
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
" شكر هفت تپهيدر باره مبارزات آارگران ن " 

 
خرداد هشتاد وهفتدهم پانز   ... آمكی برای هماهنگتهيآم  

                            
 گذشته تورم بدون ی همه ی سالهایط. دي نمایر مييشتر به ضرر ما آارگران تغي در جامعه هر روز بیت اقتصاديوضع

يجه سفره افته و در نتيش ني آه دستمزد ما آارگران متناسب با تورم افزایدر صورت.  داشته استیر صعوديوقفه س

با        ی آارجستجويكاران درم بيل عظيخيگر دیسواز. يده استگرديشترازقبل آوچكترومحقرتربآوچك ماهرروز

. دي نمایني سر ما سنگیكار بر باالي آارگران بینيگزي و جایكاري باعث شده، تا همواره خطر بن دستمزدهاينازل تر

شتر بر ما تنگ نموده ي عرصه را بیكاريونها آارگر در معرض بيا مليكارو هزاران يونها آارگر بيد مليهزاران و شا

 ی و فشارهایكاري آه به خاطر بیعيان فجايق روزنامه ها در جريا از طريهر روز در مقابل چشم مان و . است

ط ين شراين و سختتريما آارگران در پرخطرتر. ميري گیرد، قرار مي گی را می آارگریبان    خانواده هاي گریاقتصاد

 یشتر ما را از بهرمند شدن از انها محروم ميشتر و بيم اما هر روز بيني آفری آار، همه نعمات جامعه را میطهايدر مح

ك ي ما ی موارد داشتن آن ها برایاري شود آه در بسی منتقل ميی ذره به آاالهاذره ما ی و فكریسم جیروين. آنند

ن غذا ها در ي فراوان، بهتری لوآس و با امكانات رفاهیمت،خانه هاي    گران قیخودروها.  استیحسرت دائم

 آه در یآودآان.  شده انديیايواب و رو ما خیبرا... گر و ي دینه به آشورهاي ُپر هزی شهر، سفرهای باالیرستوران ها

ا فرزندان يكارند و يا فرزندان آارگران از آار افتاده و بي آنند ی میا دست فروشي و يی گدایدي مدیابانها ساعتهايخ

 ١٧ آه آمتر از یدر جامعه ا. نديه داري سرمایم اقتصاديط وخيان شراي هستند آه قربانی دستان معتادیآارگران و ُته

 یت انسانيك موقعي توانند از یشان وجود دارد،چگونه مي برایار آمي بسی شغلینان شاغل هستند و فرصتهادرصد ز

نهمه ي تر و مدرن تر شده است، اما از ای گذشته صنعتیا در   دهه هايوآسوده بر خوردار باشند؟ جامعه ما و همه دن

 ینه هاي در زمیا با سرعت سرسام آوري و هست؟ دن چه بودهیشتر و تنگدستيب ما جز فقر بي نصیامكانات و تكنولوژ

ب ي، تورم، آسیكاريا بياد آار و ي، ساعات زی شغلیربار آار، ناامنيد اما آمر ما زي نمایشرفت مي پیمختلف اقصاد

  سهم آنندی آه میا همه به اندازه آارين است؟ آي همیآنون  یايما از دن ا واقعا سهم يآ. خم شده است...  و ی اجتماعیها

ت است؟ير و مشينها تقديا همه اير است؟ آي فقیا اقتصاد و جامعه ما بطورآلين است؟ آي عدالت همیا معني برند؟ آیم    

 یثروتها. ل شده استيست آه به ما تحمي نیزيت همه آن چيم آه واقعيابي یگر جامعه درميك نگاه گذرا به قطب ديبا 

، مازاد یحات نظاميد تسلي خریارد دالريلي دهها وصدها مینه هايسترده ، هز، امكانات گ"آقا ها و آقازاده ها " ینجوم

 آنند، یا معامله مي دری را بروی تجاری های آه آشتی نفت، تاجرانیمت باالي از قی ناشیارد دالريليبودجه صدها م

ك مورد ي آه فقط - آشورا آمك در خارجي وی بازسازینه براياردها دالر هزيلي متعدد، میع و آارخانه هايصاحبان صنا

 ی از مكانهایكي ینه بازسازيارد تومان هزيليده هشتصد مي درج گرد٢٩/٢/٨٧خ يآن آه در روزنامه اعتماد به تار

 آه ینير زمي زیع نفت و گاز، منابع غني در صنای و خارجی داخلیه گذارياردها دالر سرمايلي م- در عراق است یمذهب
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 ین صادر آننده آارتل نفتيران دوميا.  قرار داده استی معدنی منابع غنی دارایشورهان آياالتريف يران را  در رديا

 ین صادر آنندگان سنگهاي از بزرگتریكيران يا.  جهان را داردین منابع گازيه دوميران پس از روسيا. اپك است

 یوه هايفارس مملو از مج ي حوضه خلیبازار آشورها. مين صادر آننده گوگرد جهانيششم.  استی و ساختمانینييتز

م ، اما ياوريم آمار بي توانین رابطه ساعت ها ميدر ا. ااستي از صادر آنندگان بزرگ مس در دنیكيران يا.  استیرانيا

 یشتر انباشت ميشتر و بي آه هر روز بینهمه ثروتي ما را چه سود؟ در مقابل ای اقتصادینهمه امكانات و ثروتها ياز ا

  شرافتمندانه دغدغه وی آاری و حتی داشتن حد اقل امكانات انسانید براي گردد؟ چرا بایمو آمترچرا سهم ما آمترشود 

م؟ياضطراب داشته باش    

ده اند،يرس نفر٣٥٠٠ار نفر بودند وحاال به ش حدود هفت هزيشكر هفت تپه آه تا چند سال پي آارگران نیتين وضعيچندر  

شكر هفت تپه بارها وبارهايدستمزد آارگران ن.  كرده اندافت نيش از چهار ماه است آه دستمزد دريب    

م گرسنه يآارگر هفت تپه ا"شكر هفت تپه شعار يچرا آارگران ن.  مضاعف قرار گرفته انديیعقب افتاده و انها در تنگنا

خته قرار يكسو تحت فشار تورم لجام گسيشكر هفت تپه همچون همه آارگران از يسرداده اند؟ آارگران ن" ميم گرسنه ايا

شكر ير آشت ني زینهايشكر هفت تپه زميبا وجود انكه آارخانه ن. شان در خطر استيت شغليگر امني دیدارند و از سو

د شده ی يه و گسترده شكر، شكر تولي روید شكر در جامعه ما خود آفااست، اما با واردات بي دارد و در واقع تولیاريبس

" ان وآقازاده هايآقا" رند تا ي گیشكر هفت تپه دستمزد نميهزاران آارگر ن. ره شده اندين آارخانه در انبارها ذخيا

ارد تومان يليشكر هفت تپه آمتر از ده ميمجموع مطالبات آارگران ن. اردها دالر از بابت واردات شكر سود ببرنديليم

ا صرف ي داده شده ویبه بخش خصوصارد تومان بوده آه عمدتا يلي م٣٥٠٠ یره ارضياست، اما برداشت از صندوق ذخ

 اعتراضشان را بگوش یشكر هفت تپه با اعتصاب، راه بندان،و تجمع، صدايآارگران ن.  شده استیگر مخارج دولتيد

ا ين ياما پاسخ مسول.  آنندیه داران اعتراض ميك ماه است آه با تمام توانشان در مقابل سرمايآنها حدود . همه رسانده اند  

تا  شوش را محاصره نموده اندی شهرتي و امنی انتظامیروهاين. بازداشت و برخورد با آارگران بوده استا ي ی توجهیب

 یزي آنند؟ آارگران جز دستمزد ناچی خواهند و چه مین آارگران چه مياما مگر ا". در صورت لزوم وارد عمل شوند"

 ٤ش از يشان بي خواهند؟ آارگران و خانوادهایم یگريز دي دهد، مگر چی را نمی حد اقلی دانند آفاف زندگیآه همه م

ا به دادگاه و يشكر هفت تپه يندگان آارگران نينما. شان قطع شده استيكه زندگيدا تحت فشارند و آب باريماه است آه شد

ند تا  گرفته ایش نظامي در مقابل آن ها آرای نظامیروهاين.  برندیا در بازداشت بسر مي فرا خوانده شده اند و يیبازجو

 آارگران گرسنه یجاد نموده اند تا مبادا صداي ای سانسور خبری و قانونی رسمیرسانه ها. نديآن ها را مرعوب نما

ارد دالر وام بال عوض به يليالنكا و پر داخت دو ميس جمهور به سري رئیاما مثال در باره سفر آقا.  برسديیهفت تپه بجا

  عوض به دولت سريالنكا وام بال یست آه به جايا بهتر نيآ.  آنندیش ارائه م در اخبار گزاریاديالنكا مدت زيدولت سر

 آنند یم ه داران دائمًا به ما ثابتيسرمايگرد اما ظاهرا مسولين وعقب افتاده آارگران پرداخت گردد؟ ن دستمزدامثال آو

.ی است و نه دادنیآه حق گرفتن  

ونها يلي میان دردهاي بی اعتراض انها نه تنها برایصدا.  تنها هستندشكر هفت تپه در راه گرفتن حقشانياما آارگران ن

 امروز با هزاران یه داري سرمایايدر دن.  دهدی حق خودشان هم آفاف نمی برایست، بلكه حتي نیران آافيآارگر در ا

كي هفت تپه آه  حدود شكريآارگران ن.  توانند جدا از هم و پراآنده حق شان را بستانندی، آارگران نمیامكانات انحصار  
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.شان دارندي هایگر هم طبقه ا ي و آمك دیارياز به ي و مقاومت نموده اند نیستادگيماه است ا    

م، و جدا از هم و     پراآنده ي و تشكل الزم هستیشكر هفت تپه فاقد سازماندهيز همچون آارگران نيهر چند ما آارگران ن

عا به آمك آارگران ي و وسیم به تماميم آه بتوانيده اي از مبارزه و اتحاد نرسیزبه چنان سطحيم، هر چند ما آارگران نيا

 یان خبر اعتراضيم با بي توانی ما هستند، اما می بزرگ طبقاتین ها ضعف هايم ، و همه ايشكر هفت تپه بشتابين

 هر چند آوچك در اعتراض يی مراسم هايی به آنها، با برپای آارمان، با آمك مالیط هايشكر هفت تپه در محيآارگران ن

يد همه نبا. مييهفت تپه آمك نما به آارگران نيشكرطرف آارگران محل آارمان،نها، با دادن بيانيه حمايتی ازت آيبه وضع

تواند بهی است وميتی ازآارگران نيشكرهفت تپه درحد خود موثر حمایت هاين فعالياهرآدام از. اينها را دست آم گرفت  

.عتماد بنفس بدهده و ايآنها روح    

ت آن را اعالم     نموده ي آه موجوديیكايت سندي توانند با متشكل نمودن خود و و تثبیز ميشكر هفت تپه نياما آارگران ن

 و اتحاد  تداوم مبارزهیبا متشكل شدن آارگران راه برا. نديجاد نماي خود ایه داران براي در مقابل سرمایاند، سپر دفاع

ه داران فقط متشكليل سرمايض و طويمقابل دستگاه عرآارگران درچاره ما .  گرددیميش ازپيش بازبا ديگر آارگران ب  

.شدن و اتحاد است    

در حد توان مان از مبارزات آارگران " ی آارگریجاد تشكلهاي آمك به ای برایته هماهنگيآم"ما آارگران متشكل در 

ما . ميي نمایرآوبگرانه و مرعوب آننده را بشدت محكوم مم و هر گونه بر خورد سي آنیت ميشكر هفت تپه حماين

ن مدت ير پرداخت در اي از تاخیشكر هفت تپه باضافه خسارت ناشيد شرط دستمزد آارگران نيخواهان پرداخت بدون ق

 خواهان توقف محاکمه ی فعالين" ی آارگریجاد تشكلهاي آمك به ای برایته هماهنگيآم"ما آارگران متشكل در . ميهست

 به یسيکارگری هفت تپه و آزادی فعاليت اين کارگران برای پيگيری مطالبات همکاران شان هستيم، و هر گونه فشار پل

  ین الملي بیما از همه مجامع آارگر. ميي نمایدًا محكوم ميد را شدي و تهد ، احضار به دادگاهيیجو آارگران هم چون باز

.ندين راه تالش نمايان دست به اقدام زده و در اشي هایت از هم طبقه ايم در حمايتقاضا دار  
 

 
"آميته هماهنگی برای آمك به ايجاد تشكل های آارگری"  

٨٧ /٣/ ١٤  
Komite.hamahangi@yahoo.com 


