کار
 ۲۹۳۱چهارم مرداد 

 

 نفر از کارگران نیشکر هفت تپه به دنبال پیگیری مطالبات شان ۳۰دستگیری 

http://www.kanoonm.com/2794 

طبق خبرهای    :آمده است ۳۱۹۲مرداد  ۹  چهارشنبهبه نوشته مندرج در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر ، 
سه شنبه سوم مرداد ماه با یورش به  ۱۲روهای پلیس و امنیتی از ساعت رسیده از شوش، شب گذشته ، نی

احمد کثیر، بهزاد نظری، سیدهادی تفاح، عبدالرضا سرخه، . خانه های کارگران پانزده تن از آنان را بازداشت کردند
 .حمید عبدهللا زاده و دو نفر دیگر از جمله بازداشت شدگان هستند

صورت عدم آزادی همکارانشان و برای پیگیری مجدانه مطالبات به حق شان کارگران اعالم کرده اند در 

 .اعتراضاتشان را ادامه خواهند داد

 !اعتراضات ادامه دارد 
 

@khamahangy 

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40khamahangy


 
علی رغم  :آمده است ۳۱۹۲مرداد  ۹  هارشنبهچ ،...بر پایه خبر مندرج در کانال تلگرامی کمیته هماهنگی 

 .، اعتراضات امروز نیز ادامه یافتتپه_هفت_نیشکر#کارگر مجتمع  ۲۵بازداشت 
 

نفر از کارگران معترض نیشکر هفت تپه توسط  72حدود ( مرداد ماه ۹به شن سه)با وجود اینکه نیمه شب گذشته 
 .عوامل انتظامی بارداشت شدند؛ اما تجمع اعتراضی کارگران امروز نیز ادامه یافت

 

اند و  در محوطه کارخانه جمع شده( مردادماه 9/چهارشنبه)خبرها حاکی است که کارگران معترض برای امروز 
 .اند بات قبلی جویای وضعیت همکاران بازداشت شده خود نیز شدهعالوه بر پیگیری مطال

 
 كمیته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري

 

آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران  –آخرین اخبار از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه 
 زندانی شرکت نیشکر هفت تپه، خواست همه ما کارگران ایران است

p://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6280htt 

بدنبال یورش شبانه مامورین    :آمده است ۳۱۹۲مرداد  ۹  چهارشنبهبه نوشته مندرج در سایت اتحادیه آزاد، 

نفر از آنان بازداشت و در ادامه  4امنیتی به منازل کارگران شرکت نیشکر هفته تپه در روز سوم مرداد ماه، تعداد 
اسامی کارگرانی که دیشب بازداشت . نفر دیگر در محل کارخانه بازداشت شدند 2ا صبح امروز نیز این بازداشته

برادران   -1و  2عبدالرضا سرخه  -9سیدهادی تفاح  -9بهزاد نظری  -0احمد کثیر  -7: شدند به شرح زیر می باشد
 (م و فامیل مشابه هستندهر دو نفر آخر دارای اس) صباح سواری  - 4و  1و ( دو برادر)عبدهللا زاده

رحیم چنانه  -7: همچنین اسامی پنج کارگری که صبح امروز در محل کارخانه بازداشت شدند به شرح زیر است

 یابر هویزه -2احمد مرادی  -9یاسر حمیدی  -9کاظم چنانی  -0

 97بازداشت شوند  بنا بر اظهار کارگران شرکت نیشکر هفت لیست کارگرانی که قرار بود توسط نیروهای امنیتی 
نفر از آنها دستگیر شده اند و پیگیری خانواده های آنان در مورد محل نگهداری  79نفر بوده اند که تاکنون 

 .عزیزانشان به جائی نرسیده است

بنا بر این گزارش صبح امروز کارگران بازداشتی توسط قاضی سرخه بازجویی شدند و علیرغم خواست خانواده 
 .ها با قرار وثیقه موافقت نشدها، با آزادی آن

نفر دیگر، در حالی در دستور کار نیروهای  74کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و دستور بازداشت  79بازداشت 

امنیتی قرار دارد که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همچنان در اعتصاب هستند و یکی از خواستهای مهم آنان 

 .استآزادی فوری وبی قید و شرط همکارانشان 

کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و صدور دستور  79اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم بازداشت 

اعتصاب  و تجمع حق مسلم کارگران است و هیچ نیروئی نمیتواند بر این حق : نفر دیگر اعالم میدارد 74بازداشت 

شرکت نیشکر هفت تپه سه ماه است دستمزدی انسانی و اجتماعی ما کارگران آنهم در شرایطی که کارگران 
دریافت نکرده اند و بدیهی ترین حقوق انسانی آنان بطور سیستماتیک در حال پایمال شدن است خدشه ای وارد 

 .کند

خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه نه تنها خواست همکاران و 
 .بلکه خواست فوری همه ما کارگران در سرتاسر ایران نیز هست  خانواده های این کارگران،

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D9%BE%D9%87


 کارگران زندانی شرکت نیشکر هفت تپه آزاد باید گردند

بیانیه خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و 

 محکومیت بازداشتهای گسترده کارگران

page=news&nid=6277http://www.etehadeh.com/? 

بدنبال مبارزات سخت و طاقت  :آمده است ۳۱۹۲مرداد  ۹  چهارشنبهبه نوشته مندرج در سایت اتحادیه آزاد، 
فرسائی که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه طی دو روز گذشته در دفاع از بدیهی ترین حقوق انسانی خود 

ل آنان، اقدام به بازداشتهای گسترده ای کرده و پانزده پیش بردند، شب گذشته مامورین امنیتی با یورش به مناز

 .نفر از این کارگران را دستگیر و به نقطه ای نامعلوم منتقل کردند

کارگرانی که دیشب منازل شان مورد هجوم قرار گرفت، سه ماه است دستمزدی دریافت نکرده و مطالبات معوقه 

کت نیشکر هفت تپه را برای غارت هر چه بیشتر دسترنج کارگران کارفرما، شر. ای زیادی را از کارفرما طلب دارند

. به پادگانی تبدیل کرده است تا کارگران جرات اعتراض به دزدی هایش از سفره های خالی خود را نداشته باشند
اما آنان مرعوب چنین سیاستهایی از سوی کارفرما نشده و ماههاست در دفاع از معیشت و حقوق انسانی شان 

 .ال مبارزه انددر ح

آنان در تداوم این مبارزات، طی دو روز گذشته  اعتراضات خود را تشدید کرده و دیروز با بستن جاده بین المللی 
اهواز اندیمشک و اعتراضی متحدانه در محوطه کارخانه که توام با درگیری با نیروهای انتظامی بود، صحنه های 

 .ندندپرشوری از حق خواهی را به منصه ظهور رسا

در پی این اعتراضات و در پایان وقت دیروز، هم دادستانی شوش، هم قائم مقام مدیر عامل و هم مدیر عامل 
کارخانه ناچار به پاسخگوئی به مسائل پیش آمده از طریق رسانه های رسمی شدند و مدیر عامل در اقدامی 

و حفظ سربلندی کارگران و خانواده  فریبکارانه صحبت از پشت سر گذاشتن روزهای تلخ در نیشکر هفت تپه

اما در سوئی دیگر و همزمان با چنین ادعاهای ریاکارانه ای مامورین امنیتی بطور شبانه به منازل . هایشان کرد
 .کارگران یورش برده و در میان اعتراض و بهت و حیرت همسر و فرزندانشان اقدام به بازداشت آنان کردند

ی کارفرمایان و بطور اخص از سوی کارفرمای نیشکر هفت تپه و دولت حامی اعمال چنین سیاستهایی از سو

آنان با هزار و یک نیرنگ و فریب، همیشه در پی سود و منافع خود . اش، برای ما کارگران سیاستی آشناست
و غارت سفره اما اگر فریب و نیرنگ برای غارت ما کارگران چاره ساز نباشد محیط کار را با هدف ارعاب ما . بوده اند

های خالی مان به پادگانی تبدیل میکنند و اگر این سیاست نیز جواب نداد و با اعتراضات قدرتمندی از سوی ما 
کارگران مواجه شدند همزمان با تشدید سیاست سرکوب و به میدان آوردن نیروهای امنیتی شان برای 

نند و ژست دایه  مهربانتر از مادر را به خود میگیرند دستگیرهای گسترده، زبان نیرنگ و فریب خود را نیز تیزتر میک

 .تا ضامن منافع خود باشند

اما واقعیت این است که اعمال چنین سیاستهایی نه تنها ما کارگران را وادار به عقب نشینی و تمکین به بردگی 

ت متحدانه تر خواهد موجود نخواهد کرد بلکه ما را در این مصاف نابرابر به سوی کسب آگاهی بیشتر و مبارزا

 .کشاند

اینک و در پی دستگیریهای شب گذشته و اظهار نظرات رسانه ای از سوی دادستانی شوش، مدیر عامل کارخانه 
و قائم مقامش و در پی تجمع امروز چهارم مرداد ماه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در محوطه کارخانه، چند 

ئم مقام و معاونت کارخانه با حضور در میان کارگران اقدام به سخنرانی کارگر دیگر نیز در محل دستگیر شدند و قا
. درصد از یکماه دستمزد کارگران رسمی، سعی در ایجاد شکاف در میان کارگران نمود 22کرد و با اعالم خبر واریز 

و از کارگران وی دراین سخنرانی اعالم کرد نه کارخانه به بخش دولتی واگذار میشود و نه از پاداش خبری هست 

خواست تا بر سر کارهایشان بازگردند اما تا لحظه تنظیم این بیانیه، کارگران علیرغم حضور در کارخانه، حاضر به 
 .بازگشت به سر کارهایشان نشده و همچنان در اعتصاب هستند

طالبات و ما با محکوم کردن تداوم سیاست سرکوب و ارعاب در شرکت نیشکر هفت تپه و حمایت قاطعانه از م

مطالبات همه کارگران شاغل و بازنشسته   -7: مبارزات کارگران این شرکت بزرگ کشت و صنعت  اعالم میداریم
کارگران بازداشتی بی  -0کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بی هیچ کم و کسری و به فوریت پرداخت باید گردد

یان داده شده و مالکیت شرکت به بخش دولتی فضای امنیتی در شرکت پا -9هیچ پرونده سازی آزاد باید گردند
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان تشکل صنفی کارگران این کارخانه باید  -9عودت داده شود 

 .به رسمیت شناخته شده و به فعالیت در سطح شرکت بپردازد

 7941چهارم مرداد ماه  –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 اق افتاد؛عصر روز گذشته اتف
 کارگران ماه اردیبهشت دستمزد پرداخت/تپه هفت نیشکر بازداشتی کارگر ۳۰ از نفر ۰ آزادی

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/516249-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
( تیر ماه ۹ارشنبه چه)عصر روزگذشته   :آمده است۶۹۳۱مرداد  ۵ پنجشنبه  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،

کارگری که در رابطه با اعتراضات صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند با  ۲۵نفر از ۵

 .سپردن تعهد آزاد شدند و همزمان بخشی از معوقات مزدی همه کارگران پرداخت شد

در جریان اعتراضات اخیر کارگران مجتمع  دهند که نفر از کارگرانی خبر می ۵منابع خبری ایلنا در هفت تپه از آزادی 

 .کارگر دیگر بازداشت شده خبری نیست ۳هنوز از وضعیت . نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند

اند و همزمان با این اتفاق نزدیک به  از قرار معلوم کارگران بازداشت شده عصر روز گذشته با اخذ تعهد آزاد شده
مطالبات مزدی همه کارگران شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه پرداخت  از( دستمزد اردیبهشت ماه)یک ماه 

 .شده است

پیش از این یک مقام مطلع در مجتمع نیشکر هفت تپه با تایید مشکالت صنفی کارگران این مجتمع به ایلنا گفته 

اشت را صادر ها دستور این بازد از جانب کارفرما هیچ شکایتی علیه کارگران مطرح نشده اما برخی نهاد: بود
 .اند کرده

 قدردانی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از همبستگی با مبارزات کارگران 

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 

https://twitter.com/ordoyekar 
 

سندیکای کارگران شرکت  :آمده است۶۹۳۱مرداد  ۵ پنجشنبه خبر مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار ، برپایه 
نیشکر هفت تپه از تمامی تشکل های کارگری که از مطالبات کارگران هفت تپه حمایت کرده اند تشکر و 

انید کارگران نه فقط درهفت تپه بلکه در اکثر کارخانجات با ناامنی شغلی و همانطور که مید. قدردانی میکند

  .پرداخت نکردن دستمزدهای خود روبرو هستند و هر روزه شاهد اعتراضات کارگری هستیم
سندیکای کارگران . را دریافت کردیم« ایران-پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد»ما از طریق رسانه ها پیام حمایت 

 .صنعت نیشکر هفت تپه مراتب تشکر خود را از سندیکاهای سوئد ابراز می داردکشت و 
 به امید اتحاد تمامی کارگران جهان

 7941مرداد  5

  نفر از کارگران بازداشتی آزاد شدند؛ اعتصاب ادامه دارد ۰
 ۸پنج نفر از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه آزاد شدند؛ بنابر گزارش ها از سرنوشت 

 کارگر بازداشتی دیگر اطالعی در دست نیست 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=6281 
 

   
امروز پنجم مرداد ماه، چهار روز از     :آمده است۶۹۳۱مرداد  ۵ پنجشنبه  ،... به نوشته سایت اتحادیه آزاد

دلیل بازداشت همکاران خود و اعتصاب یکپارچه و متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گذشت و آنان ب
 .عدم رسیدگی به مطالبات شان همچنان مصمم به تداوم اعتصاب هستند

 
نفر از کارگرانی که صبح دیروز در محل کارخانه  ۵بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیشب 

فتم مرداد ماه در دادگستری شهرستان بازداشت شده بودند با قرار کفالت آزاد شدند و قرار است روز شنبه ه

کارگری که با یورش شبانه ماموران امنیتی به منازلشان در  ۲اما همچنان از سرنوشت . شوش حضور پیدا کنند
 .روز سوم مرداد ماه بازداشت شده بودند خبری در دست نیست

tg://join/?invite=AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw
https://twitter.com/ordoyekar


تری شوش حضور داشتند آنان بنا بر اظهارات شاهدان عینی که دیروز هنگام انتقال این هشت کارگر در دادگس

بطوریکه که از زمان بازداشت به آنان هیچ غذائی . در زمان حضور در دادگستری بشدت گرسنه و تشنه بوده اند

درجه شهر شوش بدلیل  ۵۶داده نشده بود و آب نیز به اندازه نیاز در اختیارشان قرار نگرفته بود و آنها در گرمای 
جسمانی بسیار نامناسبی قرار داشتند و بطور مرتب از مردم حاضر در  گرسنگی و تشنگی شدید در وضعیت

 .آنجا، تقاضای آب میکردند
 

تحمیل این درجه از وضعیت ضدانسانی بر کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه در حالی است که 

رفته و از واریز همان کارفرمای این شرکت نیز در اقدامی ضد انسانی تر، معیشت خانواده های آنان را به گرو گ
 .کارگر بازداشتی خودداری کرده است ۲۹مبلغ اندکی که به حساب سایر کارگران ریخته شده، به حساب 

 
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، تالشهای تاکنونی خانواده ها و همکاران هشت 

نگهداری آنان نتیجه ای نداده است و در این میان نماینده  کارگر بازداشتی برای کسب اطالع از وضعیت و محل
شهر شوش سید راضی نوری نیز علیرغم تقاضای خانواده های کارگران بازداشتی برای پیگیری وضعیت 

  .عزیزانشان، جوابی به آنان نداده و همچنان سکوت اختیار کرده است

 
داشت هشت کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و تالش جهت اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم باز

: پرونده سازی برای همه کارگرانی که شبانگاه سوم و صبح روز چهارم مرداد دستگیر شده اند اعالم میدارد
ادامه سیاستهای سرکوبگرانه و ضد انسانی که در حق کارگران زجر دیده شرکت نیشکر هفت تپه در جریان 

زم و اراده این کارگران و ما کارگران ایران برای دستیابی به حقوق انسانی مان خللی است نه تنها ذره ای در ع

ایجاد نخواهد کرد بلکه بیش از پیش بر خشم و انزجار ما از وضعیت موجود دامن خواهد زد و ما کارگران ایران را 
 .به مصافی تعیین کننده با وضعیت مصیبت بار موجود خواهد کشاند

 
 ۲۹۳۱پنجم مرداد ماه  -ارگران ایراناتحادیه آزاد ک

 

 آخرین خبرها از کارگران بازداشت شده شرکت نیشکر هفت تپه

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 
ttps://twitter.com/ordoyekarh 

نفر  ۲پس از بازداشت شبانه  :آمده است۶۹۳۱مرداد  ۵ پنجشنبه کانال تلگرامی اردوی کار ، به نوشته مندرج در 

اسامی کارگران بازداشت شده . نفر دیگر در محل کارخانه بازداشت شدند ۵شنبه نیز  ۹از کارگران ، صبح 
 :عبارتنداز

 احمد کثیر-۲
 نظری بهزاد -۱

 سیدهادی تفاح -۹

 عبدالرضا سرخه -۹
 (دو برادر)برادران عبدهللا زاده -۱و  ۵

 (هر دو نفر آخر دارای اسم و فامیل مشابه هستند) صباح سواری  – ۲و  ۲
 رحیم چنانه -۳

 کاظم چنانی -۲۶

 یاسر حمیدی -۲۲
 احمد مرادی -۲۱

 یابر هویزه -۲۹
، تعداد کارگرانی که قرار بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شوند بنا بر اظهار کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

نفر از آنها دستگیر شده اند و پیگیری خانواده های آنان در مورد محل نگهداری  ۲۹نفر بوده است که تاکنون  ۹۲
 .عزیزانشان به جائی نرسیده است

ند و به رغم خواست خانواده ها، با بنا بر این گزارش ها کارگران بازداشتی توسط قاضی سرخه بازجویی شد

 .آزادی آنها با قرار وثیقه موافقت نشد
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همچنان در اعتصاب هستند و یکی از خواستهای مهم آنان آزادی فوری وبی قید 

 .و شرط همکارانشان است

از جمله حمایت های . ایت کرده اندتشکل ها و کارگران بسیاری در ایران و جهان از کارگران نیشکر هفت تپه حم

بین المللی می توان به حمایت و اعتراض فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی ،کشاورزی و خدمات به 
 .این بازداشتها اشاره کرد

tg://join/?invite=AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw
https://twitter.com/ordoyekar


 روز چهارشنبه چهارم مرداد از بازداشت  کشاورزی و خدمات، المللی کارگران صنایع غذایی،  دبیرکل فدراسیون بین

تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه انتقاد کرد و اعالم کرد که این فدراسیون در صورت ادامه بازداشت این 

 .المللی کار شکایت خواهد کرد کارگران به سازمان بین
خواست   شود، آقای روزمن با بیان اینکه این نخستین بار نیست که با کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برخورد می

اند زیرا حقوق و  کارگران اعتراض کرده. ابتدا دلیل اعتراض کارگران را اعالم کنند»جای تهدید و بازداشت، به 
 «.آنان از حق فعالیت سندیکایی محرومند شان برای چند ماه پرداخت نشده است و در عین حال،  مزایای

مللی کارگران صنایع مواد غذایی، ال فدراسیون بین  های اخیر در هفت تپه، حدود دو هفته پیش از بازداشت

های عضو خود و نهادهای کارگری در جهان خواسته بود از مطالبات  ای از اتحادیه کشاورزی و خدمات در بیانیه
 .شان حمایت کنند کارگران و بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه برای پرداخت دستمزدهای معوقه و مزایای

ان صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات اعالم کرد کمپین حمایت از کارگران دبیر کل فدراسیون بین المللی کارگر
کشاورزی و خدمات، از  المللی کارگران صنایع غذایی،  شرکت نیشکر هفت تپه ادامه دارد تا اعضای فدراسیون بین

از فعاالن در عین حال، نشان داده شود که هزاران تن . های کارگران هفت تپه اطمینان حاصل کنند تحقق خواسته
 .کنند سندیکایی در جهان وضعیت کارگران در هفت تپه را دنبال و از آنان حمایت می

 تپه _هفت_نیشکر#کارگر بازداشتی  ۳۰نفر از  ۰آزادی 
@khamahangy 

 
بر اساس خبرهای : آمده است۶۹۳۱مرداد  ۵ پنجشنبه  ،...بر پایه خبر مندرج در کانال تلگرامی کمیته هماهنگی 

راضات کارگران مجتمع کارگری که در رابطه با اعت ۲۵نفر از  ۵( تیر ماه ۹چهارشنبه )منتشره، عصر روزگذشته 

نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند، با سپردن تعهد آزاد شدند و همزمان بخشی از معوقات مزدی همه 
 .کارگران پرداخت شد

 كمیته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري

 سرکوب اعتراضات کارگری بن بست های خودساخته نظام سرمایه داری را نمی گشاید

www.kanoonm.com/2802http:// 

بار دیگر   :آمده است۶۹۳۱مرداد  ۵ پنجشنبه  به پایه اطالعیه مندرج در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر،
سرمایه داران خشم خود را از بست های به وجود آمده توسط سود طلبی هایشان بر سر کارگران فرود آوردند و 

 . دند که چیزی جز حق مسلم خویش نمیخواهنددست به بازداشت و دستگیری کارگران معترضی ز
کارگران نیشکر هفت تپه که چند ماه است حقوق ودستمزدی دریافت نکرده اند و سرمایه داران به اصطالح 

خصوصی و در حقیقت وابستگان به قدرت که تنها به دنبال غارت و چپاول این موسسه بزرگ اقتصادی، تعطیلی و 
به نبردی رو یا روی ( ها همانند همه خصوصی سازی)باارزش این شرکت هستند، به دنبال آن تصاحب زمینهای 

در آمدند و در این صحنه نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضائی به کمک غارتگران و اختالسگران آمده 
دست به بازداشت و سرکوب کارگران میزنند و از سوی دیگر مدیران خصوصی شرکت سراسیمه بخشی از 

و دستمزد عقب افتاده فقط برخی از کارگران را پرداخت می کنند تا بین صفوف متحد کارگران تفرقه ایجاد حقوق 

 . کنند
کارگران و زحمتکشان که در سراسر ایران از اجحاف و غارتگری سرمایه داران وابسته به قدرت و ثروت به تنگ 

فظ اشتغالشان دست به اعتراضات گسترده آمده و به طور مدام برای دستیابی به حق حقوق ودستمزدها و ح
آخرین نمونه آن یورش شبانه مامورین . میزنند، مدام با سرکوب و ارعاب نیروهای امنیتی و قضائی مواجه میشوند

 … امنیتی به منازل کارگران شرکت نیشکر هفته تپه در روز سوم مرداد ماه، و ادامه این بازداشتها صبح روز بعد و

نی که در لیست بازداشت قرار دارند به همراه سایر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همچنان در اما بقیه کارگرا
در . اعتصاب هستند و آزادی فوری و بی قید و شرط همکارانشان نیز به سایر خواسته هایشان اضافه شده است

 .این اعتراض و اعتصاب، خانواده های کارگران نیز دوشادوش اعتصابیون در تالشند
کارگران برای احقاق حقوق خود . رگران و زحمتکشان و وجدان ها بیدار انسانی این یورش ها را محکوم میکنندکا

تنها به نیروی مبارزاتی و متحدان خود متکی هستند و هیچ شکی ندارند که تنها با اتکا به نیروی مبارزاتی طبقه 

 .کارگر می توانند حق وحقوق از دست رفته خود را باز ستانند
 :پس بار دیگر اعالم می کنیم

 !بر خورد امنیتی با مطالبات به حق کارگران راه به جایی نمی برد –
 !راه حل انسانی مشکالت مزدی کارگران، پرداخت دسترنج شان است و نه باتوم و زندان –

 !کارگران از زندان نیز چون مصاف شالق و گوشت، تجربه ها آموخته اند –
 !آزادی کارگران و رسیدگی به خواسته های آنان استتنها راِه ناگزیر،  –

حق ایجاد تشکِل کارگری که مستقل از قدرت و ثروت باشد از حقوق اولیه کارگران است که در حقوق بنیادین  –

 .کار و مقاوله نامه های جهانی پذیرفته شده است
 !ینه شده ی کارگران استآزادی اعتصاب و اعتراض از بدیهی ترین حقوق نهاد/ آزادی ایجاد تشکل  –

خصوصی سازی، واگذاری و سپردن فرصت ها، ثروت ها و امکانات عمومی جامعه به تعداد اندکی سرمایه دار  –
خصوصی سازی یعنی بی نصیب کردن عموم جامعه از امکاناتی که در اصل متعلق به جامعه است و باید . است

 !متوقف شود

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D9%87%D9%81%D8%AA_%E2%80%8C%D8%AA%D9%BE%D9%87
https://web.telegram.org/#/im?p=%40khamahangy


 : پس تکرار می کنیم –

کارگران هفت تپه بی هیچ قید وشرطی باید آزاد شوند و خواسته های آنان باید تامین ! ندان نیستجای کارگران ز

 .گردد
 کانون مدافعان حقوق کارگر

 ۲۹۳۱مرداد  ۵

 بازداشت شد

 
براساس خبرها شب : آمده است۶۹۳۱مرداد  ۵ پنجشنبه بر پایه نوشته مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار ، 

ابراهیم ظهیری به مکان . ز کارگران نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدگذشته یکی دیگر ا
 .البته خبر آزادی پنح کارگر درست است. نامعلومی منتقل شد

این در حالی . نیشکر هفت تپه خبر دادند« بخشی از معوقات مزدی همه کارگران»رسانه های خبری از پرداخت 

از پرداخت حقوق کارگران . نهم فقط برای کارگران رسمی پرداخت شده استاست که فقط حقوق اردیبهشت؛ آ
 .قراردادی و پیمانکار همچنان و با وجود همه اعتراضات هنوز خبری نیست

https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 
https://twitter.com/ordoyekar 

 سرکوب و دستگیری کارگران شرافتمند و زحمتکش نیشکر هفت تپه

دوستان وهمکاران وهمرزمان گرامی رژیم جهل :آمده است  ۶۹۳۱ مرداد ۱جمعه برپایه یادداشت دریافتی ، 
ت سال ظهورشوم خود بیش ازدوجنگ اول ودوم جهانی به ملک وجوروفساد وجنایت آخوندی که طی سی هش

وملت ایران خسارتهای جبران ناپذیرجانی ومالی وارد آورده وهمچنان با توسل به وحشیگیری وسرکوب 

ودستگیری وبه بندکشیده فعالین کارگری ومعلمان وبازنشستگان ودانشجویان ومدافعان حقوق بشروقومی 
اده های زندانیان وجانباختگان سعی دارد باایجاد جوترورووحشت بنام خدا ودین وعقیدتی ومالباختگان وخانو

وپیامبروامامان خود ساخته وروایت های پوسیده قرون وسطایی براریکه قدرت وثروت که حاصل دسترنج همین 
کارگران میباشند بمانند وبه کسی هم پاسخگونباشند اما جای بسی خوشبختی است که جنبش های 

علیه سران خونخوارحکومت والیت مطلقه فقیه بیش ازپیش بدنه رژیم آخوندی رالرزانده اند وشکاف سراسری 
های درونی آنراعمیقترکرده اند به همین لحاظ تمامی مدافعان حقوق زحمتکشان وتوده های فرودست درداخل 

 .وخارج ازکشورالزم است با اتحاد وهمدلی صدای انها رابه گوش جهانیان برسانند

روزگذشته درتماسی که با دوست وهمرزم دیرینه ام آقای علی نجاتی داشته ام متاسفانه ایشان  من

براثرفشارهای وارد ازسوی گزمه های ولی فقیه دچارناراحتی قلبی شده که پس ازعمل آنژیو فعال حالش روبه 
وسرکوب همکارانش بهبودی میباشد اما ازآنجاییکه همواره غمخوارکارگران وزحمتکشان بوده ازدستگیری 

درنیشکرهفت تپه که برای احقاق حق وحقوق خود اقدام به بستن جاده اهوازبه اندیمشک راکرده بودند وچندین 

ماه میباشد که اعتراضات آنها ادامه دارد وکارفریان وابسته به رژیم حاضربه پاسخگویی نمی باشند بسیارناراحت 
 .واندوهگین بود

فعال کارگری درتبعید تقاضا دارم به هرطریق ممکن برای رهایی کارگران  همرزمان گرامی من بعنوان یک
 .دستگیرشده اقدام کنیم

من با دلی اندوهگین سرکوب ودستگیری همکاران زحمتکش شاغل درنیشکرهفت تپه راتوسط نیروهای 

 .اطالعاتی وامنیتی وسپاهی راشدیدا محکوم میکنم وخواستارآزادی بدون قید وشرط آنها میباشم

 .سرنگون باد رژیم ضدبشری آخوندی

 .پیروزبادجنبش های زحمتکشان علیه فاشیسم دینی حاکم برکشورمان

 .به امید صبح آزادی متحد وپیروزباشید

 .با مهروسپاس غالم عسگری فعال کارگری درتبعید

 ! !و برای آزادی کارگران دستگیر شده فریاد بر آوریم یارویاورکارگران نیشکرهفت تپه باشیم

633-rahekargarnews.wordpress.com/2017/07/28/gile/ 

tg://join/?invite=AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw
https://twitter.com/ordoyekar


آمده است  ۶۹۳۱ مرداد ۱مندرج در وبالگ کارگری راه کارگر، جمعه ... برپایه اطالعیه نهاد های همبستگی 

کارگران مبارزشرکت کشت وصنعت نیشکرهفت تپه بمنظوردست یابی به خواستهای بحق خود،ازجمله پرداخت :

. وقه، چندین باردر ماههای پیش اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی گوناگون کردندسه ماه دستمزدهای مع
کارفرمایان جدید شرکت با توسل به اهرم تهدید وفشاروبا حمایت مقامات امنیتی ، نه تنها توجهی به خواستهای 

را اخراج کردند کارگران نداشتند بلکه حتی برای درهم شکستن مقاومت مبارزاتی کارگران ، سی کارگرمعترض 
دراین میان،  کارگران نه تنها مرعوب نشدند بلکه حتی بازگشت به . وخواستاربازداشت دیگرکارگران رزمنده شدند

سرمایه داران مجبوربه . کار همکاران اخراجی را به دیگرخواستهای خود افزوده وبه تجمعات اعتراضی ادامه دادند

خرداد پرداخت کرده ، پرداخت بقیه ماههارا ۰۳عقب افتاده را در عقب نشینی موقت شده، یک ماه ازدستمزدهای
 . تعهد فوری داده وحکم اخراجها رالغو کردند

زمانیکه کارگران ، متحد وپایدارانه به مقاومت ومبارزه ادامه میدهندو سرمایه داران پی میبرند که درآن لحظه تهدید 

اجرای این یا آن خواست معترضین میدهند تا درزمانی مناسب وارعاب کارآئی ندارند ، باالجبار تا حدودی تن به 
واین چنین . ها بپردازند  دردرون کارخانه با ترفندهائی نو به بازپس گرفتن ازدست داده" آرامش "وپس ازبرقراری 

سپرده میشود، بلکه " فراموشی " است که نه تنها تعهد پرداخت دوماه دستمزد معوقه ، عامداٌ به دست 
ازاینرو، کارگران . شوند  یک ماه اززمان آن تعهد، کارگران دگربار محروم ازدریافت سه ماه دستمزد می باگذشت

مبارزشرکت کشت وصنعت نیشکرهفت تپه ، ازاول مرداد ماه مجدداً محیط کاروخارج ازآن را به صحنه ی اعتراض 

جمله پرداخت سه ماه دستمزدهای معوقه مداوم علیه اجحافات کارفرمایان ومبارزه برای احقاق خواستهای خود از
های کارگران نیزدراین مبارزه ،همراه وهمدوش معترصین بوده و درتجمعات دوم مرداد ماه  خانواده. تبدیل کردند

مأموران امنیتی جمهوری . اند  سرمایه داران متوسل به نیروهای سرکوبگردولتی شده. شرکت داشته اند
منازل تعدادی ازکارگران مبارز حمله ور شده و پانزده نفررا دستگیر وروانه  اسالمی ،سه شنبه شب وحشیانه به

 . تعداد پنج تن ازکارگران درمحیط کاردستگیر شده وتعدادی دیگرنیزدرخطردستگیری قراردارند. زندان کرده اند

سالمی این اقدام وحشیانه ی مآموران امنیتی کامالً ضد انسانی است وناشی ازماهیت ضدکارگری رژیم ا
تمامی دستگاههای حکومتی این رژیم براساس دفاع ازمنافع سرمایه داران ودرجهت حفظ سیستم . میباشد

دورانهای متفاوت باالدستی قدرت حکومتی این یا آن جناح دولتی نشان داده است . سرمایه داری بنا شده است 

هدف وبرنامه ی . کارگران فروگذارنکرده اندکه تمامی آنها برای حفظ منافع سرمایه داران ، ازهیچ فشاروستمی بر
" تدبیروامید " اجرائی تمامی جناحهای حکومتی درمورد کارگران ، چه  دردوره به اصطالح اصالحات خاتمی یا دولت

احمدی نژاد، وهرنامی که برخود " امام زمانی" رفسنجانی ویا دوره" سازندگی" روحانی بوده باشد ، چه دردوره 
ازاینرو ضروریست که . ماماً درجهت زیرپانهادن منافع کارگران ونا امید نگهداشتن آنان بوده وهستنهاده باشند، ت

درپشتیبانی ازمبارزات کارگران ایران ، تنها به بیان جانبداری ازخواستهای بحق کارگران واعتراض به این یا آن 
بلکه همواره کوشید، ماهیت  اجحاف وستم سرمایه داروعوامل حکومتی نسبت به کارگران ، اکتفا نکرد

ضدکارگری دولت سرمایه داری ومدافعان چنین سیستمی رانیز افشا کرد وضرورت سرنگونی چنین سیستم ضد 

زمانیکه کارگران به این ضرورت که الزمه ی تحقق آن . انسانی وجایگزینی آن با سوسیالیسم را نشان داد 
که درخدمت تعمیق بخشیدن روند مبارزه مطالباتی  تشکیالت مناسب انقالبی ـ هم سیاسی و هم صنفی ـ

باشد که همراه . نیزمی باشد ـ  ، پی ببرند، سرمایه داران ومزدوران سرمایه را یارای َقَدرُقدرتی نخواهد ماند 
کارگران ویارویاورآنان دربرپائی تشکالت انقالبی کارگری وتحقق  همه جانبه آن ضرورت ، گامهائی مؤثر ـ هم 

 .  هم ازخارج کشور ـ برداریم ازداخل و

ما ، فعاالن نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ خارج کشور، درجای جای جهان ضمن پشتیبانی 

ازخواستهای بحق کارگران نیشکرهفت تپه وابرازهمدردی وهمراهی بااین رزمندگان حقوق کارگری ، دستگیری 
کرده وهمگان رابه مبارزه مشترک برای آزادی فوری وبدون قید وزندانی کردن کارگران معترض را شدیداً محکوم 

 . وشرط دستگیرشدگان فرامی خوانیم 

 سرنگون با رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی 

 زنده باد سوسیالیسم

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ خارج کشور

ittehamahangi@gmail.comnhkomm 

http://nahadha.blogspot.com 

 ۰۲۶جوالی  ۰۸ برابر با ۶۹۳۱ مرداد ۱جمعه 

 ده نفر از کارگران بازداشتی هفت تپه با سپردن کفالت به طور موقت آزاد شدند

https://telegram.me/vahedsyndica 

برپایه اطالعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شبکه تلگرامی ، شنبه هفتم مرداد 

۲۹۳۱ آمده است :  ده کارگر بازداشت شده شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در زندان دزفول پس از 
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 .محاکمه در دادگاه شوش توسط دادستان به طور موقت و با سپردن کفالت یا فیش حقوقی از زندان آزاد شدند

درضمن آقای افشار مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه به این دادگاه احضار و در مورد عدم پرداخت مطالبات 

  .کارگران وهمچنین بازنشستگان توضیحاتی داد
 

اسامی نه نفر از کارگران بازداشتی به قرار زیر است: رستم و حمید عبدهلل زاده، احمد و یعقوب الکثیر، 
عادل سماعین، ابراهیم ظهیری، بهزاد نظری، صباح سواری و احمد مرادی. حضور تعداد کثیری از 

کارگران هفت تپه در مقابل ساختمان دادگاه در حمایت از همکاران بازداشتی خود چشم گیر و نشان دهنده اتحاد 

  .کارگران با وجود فضای امنیتی موجود می باشد
 

از تمامی کارگران و نهاد ها و تشکلهای مستقل کارگری درداخل و خارج از ایران که همواره حمایتهای خود را از 
 .کارگران وخانوادهای آنان طی این مدت ابراز داشته اند قدر دانی ومراتب سپاسگذاری خود را اعالم میداریم

 
 با امید به همبستگی تمامی کارگران جهان

 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 هفتم مرداد ماه ۲۹۳۱

دادگاه کارگران بازداشتی نمایش اتحاد و همبستگی : کارگران بازداشتی هفت تپه، به قید وثیقه آزاد شدند

 کارگری

https://t.me/OrdoyeKar/7929 
https://t.me/joinchat/AAAAAEGAZN8EWFIFa15LCw 

https://twitter.com/ordoyekar 
 

 

کارگر بازداشت شده شرکت (۲۶)ده : آمده است  ۲۹۳۱به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار ، شنبه هفتم مرداد 

وصنعت هفت تپه درزندان دزفول پس از محاکمه دردادگاه شوش توسط دادستان به طورموقت وبا سپردن  کشت
در ضمن آقای افشار مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه نیز به این دادگاه احضار شده . کفالت از زندان ازاد شدند

 .ن توضیحاتی دادو توسط دادستان در مورد عدم پرداخت مطالبات کارگران وهمچنین بازنشستگا
 

در حین برگزاری دادگاه تعدادی از کارگران هفت تپه در جلوی دادگاه در حمایت از همکاران بازداشتی خود حضوری 

 .چشمگیر داشتند که نشان دهنده اتحاد کارگران می باشد
 

اعین ابراهیم کارگر بازداشتی رستم و حمید عبدهلل زاده، احمد ویعقوب الکثیر، عادل سم 72نفر از  4اسامی 
 .نفر دهم پس از شناسایی نام ایشان اعالم می شود. ظهیری، بهزاد نظری، صباح سواری، و احمد مرادی است

 

از تمامی کارگران و نهادها وتشکل های مستقل در داخل و خارج از ایران که طی این مدت حمایت های خود را از 
مواره حامی کارگران بوده اند قدردانی و مراتب سپاسگذاری خود کارگران و خانوادهای انان ابراز داشته و تاکنون ه

 .را اعالم میداریم
 

 با امید همبستگی تمامی کارگران جهان

 
 ۳۱/.۵/۲....سندیکای کشت وصنعت نیشکر هفت تپه  

 داده شده « اقتصاد با تفنگ»شرکت کشت وصنعت هفت تپه به طور صوری به عنوان رانت به ایادی 

 
 های شرکت باعنوان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، سهامی عام است هنوز سر برگه

https://t.me/OrdoyeKar/7933 
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شرکت نیشکر هفت تپه با حدود  : آمده است  ۲۹۳۱به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار ، شنبه هفتم مرداد 

هزار هکتار  09خانواده های کارگران، همچنین حدود نفر با احتساب  02222کارگر و کارمند و جمعیتی حدود  0922
تحت  49های بسیار مرغوب به عنوان یکی از بزرگ ترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان، اواخر سال  زمین

 2ساله به صورت  90و  04عنوان خصوصی سازی به دو شرکت پوششی زئوس و آریاک به دو پیمانکار جوان 
  .میلیارد تومان، زیر ده درصد قیمت واقعی واگذار شد 1ساله با ادعای پیش پرداخت  4درصد نقد و بقیه اقساط 

میلیارد پیش پرداخت توانستند همه اعتراضات  1این که چطور دو پیمانکار گمنام و جوان لرستانی با ادعای 

ذاری مشکوک را نمایندگان مجلس، مقامات محلی، رسانه ها، کارگران و رقبای بخش خصوصی نسبت به این واگ
 .خاموش کنند و نیشکر هفت تپه را به تصرف درآوردند، مدتی در ابهام ماند

 
اما اکنون براساس اطالعات موثق دریافتی روشن شده است که شرکت کشت وصنعت هفت تپه به طور صوری 

یداری شده این ادعا که سهام شرکت نیشکر خر. داده شده است« اقتصاد با تفنگ»به عنوان رانت به ایادی 

 .هستند« اقتصاد با تفنگ»مالکان در واقع کارگزاران . کامال دروغ و بی اساس است
 

رسیده، برخوردهای امنیتی با « اقتصاد با تفنگ»که مالکیت نیشکرهفت تپه به نمایندگان  7949از اواخر سال 
تال برای کنترل کارگران و آنها اقدام به نصب دوربین های دیجی. کارگران هم جنبه ساختاری پیدا کرده است

برای درهم شکستن اتحاد کارگران و به جان هم انداختن شان راه سواستفاده از فقر . استفاده از پهباد کردند
به تدریج کار به جایی رسید که در برابر اعتراض صنفی اقدام به . شدید و بیکاری جوانان منطقه را در پیش گرفتند

حمله شبانه و بازداشت وسیع گروهی کارگران رو آورده اند و از زبان دادستانی تیراندازی می کنند و حاال به 

همه ادعاهای افرادی نظیر ایوب اسدی، نماینده و سخنگوی سهامداران جدید که . تهدید به برخورد می کنند
اما  .آب درآمدبرای آرام کردن کارگران ناراضی از عواقب واگذاری نیشکر هفت تپه مطرح شده بود، سراپا دروغ از 

اکنون براساس اطالعات موثق دریافتی روشن شده است که شرکت کشت وصنعت هفت تپه به طور صوری به 
این ادعا که سهام شرکت نیشکر خریداری شده کامال . داده شده است« اقتصاد با تفنگ»عنوان رانت به ایادی 

 .هستند« فنگاقتصاد با ت»مالکان در واقع کارگزاران . دروغ و بی اساس است

در نیشکر هفت تپه، هنوز سر برگه های شرکت باعنوان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، سهامی عام 
 .است

 

 

 

 

 

 


