در تابستان تفتان هفت تپه؛ کارگران را دریابیم
کاظم فرج الهی
اینچننی است که کارگران هفت تپه در این گرمای گدازان تابستان هفت تپه بیش از چهل روز
یگ
است که با درخواست سلب مالکیت از اسد بی و رش کا ،دریافت تمایم حقوق معوقه و مشارکت
.موثر در مدیریت این مجتمع به دادخوایه و استمداد در خیاباناند .کارگران هفت تپه را دریابیم
ناامید از دریافت مزد و حقوق یط روندی عادی یا در یپ شکایت های اداری ،مزد و حقویق که در دو دههی
گذشته پرداخت آن ،به دلیل نابساماین های تحمیل شده و سوءمدیریت ،با دستاویز “سود ده نبودن روند
تولید” به کرات تاخری های چند ماهه داشته و هم اکنون نزی برای چندین و چندمنی بار به مدت چهار ماه
پرداخت نشده به خیابان امده اند! کارگران رش کت نیشکر هفت تپه در این روزهای داغ تابستاین ِ خوزستان ،از
چهل گذشته است که هر روز به خیابان یم آیند و همگان را به یاری یم طلبند .مسایل شهر شوش و ماجراهای
کارگران مزارع و کارخانجات نیشکر هفت تپه آنقدر در دو دهه ی گذشته در رسانه های مختلف بازتاب داشته
که باور کردن این که کیس ،به ویژه از مسئوالن ،از این مشکل یب خرب ند ،بسیار بسیار مشکل است .پس علت
این همه سکوت و یب توجیه عمیل به اعرت اض چهارماهه ی کارگران چیست؟
مجتمع نیشکر هفت تپه در سال  ۱۳۳۸در بخیش

از بهرت ین زمنیهای منطقه به وسعت  ۱۲۰۰۰هکتار بنیان

گذاشته شد ،در  ۱۸خرداد  ۱۳۴۰به بهره برداری رسید ،در  ۱۳۵۳به صورت رش کت نیشکر هفت تپه ثبت و تا
انقالب  ۱۳۵۷در مالکیت وزارت کشاورزی بود .سپس به وزارت صنعت و سازمان صنایع میل ایران و مدیت
ظرفیت (اسیم و
بعد به سازمان گسرت ش و توسعه صنایع ایران واگذار شد .مجتمیع با این وسعت ،استعداد و
ِ
شکر سفید که زماین بیش از  ۷هزار نری وی کار شامل کارگران کشاورزی و
عمیل) تولید ساالنه ی یکصد هزارتن
ِ
یگ
صنعیت  ،تکنسنی و کارشناس داشته ،خود در واقع شهر بزرگیست که به درسیت اقتصاد و گذران زند بیشرت ین
شمار مردمان شهر شوش و مناطق اطراف آن بطور کامل به رونق تولید و پویایی این مجتمع بزرگ وابسته
.است و بالقوه یمتواند بسیار سودده باشد
نخستنی رض بهها به رش کت نیشکر و پدید آوردن زمینه های عدم تکافوی دخل و خرج آن ،پس از ناکارآمدی و
سوء مدیریت مدیران مختلف ،در سال  ۱۳۷۸با لغو قرارداد خرید محصوالت آن از جانب وزارت اقتصاد و

امور دارایی و همزمان با آزاد شدن واردات شکر فرود آمد .پس از آن در دهه هشتاد با به صفر رساندن تعرفه
واردات شکر ()۱۳۸۵و واردات انبوه توسط سلطان شکر روند به گل نشسنت این کشیت فرسوده را کامل کردند.
رفته رفته فاصله بنی و سپس تاخری در پرداخت مزدها با دستاویز “نبود نقدینیگ ” افزایش یافت و به همنی
نسبت نارضاییت و نگراین کارگران نسبت به آیندهی رش کت نزی فزوین یمیافت .شمار شکایات و تحرکات کارگران
نزی  ،با آن که فقط به پرداختهای موقت چند ماه مزد عقب افتاده یم انجامید ،رو به افزایش گذاشته بود .اما در
یگ
میان مسئوالن انگزی ه و حرکیت برای رسید به امور و اندیشیدن چاره ای اسایس برای حل مسایل و مشکالت
دیده نیمشد .مدیع العموم نزی در مرکز رسگرم توقیف و تعطیل کردن فله ای رسانههایی بود که مطابق میل و
رویه جناح حاکم عمل نیمکردند .در سال  ۱۳۸۶اعرت اضها و اعتصابات کارگران هفت تپه به اوج رسید .ویل
مسئوالن منطقه به جای اندیشیدن تدبری برای رفع مشکل فضا را برای کارگران معرت ض امنییت کردند .گرویه از
کارگران پیرش و با پذیرش هزینه هایی چند و زحمات فراوان ،برای سامان دادن به اعرت اض ها و دفاع از منافع
کارگران موفق به احیا و برپایی سندیکای کارگران رش کت نیشکر هفت تپه شدند .برای مدت کوتایه پرداخت ها
به روز شد اما توطئه و تفرقه افکین و پرونده سازی علیه کارگران پیرش ِو معرت ض و سندیکایی نزی افزایش یافت.
ایجاد فضا و برخوردهای امنییت با کارگران معرت ض و سپس بازداشت شماری از اعضای هیات مدیره سندیکا در
کنار کژ رفتاری پاره ای از فعاالن سندیکایی سبب ایجاد تشتت و تفرقه و پدید آمدن فاصله میان هیات مدیره
سندیکا با بدنه کارگری آن شد .متاسفانه یط روندی نه چندان کوتاه این فضای امنییت و تفرقه و فاصله پدید
امده سبب ناکارآمدی و فشل شدن سندیکا ،به مثابه ابزار دفاع جمیع از منافع طبقایت کارگران ،گردید و دشمنان
و بدخواهان کارگران در این مرحله موفق شدند .اما مسایل و موانع ایجاد رونق در تولید و سود دیه این بنگاه
همچنان پابرجا بود و عمل یم کرد .باز هم پرداخت همنی مزدهای به شدت ناکایف با تاخری همراه بود و گاه
بخیش از حقوق پرداخت نیمشد و ناگزیر باز هم اعرت اض و به خیابان امدن ها ادامه یافت .در این دوره فضای
حاکم بر صنایع و بنگاه های تولیدی رسارس کشور عمدتا به سوی نابودی بسرت و ناکارآمد شدن تولید ،تعطییل و
انحالل و نهایتا خصویص سازی و واگذاری واحدها به بخش خصویص پیش مری فت .نه سازمان حسابریس ذیل
قوه قضاییه برآن یمشد که حسابریس کرده توضیح بدهد چرا اینگونه واحدها بدهکار و ورشکسته یمشوند؛
ناکارآمدی مدیران و سواستفادهها و فسادهای مایل را برمال ساخته ،راه چاره ای بیندیشد و نه مدیع العمویم
بود که مدیران و کارفرمایان متخلف را وادار کند حقوق و دستمزد کارگران را که جزو دیون ممتازه ی ایشان
(کارفرما) است برپ دازند و خسارات وارده به کارگران ،را بابت این تاخری  ،جرب ان کنند؛ متاسفانه پیشاپیش
سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری نابود یا فشل شدهبود و صدای کارگران معرت ض مستقل نزی به جا
نیمرسید .گوش و اراده ای برای شنیدن اعرت اض کارگران وجود نداشت؛ که اگر داشت وضعیت به اینجا
.نمری سید

یی

در سال  ۱۳۹۴هیوالی خصویص سازی چونان بختیک برکل صنایع و رسمایههای عمویم جامعه فرو افتاده بود.
سازمان خصویص سازی ذیل قانون اجرای اصالحات اصل  ۴۴قانون اسایس به شدت فعال شده و چوب
تولیدی بسیار مهم و با ارزش های اسرت اتژیک چون
حراج بر رسمایههای عمویم و اجتمایع یمزد؛ بنگاههای
ِ
هفت تپه ،هپکو ،ماشنی سازیها ،فوالد و … را ییک پس از دیگری به ثمن بخس قیمتگذاری و به نفع
رسمایهداران بخش خصویص به حراج یمگذاشت یا دقیقتر بگوییم به غارت یمداد؛ در این زمان سازمان
حسابریس در خواب بود یا یب خرب ؟ یب تفاوت بود یا (خاکم به دهان) ذینفع در اینگونه ارزش گذاری و محاسبه و
به غارت دادن اموال عمویم به زیان طبقه کارگر و انبوه مردمان این رسزمنی ؟
یگ
این چننی بود که اسد بی و رش کا از راه سازمان خصویصسازی و با وعدههای کامال توخایل و از آغاز دروغنی و
مند بازسازی و گسرت ش رش کت نیشکر به میدان آمدند و به هفت تپه رسیدند .بخیش از کارگران ساده
هدف ِ
لوحانه خوشحال شدند که دوران نابساماین به رسرسید! و بخیش نگران و معرت ض .عجیب آن که صدای
اعرت اض کارگران به گوش هیچ یک از مسئوالن نرسید که اوال چرا تا این اندازه خائنانه ارزان فرویش
پس این حراج و نابودی رسمایه های عمویم رسنوشت و اشتغال کارگراین که سالها عمر خود را در این کار

و ثانیا در

گذاشته اند چه یم شود!؟ آمدند و وام ها و اعتبارات ارزی کالن گرفتند و آن کار دیگر کردند .کارهایی که اکنون
به محاکمه و زندانند .البته نه به جرم دروغ گویی و خیانت به کارگران و غارت رسمایه های عمویم جامعه و نه
سازی
آنگونه زنداین که کارگران در آن به قل و زنجری بودند .با گذشت دو سال از این واگذاری و خصویص
ِ
خیانت بار دیگر حقایق و نیت های پنهان بر همگان آشکار شده و کارگر ِان هوشیار هفت تپه بار دیگر به
خیابان آمدند ( .)۱۳۹۶به درسیت گفتند “رش کت هفت تپه را نه به غارتگران که به ما کارگرانش بدهید تا خود
به نییک بازسازی اداره اش کنیم” و از خانواده و اقوام و همشهریان خود کمک طلبیدند .اما پاسخ رسکوب و
یگ
اندی دیگر گذشت .اسد بی و رش کا گاه در زندان ،گاه
زندان بود و نمایش تکراری ندامت تلویزیوین ! دو سال و
ِ
در سفر و گاه در حذر و امان هستند و کارگران باز هم چهار ماه است حقویق نگرفته و ناین به خانه نرب ده اند.
سازمان حسابریس هنوز خسارات وارده به کارگران ،خانواده ها و شهر شوش را حساب نرسیده و اعالم نیم
کند .قوه قضاییه و مدیع العمویم که نمایندگان کارگران را،که به قصد مالقات و مذاکره با نمایندگان مجلس
شورا رایه تهران بودند ،در نیمه راه به چاالیک دستگری و بازداشت کرده بود هنوز از خود عزم و اراده ای برای
استیفای حقوق پایمال شده کارگران (دیون ممتازه کارفرما) و انبوه مردمان هفت تپه ،که سالهاست حقوقشان
کسب آن ها از رونق افتاده است نشان نیمدهد .تو گو اینان بخیش
ِ
پایمال شده و
یی
یگ
مدیع العموم نیستند .معلوم نیست اسدبی ِ آزاد “کارگران” را در مقابل دادگاه به گروگان گرفته یا قوقضاییه
“کارگران” را! و هنوز نه از سازمان های حسایریس و بازرسان کل کشور و نه از مدیع العموم به عموم مردمان

عموم ایران موردنظر
از
ِ

گزاریش

ارایه نشده که نشان دهد از سازمان خصویص سازی در مورد هفت تپه “حساب” خواسته شده که “بر

مبنای کدام اصول و محاسبه هفت تپه را این گونه ارزان قیمت گذاشتید” و بر مبنای کدام روش و اصول
اهلیت (!) اسدزاده و رش کا بر شما محرز گردید؟ اینچننی است که کارگران هفت تپه در این گرمای گدازان
یگ
تابستان هفت تپه بیش از چهل روز است که با درخواست سلب مالکیت از اسد بی و رش کا ،دریافت تمایم
حقوق معوقه و مشارکت موثر در مدیریت این مجتمع به دادخوایه و استمداد در خیاباناند .کارگران هفت تپه
.را دریابیم

