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ه تپ هفتشکري از کارگران مجمتع نتي حمانيدو گزارش از کمپ  

  
 ١٣٨٧ آبان هفتم  سه شنبه                                                                                                        رافي نتيآ
 
 

  "سخنگوی کمپين حمايتی از کارگران هفت تپه" آيت نيافر، 

 از کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری می باشد که قبل از ٧شماره " بولتن کارگری"اين گزارش مندرج در 

  .برگزاری انتخابات نمايندگان کارگران طرح نيشکر هفت تپه به نگارش در آمده است

  ضرورت و دستاوردهای کمپين حمايت از کارگران مجمتع نيشکر هفت تپه

  .مجتمع صنعتی نيشکر هفت تپه، واقع در شهر شوش، استان خوزستان بيش از يک سال است که دچار بحران شده است

ود نظام سرمايه داری ريشه دارد و از همه مهمتر دولت جمهوری اسالمی نيز نه تنها برنامه يی بحران اقتصادی در وج

تالش دولت در . برای برون رفت از بحران اقتصادی ندارد، بلکه ويژگی های سياسی نظام اين بحران را تشديد می کند

 ، عقب انداختن حقوقها. ان تحميل نمايدقبل به کارگران ايرروزشديدتر از روزکه عوارض بحران هراين جهت است 

، به ، گرانی رو به افزايش کاالهاباری ، بيکاری سازيهای دسته جمعی، بازخريدهای اجپايين نگه داشتن سطح دستمزدها

خالصه تمامی تالش دولت بر اين است تا ... ، فشار کار بر کارگران شاغل وعطيلی کشاندن کارخانه و کارگاههات

  .ان را بردوش طبقه کارگر گذارده و موجوديت نظام سرمايه داری را تداوم بخشدعوارض بحر

. کارگران هفت تپه اينک نمونه بارزی از صدها نمونه زندگی پرمشقتی است که امروزه برکارگران تحميل گشته است

شدند و اعتراضات خود  درگير اين بحران ٨٦به دنبال موارد ذکر شده فوق، کارگران نيشکر هفت تپه از مهرماه سال 

  . دور جديد مبارزاتشان آغاز شد٨٧ ارديبهشت ١٦را از درون محل کارشان به بيرون در سطح شهر شوش کشاندند و 

درگيری ميان کارگران و کارفرما از به تعويق انداختن حقوق کارگران آغاز شد و تعديل نيروی کار، عدم تمديد 

 از يک سال به چنده ماه و عدم پرداخت حقوق کارگران از جانب کارفرما ، قراردادهای موقت، کاهش زمان قراردادها

  .باالخره کارگران را واداشت تا برای دريافت حقوق معوقه خود دست به اعتراض بزنند

نقطه . اشکال مختلفی از بيان اعتراض کارگران بود... اعتصابهای متوالی ، بستن جاده و راه پيمايی در سطح شهر و

اعتراضات که به عنوان يک دستاورد محسوب می شود، آن بود که کارگران مطالبات خود را در تجمعاتی که اوج اين 

. در خيابان های شهر شوش با صدای بلند اعالم کردند و به نوعی مردم شهر را نيز در حرکت خود دخيل کردند

  :دند ، شاملمطالباتی که از جانب کارگران در سطح شهر خوانده شده و بارها تکرار کر

  پرداخت حقوق های معوقه -١

  ٨٧پرداخت عيدی و پاداش سال  -٢

   افزايش دستمزدها-٣

   اجرای طرح طبقه بندی مشاغل-٤
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   پرداخت حق اياب و ذهاب-۵

   رسمی شدند کارگران قراردادی-٦

   توقف بازخريدهای اجباری-٧

  )سنديکا( آزادی ايجاد تشکل -٨

  ...و

  .الم موجوديت هيئت مؤسس سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه بوددستاورد ديگر اين اعتراضات اع

به دنبال اعتراضات مکرر و پيگير مطالبات از سوی کارگران، سرکوب پليس آغاز شد و کار به آن جا رسيد که 

 کارگران را که با خانواده هايشان به راه پيمايی پرداخته بودند مورد ضرب و شتم و تعدادی از آنها را دستگير و

  .بازداشت کردند ، تعدادی نيز روانه بيمارستان شدند

دستاورد چشم گير اين اعتراضات ، اعالم حمايت و پشتيبانی تعداد کثيری از کارگران کارخانه ها و کارگاه های منطقه 

  .از اعتراضات و مطالبات کارگران هفت تپه بود و اين عمل نيز يک پيروزی ديگر برای جنبش کارگری ايران است

اعالم کمپين حمايت از کارگران هفت تپه به دنبال اوج گيری سرکوب پليس و عدم توجه دولت و کارفرما به مطالبات 

 يک فاجعه انسانی را در شهر شوش ٨٦ و ماه های آخر سال ٨٧نپرداختن حقوق های معوقه سال . کارگران انجام گرفت

 يک ميليارد و سيصد ، الی چهارصد ميليون تومان بالغ می حقوق معوقه کارگران هفت تپه نزديک بر. نشانه رفته بود

دولت و سازمان های مربوطه و کارفرمايان . عدم پرداخت آن به معنای فلج شدن زندگی در شهر شوش بود . شد 

کمترين توجهی به اين امر نشان ندادند ، بلکه پليس تا دندان مسلح ضد شورش را به سراغ مردم و کارگران اعتراضی 

يل داشتند که اين موقعيت ويژه، نياز به يک حمايت جدی کليه اقشار مردم و به ويژه طبقه کارگر ايران و جهان از گس

کمپين ابتدا . با توجه به اين موقعيت خاص بود که کميته پيگيری اعالم کمپين حمايتی کرد. کارگران هفت تپه را داشت

ار خود گذاشت و سپس روش های حمايتی را پيشنهاد داد و در مرحله تبليغات وسيع و گسترده رسانه ا ی را در دستور ک

سوم دست به اقدامات عملی زد که شامل جمع آوری کمک مالی و جلب حمايت فردی يا جمعی کارگران از طريق جمع 

  .آوری امضاء می شد

های کارگری ايران و جهان اعالم کمپين پس از چند روز به خبر اول سايت ها و خبرگزاری ها، سازمان ها و اتحاديه 

در همين راستا تجمع هايی در شهرهای مختلف از سوی . بدل شد و درخواست مصاحبه با مسوولين کمپين شدت گرفت

اولين پاسخ به اين کمپين حمايت خود کارگران هفت تپه توسط . سازمان ها و اتحاديه های کارگری به وقوع پيوست

و سپس کارگران ايران خودرو و ديگر کارگران و فعالين کارگری و تشکل های سنديکاری تازه تاسيس شده آنان بود 

گل گشتهايی به همين مناسبت ترتيب داده و در آن اقدام به جمع . موجود کارگری بود که عمًال به اين کمپين پيوستند 

ارگران هفت تپه بود  اطالعيه در دو شماره که گزارش کمپين و وضعيت ک٤٠٠٠هم چنين توزيع . آوری کمک مالی شد

ارسال نامه . جمع آوری کمک مالی توسط فعالين کارگری ، جانی دوباره به کمپين دميد. که در سطح تهران انجام شد

های سرگشاده از سوی اتحاديه ها و سازمان های کارگری به مقامات حکومت از جمله اقدام هايی بود که تحت تاثير 

مات ، کارفرمايان هفت تپه را واداشت تا حقوق يک ماه کارگران را بپردازند و از مجموع اين اقدا. کمپين انجام گرفت

وقتی اين فرصت تمام شد و کارفرما به قولش وفا نکرد ، مجددًا . آنها درخواست دو هفته مهلت و بازگشت به کار شد
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 در پی اين اعتراضات حقوق يک ماه .کارگران به خيابان ها بازگشتند و مقاومتر از قبل ، اعتراضات خود را ادامه دادند

  .ديگر را دريافت کرده و به کارشان بازگشتند

متاسفانه بعضی تشکل ها و فعالين کارگری که می توانستند بيشتر و فعالتر در اين کمپين شرکت کنند و با اين تالش خود 

  .نفعالنه برخورد کردندکارگران هفت تپه را به طور خاص و جنبش کارگری را به طور عام منتفع سازند ، م

  ...در هر صورت ما از تالش تمامی دوستانی که در هر جا توانستند ، در جهت کمپين گامی بردارند، سپاسگزاريم

البته ما از کارمان نتايج بيشتری انتظار داشتيم ، متاسفانه برآورده نشد اما در همين حد که ضرورت کمپين احساس شد و 

ی کارگران هفت تپه سودمند واقع شد و جنبش کارگری تجربه پيروزمندی را پشت سر اقداماتی انجام گرفت، برا

کمپين حمايت از کارگران نيشکر هفت تپه تا زمانی که اين کارگران به کليه مطالباتشان دست نيافته باشند، هم . گذاشت

  .چنان ادامه دارد و ما بر آن پافشاری می کنيم

  نيشکر هفت تپهپيرامون کمپين حمايت از کارگران 

. تهيه تومار و جمع آوری امضاء در کمپين حمايت از کارگران اعتصابی هفت تپه، از نکات مورد توجه خبرنگاران بود

البته بايد . جمع آوری امضاء سال ها پيش به عنوان يک ابزار مبارزاتی برای دستيابی به مطالبات کارگران تبديل شد

عضی موارد لبه تيز مبارزاتی و اعتراضی را کند می کند با اين حال اين روش متذکر شوم که جمع آوری امضاء در ب

. از جمله نکات مثبتی که بايد آن را تقويت کرد. هم چنان به کار گرفته می شود و اثرات مثبتی نيز بر جای گذارده است

واقع طبقه کارگر ايران از رسانه های خاص خود محروم است، در . نقش رسانه ای است که طومار انجام می دهد

از راديو تلويزيون گرفته ، تا روزنامه های محلی، . طبقات و اقشار ديگر جامعه رسانه های گوناگون در اختيار دارند

کارفرمايان و هفته نامه ها و فصل نامه هايی که مثًال پزشکان دارند و يا مهندسان، يا سينما گران، يا اتحاديه های 

خود طبقه بورژوازی با استفاده از دستگاه حکومتی و دولتی که بودجه های ميلياردی را به خود . صنوف دارند

متاسفانه طبقه کارگر ايران از هيچ امکانی برای بهره مندی . از نظر رسانه ای قدرتی بی نظير دارد. اختصاص می دهد

  .حتی فاقد يک ماهنامه و سالنامه رسمی است. ار نيستقانونی و رسمی از رسانه های گروهی برخورد

دولت سرمايه داری ، طبقه کارگر ايران را از داشتن اين امکان محروم کرده تا جايی که نشر يک برگه را از جانب 

عدم وجود چنين ابزار . کارگران جرم می داند و به شدت با آن مقابله می کند و تحت پيگرد و بازداشت قرار می دهد

رسانه يی، موجب آن می شود که حرکت های اعتراضی، اعتصابات، حوادث ناشی از فشار کار، خودکشی ها و ديگر 

اخباری که بايد طبقه کارگر از آن مطلع شوند منعکس نشده واخبار اعتراضات کارگری در محل کارشان ، در شهر و 

بی خبر بمانند و در اذهان کارگران چنين وانمود خانواده های خودشان حبس شود و ديگر کارگران از اين اعتراضات 

کارگران خاموش هستند و هميشه " يا " اعتراضات کارگران موفق نيست"و " کارگران با هم متحد نيستند" می کنند که 

  ".سرکوب می شوند

ر از يک جنبش اين امکان را به طبقه کارگر می دهد که اوًال با ديدن طوما" جمع آوری امضا" و اما روی ديگر سکه 

اعتراضی و جاری مطلع شوند، دومًا مشارکت دادن عملی ديگر کارگران در حمايت از هم طبقه هايشان می شود، سومًا 

سر نخی به امضاء کنندگان می دهد که به اقدامات عملی تری فکر کنند و تشويق به يک حرکت سراسری اعتراضی می 

ی نگريم و با همين انديشه جمع آوری طورمار امضاء را در دستور کار م" طومار امضاء" ما با اين تفکر به . شوند
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  .خود قرار داديم

الزم است نکاتی را نيز در مورد جمع آوری کمک مالی که در اين کمپين مورد بحث پرسشگران و خبرنگاران بود 

  .توضيح دهيم 

يند که اين کمپين حمايتی مگر چه مقدار بعضی از دوستان خبرنگار و غيرخبرنگار به حرکت ما ترديد دارند و می گو

می تواند کمک مالی جمع آوری کند؟ وقتی حقوق يک ماه کارگران نيشکر هفت تپه بالغ بر يک ميليارد و سيصد، 

  !چهارصد ميليون تومان است، کمک ناچيز کمپين چه اثری در زندگی کارگران می تواند داشته باشد؟

اگر اين عمل را . تی از کارگران اعتصابی در تاريخ جنبش کارگری بوده استجمع آوری کمک مالی، يک ابزاری حماي

اين نگاه ترديد ساز . غير از اين ببينيم، کامًال دچار ترديد فوق می شويم و نتيجه آن هم در يک کالم ياس و نااميدی است

  .مات کارگران به شمار می رودبه نوعی ابزاری تبليغاتی برای دستگاه های دولت و کارفرمايان عليه اين گونه اقدا

آب در " اگر کميت کمک مالی گردآوری شده را با مجموع حقوق کارگران مقايسه کنيم، چنين به نظر خواهد رسيد که 

بديهی است که ما به کميت مبلغ توجه داريم و تمام تالش ما آن . و يا به واکنش های فوق می رسيم" هاون کوبيدن است

اين آرزوی ما . هر چه بيشتر باشد، چرا که ما را به کيفيت مورد نظرمان نيز نزديک تر می کنداست که اين کمک مالی 

و همه هم فکران ما است که بتوانيم عين حقوق ماهانه يک کارخانه را که کارگران آن در اعتصاب به سر می برند، تهيه 

  .ر مقاومت کنند و پيروز شوندکنيم تا کارگران بتوانند جهت دست يابی به خواسته های خود تا به آخ

ما در تاريخ جنبش کارگری، اين امر مهم را بسيار تجربه کرده ايم که آنچه کارگران را وادار به بازگشت به کار می 

هزينه زندگی است که چند ماه روی هم تلنبار شده، . کند، بدون آن که خواسته هايشان متحقق شده باشد، همان نان است

اگر کسانی اين گونه افراد را دم دست خود داشته باشند تا قرض ( ه خانه، بدهی به تمام اقوام و آشنايانبدهی سه ماه کراي

کارگر اعتصابی از همه طرف به خاطر اعتصابش . ، سه ماه بی پولی کل خانواده را زير فشار می گذارد)دستی بگيرند

  .ر می برنداين واقعيتی است که کارگر اعتصابی در آن به س. سرزنش می شود

به گرسنگی کشاندن کارگران و خانواده هايشان، يک ابزار آشکار غيرانسانی است که کارفرمايان و دولت های سرمايه 

اقدام به جمع آوری کمک مالی، دقيقًا برای مقابله با مصايب و . داری بر عليه کارگران اعتصابی به کار می گيرند

جمع آوری کمک . ارگران و سازمان های کارگری بر آن تاکيد ويژه دارندمشکالت برشمرده فوق است که ما و ديگر ک

به نوعی به آن ها گفته می . مالی، اشاره ای است نزديک و واقعی به ديگر کارگرانی که حقوقشان را دريافت کرده اند

مسئله . ک ها نيستاما مسئله در وهله اول مقدار کم. شود که اين وضعيت برای هر کارگری هميشه ممکن است پيش آيد

جمع آوری کمک مالی يک عامل تحريک . توضيح و مطلع کردن کارگران از موقعيت ويژه هم طبقه ای هايشان است

خارجی است که به کارگران مشغول به کار وارد می شود که بايد به کمک کارگران اعتراضی، که هم طبقه ای هايشان 

کنند و در حال تعرض هستند که ممکن است مطالبه همين امروز هر آنها برای امری مبارزه می . هستند، بشتابند

امری که کارگران را به هم . امر جمع آوری کمک مالی، اعالم همدلی و اعالم عملی حمايت است. کارگری باشد

  .نزديک می کند

انی و يا بخش غير از موارد فوق مسائل عاجلی در ميان کارگران اعتصابی وجود دارد که هر آن می رود تا کارگر

مثًال کارگر اعتصابی که بيماری روی تخت بيمارستان دارد و نياز . هايی از آنان را به اعتصاب شکنی تشويق کند
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فوری به عمل جراحی دارد و يا دارويی که برای فرد بيمار حياتی است و يا کارگری که تحت فشار صاحب خانه است 

اين کمک های هر چند ناچيز، حداقل می تواند . فرما و پليس نداردکه فشار روانی آن شخص دست کمی از فشار کار

شرايط خاص فشار را از بخشی از کارگران دور کند و به آن ها امکان بدهد که در ادامه مبارزه و اعتصابشان مصمم 

ن کند و از سوی تر باشند و يا کمک های ناچيز حداقل می تواند يک وعده غذا به يکسان برای همه خانواده کارگران تامي

انسان هايی مانند خودشان در کنارشان . ديگر کارگر اعتصابی و خانواده اش عمًال تجربه می کنند که آنها تنها نيستند

هستند و به اين طريق می گويند، رفيق کار تو درست است، ما در کنارت هستيم و کمک اندک کارگران حداقل می تواند 

  .يون را پاسخ دهدموارد اورژانسی در ميان اعتصاب

، مسئله مهمتر آن است که روش کميته پيگيری، يعنی جمع آوری کمک مالی برای اعتصابيون، در هاهمه اينگذشته از

  .گاه خواهيم ديد که قطره ها چگونه دريا می شودمبادرت ورزند، آنبه اين کارنيزها آن فعاالن کارگری پذيرفته شده وميان

  

 )مپين حمايتی از کارگران هفت تپهسخنگوی ک(آيت نيافر 
 ١٣٨٧بان آ ٦  -سالم دمکرات

 

    


