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هکارگری هدف به کارگران طرح نيشکر هفت تپ پيام تبريک گروه  

 
ف هدیگروه کارگر                                                    شنبه  ١٣٨٧آبان چهارم     

 
 

  دوستان و رفقا و همرزمان مبارز

   شمادرود بر پايداری

سرمايه داران  .هستيد شما کارگران طرح نيشکر هفت تپه درگير مبارزه برای بقاء خود و خانواده تانمدت هاست که 

بهره  شمانسبت به شرايط زندگی و کارتان ازخاطری   بدون هيچ دغدغه ی  زورگو و منفعت طلب دولتی و خصوصی

ر بمباران ها بدترين شرايط جنگی، و در زيدر  .شما بر اندوخته های خود افزودندکرده اند و با استثمار نيروی کارکشی 

سپس  . نمودندرا فقير ترشما اضطراری جنگی، خود را ثروتمند وبه بهانه ی شرايطوکشيدند شما کارها ازموشک بارانو

رگهای شما و فرزندانتان مقابل، برای مکيدن خون ازکردند، اما در و تحمل گدايیشما صبر توسعه اقتصادی ازۀبه بهان

 خود گذشتگی شما تحمل و از هم ازتغيير، بازشکل اصالح طلب ظاهر گشته و با اميد به در  . ندادندلحظه ای را از دست

 بعد نيز با ۀدوردر .نان و آبی رسيدند   زنی با اقتدارگرايان به کوچکترين منافع شان نگذشته و با چانهطلبيدند، اما خود از

    .دهانتان باقی گذاردندربطعم تلخ کامی را ربودند و خانه هايتاناما، شيرينی را ازجلو آمده، "هاسفره پول نفت بر  "ۀوعد

می دادند،  خود را مخالف نظام سرمايه داری و مدافع عدالت اجتماعی نشان" مرگ بر آمريکا"شعارهای  حاليکه بادر

نظام جهانی شان مو مو به در   ادغام را درتاختند و اوامر سردمداران سرمايه داری" کاخ سفيد"نعل به سمت بارگاه چهار

شما   ،"قرادادهای موقت و سفيد امضا"و   "خصوصی سازی"زير لوایهمکاری با يکديگرهمگامی و درو .اجرا گذاشتند

گمرکی و واردات   کردن مرزهایبا بازمزايای به حق مان محروم نمودند و حقوق ۀکليهم طبقه ای هايمان را ازو ديگر

ليون ها کارگر را بيکار و خانواده هايمان را گرسنگی و مي بی رويه کاالهای خارجی، توليد داخلی را قلع و قمع کرده،

صور، جيب هايشان ت  ُپر کردن انبارهايشان از کاال، و احتکار آنها، با تعيين قيمت های فوق فقر رها کردند و همزمان با

 ای جز مبارزه و هنگاميکه کارد به استخوان رسيد و ما برای بقاء خود چاره و .از پول خون ما کردندرا بازهم ُپر تر

امنيتی و اطالعاتی و زندان و شالق شان را  نيروهای  هيچ اقدامی خودداری نکرده ونيافتيم، برای سرکوب مان از اتحاد

  .کردند تا ما را وادار به تمکين به اراده های شيطانی خود کنند بی رحمانه به سمت ما برگردانده و تالش

 همکاری رد با ايشاننيزاربابان دالر سرکردگی هسرمايه داری جهانی ب .اين اقدامات تنها نيستندديگر، ايشان درطرف از

عدالت و حقوق بشر را می دمند، اما، به تنها  در طول اين سال ها در بوق های تبليغاتی خود، آزادی و   .تنگاتنگ اند

 در تلويزيون و راديوهايشان به ايشان  .ستشرکت های سرمايه داری جهانی ا چيزی که می انديشند منافع بانک ها و

و مردم خاورميانه و ديگر  کارگران دشنام می دهند و تهديدشان می کنند، و در همان حال نيز برای استثمار هرچه بيشتر

حکومت جمهوری اسالمی را دشمن خطرناک خود معرفی کرده، اما بمب    .نقاط جهان در حال مذاکره و همکاری اند

سرکردگِی امپراتوری دالر آمريکايی  مگر سرمايه داری جهانی به  .مردم عراق و افغانستان می ريزندسربرهايشان را 
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بغير از آنست که توليدات کشاورزی و صنعتی ما را از بين    است؟چه منافعی دارد که همين حکومت برايش مهيا نکرده

آنست که نقل و انتقال  صنعتی ايشان گشوده است؟ بغير ازدر بازار های ما را به روی مواد غذايی و محصوالت  برده و

سريع تر به ايشان ... و سوِد احتکار شکر و پارچه و  ارز را آسان کرده تا بتواند سهم شرکای خود را از منابع طبيعی

نيروی کار   ازآنست حقوق ما را آن چنان پايين نگاه داشته که کليه ی سرمايه داران جهانی بتوانند به غير از   برساند؟

بغير از    .خود، امکاناتش را در اختيار ايشان قرار داده است و سرمايه ی جهانی نيز به نوبه  ارزان مان استفاده برند؟

دالر های خود از  دم فشار گرسنگی ما را در اقدامات مان جدی تر و مصمم تر و متحد می سازد، با تزريق آنست که هر

بغير از آنست که به بهانه رساندن صدای    کاهند؟ن، از حدت و شدت مبارزات مان میطريق عوامل پيدا و پنهان شا

 طريق همين عوامل، شناسايی مان کرده و به دستگاه های اطالعاتی و حکومتی معرفی مان می مان به جهانيان، از

ی را به عنوان قهرمانان ما فرانسه، کسان به غير از آن است که از طريق صدای آمريکا و بی بی سی و آلمان و  کنند؟

گسترده تر، بازار آزاد و " جهانی سازی"بيشتر، " خصوصی سازی" معرفی می کنند که مجيز گوی خودشان و مبلغين

يکديگرند، ديگر  "دشمن"اگر ايشان   حتا کارگران خودشان را نيز به خاک سياه نشانده است؟ تجارت آزادی هستند که

        !رنددان" دوست"نيازی به 

  رفقا و همرزمان مبارز

  !کارگران اين سرزمين دميديدديگر و دل مااميد برنور سازماندهی خود با اتحاد و است که  شرايط تاريکی چنيندر شما

   . شدمتشکل و توان متحدميچنين شرايط خفقان آوری نيزکه حتی درجهان نشان داديد  کارگران ايران وديگر و به ما شما

درازمدت تواند درنيرويی نمي قدرت اتحاد کارگران هيچ مقابل خود ثابت کرديد که درۀپيگيرانت و مبارزه شما با مقاوم

جهان تبريک کارگران ايران و ديگر و بلکه به خود نه تنها به شما، است که ماهمين خاطر به .ايستادگی نمايد

سازمان يافتگی کارگران در  تانه در ماه های اخير، شاهد اتحاد وخوشبخ  .در اين مبارزه تنها نيستيد بدانيد که  .گوييممي

در چندين واحد توليدی و محالت فقير نشين کشورمان مبارزه و اتحاد  همچنين روزی نيست که  .کردستان نيز بوده ايم

کل خود قرار مبارزه پيگير و متش تمامی کارگران ايران بايد شما را الگوی استقامت، مقاومت و  .نکنيم را تجربه

ديگر کارگران مبارز داريم، چه نيازی به قهرمانان پوشالی و رسانه ای  هنگاميکه ما الگوهايی چون شما و  .دهند

رها نکرده و به سرمايه دارانی که  ايشان اگر قهرمان بودند، ما و ميدان مبارزه را برای زندگی راحت تر و بهتر  است؟

ما و شما در اين ميدان فهميده ايم که نه کارفرما و    !نمی شدند انند، پناهندهباعث فقر و فالکت ديگر کارگران جه

توانند و نمی خواهند  شان، نمی" کارگری"سرمايه داران و نه سرمايه داران جهانی و سازمان های باصطالح  حکومت

گی کارگران ايران در تشکالت ستون اتکاء ما به اتحاد و سازمان يافت تنها  .شرايط کار و زندگی مان را بهبود بخشند

کارخانه چينی "   بلکه بايد چون کارگران مبارز  .نبايد به باال چشم دوخته و حق مان را گدايی کنيم  . باشدمستقل خود می

دادن انسجام نظری و تشکيالتی  ما بايد با هدف قرار   .با اتحاد خود و اقدام مستقيم خود به کف آوريم حق مان را" اشکان

  رزمتان،درود بر                    .ويمش قدم به يکديگر نزديک قدم به

  !متحد شويد کارگران ايران

   هدفگروه کارگری

  ١٣٨٧ آبان ٣


