
 هبا علی نجاتی از نمايندگان کارگران شرکت نيشکر ھفت تپمصاحبه 

  )مصاحبه زير از روی نوار صوتی پياده شدهمتن   (

   

  یکارگر ھای  جنبش کارگری نشريه کميته ھماھنگی برای کمک به يجاد تشکل2از نشريه شماره بازچاپ 

   

  شما بخاطر شرکت دراين مصاحبه قبل از ھر چيز از شما تقاضا دارم برای اين کهضمن تشکر از  : سھرابیبھزاد 

شوند خودتان را معرفی کنيد و در صورت امکان توضيح دھيد که  خوانندگان نشريه جنبش کارگری بيشتر با شما آشنا

   : است   کار شده ايد و سابقه کار شما در شرکت نيشکر ھفت تپه چند سال چند سال است وارد بازار

در جواب سئوال تان بايد  . 1341سال  متولد. بنده علی نجاتی ھستم   آقای سھرابیبا تشکر از شما  : نجاتی علی

می گردد به مسائل   بر "و دليل وارد شدن به بازار کار طبيعتا  سالگی وارد بازار کار شدم10 -12بگويم بنده از 

بخاطر وضعيت مالی از ھمان اوايل زندگی  .گری متولد و بزرگ شدم چون بنده در يک خانواده کار. مالی خانواده 

ابتدا در . بياوريم   سالگی که زمان رشد ، کودکی و نوجوانی ما بود، مجبور شديم به بازار کار رو10  -12يعنی 

 کردم تا زمانی دادم و حتی برای مدتی در کوره پزخانه ھا کار کارھای مختلف ديگر انجام  کردم و  بازار کار ، بنايی

  به بازار کار روی آوردم و   سالگی22از "   برگشتم مجددابعد ھم که از خدمت سربازی.  که به خدمت سربازی رفتم

    . ھمچنان دارم کار می کنم 63و از سال   در شرکت نيشکر ھفت تپه مشغول به کار شدم

  سئوال مشخصم  نيشکر ھفت تپه صورت گرفته در رابطه با اعتراضات و اعتصاباتی که در شرکت :  سھرابیبھزاد 

بوده و خواستھای شما از اولين   اعتصابات در شرکت نيشکر ھفت تپه چه چيزھايی اينه که دليل اين اعتراضات و

ی مشخص تان را اگر می شود امروز بر چه اساسی بوده و خواستھا روزی که اين اعتراضات را شروع کرديد تا به

    .دھيد  برای خوانندگان ما توضيح

مانند تمام اعتراضات کارگران در سطح کشور و  "ھمانطور که اطDع داريد اعتراضات ما مشخصا :  نجاتی علی

نی نيز از اين مسئله مستث" طبيعتا  کارگران ھفت تپه .معيشتی کارگران ھست درسطح بين المللی در رابطه با وضعيت

ستندد   .نيفناکی دارنسيار اسشتی بعيت معيه وضت تپارگران ھفدود . کای حه در  45 – 50در گرمه ای کدرج

با . استخوان می زند بايد کار کنند  سرمايش به" خوزستان است و سرمای شديدی که زمستان ھای آن دارد و واقعا

از نظر وضعيت دستمزد و معيشت بسيار   شکر ھفت تپهکارگران ني  ھمانطور که گفتم. دستمزد ومزايای بسيار پايين 

بيشتر اعتراضات در   86از خرداد ماه سال " حدودا .  اعتراضاتی کردند  ھستند و بخاطر ھمين مسائل در مضيقه

که   می دانيم که امروزه تورم موجود در جامعه در سطحی است. دستمزدھا بود  رابطه با عدم پرداخت به موقع

عDوه بر اين طی سال ھای .شان نيست  خواسته ھا و مطالبات معيشتی آنان و خانواده ھای   ر جوابگویدستمزد کارگ

دليلش . شده است   نشده و وضعيت معيشتی ما بھتر نشد ، بلکه بدتر ھم اخير نه تنھا بر ميزان دستمزدھا ی مان اضافه

می ) سر ماه(که حقوق خودمان را به موقع " قبD .که ھمان حقوق ناچيز ھم به موقع پرداخت نمی شد   ھم اين است

است وضع کارگران  چھار ماه می گذرد و دستمزد کارگران پرداخت نشده  سه ـ  حاN که. گرفتيم مسئله مالی داشتيم 

پايين " وضعيت دستمزد که واقعا  يکی بخاطر. اين مسائل است   بسيار بد تر شده است و اعتراضات در حقيقت بخاطر



از جمله طرح طبقه   البته خواستھای ديگری ھم داريم، .  ديگر اينکه به جھت عدم پرداخت به موقع دستمزدھا  وبود 

تعديل نيرو به اين صورت که کارگرانی   ذھاب کارگران و رسمی شدن آنان و ھمچنين بندی مشاغل و وضعيت اياب و

کارخانه دارند اين  اما مسئولين.خودشان درحد استادند از نظر کاری و از نظر فنی درمسائل کاری " جدا ما داريم که

که . ند تعديل نيرو بازنشسته يا بازخريدمی کن نيروھا را که در بخش ھای مختلف کارخانه کار می کنند به بھانه ی

 علتش ھمين است. خورد  نيشکر ھفت تپه ضربه شديدی" يعنی کD. خورديم   ضربه شديدی  متاسفانه ما از اين بابت

خودشان فوق العاده بود و بعد از تعديل اين نيرو ھا و رفتن  که چون تجربياتی که اين کارگران داشتند در رابطه با کار

و  در رسانه ھا  اين مسائل ھم بارھا و بارھا  .شديدی ديد  متاسفانه شرکت از نظر نيرو ھای کارآمد لطمات  آن ھا

 در رابطه با حل مشکل کارگران از طرف مسئولين  ون ھيچ جوابیمتاسفانه تاکن مجDت مختلف صحبت شده ، ولی

   . داده نشده است 

قبل از .  صورت گرفت 87از فروردين  اعتراضات  شما  آقای نجاتی ، شما فرموديد که دور دوم :  سھرابیبھزاد 

شما بود ؟ کجا اعتصاب   کاربفرماييد از چه زمانی شروع شد و چه اقداماتی در دستور" لطفا. اعتراضاتی داشتيد  آنھم

راجع به اين ھم . فرمانداری شما اعتراض ميکرديد  ميکرديد ؟ و تا آنجايی که ما شنيديم در سطح شھر شوش ، جلوی

    .اگر توضيح بدھيد ، خيلی ممنون ميشوم

گرفت و از  بطور جدی و علنی صورت 86ماه سال  ھمانطور که اطDع داريد ، اعتراضات ما از مھر :  نجاتی علی

  در دوماه يا سه ماھی ، يک ھفته يا سه و يا چھار" مقطعی بود و مثD ، اعتصابات ما) 86مھر سال ( ھمان موقع 

تيم صاب داشا. روزی اعتود تی بور مقطعه ھمينطيديم کاه رسفند مه اسه بانی کدی و  زمارگران را عياداش ک پ

، صدای اعتراض خود را به گوش   مالی که به ما وارد می شدمجبور شديم بخاطر فشارما ھم  . پرداخت نکردند 

  کارگران مجبور شدند به حالت اعتراض بطرف .فرماندار شھرستان شوش برسانيم   مسئولين منطقه به عنوان مثال

شعارھايی ھم کارگران  فرمانداری شھرستان شوش بروند و چند روزی را ھم آنجا تجمع کرديم ، اعتراض کرديم و

کارگر ھفت تپه ايم ، گرسنه ايم " و   "معيشت زندگی حق مسلم ماست "   :د که از جمله آن ھا شعارھايی مثل دادن

شوش انجام گرفت تا اينکه مسئولين قول مساعد دادند که  ، جلوی فرمانداری  اعتراضات ما چند روزی.  بود" گرسنه 

 است ھنوز ھيچ اقدامی 87  رند که تا اNن که تير ماهحالتی که ھست بيرون بياو وضعيت نيشکر ھفت تپه را از اين

   .کلی نيشکر ھفت تپه ، از جمله وضعيت دستمزد کارگران انجام نگرفته است  در رابطه با رفع مشکDت

اعتراض  انجام می گرفت ، و سپس وقتی که شما برای بيان  حرکتھای اعتراضی ابتدا درکارخانه :  سھرابیبھزاد 

يا   امنيتی با شما برخوردی شد ؟ جلوی فرمانداری رفتيد ، آيا از طرف نيروھای" ر شوش و مشخصاخود به داخل شھ

     شما صورت نگرفت ؟برخوردی در رابطه با اعتراض ھيچ گونه

  بطور خيلی جدی اين اعتراضات)  ارديبھشت امسال16از ( اعتراضات جديد ما شروع شد  بعد از اينکه:  نجاتی علی

  و حدود يک ھفته در مرکز شھر و قسمتھای مختلف آن کارگران بطوری که به شھرستان شوش آمديمدامنگير شد 

شھرستان شوش در  ساعدی نماينده. می دادند  "مرگ بر ساعدی  "اقدام به راھپيمايی کردند و شعارھايی از جمله 

ھم در حکومت     است و يک پستیکشاورزی مجلس است که اNن تا آنجايی که ما اطDع داريم ، وی رئيس کميسيون

  که متاسفانه از طرف تا حدودی تقليل بدھد می تواند مشکDت فعلی کارگران نيشکر ھفت تپه ر  اين آقا حداقل. دارد

در ھمين . است  ايشون ھيچگونه صحبتی و يا اقدامی در رابطه با رفع مشکDت نيشکر ھفت تپه صورت نگرفته

کارگران بارھا به سطح شھر   روز گذشته50در .  تير اعتصاب داشتند 4-3  شت تا ارديبھ16رابطه کارگران از 

خوانساری را که منتھی به  سه راھی  بارھا. انديمشک را بستند  –جاده بين المللی اھواز . آمدند و راھپيمايی کردند 



ری که به دنبال حق و حقوق از کارگ. آنھا درگير شد کارخانه می شود بستند و بارھا و بارھا ھم نيروی انتظامی با

حقش باتوم و چه می دانم . کارش را انجام می داد ولی حقش را بھش نمی دادند يعنی اين که. دست رفته خودش بود 

کاز اشود  گا بن چيزھود . آور و ايتم برب و شن. ضسائلی از ايود و مامی بروی انتظرکوب نيل  سا   .قبيام

 به اين دليل که دنبال حق و. نتظامی و يا نيروھايی لباس شخصی واھمه ای نداشتند ا کارگران ھيچ زمانی از نيروی

بايد بگيريش و کارگران  حق چيزی است که. حقوق شان بودند و اين حق ھم چيزی نيست که انسان بتواند ازش بگذرد 

. بچه ھا يشان ھم زخمی شدند اينکه سرکوب شدند و حتی  با. ھيچ زمانی از نيروی انتظامی ترس و واھمه ای نداشتند 

ھيچ زمانی از حق و حقوقشان عقب  سرشان شکست ، زندانی شدند ، دادگاھی شدند ولی  دست کارگران شکست ،

خودشان   زمانی که کارگران نيشکرھفت تپه به حق و حقوق و اين قول را من به شما می دھم که تا. نشينی نکردند

   . دنبال حقشان ھستند  ونرسند ، دست از مبارزه بر نمی دارند

اطDع داريد جنبش کارگری چه در سطح وسيعش در دنيا ، و چه در سطح ايران يک ھمانطور که  : سھرابیبھزاد 

  ديگری که به اين برگ زرين جنبش کارگری اضافه شده است تجربه ی  .خاصی را تا به امروز داشته  تجارب

توی جنبش کارگری به امروز ادامه داشته و از نظر شکل و وسعت    است ، که تا  روزه ی شما کارگران50حرکت 

   .   بوده است ايران تاثير گذار

   .و اين تجربه ی با ارزش کارگری ، توضيحاتی بدھيد   روزه50در مورد اين اعتصاب   ميکنم مقداریخواھش 

ھای کارگری ، از سنديکا ھا ، از ھمه تشکل     از" يکی از کارگران نيشکر ھفت تپه ، جدامن به عنوان  : نجاتی علی

ید و فعی کننت مانی حمايطح جھران و در سDن در ايطح کارگران در سه از کسانی کD الين و کبش " کاز جن

بتوانيم روند صعودی در رابطه با اعتراضات مان و  يکی از چيزھايی که باعث شد ما. تشکر می کنم    کارگری

 ادامه بدھيم، ھمين تجربيات دوستان است که به و به اعتصابات و اعتراضات خودمان   احقاق حقوق مان داشته باشيم

. تا به اNن به نتيجه خوبی رسيديم " از تجربيات آن ھا استفاده شد حقيقتا صحبتھايی که با اين دوستان شد وھرحال با  

ی از خودش داشته باشد که بتواند از مطالبات تشکل آزاد و مستقل رسيديم که گارگر امروزه بايد     اين نتيجه حداقل به

اقدامی  ما طی چند سالی که تشکلی به اسم شورای اسDمی کار داشتيم ، ھيچگونه. دفاع نمايد  و حقوق انسانی کارگران

بايستی نماينده به اصطDح کارگران  در رابطه با بھبود وضعيت معيشتی کارگران يا وضعيت ايمنی و بھداشتی آنان که

  رسيديم که بايد کارگر و ما کارگران نيشکر ھفت تپه اNن به اين نتيجه   شورای کار انجام ميداد، صورت نگرفتدر

يعنی  .را داشته باشد و نماينده واقعی کارگر کسی نيست ، جز اين که کارگر خودش انتخاب کند  نماينده واقعی خودش

دليلش ھم   .ھيچ عنوان نمی گنجد   ھم در تشکلی به اسم شورا بهانتخاب بکند و اين" کارگر نماينده خودش را مستقيما

مديريت شرکت ،  تشکلی به اسم شورای اسDمی کارگران و نمايندگان آن بايد از چند فيلتر مانند. است  بسيار روشن

 به اين شکلنمايندگانی که معلوم است   . حراست ، اداره کار و بسياری فيلتر ھای ديگر عبور کنند تا تاييد شوند

کارگر  بنا بر اين. از حق و حقوق آنان دفاع نمايند   انتخاب شوند به ھيچ وجه نمی توانند به عنوان نماينده ی کارگران

که در يک   لذا کارگران اين شرکت   .داشته باشيم   به اين نتيجه رسيده که امروز تشکلی به اسم تشکل آزاد سنديکايی

ی از خوزسسيار محرومه برارمنطقب  تان قی و منتخدگان واقعا نمايند تDش کننه تيدند که رسن نتيجه ايدارد ، ب

  کارگر در رابطه با تشکيل شود تا بتوانند از حق و حقوق انتخاب شوند و سنديکای آزاد و مستقل کارگران  کارگران

ارتباط گسترده تری با ع کنند  و   استان  دفاشھرستان يا  ھمچنين در مقابله با مقامات يا مديريت شرکت وکارفرما  

چون مسئله کارگری مسئله يک .  در سطح کشور و ھمچنين در سطح جھانی برقرار کنند  ديگر تشکل ھای کارگری

يعنی مسئله جھانی است و ما طبقه کارگر . کلی است  مسئله کارگری مسئله. شخص يا يک شھر يا يک کشور نيست 



من خوشحالم که کارگران . در راستای اھداف کارگری خودمان فعاليت نماييم  م وبايستی با ھم متحد و متشکل بشوي

   .تپه امروز به اين نتيجه رسيدند که در سطح کلی با کارگران دنيا ارتباط برقرار کنند  نيشکر ھفت

  در! ارگری در خDل صحبتھايی که داشتيد، اشاره کرديد به شورای کار و شوراھای ک .خيلی ممنون :  سھرابیبھزاد 

شورای   شورای کار يا شوراھای کارگری چيست ؟ منظور شما ھمان منظورتان از. اينجا يک ابھامی ديده می شود 

   اسDمی کار است ؟

  که در قانون کار به اسDمی کار است  ھمان شورای  از شورا يا شورا ھای کارگریمنظور من  . بله  : نجاتی علی

يعنی نماينده ی واقعی . باشد ، بسيار خوب است  ه اگر شورای کار ، شورای واقعی کارگرانالبت.  آن اشاره شده است 

ما از اين بابت . بگيرد يا نماينده ی جايی ديگر باشد  نه اينکه تحت نظر مديريت باشد و يا از جايی خط  .کارگر باشد 

چه  حاN اسم آن.و مسائل کارگران را بيان نمايندنماينده کارگران باشند " کنيم که واقعا به تشکل ھای کارگری نگاه می

 ساله ای که به عنوان يک استاد کار قند ساز در شرکت 25توجه به تجربه ی   با .شورای کارگری باشد و چه سنديکا 

   . کند تپه دارم ، تاکنون نماينده ای نديدم که از حق و حقوق ضايع شده کارگران در شرکت دفاع نيشکر ھفت

 فيلترھای گزينشی وجود دارد برای کسانی که به  مشخص است که بر اساس قانون کار يک سری :  رابیسھبھزاد 

تشکلی که  سه نوع. يا نماينده کارگری انتخاب می شوند  عنوان نماينده شورای اسDمی کار يا انجمن صنفی کارگران

پليسی و خود وزارت کار تاييد بشوند و  نيتی ونيروھای ام. در قانون کار به آن اشاره شده ، بايد از طريق کارفرما

کنند و تاييد صDحيت می شوند ، ديگر نمی توانند نماينده کارگران باشند  کسانی که از اين کانال ھا عبور می" طبيعتا

. گران نه نماينده ی کار آن ھا در واقع نماينده ی کارفرمايان يا دولت ھا ھستند و. کارگران کاری انجام دھند و به نفع

 پا فشاری ھای زيادی روی اين موضوع داشته  بحث ھايی که حد اقل در سه سال گذشته در جنبش کارگری جريان

بدون وابستگی به دولت . شوند  داشتند که تشکل ھای کارگری بايد آزاد و مستقل باشند و به نيروی خود کارگران ايجاد

می توانند در راستای مطالبات کارگران      نمايندگان واقعی آنان چرا که فقط نيروی خود کارگران و. يا کارفرمايان 

سئوال . شما در خDل صحبت ھای تان اشاره به سنديکا کرديد   .نمايند و منافع آنان را مد نظر داشته باشند  حرکت

ھفت  نيشکرتشکل سنديکايی کارگران   رسيديد تا که به اين نتيجه  چه ضرورتی وجود داشت مشخص من اين است که

را   اعضای اين ھيئت  ممکن است  در ادامه اگر برايتان  تپه را بازسازی کنيد و برای تشکيل مجدد آن تDش نماييد ؟

دوباره به عنوان نماينده تعيين می شوند ؟   بگوييد که اين اعضاء و فعالين چگونه و به چه شکلی معرفی نماييد و

آگاھانه تر ، سازمان يافته تر و قوی تر ، به مقابله با کارفرما يا      تواند شما رابفرماييد که آيا اين تشکل می  ھمچنين

در برابر آنان نقش  شرکت و يا عواملی که به انحاء مختلف در مقابل شما سد و مانع ايجاد می کنند بکشاند و مديريت

   خواسته ھايتان برساند ؟تشکل ميتواند آن اندازه توانمند باشد که شما را به  آيا اين  ايفا کند ؟

ه  : نج))اتی عل))یافع . بلا و منت ھاع از خواسارزه و دفوران مبا در کد ماره شحبتھا اشDل صه در خانطور کھم

ما در جريان فعاليت  .به اين نتيجه رسيديم که بايستی تشکل داشته باشيم و آن را ھر چه سريعتر ايجاد کنيم خودمان 

باشد  تشکل داشته ا ھمان تشکل سنديکايی که کارگر نماينده واقعی خودش را دراينسنديکا ي  به ضرورت ھای مان

 ما به اين  .در اين رابطه داشته باشيم  تشکل ما توانستيم صحبتھايی با دوستان و کارگران  در ارتباط با  .رسيديم 

ھيچگونه .   عضو بشوند زادانهنتيجه رسيديم که ھر کارگری که می خواھد عضو اين تشکل بشود می تواند بيايد و آ

ھم می " بشود که طبيعتا  تنھا شايد برخوردھای امنيتی و پليسی در اين رابطه. کار وجود ندارد مانعی ھم برای اين

نتيجه رسيديم که کارگر بايد تشکل خودش را  به اين  ھمان طور که گفتم ما. را می کنيم  ولی ما کار خودمان. شود

  اين دوره برای کارگران فعاليت کرده اند اعضايی که در ھيئت بازگشايی ھستند و در تمام   ھمانلذا با. داشته باشد 



اNن .  تاسيس شد52سال  .نيشکر ھفت تپه سنديکا داشته است " چون قبD.   اعضای ھيئت موسس يا ھيات بازگشايی

عتصابات کارگری فعاليت ھای زيادی در حين ا دوستانی که در ھيئت بازگشايی ھستند ، ھمان دوستانی ھستند که

امر ارتباط دادن کارگران با ھم ، انسجام راھپيمايی ھا و اعتصابات و " مرتبا از جمله فعاليتھا اين بود که. داشتند 

اNن به عنوان ھيئت بازگشايی سنديکا معرفی   که  تعدادی از کارگران. ارتباط با مسئولين منطقه . بود  اعتراضات

ھمين فعالين کارگری که اگر Nزم   دوستان ما در .نيز آنان را تاييد می کنند   درصد کارگران70 – 80شدند وحتی 

    .بدونيد اسامی آنھا را ھم برای شما بگويم 

  ؟  اسامی چه کسانی: سھرابی بھزاد 

  !کارگری را و يا ھمين اعضای سنديکا را  اسامی فعالين:  نجاتی علی

  .بله  : سھرابیبھزاد 

بنا به موقعيت زمانی به احتمال زياد   البته اين اسامی در آينده. يا ھيئت بازگشايی  اعضای سنديکا:  نج)اتی علی

. ولی در حال حاضر اين افراد به عنوان ھيئت بازگشايی ھستند . کم ميشوند افرادی اضافه يا. تغييراتی ھم خواھد کرد

  علی شريفی ، رحيم بسحاق ، جليل احمدی ،  فريدون نيکوفرد ،  .رمضان علی پور   محمد حيدری مھر ، :  آقايان

. اين دوستان از فعالين کارگری ھم ھستند . ھيئت بازگشايی ھستند  اينھا دوستان) . علی نجاتی( نجات دھلی ، و خودم 

ریتان ديگه دوسد  البتستند ماننم ھشان و: ھا رخای رضا    .  .  .   آق" اNن حقيقتان تامی شست اسنم ني. و ذھ

   .نمايندگی سنديکا کانديد شدند دوستانی ھستند که در رابطه با

 قبل از اينکه شما وارد بازگشايی سنديکای نيشکر ھفت تپه شويد ، تا. به ذھنم آمد من يک سئوال ديگر  :بھزادسھرابی

تشکلی که خودشان مد نظر  آنجايی که اطDع دارم ، يک سری امضاء جمع کرديد تا از کانال وزارت کار برويد يک

جواب رد   کار با اين تقاضای شما به اصطDح ھماھنگ شد ؟  وزارت اين کار به کجا رسيد ؟ آيا. کنيد  ايجاد  داشتند،

   .داد يا نه ؟ اين را اگر ميشود ، توضيح بدھيد 

دو  حدود. ارگران گرفتيم  از ک86امضاھايی که شما می گوييد در ماھھای بھمن و اسفند سال  ما اين:  نجاتی علی

با اسم سنديکا " اداره کار شديدا ھزار امضاء در رابطه با ھمين تشکل سنديکايی که وقتی به استان مراجعه کرديم ،

ما يک تشکل صنفی انجام . قانونی مشکل است ، مسئله ای نيست  گفتيم خوب ، حاN اگر ميدانيد از نظر. مخالفت کرد 

 تشکل صنفی ھم مخالفت کردند و بارھا از طريق اطDعات و از طريق اداره کار صحبت شد که که باز با اين. ميدھيم 

 در قانون کار آمده   جمھوری اسDمی که131به ھيچ عنوان کارگر نيشگر ھفت تپه ، تشکل صنفی حتی طبق قانون 

خيلی فشار آورديم " ما طبيعتا. لين ھم بقيه مسئو با اين ھم موافقت نکردند ھم اداره کار و. بدھد   نمی تواند تشکيل

  ! به کارگر يا اينکه بايستی تشکل صنفی آزادی داشته باشد يا شورا نمی خواھد  ماه ما فشار آورديم9حدود يک سال 

   اسDمی کار است ؟ منظور شورای:  سھرابیبھزاد 

صحبتی شد مبنی براينکه تشکل . ، کارگر به ھيچ عنوان موافقت نداشت . بله. کار  شورای اسDمی:  نجاتی علی

ما اھدافی داريم که می  بخاطر اينکه. ولی ديديم مخالفت می شود . در درجه اول تشکل سنديکايی . داشته باشيم  صنفی

بخاطر اينکه به ھر حال قدرت در دست مسئولين .  در نتيجه يک مقدار عقب نشينی می کنيم. خواھيم به آنھا برسيم 

واز . ما قدرتی که داريم ، پشتوانده ما پشتوانه کارگری است . اجرايی نداريم  چون قدرت. ياييم است و مابايد کنار ب



اشکال ندارد از اين حق  .که ھمان حق و حقوق ضايع شده مان . گفتيم بخاطر اينکه به اھدافی که داريم برسيم  اين نظر

با اينکه گفتم دو ھزار امضاء از طرف کارگران در  حق قانونی خودمان يعنی سنديکای کارگری ولی متاسفانه. گذشتيم 

ما گفتيم تشکل صنفی می خواھيم با تشکل صنفی ما ھم . آنھا موافقت نکردند  رابطه با تشکل سنديکا جمع کرديم ولی

ر امروز حرف اول و آخ و  وما به اين نتيجه رسيديم که امروز ديگر نمی شود با اين مسئله کنار آمد. نکردند  موافقت

. خواھد  می     کارگر ھم سنديکای کارگری.   که سرنوشتش وابسته به آن است و او کارگر است را بايد کسی بزند

   .بخاطر احقاق حقش و نه چيزی کمتر و نه چيزی بيشتر 

 .ر سنديکا و يا ھر شکل ديگ. باوريد که به ھرحال اين تشکل حاN عنوانش ھر چه باشد  يعنی بر اين:  سھرابیبھزاد 

استقDل . را داشته باشند  نظر شما بود در اين روندی که خود کارگرھا نماينده ھای خودشان فقط تنھا چيزی که مد

اين بحث شما بود که متاسفانه . خود کارگرھا حرکت کنند  در راستای مطالبات" طبقاتی خودشان را حفظ کنند و نھايتا

 با اين مسئله و مطالبات کارگری راستا چون  در اين  و قانون کارداديد ، وزارت کار  ھمانطور که خودتان توضيح

من يک . کارگرھا ايجاد کنيد منافات دارد به اين نتيجه رسيدی که خودتان بياييد سنديکای خودتان را با نيروی خود

 نانوشته بود ھماھنگی بين شما که به ھر حال از روزھای اول اين است که اين وحدت و. سئوالی که برايم پيش آمد 

نيشکر  بين کارگران" فعD. شما به عنوان يکی از نماينده ھای کارگری . خوشبختانه می بينيم  ولی امروز دوباره ما

شما به عنوان يکی از نماينده ھای کارگران نيشکر ھفت تپه با خود کارگران   رابطه !ھفت تپه شناخته شده ھستی 

    ؟  شما در رابطه با مطالبات کارگری مورد اعتماد کارگران ھستچه مقدار بحث ھا و نظرات چگونه است ؟

ولی در .  را به عنوان نماينده خودشان قبول دارند ما  ما اNن بطور مطلق نمی توانيم بگيم ، کارگران :  نجاتی علی

ارگران بر ک. کمتر و يا بيشتر   درصد حاN يک مقدار70 درصد يا 60حدود . سطح کلی و کDنش که صحبت کنيم 

. العملھايی که به عنوان جواب از طرف کارگران گرفتيم  اساس صحبتھايی که شده طبق عملکردھای ما و عکس

 در نشست ھای مشترکی که با ھم داشتيم ، ھمه  و ھمچنين اعتصابات از طرف کارگران شد  استقبالی که در فراخوان

در رابطه با   به عنوان مثال صحبتی که. ان از ماست نسبی کارگر مدرک بسيار قوی به جھت حمايت  بعنوان يک

 عدد 500 – 400  ، حدود داشتيم ما در يک روز با اينکه مشکDت زيادی  سنديکا از طرف ما با کارگران شد ،

بگوييم که حداقل  با شماره پرسنلی کارگران را گرفتيم و اين از اين نظر و با اين مدرک ، ما می توانيمامضاء ھمراه 

" بابت جدا وما از اين. ھستيم که اکثريت نسبی کارگران است    درصد کارگران70 درصد يا 60ماينده بيش از ن

. ھميشه در بين افراد مخالفتھايی ھست  چون. حاN ممکن است تعدادی ھم ما را قبول نداشته باشند . خوشحال ھستيم 

در اين مسائل منافعی دارند يا اينکه  " ھستند که واقعابعضی ھا.  ھزار کارگريم 4 – 5  ببينيد ما اNن! طبيعيه 

حاN ھرکس به . با ما ھمراه باشند و يا در کنار ما باشند " مستقيما "نمی توانند مثD. مشکDت خاص خودشان را دارند 

يست صحبت سر خودستايی نيست و از خود تعريف کردن ن اين را به يقين ميگم که.   خودش را دارديک نوعی مشکل

شخصی نداريم که بگيم به خاطر منافع شخصی که داريم ، در اين راستا حرکت  چون ما تو اين مسئله ھيچگونه سود

   .صحبتھا را بگويد  دليلش ھم بسيار واضحه البته گفتن اين صحبتھا جدا Nزم نيست ولی خوب انسان بايد .می کنيم 

از نوع   بارھا تحقير شديم البته تحقير- بارھا به اطDعات رفتيم- م بازداشت شدي-زندانی شديم - ما مثD دادگاھی شديم

داريم زندگی می کنيم و يا جامعه  حکومتيش نه تحقير از نوع سيستم کارگريش يا وضعيت کارگری که خودمان در اون

  . ای که در اون زندگی می کنيم

شاھد ھستيد ،  من بر اساس مدارکی که  .نيشکر ھفت تپه است  چون حق و حقوق قانونی کارگران شرکت حال  با اين

از ما حمايت کردند و ما را به عنوان   کارگران. دارم صحبت می کنم   امضاھايی که گرفتيم از کارگرھا طبق اينھا



. ارندخودشان را د اکثريت کارگرھا حاN اون تعداد اقليت رو من ميگم مشکDت خاص. خودشان قبول دارند  نماينده

  و  نماينده خودشان تا به اNن قبول دارند اون مسئله اش جداست من به اين دليل ميگم کارگرھا مارو به عنوان

رسمی کارگران و به عنوان کارگر نيشکر ھفت تپه ، به عنوان يک فعال کارگری در  اميدوارم به عنوان نماينده واقعا

دوستانی که اسامی آنان   رفته کارگران را در کوتاه مدت به ھمراهاھدف کارگری موفق باشيم و حقوق از دست راستای

   .را ذکر کردم و با پشتوانه کارگری ، باز پس بگيريم 

بود به ھر حال ھر حرکت  ما خيلی مشخص و جالب  نجاتی چيزی که برای  آقای- خيلی ممنون :سھرابیبھزاد 

مطرح  ارد و طبيعتا بايد در سطح جنبش اين نوع مسائلتجربه و يک نوع پختگی با خودش ھمراه د  نوع کارگری يک

کنند از اين تجارب حتما  تشکلھای خودشان را ايجاد  کارگری خواستند ، در ديگر مراکز  شود که اگر کارگرانی

  .استفاده کنند 

می دونند که  اينه  دوستانی که در خوزستان زندگی کردند، من جالب بود به ھر حال حتی در ميان  برای چيزی که

 نفر يا 4000  اين که شما  .عجيب و غريبی داره که برای ھر کسی قابل تحمل نيست  ھوای خوزستان گرمای  واقعا

ميده و   و نه کسی اين اجازه رو  نه محل و ساختمانی اينجا داريد   نفر کارگر را در يک جايی جمع کنيد و5000

در اين رابطه جمع کردن   پذير نيست ن در يک جائی براتون امکانبدآب و ھوا جمع شد  حتی گفتم با توجه به شرايط

از   چون شما می خواھيد نماينده ھای واقعی  شماره کارت و اثر انگشت از کار گران برای ما جالب بود ، امضاء با

  .زديد ممنون خواھم شددر اين رابطه توضيح دھيد طرف خود کارگرھا تعيين بشوند به اين روش دست

رو جمع  گفتيم که ما با اين که اين ھمه مشکDت داشتيم ھم از نظر مکانی که کارگران.   توضيح دادم   :اتیعلی نج

اعتراضات کارگری ما بود  بکنيم و ھم از نظر آب و ھوايی ما طی اين مدت يک سالی که بين اين اعتصابات و

تجربيات آنھا  ھای کارگران را می ديديم و ازرفتاری برخورد  ارتباطاتی که با کارگران داشتيم از نظر اخDقی و

و   تجربياتمان را از دوستان کارگرمان کسب کرديم  ما-استفاده می کرديم در راستای تحقق يافتن اھداف کارگری ما

 واقعا اگر در بين فعالين کارگری يا اتحاديه کارگری يا اصD کD در بين سطح کلی نتيجه رسيديم که  امروز به اين

 به نظر من - می رسد  اھدافی که واقعا انسانی ست  ری صداقت باشد به نظر من انسان به راحتی می تواند به آنکارگ

کارگری خودشان و در رابطه با انتقال  در راستای اھداف  کارگری نيشکر ھفت تپه صداقتی که کارگران و فعالين

  ما بسيار گرانبھاست و  و امروز تجربه ای شده که واقعانتيجه رسيديم  صحبتھايی که با دوستان داشتند بود که به اين

راضی نيستيم که به ما ً  من جدا  .کارگری و اتحاديه کارگری  فعالين  دوستان الگويی شديم برای بقيهامروز به قول 

نی ولی کارگری شريف و زحمتکش که ھيچ زما ما يک کارگر ھستيم  .کوچکتر از آن ھستيم  بگن الگو چون ما خيلی

تنبيه شده و به اقسام سرکوب شده ،  .   خم نکرده ھيچ عنوان سرش را در مقابل استبداد و استثمار و استعمار به

در  ما به اين نتيجه رسيديم که. ضايع شده ولی ھيچ زمانی از حق خودش کوتاه نيامده است  مختلف حق و حقوقش

  .ش برسد  به حق خودمقابل ظلم و ستم بايد کارگر مبارزه بکند و

 َواقعا اين بحث ھايی که شما اشاره کرديد خودستايی نبود که به ھر حال ھر کسی که -خيلی ممنون :سھرابیبھزاد 

ديده و تأثير گذاری  مسائل کارگری را تعقيب می کند بخصوص حرکتھای اخير نيشکر ھفت تپه عملکرد اين حرکت را

يکسال و اندی که شما اين تDشھای شبانه  ھفت تپه در اينحرکتی که شما به عنوان بخشی از خود کارگر نيشکر 

ھمون به اصطDح آگاھی و   به ھمون صداقت و َطبيعتا اين برمی گردد روزی را انجام داديد قابل ستايش است و

َمبارزات خودشون حتما بوجود خواھند آورد و تا حد  ھمون نياز طبقاتی خود کارگران که اينچنين فعاليتی رو از دل

و اون چيزی که شما به درستی اشاره کرديد يک فعال کارگری . تپه بوجود آورده  زيادی در بين کارگران نيشکر ھفت



ميگيره ما خوشبختانه در جنبش کارگری کمتر شاھد بوديم که  پيشروی کارگری صداقت و متانتش را از طبقه اش  يک

من جمله شما دوستان که با اون صداقت   . خيانت کنند که بخواھند به طبقه خودشان فعالين کارگری آدمھايی باشن

منجمله آقای محمود صالحی با اون وضعيت جسمانی خودش در اون شرايط  - خودتون دارين کار ھا رو انجام ميدين

در  من يه سئوال ديگر. بود از مطالبات و حقوق کارگران به عنوان يک کارگر دفاع کرده است  سختی که در زندان

. ھم شاھدش بوديم وجود دارد طه خدمتتون دارم که اون پيوندی که شما عنوان کرديد با خود کارگرھا که مااين راب

فعالين کارگری که دراين راستا که خودتان داريد حرکتھای  حال رابطه بين نماينده ھای کارگری و يا اون قسمت از

تون يعنی نماينده ھا با ھمديگر چطوريه و چطوری می کنيد چگونه است ؟ ارتباط خود نيشکر ھفت تپه رو سازماندھی

اگه مشکلی ھست  ھماھنگ می شديد و اين ھماھنگی از نظر خودتون تا به امروز راضی کننده بوده است ؟ يا با ھم

  ؟چطوری ميشه اين مشکل را رفع و رجوع کرد

ط با ھمين تشکل سنديکای مان و فعاليتی با ھم در ارتبا ما خوشبختانه اNن با اينکه مدت زيادی نيست که   :علی نجاتی

داريم بين دوستان و فعالين کارگری در يک چھار چوب داريم کار می کنيم ولی  که در راستای مسائل کارگری

ارتباطاتمان خيلی  ارتباطمان بسيار خوبه با اين که از نظر موقعيتی مشکDت خاص خودمان را داريم ولی خوشبختانه

داريم انجام ميديم و در راستای اھدافمان داريم کار  که گفتم چون که ما اعتماد داريم به کاری کهخوبه و دليلش ھمينه 

ارتباط داشته باشيم و تشکل ما تشکل بسيار مستحکمی ھست با  انجام ميديم اين باعث شده ما بيشتر با ھم  خطيری

اين  د که ما اين را داريم ولی خوشبختانه بهکوتاھی ھست که حدود يک سال شايد ھم کمتر باش اينکه مدت زمان بسيار

قابل تقديره از اين نظر که خيلی صحبتھا بين ما در رابطه با مسائل   نتيجه رسيديم که ارتباط ما ر بسيار منسجم و

رابطه با  امنيتی و ھم مشکDت خاص خودمان در  اما ھمانطور که گفتم، از نظر مشکDت  .بدل ميشود کاری رد و

ارتباطاتمان خوب و ر اضی کننده  وصی که داريم ولی با اين حال که اين ھمه مشکDت داريم ، خوشبختانهزندگی خص

   .است 

توجه به سياست گزاری حکومت در ايران ھمانطور که اطDع داری يک سری از   با- خيلی ممنون: سھرابیبھزاد 

به  واحدھا را  ه که تعديل نيرو کند و يا اينتوليدی منجمله خود نيشکر ھفت تپه به اون سمت و سو مير واحدھای

در اين رابطه بپرسم و تقاضای شما از ديگر  می خواھم نظر شما و کارگران نيشکر ھفت تپه را  .تعطيلی بکشانند 

شکلھای مختلفی اين کارخانه ھا به تعطيلی کشونده بشه چيه ؟ در اين  واحدھايی که مثل شما ھستند و می خواھند به

  ؟ َاز ديگر واحدھای کارگری و مشخصا از کليه کارگرھای ايران داری ه تقاضايیرابطه چ

يه برنامه بسيار مشخص و تعيين شده از  اين تعديل نيرو  صحبتھای قبليمون گفتيم ، ھمانطور که ما تو :علی نجاتی

 شکر که کسانی ھستند که نيشکر ھفت تپه مربوط می شود به مافيای واضحه که اين مشکل  برای ما بسيار  .قبل است 

کار نيشکر ھفت تپه امروز به صورتی دربياد که   که مسئله دارن و اين مافيای شکر باعث شده در دولت دست در اين

 شرکت جانبی يعنی طراحی اميرکبير 70 ھزار تن شکر توليد ميکرد و 100 يک شرکتی که تا چند سال اخير بيش از

پيش گرفته در  امروز متاسفانه با سياستھای غلطی که دولت در  يشکر ھفت تپه بود،از ن  بودجه راه اندازی آنھا  که

نيشکر ھفت تپه امروز می تونم به جرات بگويم که بصورت يک شرکت   رابطه با صادرات و واردات شکر،

نياز به  هو اNن طوری ھست که بخاطر وضعيت مالی که دارد، نيروھا را تعديل می کند با اين ک ورشکسته درآمده

 ماه حقوق کارگرانش را 5به يه شرکت ورشکسته ای تبديل شده که به صورتی که  اNن نيشکر ھفت تپه  .نيرو دارد 

نيشکر : را دارم   دوستان در قسمتھای مختلف نيشکر اين پيام اما به عنوان يک کارگر برای ساير.   نکرده پرداخت

طرحھای جانبی در آبادان و خرمشھر ، اينھا خواه ناخواه  کبير و يا ھمونکارون و يا نيشکر ميان آب و يا نيشکر امير



مواجه می شوند من به عنوان يک   اين مشکDت و معضDت که نيشکر ھفت تپه دارد، در مدت زمان بسيار کوتاھی با

عا دارم که به ھر َملی و کD کارگرانی که در سطح ايران ھستند استد کارگر استدعا دارم از کارگران نيشکر در سطح

ھست ، ما رو   تيرماه  ھمينطور که تا امروز نھم–حمايتھای خودشان را از کارگران نيشکر ھفت تپه  طريق ممکن

 َخودشون قرار دادند و جدا ما رو شرمنده کردند دوستان و فعالين کارگری ، اتحاديه خيلی مورد لطف و محبت

شرکت واحد يا کيان تاير، يا  شرکتھايی مثل  ذشته از شرکتھای نيشکر،گ سنديکاھا و شرکتھای مختلف حاN  کارگری ،

ھمينطور که تا اNن از . اسامی آنھا را اNن نمی توانم بگويم  َشرکتھايی که اNن حقيقتا حضور ذھن ندارم شرمنده ام که

 ھفت تپه ادامه ارگران نيشکراميدوارم که از حمايتھای خودشان در رابطه با مسائل کلی کارگران از ک ما حمايت کردند

اين نتيجه برسيم کارگر يک اتحاديه کارگری مستقل داشته باشه و بتونه که حرف خودش  به اميد روزی که بهبدھند  

َچون اNن اقتصاد دنيا به دست کارگر ميچرخه طبيعتا اقتصاد مملکت ما که جدا. بزند  را از طرف مسئولين ھيچ  َ

ای شديم و کارگران به روزی درآمدند اNن بيکار  چ بھايی به اون نمی دن اقتصاد وابستهارزشی به اون نمی دن و ھي

که اتحاد کارگرھا ھر روز از روز ديگری مستحکم تر باشد و در راستای   اميدوارم- شدند و شرکتھا ورشکسته شدن

  .  اميدوارم-مان برسيماستوار و مقاوم و منسجم حرکت کنيم تا به خواستھای قانونی خود اھدافمان بتوانيم

اعتراضات کارگری بخاطر مسائل رفاھی و  اولين  نجاتی ھمانطور که اطDع داری  آقای-خيلی ممنون :سھرابیبھزاد 

 ماه حقوق 5کارگرَ  مخصوصا اگر  .امنيت شغليه که اين حرکتھا در مراکز کارگری انجام ميگيرد   اقتصادی و

 و از من اين چند روزی که خدمت شما بودم.   داره رمی که در ايران وجودخودش را نگيره اون ھم با توجه به تو

نان قرضی رو .   )ديگه به عنوان شنيده نيست يه چيز واقعی و عينيه( شنيدم  نيشکر ھفت تپه چيزھايی کهکارگران  

يد يه چيز بی ارزشی از ميره سر کوچه نانی که شا که امروزه کارگر اينقدر توانايی مالی ندارد که  ما ھيچ جا نديدم

 ماه ديگر 5که شايد   تا به اين اميد رو تو دفتر نا نوائی بنويسه و نون قرضی بگيره،  نظر ريالی باشد بايد اسمش

ھفت تپه واسه  ديگری ھم شنيدم که کارگرھای نيشکر  چيزھایمن .   را گرفت بتواند مبلغش را پرداخت کند حقوقش

َواقعا واسه   عادی منظورم اين زندگی فDکت زده و معمولی که-   بتونند ادامه دھنداين که زندگی عادی خودشون رو

 اگر -َآيا اين اصD صحت داره و يا من فقط اينھا رو شنيدام که وسايل خانه را بفروشند  مجبورند  - ما تعريف کردند 

  .چيزھايی رو اشاره کنی خيلی ممنون ميشم  ھست به عنوان نمونه يه

َيادآوری کرديد در رابطه با اين مسئله صحبت بکنيم که واقعا يه  من تشکر می کنم از شما که.  بله ،  بله :  نجاتی علی

ما کارگران البته نه فقط کارگران نيشکر   .شده که مسئله اساسی کارگران نيشکر ھفت تپه است  مسئله اساسی امروز

می که حاکم بر جامعه است که به عينه ھمه مردم عادی دارن با اين وضع تور َھفت تپه کD کارگران ايران زمانی که

  من  .چيز طبيعيه  متأسفانه مسئولين حکومتی نمی بينند دليلش ھم بسيار واضح است که نمی بينند اين يه می بينند ولی

اون آقايی   .عيه امر بسيار طبي  اين يه  "خبر داره نه سير از گرسنه  نه سوار از پياده" يه مثال خودمونی بگم ميگه 

داره چپاول ميکنه و بھترين زندگی را اداره ميکنه  سرمايه ملی را  نمی دانم پول گاز،  پول نفت،  که نشسته رو گنج ،

خيلی طبيعيه بنده به عنوان يک کارگر ھيچ زمانی انتظار ندارم اون آقايی که  خوب به ھيچ عنوان اون مشکل نداره

کارگر به اين  ی ميکنه و يا در اروپا داره عياشی خودش را ميکنه من به عنوان يکدبی داره خانه ساز بچه اش در

َاصN Dزم نيست که   .طبيعی و مشخصه  نتيجه رسيدم که ھيچ زمانی اون آقا درد منو نمی فھمه اين يک امر بسيار

ص ولی برای اينکه مسئولين نيست به اين دليل که يه چيز مشخ باز ميگم Nزم  اينو بگه ولی گفتنش Nزمه ، انسان

َاين را بايد بگم که واقعا اگر مسئولی درد جامعه اش را ، درد  می فھميدند تا اNن اقدامی ميکردند نمی فھمند  َواقعا اگر

مان که  مشخصه می آيد با مردمش ھم درد می شود ما متأسفانه واقعيتھای تلخی داريم تو جامعه مردمش را بفھمد خوب

. مستضعف  در شعار مسئولين با مردم ھستند با طبقه ضعيف و  .ايد باعث مشکل شود ولی گفتنش Nزمه َگفتنش جدا ش



َ اصD ھم صحبت  و ھمدم بشه با اون َاصD ما ھيچ زمانی نديديم که مسئولی در کنار يک مستضعفی بنشيند و يا

َچون اصD فاصله طبقاتی طوريه که خود به خود از مردم جدا ميمستضعف  سرمايه دار و يا مسئولی که داره   .شه َ

نظر اقتصادی  َمردم مستضعف و يا مردمی که واقعا چپاول شدند از ھمه طريق ھم از نظر فرھنگی ھم از اموال ھمين

صحبتھايی ھست که . مردم را به فDکت نشاندند َ کاری کردند به مردم که جدا- َ کD از نظر اخDقی-و ھم از نظر مالی

َچون جدا شرم می کنم اين صحبتھا را می گويم در سطح مملکت ما چه فاجعه   Nزم نمی بينم اونھا را بگمَمن حقيقتا

   .اتفاق ميافته  َبدبختيھايی ھست چون مردم کامD آشنايی دارند با اين مسائل که تو جامعه ما داره ھايی ھست چه

 ت کارگر نيشکر ھفت تپه مثل بقيه کارگران ديگر مملکتَطبيعتا از اين مسئله مستثنی نيس کارگر نيشکر ھفت تپه خوب

 ھفت تپه ھم اNن درد ھمون کارگر نيشکر.  ماه حقوق نگرفته اند24 ماه حتی 12 ماه 10 ماه 6 ماه 4 ماه 3مان که 

ين ، در راستای تأم  مملکتی َکارگری که دستمزدھاش را دريافت ميکرد به علت جدا ناNيق بودن مسئولين.  رو داره 

اين مشکDت  َمردم واقعا نمی توانند چون کار آنھا نيست و در راستای اھداف آنھا بطور کلی نيست که مسائل اقتصادی

مواجه شدند اون زمانی که مرتب حقوق  کارگران نيشکر ھفت تپه ھم با اين مشکل اNن. اقتصادی مردم را رفع بکنند

Nکارگری که چھار ماه حقوق نگرفته خوب طبيعی بايد فرش خودش  نَمی گرفتند به علت تورم واقعا مشکل داشتند ا

شايد بعضی به عنوان داستان اينو تلقی بکنند   .اين داستان نيست  .  من اينو که دارم ميگم اينو عينی ديدم. بفروشد   را

َا محروم کارگری مردمی ما و بخصوص جامعه و طبقه واقع  َجدا اين حقيقت تلخيه که امروز بر جامعه ملی ما، ولی

نمی دانم طبقه ضعيف     حقيقت تلخيه که من متأسفانه برای مسئولينی که دم از مستضعف و ما امروز حاکم شده و يه

صحبتھام  دارند گول می زنند نه اينکه مردم را دارند گول می زنند اين رو من دارم ميگم اين می زنند و خودشان را

من از اين نظر دارم ميگم که کارگران نيشکر ھفت تپه چون يک . بشه    بخواد،رو انتقال بدين حاN ھر چی ھم که

ھفت تپه يعنی  ھست که خودم تو اون دارم زندگی ميکنم و خودم دارم می بينم وقتی می گم کارگران نيشکر مسئله ای

 ھميشه پلهستثمار بوده،   تحت ظلم و ستم و اَکارگر در سطح جھانی دارم ميگم چون واقعا کارگر بوده تا بوده ھميشه

ھميشه يک سکوی پرتابی بوده   برای گردن کش ھا،  ای بوده برای ديگران برای سرمايه داری برای گردن کلفت ھا،

در سطح بين   .ھميشه کارگر مورد ظلم و ستم قرار گرفته . در کل حاN نمی خواھم بيشترش کنم برای استثمار کردن

Nَوضعيت اقتصادی که بسيار واقعا . حال حاضر با اين وضعيتی که پيش اومده ن درالمللی بخصوص کارگر ايران ا

َباريه و جدا کارگر ميگم واقعا وسايل زندگيش را داره می فروشه و خيلی چيزھای ديگر وضعيت فDکت َکه جدا جای  َ

   .به اين نتيجه برسه  ارگراناميدوارم ک.  گفتن اينھا نيست من خجالت می کشم به عنوان يک کارگر اين حرفھا را بزنم

ما زمانی می "    جز ناخن انگشت منکسی نخارد پشت من ،" جنبش ھای کارگری به اين نتيجه برسند که  اتحاديه

حق   توانيم بگيم آقا من کارگرم حق زندگی کردن دارم حق رفاه اجتماعی دارم، توانيم به استقDل برسيم زمانی می

را از اين   روزی بچه ام  يک را بگيرم و به عنوان تفريح دست بچه ام  ال حداقل يه دفعهدارم آقا در ماه و يا در س

حداقل به عنوان يک تنوعی   .َسطح مثD بين المللی ببرم به اروپا يا جای ديگر شھر به اون شھر ببرم نمی خواھم در

نتيجه برسيم به اون Nاقل به اون .  ند  از ما بدتر تحت ظلم قرار گرفتَبه عنوان يک روحيه دادن به بچه که واقعا

طرف کارگران تمام جنبش ھای کارگری در  من از. َاھدافی که واقعا حق قانونی و حداقل حقوق يک کارگر ھست 

از يه جايی شروع بشود اون جا   با ھم متحد شويم چون بايد حرکت ،  سطح ايران ميگم چون ما بايستی کارگران ايران

Nھر جای ايران که باشد ھيچ   شيراز يا  رشت ،  تھران  ،  سنندج ،  ھفت تپه باشد يا کرمانشاه ، ھم ايران است حا

 از يه  .نداره کارگر بايد با ھم متحد باشد  مرکز و اينور اونور. غرب   شرق يا  جنوب ،  فرقی نمی کند از شمال ،

شدم خوبه به يه نتيجه خوب و  و با دوستان ھم کDمجايی شروع کند و آن چيزی که تا اNن من ديدم و ارتباط داشتم 

اتحاديه کامل و مستقلی  ميرسيم و در آينده دور در سطح کDن  نزديک ايده آلی در آينده منظورم يعنی در آينده بسيار

  .من تشکر ميکنم از شما    .بايد کارگر از خودش داشته باشد 



َگی انسانھا بخصوص طبقه کارگر و کسانی که واقعا روزانه دارند متأسفانه وضعيت زند -خيلی ممنون :سھرابیبھزاد 

که بازگو کردن اين  می کنه اونقدر اسفناکه که متأسفانه نجاتی ھم نتونست اينو توضيح بده چون احساس ميکنه کار

حقارت ما   اينفقط من اينو می خوام توضيح بدم که .  مسئله دوباره آدمو وادار ميکنه که به يه حالت تحقير شده برسد

بشريت رو به حالتی می کشند که حتی  نيست اين حقارت برمی گرده به کسانی که ما رو استثمار می کنند و جامعه

َواقعا کار به جايی رسيده که کارگر نه تنھا .آن قرار گرفتيم باشيم  َنتونيم بازگو کننده وضعيت کامD اسفناکی که در

کنيد در سطح وسيع جامعه و طبق آمار ھای رسمی  درايران واگرشما نگاهن   تپه در کل کارگراکارگر نيشکر ھفت

خجالت بکشند   کسای ديگری  َواقعا بايد.   کنندمردم ايران دارن با فقر دست و پنجه نرم می % 85  خود دولت ايران

  و گرمادر امان ز سرماپتويی که روی سرش ميکشه تا ا  .که چرا کارگر امروز بايد بره قالی و لباس خودشو بفروشه 

  برقی خريده که تو خونه از اون  سال يه جارو12وبا 10کارگری که بعد ار .  باشه امروز ناچاره َ اونو بفروشه 

برقی شو می   جارو ماه حقوقش را نگرفته ميره تو بازار و 4 ماه 5  کارگر نيشکر ھفت تپه چونبله  !  استفاده کنه 

به . بدست مياره زندگی خودش رو تأمين کنه  با اين مقدار پول که از فروش اين جارو برقیفروشه به اين نيت که بتونه

برميگرده به سيستم سرمايه داری که اميدوارم که . سرمايه است نظر من اين خجالت و تحقير مربوط به صاحبان

با  َبيعتا با اتحاد با تشکل وغير از طبقه کارگر کسی نمی تواند درد مردم مارو بفھمه و ط ھمونطور که خودت گفتی

در راستای   ايجاد کنيم تا  بتونيم يه تشکل مناسب که خود ما کارگران اينو کارگران توی ايران  ھماھنگی سراسری

استثمار و فقر با نيروی  خواستھای طبقاتی خودمان قدم برداريم و شاھد اين باشيم که با ھمت خود طبقه کارگر به تحقق

من سئوال خاصی ندارم و تشکر   .من خيلی شما رو خسته کردم چون ھوا ھم خيلی گرمه  .مه دھيم خود کارگران خات

 اين مصاحبه شرکت کردی و من خواستار اين ھستم که کارگران نيشکر ھفت تپه که شما به می کنم ازتون که در

چه بيشتر اين سعی بشه که بين  که ھرَعنوان يکی از نمايندگان اين تشکل ھستيد و واقعا شايسته اين نمايندگی ھستيد 

بيشتری ايجاد بشه که بتونيم بيشتر با ھمديگر در ارتباط باشيم  کليه تشکل ھای کارگری يا فعالين کارگری يه ھماھنگی

 سرآغاز يک حرکت خيلی وسيع تو ايران در راستای منافع کارگری و مطالبات کارگری و و اين ارتباط می تونه

استفاده کنيم و اين تبادل نظر و  نيم با ھمديگر تبادل نظر کنيم ، نخواھيم توانست از تجارب ھمديگهَطبيعتا تا ما نتو

 من اميدوارم که در کارتون که تا - قوتھای مارو بيشتر کنه تجارب می تونه ضعفھای مارو خيلی کمرنگ بکنه و نقطه

نيازمند حضور شايسته شما دوستان ھست که تا َ باشی و جنبش کارگری طبيعتا موفق تر  به امروز موفق بودی باز ھم

منافع خود کارگران نيشکر ھفت تپه که اين منافع برميگرده به منافع کلی  به امروز کارھای شايسته ای را در راستای

اين اجازه رو  ايران که انجام دادی ھمينطور به اصطDح پيگيرانه ادامه بدی و من خيلی خوشحال شدم که طبقه کارگر

  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای" جنبش کارگری که نشريه  از طرف نشريه   من دادی کهبه

تا ديداری  بفرمائيد اگر نه -  موندهاگه در پايان بحث ھاتون بحث خاصی .   است با شما مصاحبه ای داشته باشم" کارگری

  .بعد از خد مت شما مرخص خواھم شد

شما دوست عزيز کارگر و ھم سطح ، بسيار تشکر می کنم و  َرم من جدا به عنوان يک کارگر ازبحث خاصی ندا  :نجاتی علی

صالحی است که توانست بيش از يک سال در زندان باشد با اين که  شايسته محمود. شايسته قرار دادی ، شرمنده ام   اينکه من را

آقای صالحی با اين که پشت ميله ھای زندان بود بسيار . داز نظر جسمی بارھا اعتصاب غذا کر داشت  مشکDت بسيار فراوانی

عنوان يک  از خودش به مردم و طبقه کارگرداد شايسته افرادی مثل محمود صالحی ھستند و بنده به پيام ھای ارزنده و قابل تقديری

ری و به قول خودمان در يک جامعه کارگ کارگر به عنوان يک زحمتکش به عنوان يک کسی که واقعا حق و حقوقش ضايع شده

از تمام اتحاديه ھا وجنبش ھا از ھمين   نشده افتخار ميکنم که به عنوان يک کارگر استثمار شده ولی تحقير نشده ھيچ زمانی تحقير

      .می نمايم   جنبش کارگری تشکر و قدردانی  نشريه

 


