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(، ILO) نامه کارگران هفت تپه به سازمان جهانی کار  

یسازمانهای حقوق بشر و    (ITUC) سنديکای جهانی کارگری  
 

     هم مرداد ماه هشتاد و ششدپانز                                                                          ...وفعالين حقوق بشر   
 

  

 و (ITUC) سنديکای جهانی کارگری، )(ILOنامه کارگران هفت تپه به سازمان جهانی کار

  سازمانهای حقوق بشری
 

  از کارکنان و کارگران شرکت کشت وصنعت نيشکر هفت تپه

 (ITUC) سازمان حقوق بشر وسنديکای جهانی کارگری،) (ILOسازمان جهانی کار به
 

که داريد و همواره در  احترامًا ضمن عرض سالم و آرزوی موفقيت شما در راه اهداف مقدس و بشر دوستانه ای

سازمانهای بين المللی از حقوق افرادی دفاع می  جهت رفاه ايرانی و آبادی ايران زمين تالش می کنيد تا از طريق

و هيچ گونه توجهی به خواسته بر حق آن افراد توسط مسئولين دولتی نمی شود  کنيد که دست آنها از همه جا کوتاه شده

شود تا از آن  امر نگاه آنها متوجه نهادهايی چون سازمان حقوق بشر و ديگر سازمانهای مدافع حقوق بشر و در آخر

سازمانها در حل مشکالت معلمان و کارگران  ق ندای خود را به گوش جهانيان برسانند لذا با عطف به پيگيری آنطري

تقدير و تشکر دارد استدعا می شود که اينجانبان کارگران شرکت نيشکر  اتوبوس رانی تهران و ديگر موارد که جای

  جمهوری اسالمی می باشد و آن قانون نيز يکراه حل مشکالت خود که در چارچوب قانون کار هفت تپه را در

  شرکت نيشکر هفت تپه و  قانون مداخلی می باشد ياری دهيد ابتدای امر الزم می دانيم توضيح مختصری در خصوص

 .هويدا شود نقش آن در اقتصاد کشور و منطقه بدهيم تا موفقيت آن شرکت مادر

در ظرف دو سال ساخته شده و اولين  شرکتهايی امريکايی سال پيش توسط ٤٨شرکت طرح نيشکر هفت تپه در حدود 

کاغذ  -خوراک دام(ر مجموعه خود می باشد يززدارای چهار شرکت ا توليد کننده شکر از نيشکر در ايران می باشد و

 هزار نفر از ٣ هزار نفر کارگر می باشد که حدود ۵شرکت دارای ) نيشکر ميان آب طرح -حرير پارس-پارس

بوده که بيشتر   به صورت موقت مشغول به کار می باشند و در سالهای دهه هفتاد توليد آن به گونه ایآن کارگران

می کرده ولی متاسفانه در سالهای  هزينه ساخت طرحهای توسعه نيشکر در خوزستان را آن شرکت مورد بحث تامين

ر نمی شود الزم به ذکر است که واردات بی رويه شک اخير ديگر توجهی به اين شرکت به دليل خصوصی سازی و

به صورتی است که در صورت ورشکسته شدن آن، اقتصاد شهرکهای اطراف  موقعيت شرکت در منطقه و اقتصاد آن

جوار  فلج خواهد شد باتوجه به اينکه قبال شرکت قند دزفول که در) شاوور و حرربامی -دزفول -انديمشک -شوش(
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شدند حال در صورتی که اين  ی شد و کشاورزان چغندر کار منطقه متضررنيشکر هفت تپه می باشد دچار ورشکستگ

صورت مستقيم از کار بی کار می شوند تعطيلی  هزار نفر به۵شرکت به سرنوشت قند دزفول نيز دچار شود حدود 

تها شده که سياستهای دولت تاثير مستقيم در تعطيلی و رکود آن شرک شرکتهای توليده کننده شکر چندی است شروع

همکاری  ،شکر پايين آوردن تعرفه گمرکی، عدم حمايت دولت از شرکتهای دولتی توليد کننده شکر بود ورود بی رويه

 .عوامل مهم وضع موجود می باشدزرد وارد شده به دستور دولت ازجهت سفيد کردن شکرليد کننده شکرشرکتهای تو

 بار دست به اعتصاب زده اند فقط بدليل ١١ حدود گذشته  ماه١۵کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که در طول 

 خواسته های قانونی داشته اند که تاکنون توسط مديران شرکت انجام نشده و پيگيری پرداخت شدن حقوق نبوده بلکه

  به شرح ذيل می باشد که  کارگران شرکت تاکنون بی نتيجه مانده است چند مورد از خواسته کارگران نيشکر هفت تپه

 .ضار می رساندبه استح

 سال ١۵می باشند که حدود حال حاضر مشغول به کاررگرانی درشرکت کا در اين: رسمی کردن کارگران موقت -١

به  می باشند که با توجه باشد به صورت موقت مشغول به کاربا عطف به اينکه کار دائمی می سابقه کار دارند و

  رود و اگر اخراج نشود  شرکت می ران بدليل کاهش هزينه هایوضعيت موجود امکان تعديل نيرو و اخراج آن کارگ

 .می زنند با توجه به موقت بودن ارتقاع شغلی نخواهد داشت و سالها درجا

به دليل مدرک هستند ومدرک ديپلم و باالتر باشد که دارایشرکت دارای تعدادی کارمند مي: ارتقاع شغلی کارگران -٢

کنند اخيرًا تعداد زيادی کارگر وجود دارد که به ادامه تحصيل پرداخته و  وظيفه میباالتر به صورت سرپرست انجام 

شرکت ارتقاع  دانشگاهی و ديپلم شده اند ولی متاسفانه از نظر شغلی بدليل سليقه ای عمل کردن مديران دارای مدرک

 .پيدا نمی کنند و انگيزه کاری آنها تعديل پيدا کرده است

  )بازنگری(شود اجراسال يکبار٤طرح مشاغل بندی بايد هر اسالمی،جمهوریطبق قانون کار :مشاغل بندی اجرای -٣

شرکت با وجود تاکيد سال است که اين طرح در١۴ اين طريق ارتقاع پيدا کنند ولی متاسفانه حدودکارگران بتوانند از تا

جهاد دوره اجرا نشدن آن کارگران  ه است بدليل اجرای آن تاکنون نتيجه نداد قانون کار اجرا نشده است و تالش، جهت

 .نکند خدمات جبران ناپذيری را تحمل کرده اند و باعث شده که حقوق کارگران ارتقاع پيدا اين شرکت

دارند و ميانگين حقوق خط فقر قرارکارگران اين شرکت همانند تمام کارگران ايران زير: زير خط بودن کارگران -۴

کارگران مجبورند ساعات بسياری به صورت اضافه کاری بپردازند   هزار تومان می باشد و٢۵٠ماهيانه آنها حدود 

حقوقمان به   هزار تومان تا٤٠٠ فاصله خط فقر  ر داريم کهکنند لذا انتظا  زندگی خود را تامين تا بخشی از نيازهای

  .شکلی تامين شود تا به زندگی حداقلی بپردازيم

  تعداد زيادی از منازل شرکت در  منزل شرکتی می باشد ولی متاسفانه٧٠٠ای حدود دار شرکت: منازل شرکت  -۵

حالی که کارگران حدود   و کارکنان دادگستری و آموزش و پرورش می باشد در اختيار نيروهای نظامی و انتظامی

زل دارند در مناطق  که من متاسفانه بيشتر آنها هم  می پردازند و نيمی از حقوق خود را جهت کرايه منزل استيجاری

شهر باشند در مناطقی از شهر دارای منزل هستند که بافت فرسوده محسوب  روستايی می باشند و در صورتی که در

 .شرايط مالی بدی که کارگران دارند می شوند بدليل

کارکنان زيان آور می باشند و طبق قانون   جزء مشاغل سخت و بيشتر قسمتهای شرکت: بودن محل کارزيان آور  -۶
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 ساعت١١زروررکت طوری است که کارکنان شرکت دکنند ولی متاسفانه تايم کاری شکارروزساعت در٦شرکت بايد 

استفاده می کردند  کار٣٠جای  سال به٢٠مزايای فقط کارکنان شرکت ازکشنده است ومی باشند که تايم آن مشغول کار

نمی شودبخصوص در خصوص کارکندان، شرکت که به  شرکت اجرادرکه متاسفانه اين طرح عالرغم ابالغيه دولت 

شود در حالی که با همين قانون ديگر کارمندان شاغل در همين کارها بازنشسته  آنها اعالم نموده اند که شامل آنها نمی

 .اند شده

ذا شرکت بدليل سطح لدارد قرار منطقه گرمسيری هفت تپه در خوزستانشرکت نيشکر: بدی آب و هواوسختی کار -٧

دارد و در بخش آبياری و سم روز درجه در۵٠هوای باالی  اغلبدارای هوای بسيار گرم می باشد وزير کشت نيشکر

  بسياری گرم  طباخی  جهتبخار  وجود درون کارخانه هم بدليل کنند وکار بروند و پاشی کارگران بايد درون مزارع

افراد شاغل در اين قسمت  باشد و بر اعصاب و روانحد استاندارد خارج ميازنظر آلودگی صوتی نيزدارد و از  وجود

 تومان می باشد که جای تاسف ٢۵٠٠بدی هوا تومان و ٢٠٠٠پرداختی به ما دی گذاشته ولی متاسفانه سختی کاربتاثير

 .دارد

 نيز پول بن کارگران نيز دادهسال اهی است که پرداخت نشده است و دوحقوق کارگران سه م :نحوه پرداخت حقوق -٨

کارگران را تامين می کرد ولی   نشده، قبال جيريه غير نقدی به کارگران پرداخت می شد که مايحتاج چند ماه خوراک

 .متاسفانه چندين سال است که ديگر داده نمی شود

 از خودحمايت از مال دولتعکه  ازی باعث شده است  سخصوص، خصوصیسياست دولت در: خصوصی سازی -٩

ندهد اختيار آن قراردر به دليل دولتی بودن آن بودجه هفت تپه دست بکشد وشرکتهای دولتی بخصوص شرکت نيشکر

 نکند و  را پرداخت  کارکنان خود   معوقه حقوق باعث شده که شرکتکت را به حال خود رها کرده است وو اين شر

 می باشد که اين امر در خصوص شرک فند دزفول بد سازی بدين دليل کارگران هفت تپه به خصوصیاعتراض ديگر

 خصوص نيشکر هفت تپهشدند و اگر اين امر نيز درر ورشکسته شد و کارگران آن بيکارمذکو انجام گرفت و شرکت

 .می شوندنفر بيکار هزار۵بد انجام گيرد 

 پيگيری مطالبات  قد نمايده جهت ماه است که فا٦کارگران شرکت حدود : سنديکا انتخابات جهت تشکيل شورا يا -١٠

جهت برگزاری  باعث شده صدای خود را با تحصن به گوش مسئولين برسانندمعوقه خود می باشند و اين امر حقوقو

 نشده است البته  داده اثری  ترتيب  گونه  هيچ  مسئولين شرکت مراجعه شده ولی و  به اداره کار نتخابات شورا بارهاا

حقوق خود می توانند دفاع کنند ازسنديکا کارگران بهترتوجه به شکل کار نديکا هستند که باکارگران مايل به تشکيل س

 .است بدليل برخورد بدی که با سنديکای کارگران اتوبوس رانی تهران شده اين امر مشکل شده ولی متاسفانه

حمايت  بخشنامه های دولت کهازبعضی  اجرایمديران شرکت متاسفانه از:شناسه های دولتیاجرا نشدن برخی از -١١

دولت اخيرا اعالم نموده که کارگرانی که .موارد آن را اطالع می رساند  حداقلی را در بر دارد اجتناب می کنند که دو

 .شوند که اين کار انجام نشد   باشند به اداره کار معرفی فاقد مسکن می

 می   تی که توليد آنها از ظرفيت اسمی خود بيشتر باشداز طريق دولت که شرکتهايی دول مورد بعدی بخشنامه ای بود

 سال توليد اين شرکت ٢توجه به   درصد به حقوق کارکنان خود اضافه نمايند ولی متاسفانه اين امر با٨توانند ساليانه 

 هيئت مديره شرکت انجام نگرفت و ضربه جبران ناپذيری  اين امر توسط٨٣ و ٨٢بيش از حد اسمی خود در سالهای 
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 .هستند وارد آمد به حقوق کارگران که زير خط فقر

سالهای گذشته جهت واگذاری پيمانکاری و فروش هيئت مديره شرکت در: هامزايده ها و پيمان کاريمناقصه ها و -١٢

که افراد فاميل و خويشاوندان خود برنده شوند و واگذاری پيمانکاری به  بعضی از اموال خود به صورتی عمل نموده

 )١٨ ( سن کمتر از  دارای  آنها و بعضی از  بودند اقد شرکت ثبت شدهو خويشاوندان آنها که حتی ف زندان مديرانفر

 .بودندکه اين عمل باعث ضربه جبران ناپذيری به توليد شکر شد

ام قانون نظ  شده اند عده ای تابع  تقسيم  دسته  به دو هفت تپهکارکنان شرکت نيشکر: دو قانون کار بودن حاکم  -١٣

يای دريافت پول هماهنگ هستند از مزا هماهنگ و عده ای ديگر تابع قانون کار می باشند کسانی که تابع قانون نظام

باشند ولی کسانی که تابع نظام هماهنگ اين مزايا بی نصيب ميازکار کنند ولی کارگران تابع قانونمرخصی استفاده مي

دستور هيئت مديره  پاداش گرفتن نيز همانند کارگران بهشوند و درشسته ميکار بازنتامين اجتماعی و هستند طبق قانون

  .شرکت پاداش دريافت می کنند

 

 تپه کارگران شرکت طرح نيشکر هفت

 شهرستان شوش

 ١٣٨٦مرداد  ١۵

 :انتشار دهنده

 ندمکراسی در ايرا فعالين حقوق بشر و
 


