
 »خانم! آقا! من مرده ام. نگاه نكن كه دارم حرف مي زنم.« 
در ميان جمعيت��ي كه از خوف دوربين هاي مداربس��ته 
محوطه كارخانه نيش��كر هفت تپه، چهره هاي شان را با 
چفيه بسته اند، مرد 50 س��اله با صورت باز و صداي بلند 
مي گويد كه مرده اس��ت، ه��م او و هم كس��اني كه فقط 
چشم هاي شان پيداس��ت در انتظار 5 ماه حقوق معوق 
مانده اند. انتظار حاال با خشم همراه شده، انتظار خودش 
را به مزارع وس��يع نيش��كر رس��انده و آن را از جمعيت 
ني ُبران خالي كرده، ماش��ين هاي حمل بار را خوابانده و 
كارخانه را به تعطيلي كشانده. در هفت تپه، حوالي شهر 
شوش در استان خوزستان، همه چيز با »ِشكر« شروع و 
تمام مي شود. ش��كر براي مردان منطقه يعني كار، براي 
خانواده ها يعني نان و حاال در تجمع كارگران دست از كار 
كشيده يعني حق زندگي. براي جمعيتي كه در روستاها 
و ش��هرهاي حوالي ش��ركت نيش��كر هفت تپه زندگي 
مي كنند، زمين ها و كارخانه مساوي كلمه اقتصاد است، 
از هر خانواده دس��ت كم يك نفر كارگر همين جاست و 
همين ش��ده كه عقب افتادن حقوق ها، تمامي جمعيت 
ش��هري و روس��تايي را درگير خودش ك��رده. روز هاي 
يكشنبه و دوشنبه، يعني روز دوم و سوم تجمع، »اعتماد« 
به ميان كارگ��ران معترض رفت تا داس��تان ش��كر را از 
نزديك دنبال كند. در پس چهره هاي پوشيده در چفيه، 
كارگران ساده اي هس��تند كه مي گفتند: »هشت سال 
خوزستان نگذاشت كه پاي دشمن به تهران برسد، حاال 

شما از تهران آمده ايد صداي خوزستان شويد.«
  

قبل از اينكه به كارخانه برس��يم رابط هاي خبري  مان در 
بين كارگران هش��دار داده بودند به جمع معترضان وارد 
نشويم. مي گفتند كارگران آنقدر بدبين  هستند كه هر آدم 
غريبه اي را به چشم جاسوس و »آدم كارفرما« مي بينند. 
مي گفتند چنان عصباني اند كه به شما فرصت حرف زدن 
نمي دهند. پيشنهادشان اين بود كه تجمع كارگران را از 
دور تماشا كنيم و بعد كه پراكنده شدند به صورت فردي 
سراغ شان برويم. اين رابط هاي خبري، گروه ما را مهمان 
خود مي دانستند و نگران بي احترامي به ما بودند. اوضاع 
به اين بدي ها كه گفته بودن��د پيش نرفت. ده دقيقه بعد 
از رسيدن به كارخانه، تا به خودمان آمديم باالي سكويي 
ايستاده بوديم و حدود س��يصد كارگر دورمان حلقه زده 

بودند. 
روز اول: 

ماجرا اين طور ش��روع شد كه س��اعت نه و نيم صبح روز 
يكش��نبه 19 آذر؛ در دومي��ن روز متوال��ي از دور جديد 
اعتراض��ات صنفي كارگ��ران مجتمع كش��ت وصنعت 
هفت تپه، ما دورت��ر از در اصلي كارخانه ايس��تاده بوديم 
و تجمع كارگ��ران كه ت��ازه در حال ش��كل گيري بود را 
تماش��ا مي كرديم. پنج- ش��ش زن كه صورت هاي شان 
را با روسري پوشانده بودند در مقابل در ورودي كارخانه 
جمع ش��ده بودند و با صداي بلند ب��ا كارگراني كه قصد 
ورود به كارخانه را داش��تند حرف مي زدن��د. با احتياط، 
كمي نزديك تر ش��ديم و چند كلمه اول كه بين مان رد و 
بدل ش��د، ناگهان در وس��ط حلقه هايي متراكم از ده ها 
كارگر قرار گرفتيم. كنجكاو بودند بدانن��د از كجا و براي 
چه كاري آمده ايم. كارت ه��اي خبرنگاري مان را ديدند 

و ش��روع به حرف زدن كردند. تازه از راه رسيده بوديم و 
حجم اطالعاتي ك��ه از حلقه هاي مختلف��ي كه دورمان 
ش��كل گرفته بود چنان زياد بود كه گيج شده بوديم كه 
كارگران براي ورود زني راه باز كردند. اصرار داشتند كه با 
او حرف بزنيم. زني چادري در آخرين سال هاي جواني، با 
صورتي كه با ماسك پزشكي پوشانده بود حرف هايش را 

اينطور شروع كرد: 
»من بيمار س��رطاني ام. ش��وهرم پنج ماه اس��ت حقوق 
نگرفته . پول داروهاي شيمي درماني ام را با بدبختي جور 
مي كنم. پول دستي از اين آن مي گيريم. همسايه ها پول 
مي گذارند روي هم. ش��وهر من در مجموع 15 ميليون 
تومان از كارخانه طلبكار اس��ت. صداي م��ان به هيچ جا 
نمي رس��د. خيلي ها را خريده اند. به مدير كارخانه گفتم 
سرطاني ام، اين هم پرونده پزشكي ام. پول شيمي درماني 
ن��دارم. مي گويد ب��رو وام بگير. چه وام��ي بگيرم؟ منكه 
نمي توانم خرج نانم را بدهم چطور قسط بدهم؟ كي به من 
وام مي دهد. بانك هاي اينجا ضمانت كارگران هفت تپه را 
قبول نمي كنند. بيمه مان چند ماه اس��ت قطع شده. ماه 
پيش داروهاي شيمي درماني ام را آزاد گرفتم. باالي يك 
ميليون تومان. هفته ديگر، 28 آذر ش��يمي درماني دارم. 
باز نمي دانم چه كار كنم. ما عضو صندوق بيمه تكميلي 
كارخانه هستيم. يك سال است مطالبات كارگران از بيمه 
تكميلي پرداخت نشده. بيمه تامين اجتماعي هم پنج ماه 
است قطع شده. من با چه اميدي درمانم را ادامه بدهم؟ 

چرا بايد انقدر فالكت بكشم؟ بابت چي؟«
در زماني كه اي��ن زن حرف مي زد، ما بي��رون از كارخانه 
ايس��تاده بوديم و زمزمه هايي درباره خبردار شدن ساير 
كارگران و قصدش��ان براي خروج از كارخانه و پيوستن 
به م��ا در فضا پيچيده ب��ود. خروج كارگ��ران معترض از 
كارخانه به نفع هيچ كدام مان نبود. يكي از سردسته هاي 
كارگري به آنها پيام فرستاد كه از كارخانه خارج نشوند. 
هرچند چند نف��ر از ماموران حراس��ت كارخانه مخالف 
حضور ما بودند و با لحن هاي متنوع س��عي داشتند ما را 
از ورود منصرف كنند، با حلقه اي كه كارگران دور گروه ما 
تشكيل دادند وارد شديم. جمعيت ما را به سمت سكويي 
در گوش��ه اي از حياط پهناور كارخانه هدايت كردند. ما 
براي ش��نيدن صداي كارگران باالي سكو قرار گرفتيم و 

حدود دويست كارگر دور سكو جمع شدند. 
 يكي از نمايندگان كارگري هم باالي س��كو بود و سعي 
داش��ت اعتماد كارگران را به گروه ما جل��ب كند. هنوز 
چند كلمه اي نگفته بود كه صداي همهم��ه اي از دورتر 
بلند ش��د. گروهي صد نفره از كارگران با خشم و فرياد به 
س��مت ما مي دويدند. چندين نفر از كارگراني كه دور ما 
ايستاده بودند براي آرام كردن ش��ان به طرف آنها رفتند 
اما كارگران جديد همچنان با عصبانيت و فرياد به سمت 
ما مي آمدند. كارگران ديگري كه قبل از اين در بيرون از 
كارخانه شاهد قضايا بودند سعي مي كردند علت حضور 
ما را به آنها توضيح بدهند. همزمان كارگراني كه دور سكو 
ايستاده بودند س��عي مي كردند به ما اطمينان دهند كه 
آنها دچار سوءتفاهم ش��ده اند. به ما مي گفتند »نترسيد. 
اينها هم كارگرند. كاري با شما ندارند.« جمعيت صد نفره 
تازه وارد كمي  آرام تر از قبل، به جمع دويست كارگري كه 
دورمان حلقه زده بودند پيوستند. اما جو همچنان ملتهب 
بود و اوضاع خ��ارج از كنترل به نظر مي رس��يد. نماينده 
كارگران شروع به صحبت كرد. هنوز چند كلمه نگفته بود 

كه ناگهان س��نگي از طرف جمع به سمت ما پرتاب شد. 
كارگران به سرعت كسي كه سنگ را پرتاب كرده بود از 

جمع جدا كردند و با او درگير شدند. 
يك��ي از كارگران به ما كه ترس��يده بودي��م توضيح داد: 
»كارگرها براي اين عصباني اند كه قبل از اين يك روزنامه  
محل��ي از ما گزارش تهيه ك��رد و دروغ نوش��ت. چرت و 
پرتاي الكي نوشت. نوشت كارگرها حقوق گرفتند. براي 

همين بچه ها اينجوري اعصاب شان خرد شده.«
با ادامه سخنراني نماينده كارگران جو كمي آرام تر شد. 
كارگران مي خواس��تند كارت خبرنگاري ما را ببينند تا 
مطمئن شوند از طرف آن روزنامه محلي نيامده ايم. كارت 

را نشان داديم و فضا براي گفت وگو با كارگران آماده شد. 
روز دوم: 

دوشنبه 20 آذر، در سومين روز اعتراض بدون مشكلي با 
همراهي كارگران به كارخانه وارد شديم و در باالي سكو، 
جاي ديروزي مان قرار گرفتيم. كارگران بيش��تري آمده 
بودند. حدود پانصد نفر يا بيش��تر. زني با صورت پوشيده 
هم از سكو باال آمد. براي نخستين بار در جامعه اي سنتي 
زني با صداي محكم و كلمات قاطع چند كلمه اي خطاب 
به پانصد كارگر حرف زد. بعد از ه��ر جمله او كارگراني با 
قوميت ه��اي مختلف ك��ه همگي در تعصب اش��تراك 
داشتند، جمالت اين زن را با شعارهاي حمايتي همراهي 

مي كردند. به گفته كارگران اين نخستين بار بود كه زني 
براي جمع كارگران معترض س��خنراني مي كرد. بعد از 
پايان اين سخنراني و س��خنراني يكي از مردان نماينده 
صنفي، گروه ما در كناره هاي س��كو شروع به گفت وگو با 
كارگران كردند. كارگران پراكنده حرف مي زدند و در اين 
گزارش، س��خنان آنان را به همان شيوه اي كه بيان شده 

مي آوريم: 
»يك س��ال و خرده اي اس��ت كارخان��ه را دادند بخش 
خصوص��ي. اينها آمدن��د نان م��ان را بريدن��د. با حقوق  
دادن بين ما تفرقه انداخته ان��د. به يكي مي دهند به ده تا 
نمي دهند. بين عرب و عجم تفرقه انداخته اند. مي گوييم 
آقا حقوق ب��ده. مي گوي��د ده روز ديگ��ر. دروغ. حضرت 
عباسي دروغ. من بچه هام مريضند. نمي دانند اين دروغ ها 

چه باليي سرما مي آورد.«
»از دو س��ال پيش دو م��اه ازش طلب داريم. اس��فند و 
بهم��ن 94 را ندادن��د. حاال ه��م پنج ماه اس��ت حقوق 
نداده اند. به كارفرما مي گويي��م حقوق بده مي گويد بايد 
حكم دادستاني بگيريم. حكم دادس��تان به چه درد من 
مي خورد. من براي اي��ن كارخونه كار ك��ردم اينجا بايد 

حقوقم را بدهند.«
»حقوق من همش يك و پانصد اس��ت. شش ماه حقوق 
ما ب��راي اين آقايان پول خرد اس��ت. اضاف��ه كاري را كم 
مي كنند، ده درصد از عيدي مي زنن��د، اضافه كارمان را 

قطع كردند. چند ماه است بيمه نداريم.«
»االن، پنج، شش، هفت، هشت، نه... پنج شش ماه است 
حقوقي نگرفته ايم. ما چي بايد بخوريم؟ شما به جاي ما. 
حق بيمه را هم نمي دهد. تامين اجتماع��ي بيمه مان را 
قطع كرده. هر چه مي گويم بچه  ام مريض اس��ت. هرجا 
برويم بدون بيمه پول خون از م��ا مي گيرند. يك آمپول 
دارم مي گيرم يك و دويست. مي گويد به ما مربوط نيست. 
براي مس��اعده اقدام مي كنيم مي گويند نداريم. شركت 
ورشكسته اس��ت. ش��ما برو زمين هاي كارخانه را ببين. 
حتي اگر فقط بخواهد كرايه شان بدهد مي تواند پول همه 

كارگران را بدهد. اينجا خاكش طالست.«
»اين آقا هر چه بگوييم جوابگو نيس��ت. دي��روز آمديم 

دفترش سيگار روشن كرده و ما را آدم حساب نمي كند. 
رفته شيخ المشايخ را آورده كه وساطت كند. مي خواهد 
دوتا قبيل��ه را به جان هم بندازد. ش��يخ هم ديد كس��ي 

حرفش را گوش نمي دهد گذاشت و رفت.«
»نه حق س��رويس مي دهد، نه لب��اس كار مي دهد، بن 
نمي دهد... جمعه كاري كه هميشه بوده را حذف كرده و 
بيمه مان پنج ماه عقب است. از برج يك تاحاال هيچ حق 

بيمه اي نداده است. االن هم بدون بيمه ايم.«
»كجاي قانون كار گفته كسي كه مي خواهد بازنشسته 
شود بايد تعهد دهد كه سنوات خدمتش را نمي خواهد؟ 
مديرعامل از من كه طبق قانون تقاضاي بازنشس��تگي 
دارم تعهد مي گيرد تا دو س��ال حق س��نواتم را پيگيري 
نكنم. س��نوات كارگ��ر بايد طب��ق قانون ه��ر وقت كه 

مي خواهد بازنشس��ته ش��ود توي جيبش باشد. من 25 
سال كار كردم به اميد اين س��نوات. حساب كرديم روي 
اين پول. عروس��ي بچه ها و عمل جراح��ي و خرج هاي 
ضروري را گذاشته بوديم وقت گرفتن پول سنوات. حاال 
تعهد مي گيرد كه دو س��ال بايد صبر كني��م. ما كه امضا 
كنيم و بروي��م از كجا معلوم تا دوس��ال ديگر اينها اينجا 
باش��ند؟ اگر مدير بعدي زير بار نرفت چه؟ مگر اينها زير 
بار تعهدات مدير قبلي رفته بودند كه مدير بعدي تعهدات 

اينها را قبول كند؟«
شهر قسطي

»نان نس��يه نمي دهيم. « خيلي از كارگران اين عكس را 
روي گوشي هاي ش��ان دارند، تصوير يك برگه و نوش��ته 
رويش كه بر ورودي يكي از نانوايي هاي هفت تپه چسبيده 
تا دس��ت رد به س��ينه مش��ترياني بزند كه تقريبا همه 
مايحتاج زندگي شان را با قسط و قرض و نسيه مي گيرند. 
اين زندگي قسطي سر از تمامي شهر و روستاهاي اطراف 
ه��م درآورده، هر جا پ��اي كارگران هفت تپ��ه در ميان 
باشد، مغازه داران و فروش��ندگان هم بايد براي خودشان 
دفترهاي حس��اب و كتاب داشته باش��ند تا دانه به دانه 
نان ه��ا، روغن ها، ميوه ه��ا و حتي نخ هاي س��يگاري كه 
ازشان به نسيه مي برند را يادداشت كنند. وقتي كارخانه 
حقوق بدهد اين حساب ها نصفه و نيمه و آرام آرام تسويه 
مي شوند، اگر وضعيت مثل چند ماه گذشته وخيم باشد 
حساب ها روي هم تلنبار مي شوند تا برخي از كسبه براي 
ادامه كارشان قانون و مقررات بگذارند و براي فروش هاي 

قسطي شان سقف بگذارند. 
شهر كوچك »ُحر«، نزديك به يكي از بسيار زمين هاي 
غرق در ساقه هاي بلند نيشكر است. از آن شهرهايي كه 
زندگي اش با كارخانه تعريف ش��ده و بخشي از كارگران 
ش��ركت هم س��اكنان همين ش��هرند. در »ُحر« ديگر 
خبري از چهره هاي پوشيده در ميان دستارها و چفيه ها 
نيست. »ش��ما را امروز توي كارخانه ديدم. ببخشيد اگر 
سخت گذشت، ما هميش��ه اين طوري نيستيم، خيلي 
مهمان نوازيم.« يكي از صورت هايي كه از پش��ت نقاب 
درآمده جوان خوش رويي اس��ت س��اكن ُحر كه دانه به 
دانه مغازه هايي كه دفتر حس��اب وكتاب دارند را نشان 
مي دهد؛ خواروبارفروش��ي، نج��اري، نانوايي. صاحبان 
اين مغازه ها نس��يه مي دهن��د و خودش��ان هم تبديل 
مي شوند به خريدار نس��يه از كارخانه ها و شركت ها. سه 
برادر صاحب يكي از س��وپرماركت هاي ش��هر هستند، 
زندگي شان مستقيم و غيرمس��تقيم با نام نيشكر گره 
خورده. خواهرش��ان همس��ر يكي از آبياران ش��ركت 
اس��ت و به دليل معوق ماندن حقوق، خواهرزاده شان از 
مهدكودك رفتن بازمانده چون در اين شرايط تا قبل از 
رسيدن به سن مدرس��ه، هر كاري به نظر خرج اضافي 
مي آيد. خودش��ان هم براي ه��ر كدام از اجناس ش��ان 
دفترهاي قطوري دارند با ليست بلندبااليي از بدهكاران: 
»قبال هر ماه ليست جنس مي آوردند پيشيمان كه مثال 
3 كيلو نخود، 3 كيلو لوبيا بده، االن مي گويند قد دو هزار 
تومان لوبيا و يك ه��زار و 500 تومان نخود بده، قبال هر 
ماه كه حقوق مي دادند، حساب ش��ان را صفر مي كردند 
و حاال مث��ال از 600 هزارتومان بده��ي گاهي مي آيند 
100 هزار تومان��ش را مي دهند و مي رون��د. اينجا همه 
آشنا هستند، همه فاميل هم هستند. ما هم نمي توانيم 
بگوييم نمي دهيم. زنگ هم نمي زني��م كه االن هم يك 

سال ش��ده و هنوز بدهكاري.« آن سمت خيابان حال و 
روز شاطر شهر هم مشابه است، اما صاحب نانوايي براي 
نان هاي لواش 185 توماني سقف نس��يه تعيين كرده: 
»حقيقتش قرار شده ديگر باالتر از 50 هزار تومان بدهي 
را از كسي قبول نكنيم.« مي گويد كه گاهي وقتي حساب 
يكي از س��قف 50 هزار توم��ان باالت��ر مي زند خودش 
باقي پول را مي گذارد تا بع��د از دريافت حقوق  پولش را 
از خانواده ها بگيرد: »با همين اوضاع هم مش��تريان نان 
خيلي كم شده اند، گاهي خميري كه درست مي كنيم 
را بايد بگذاري��م براي روز بعد. اينجا همه براي ش��ركت 
كار مي كنند، وقتي حقوق ندهند م��ردم نان هم كمتر 
مي گيرند، ديروز يك زني آمد و از اول گفت اگر نان قرضي 

مي دهي، برم وگرنه كه هيچ.«
»ما فقير نيس��تيم، پ��ول نداريم.« اين جمل��ه را يكي از 
كارگران معترض گفته بود، نش��انه اش را در همين شهر 
حر مي توان ديد. شهر كوچك مغازه دارد، خريد و فروش 
در جريان است، فقط در اين ميان به ندرت پول ردوبدل 
مي ش��ود. قوميت و رابطه خانوادگي و همدردي در اين 
شهر جاي »ريال« را گرفته اس��ت. از بزرگ تا كوچك در 
جريان وضعيت كارخانه و كارگران نيشكر هستند. از هر 
بچه در حال بازي هم كه بپرس��ي حرف از حقوق معوق 
كارگران مي زن��د. بچه ها يا خودش��ان در خان��واده اين 
كارگرانند يا همكالسي هاي ش��ان. اين داس��تان تا شهر 
ش��وش هم كش��يده اس��ت. راننده خطي اهواز، پسري 
ك��ه روي دوچرخ��ه اش در پياده روي ش��هر نشس��ته و 
بساط سبزي فروش��ي را مي پايد، همه تا اسم هفت تپه را 
مي ش��نوند نام رمز 5 ماه را تكرار مي كنند. در منطقه اي 
كه سكونتگاه لرها و عرب ها است، نام نيشكر به گونه اي 
وحدت آفرين است. در ميان گاليه ها و اعتراضات، گهگاه 
صحبت هاي قوميتي به ميان مي آيد: عرب ها اين طورند، 
لرها آن طورن��د. اما اي��ن حرف ها خيلي زود پش��ت نام 
كارخانه گم مي شوند. جوان خوش روي عرب كه در تمام 
شهر همراه بود تا ساكنان حر به »اعتماد« اعتماد كنند 
و حرف بزنند خيلي س��ريع در مورد تفاوت هايي كه در 
كارخانه يا در شهرهاي دورتر از هفت تپه در ميان عرب ها و 
غيرعرب ها قائل مي شوند، توضيحاتي داد و بعد گفت كه 
همه اين حرف هاي عرب و عجم را بايد كنار گذاشت: »ما 
با نمازمان زنده ايم، با وجدان مان زنده ايم. دوس��ت ندارم 
اصال از اي��ن حرف ها بزنم. اما ما در خوزس��تان به همين 
اتحاد زنده ايم و بايد حفظش كنيم. وقتي مي رويم سر كار 
بايد طوري كار كنيم كه نان مان حالل باشد، براي همين 

بايد همه روي موضوع شركت تمركز كنيم.« 
  

توضي�ح: بخ��ش دوم پرون��ده هفت تپه، ش��امل 
مصاحبه ب��ا قائم مقام مديرعامل ش��ركت نيش��كر 
هفت تپه و گ��زارش كامل از وضعي��ت اجتماعي و 
كارگري اين ش��هر را روز ش��نبه 25 آذر در روزنامه 
اعتم��اد بخواني��د. در مصاحب��ه با قائم مق��ام مدير 
عامل، س��يامك افش��ار كه كارگران او را كارفرما و 
طرف حساب ش��ان مي دانن��د، تاخي��ر در پرداخت 
بخشي از مطالبات كارگران را پذيرفت و توضيحاتي 
درباره ش��يوه و مراحل پرداخت اين مطالبات  ارائه 
كرد. او در اين مصاحبه درباره روزهاي پراميد آينده 
براي كارگ��ران و گ��ذر از هفت تپه خاكس��تري به 

هفت تپه سفيد حرف زد. 

گزارش خبرنگاران اعزامي »اعتماد« از اعتراض كارگران شركت نيشكر هفت  تپه 

صداي خوزستان باشيد

آنچه امروز در هفت تپ��ه رخ داده 
تنها مخت��ص آنان نيس��ت. هر 
روز كارگراني از سراس��ر كش��ور 
درگير موضوع تاخير در پرداخت 
مطالبات ش��ان هس��تند. با اين 
حال قس��مت بس��يار كوچكي از 
گستردگي اين اتفاق در رسانه ها 
منعكس مي شود. در واقع تنها مش��كالت كارگراني كه 
در محل كارش��ان نهاد صنفي يا فعالين كارگري حضور 
دارند توسط رسانه ها ديده مي شوند. معروف ترين نمونه ها 
هپك��و، آذرآب اراك و هفت تپه اس��ت. اين همه اتفافات 
در حالي تكرار مي ش��وند كه متاس��فانه ب��ا وجود ظاهر 
حمايتي قوانين، تخلفات همه جانبه اي از ناحيه اكثريت 
نهادهاي مرتبط با حوزه روابط كار انجام مي شود. در مورد 
كارگران هفت تپه، عدم پرداخت دستمزد براي ماه هاي 
متمادي در شرايطي است كه قانون كار دستمزد را جزو 
ديون ممتازه شناخته است. يعني كارفرما قبل از هر نوع 
پرداخت و برداش��ت س��ود، موظف ب��ه پرداخت حقوق 
كارگر است. از طرفي حق بيمه اين كارگران نيز پرداخت 
نشده اس��ت در حالي كه ماده 36 قانون تامين اجتماعي 
اين سازمان را مكلف مي كند خدمات خود به كارگران را 
به واسطه عدم پرداخت سهم حق بيمه از سوي كارفرما 
قطع نكند. با وجود اين قانون روش��ن، س��ازمان تامين 
اجتماعي هم تخلف دوم را انج��ام مي دهد و ضربه دوم و 
ويران گر را به كارگران مي زن��د و خدماتش را به كارگران 
قطع مي كند. اين كارگران نيازمند يك تشكل صنفي اند. 
اكنون متولي تش��كيل اين نهادها، وزارت كاراست. اگر 
چه فعالين كارگري با اين نقش دولت مخالفند اما با  اين 
وجود، وزارت كار نه تنها تالش��ي براي ايجاد تشكل هاي 
صنفي نمي كن��د كه در مقاب��ل حركت ه��اي كارگران 
براي تش��كيل نهاد صنفي ايس��تادگي مي كند. در اين 
ميان متاس��فانه نهادهاي انتظامي و امنيتي كه وظيفه 
اصلي شان حمايت از حقوق كس��اني است كه حق شان 
ضايع ش��ده، وقتي به ماجرا ورود مي كنند كه تمام اين 
بالها به س��ر كارگران آمده و آنها براي رس��اندن صداي 
خود به گوش مس��ووالن چاره اي جز اقدام خارج از عرف 
قانون فعلي كار ندارند. ابزارهايي مثل اعتراض جمعي به 
عنوان يكي از ابزارهاي شناخته ش��ده قانون كار در اكثر 

كشورهاي دنيا در دسترس كارگران قرار دارد. 
  نماينده كارگران در شوراي عالي كار

ضربه ويرانگر دوم

علي خدايي

مشكالت كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه به تازگي شروع نشده است. در بين اخبار مي شود 
رد اعتراض آنها را از حدود دو دهه قبل گرفت، يعن�ي زماني كه كارخانه در اختيار دولت ب�ود. در آن زمان هم 
هر ازگاهي بعد از چند ماه پرداخت نشدن حقوق و بيمه، كارگران در مقابل نهاد هاي دولتي تجمع مي كردند تا 
حقوق ش�ان پرداخت ش�ود. از مهم ترين نمونه هاي اعتراضات صنفي هفت تپه در زمان مديريت دولت، شايد 
اعتراض سال 85 در خاطره ها مانده باشد. در آن زمان هم كارگران پنج ماه دستمزد نگرفته بودند به عالوه بيمه 
و ساير مزاياي حقوقي. در بهمن ماه 94 اين كارخانه به بخش خصوصي واگذار شد. كارگران مي گويند مديريت 
بخش خصوصي در نخستين ديدار با كارگران در نمازخانه اين كارخانه، به آنها گفته بود »حقوق شما پول خرد 
جيب من است و ديگر الزم نيست نگران اين مسائل پيش پا افتاده باشيد و از حاال فقط به كار فكر كنيد.«حاال 
حدود دوس�ال بعد از اين واگذاري، دور جديدي از اعتراضات كارگري در اين كارخانه ش�روع شده است. آنها 
عالوه بر اينكه حقوق 4 ماه گذش�ته را نگرفته اند، دو ماه حقوق باقي مانده آنها از س�ال 94 هم در دعوايي بين 
كارفرما و پيمانكار وقت نيروي انساني گرفتار شده است. اما با پرداخت نشدن حق بيمه سهم كارفرماي آنها به 
تامين اجتماعي، دفترچه هاي بيمه عده زيادي از آنها چهار ماه است تمديد نشده و آنها در اين وضع بي مزدي، 
بايد نگران هزينه هاي درمان بخش خصوصي هم باش�ند. كارگران مي گويند در دوس�الي كه بخش خصوصي 
مالكيت كارخانه را گرفته حق عيدي و پاداش ساالنه ش�ان هم پرداخت نش�ده به عالوه اينكه مزاياي جانبي 
شغلي شان از جمله حق بن ماه رمضان حذف شده و ساعات اضافه كاري شان به شدت كاهش يافته است. آنها 
مي گويند حقوق ثابت كارخانه حتي در صورت پرداخت منظم هم جوابگوي هزينه هاي زندگي ش�ان نيست و 

حاال با جاي خالي 6 ماه حقوق در عرض دو سال، ديگر قادر به ادامه اين وضع نيستند.

مطالبات كارگران

اسماعيل محمدولي- زهرا چوپانكاره

»اوالفور آرنالدز« در گفت وگو با »اعتماد«  از موسيقي و 
اجرايش در ايران مي گويد

گذر از برزخ  عشق و عادت
8 و 9

رييس اخراجي فدراسيون چوگان در گفت وگو   با »اعتماد« :

رفاقت  داورزني  با   پدرخوانده باعث 
بركناري ام شد
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