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!شکر تلخ  

  هفت تپهشکر ی از مبارزات کارگران نیا درسهائي 

   
ششو  ماه هشتاد آبانزدهم ادو                                                                           مجيد افسر                                  

 
 

م سرکوبگر و فاسد ي گرفتن حق خود رژیزند و براي خیه به پا مي سرمایواليران در برابر هيهر بار که کارگران ا

ن تشکل ها را يکمبود ا  و  بردهیپ ش ي مستقل خویت تشکل هاي اهم ش بهيپش ازي کشند، بیبه چالش م را   یاسالم

. کنندیاحساس م  

کارگران  رسندکهي میجه ايبه همان نتزيب، کارگران هفت تپه ني پرازفرازونشیمتماد یهاست پس ازروزي علت نیب

!کايده اند، سنديشرکت واحد رس  

ران ي ای اول بار در اوراق مبارزات کارگریشکر هفت تپه و مبارزات کارگرانش برايکه نام کارخانه ن  وجود آنبا

. کندی مجزا میگر حرکات اعتراضيکه آن را از د است ی هائیژگي وی خورد اما اعتصاب آنان دارایرقم نم  

ست، چرا که به برکت ي نیديده جديروند پدي به خانه می خالیران ماه به ماه با دستيات که هزاران کارگردريع واقنيا

راسشان در و کشورمان مردم فقر روزبرنکبت و  آن، هری ضد کارگریاست هايس  و ی اسالم-یه دارينظام سرما  

 پرستاران کشورکارگران،یجا نجا وآنيکه درا  نيا. شوديکشان افزوده م زحمتو ن طبقات آن، کارگرانيترريب پذيآس 

 ني اکه   یزيچ  اما. ستي تازه ن چندان ند هم يآ یم ابان هايبه خ  ی زندگیفشارها فرط  معلمان جان به لب آمده، از و

 خود که است یبرالي دولت نئولیاست هايم سين مستقداد سازد، هدف قراریگر مبارزات مجزا مياعتراضات را از د

کار    بهیع دولتي صنای و توانش را در نابودی سعیگر دارد و هم تمام  سرکوبیرويما کارفرما ست و هم نيهم مستق

 یش آغاز ميسال پکيبا ين ادعا ازتقري روشن شدن بهتر ایبرا. را فراهم سازد  فروش و تاراج آنۀني بندد تا زمیم

:ميکن  

ص مصلحت يتشخ مجمع  كيقات استراتژيالملل مرآز تحق نيان ـ معاون بين موسويدحسي، دآتر س١٣٨٥ آبان ١٧ در

 در جمع خبرنگاران اظهار یع جانبيو صناشكري نۀر، شرآت توسعيرآبيواحد آشت و صنعت امد ازينظام ـ دربازد

 بزرگ ی از دستاوردهایكيشكر ي ن نهي در زمنراي ایوجود آمده و توانمند شكر بهي در صنعت نی تحول بزرگ”: آرد

 موجود یها تيظرف و لي دراستفاده از پتانستواندي میران صنعتيتالش مد. انقالب استران پس ازي ایصنعت آشاورز

.موثر باشدشكريدر بخش ن ” 

رج کرده  از ورود شکر از خایازي نی بیشکر، کشور را به سوي آن دوران، رشد و گسترش ِکشت چغندر قند و ندر

 دام و خوراک  د ي تول،یل کاغذ سازيقب  ازیدي جدید هايتول انداختن خط کار   بهی برایچه اي درین روند حتيا بود و

 کنند که یم اعالم مي رژی که صاحب نظران اقتصادرديگ یجا باال م کار تا آن. دي گشای را میلير فسيد سوخت غيتول

ازمند به واردات شكر نخواهد بود، بلكه يابد، نه تنها ني دست یيل و خودآفا شكر به استقالۀنيران در زمي چنان چه ا”
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 ودن صنعت شي توجه الزم به ای اگر در سطح مل”ا ي و ”. به صادرات شكر بپردازد تواند ی موجود میها تيبا ظرف

 جذب اعتبارات فراهم است ی الزم برایها نهين تمام زميچن  هم. شكر جذب آردي ن ۀني را در زمیاديز  ۀي سرماتوان  یم

)سنايا(”.ديجه رسيتر به نت عيد هر چه سريآه با  

 را شانيم که کارگران و خانواده هايل شده قرار داري تعطی ورشکسته و حتی از کارخانه هایرانه اي دربرابر وامروز

.دابان ها شده اني خیاست ها راهين سي گرفتار ساخته وآنان در اعتراض به ایدر فقر و گرسنگ  

ت از اعتراضات يو گرسنه آن درحماکاري ورشکسته کارخانه قند دزفول است که کارگران بین کارخانه هايا ازیکي

 از کارگران قند یاديآنها در تظاهرات و تحصن امروز تعداد ز“.  داشتندی شکر هفت تپه نقش فعالیر کارگران نياخ

شده اند شرکت  کاريب کارگران آنها   و  شده استدهيکش یبه ورشکستگ  آنها  ۀ غلط کارخاناستيساثر  در دزفول که

ت اهللا ي و آیرازيمکارم ش ت اهللا يب آي نصی و گاو بندیش با رانت خواري پین کارخانه چندي، ا)نه روزيآ( ”.داشتند

 که نديانه فرميج اسالم هزيراه تروارد تومان دريليم٢ مبلغ ”دارو خداترس نيد“ان يقراربرآن شد آقا.  شدیواعظ طبس

 بودن یر مکتبي غۀن به بهانيمتخصصدرعوض تمام کارگران و! دي دی هم پولینه کسرداخت و پی پولیالبته نه کس

 یزندگ. دنديمحصوالتشان را باال کشپول کشاورزان چغندرکاررا نپرداخته و.  اخراج شدند”یامتحان فقه“ک يپس از

ار کارخانه خارج کرده را از انبکرهزاران تن ش. ردندشه کن کي و کشت چغندررا ریکارگران کشاورزکشاورزان و

 ٨ش از يدند و بي که داشتند باال کشی طلبهائۀل کارخانه را به بهانيوسا. دش را خوردندياه فروختند و عوايسو دربازار

 ب خوديج به بودندگرفته   وام  ی دولت یبانک ها از هرچه هم   و  باال آوردند  کارخانهی برا یارد تومان بدهيليم

ست ي جهت نی ب ! سپردندی پناه را به امان خدا رها کرده وبه دست فقر و گرسنگیو کارمند به و کارگرر کرديسراز

 قند ۀ کارخانی خواهند بالیران کارخانه مي مد” کنند ی اظهار میمصاحبه ارا دريشکرهفت تپه اخ یکارگران نکه 

)نه روزيآ( ”اورنديما بدزفول را سر  

ت ي در وضعیعلت اصل شود بهيده ميکارگران کوب مانند چماق برسر”رهبر “یسو که ازی سازی خصوص٤٤ اصل

.ل شده استيران تبديکشان ا  زحمتینابسامان فعل  

 یرانت خوار وی باند بازی هایژه گيران گره خورده و ويط خاص اي که با شرایبرالي نئولیاست هاي سی اجرایبرا

 آغاز و در یاز دوران رفسنجان) ی سازیخصوص( نه هاين زميا. م را فراهم ساخت الزۀنيد زميدا کرده بايپ زيرا ن

 سران نظام ”یروش کار“ رغم اختالفات یعلري اخندر دورا.  گرفتیشتري سرعت بی خاتمیاست جمهوري رۀدور

. کندید ميانه تهديوحشاري آنان را بسی کارگران و خانواده هایافته و زندگين روند شدت ياگريک ديبا   

نه يزمد تاي کشانیگ و قند را به ورشکستهد شکري مانند تولیآن بتوان صنعت موفق که دریط اقتصادي آوردن شرافراهم

. باشدیران به آن مشغول مي اۀئت حاکمي است که فعال هیفه ايد وظي فراهم آی چوب حراج زدن به ثروت ملیبرا  

 ی نوشت که شرکت ها”واردات شکر  یايماف“ه با  در رابطی اقتصادۀک مقاليش در ي سال پ۵ نوروز ۀروزنام

خام به  شکر واردات  مجوز با استفاده از نفوذ توانسته اند  اشخاص صاحب  ویبه نهادها وابسته  د شکريبزرگ تول

.ابندي دست ی سرشاریسودها  

 متعلق به آقازاده یشرکت ها“از واردات شکر که رسما در انحصار دولت قرار دارد به ين روزنامه، امتي نوشته ابه

. شدی از چهره ها داده میا برخيها و  ” 
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د يع و توليردات، صادرات، توزدولت بر وا کند که انحصاریران اعالم مي ایم، وزارت بازرگانين تصمي با ازمان هم

شده  ینيش بي پی اسالمی در قانون برنامه پنج ساله سوم جمهوری انحصارات دولتیجيلغو تدر“:  کندیرا لغو مشکر

.قانون برنامه سوم استن بند ازي این موارد اجراينخستزاع شکريان دادن به انحصاربرواردات و توزياست و پا  

ت يع شکر فعاليد، واردات و توزي تولۀ نيتواند درزمي مین پس بخش خصوصياران، ازي ای وزارت بازرگانۀ گفتبه

)نوروز (”.داشته باشد  

ق يطرنيگذارند وازايمه بازي روی واردات بیرا برا شکریايعمال دست مافکرموانع برسرراه واردات ش برداشتن با

 حد و مرز، ی تعلق دارند با واردات بیرازي و مکارم شیزدي مصباح ۀري به دایگ  آنان که همهیدالالن و واسطه ها

 یاران نفر را فراهم م و فالکت هزیکار ی بۀني شکنند و زمیران مي ادرشکر را  یگان چغندر قند و ن د کنندهيکمر تول

.آورند  

 بوده تا یوارداترقابت با شکر  یبرا  یع داخليگان و صنا د کنندهي ناتوان کردن تول،یاستين سي چنیريکارگ   بهاساس

د يخر(ردي انجام پذ”یو شرعريخ“ مفت تصاحب کنند، تا هم عمل  کشانده، تا آنان را بهیکارخانه ها را به ورشکستگ

 ی قانون اساس٤٤و هم امر رهبر در مورد اصل )  دانستندانمستم ازیريتوان دست گيه را م ورشکستیکارخانه ها

.را به اجرا گذاشت  

 یالتک را با مشیداخل اشتغال  بالفاصله  کشورشده و  به ی خارجیکاالها ع يوس واردات موجب هجوم  است ي سنيا

تعهداتشان به  پرداخت  نبوده از ن هجوم يا ابله با به مق  قادر کوچک  و  متوسطیه هايسرما. سازديگسترده مواجه م

آخربا د گشته وسري تولینه هاين آوردن هزيپائو  کاریروي انبوه ن یبه اخراج هاا مجبوري زنند و یمکارگران سرباز

. گردندیاش م  و دوستانیزديما طعمه مصباح يها، مستق  کارخانهیلي و تعطیگ  ورشکسته اعالم  

:دي باشد توجه فرمائیر مير که نشان دهنده واردات در چهار سال اخيه جدول زسه بهتر بي مقایبرا  

               
 جمع واردات واردات بخش دولتی واردات بخش خصوصی 
١٣٨٢۵۶ ١۶٢١ ٠۶ 
١٣٨٣۴١ ٢۶٢٠٣ ١ 
١٣٨۴۴٣ ۶٢٨ ۶٧١ 

 ١٣۵٢ ٧١٣ ۶٣٩)تاآبان ماه (١٣٨۵
  

ع و معادن مجلس يون صنايسيس آميير. ع نمی باشدي تمامی وقاۀن جدول که آمار رسمی و دولتی است در بر دارنديا

، )سنايا(ران يان ايجو  دانشیگزار خبریوگو با خبرنگار پارلمان  در گفتین هاشميد حسيشورای اسالمی، مهندس س

 سال ٦زان، ما را از واردات ين ميون تن شكر وارد شده است آه ايلي م٣ش از ي ماه گذشه ب١٤در : خاطرنشان آرد

آند  از میين  نده بیيآ . 

ابدي درصد آاهش ٣٠ر آشت چغندرقند تا ي شكر موجب شده است تا سطح زۀيرو  واردات بی: او ادامه داد . 

ح يشود، تصر  د میي هزار تن شكر در داخل تول٤٠٠ون و يليك ميآه در حال حاضر ساالنه  نيبا اشاره به ا یهاشم
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ون يلي م٣ش از ياآنون ب حالی است آه همن دري ا.شود هزارتن شكر وارد آشور۵٠٠د ساالنه يبراساس قانون با: آرد

.ن بخش وارد آرده استيشده آه اختالالتی را به اتن شكروارد آشور  

 شكر به ۀ آارخان٣۵نكه يبا توجه به ا: دسنا افزويگری با اي دۀدرمصاحب زيمعادن مجلس ن  و عيون صنايسيس آميئر

س يئۀ را به گفتيد و اشتغال است و يواردات، متوجه تول  ۀن صدميتر شي قرار دارند، بلیي تعطۀل واردات درآستانيدل

ن مقدار، ياون تن است آه ازيليۀ ُآل آشور به شكردوم ساالنازي طبق آمارهای رسمی، ن”ون آشاورزی مجلس،يسيآم

 اما متأسفانه در د،يگرد  ن میي تأم ق وارداتي هزار تن از طر٦٠٠د داخل و فقط يون و چهار صد هزار تن توليليك مي

توسط شرآت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی ون تن شكريلي م٣ش ازي جمعا ب٨٦  اولۀ و دو ماه٨۵ سال ۀماه١٠

.ارد شده استو  

د توسط شرآت بازرگانی يعدم خر وگی نهين نقديل عدم تأميد داخل به دلي درصد از محصول تول۵٠حدود : وی افزود

.فی مانده استيبالتكلچنان در گان قند وشكر انبار شده و هم دآنندهي تولهای دولتی در انبار آارخانه  

 هزار ٧شكرهفت تپه با حدود يهای بزرگی مثل شرآت ن تست آه شرآيحالن دري اون آشاورزی،يسيس آميئۀ ربه گفت

 هزار ٨شكر آارون با حدود  ی هزار نفر آارگر و شرآت ن١٦شكر خوزستان با حدود  ی نۀنفر آارگر و شرآت توسع

.اند ر با بحران جدی مواجه شده و حتی از پرداخت حقوق آارگران خود عاجز ماندهينفر آارگر طی چند ماه اخ ” 

م طرح گشته يرسانه های گروهی رژن موضوع دريع قند و شکرايد اعتراضات کشاورزان وکارگران صنا علت رشبه

رد يميگ وشکرازخارج، مورد انتقاد قراره محصوالت قندیيرو و دولت احمدی نژاد به علت بی توجهی به واردات بی

:ستياربابان واقعی اش ن دولت عدالت گستربهترازر بازرگانیيعکس العمل معاون وز  

:  معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت-را قبول ندارم ۀ شكريرو  واردات بی: بازرگانیريمعاون وز"

.د استيمی برای توليل استفاده آشاورزان از تكنولوژی قدي مناسب، به دلۀورود شكر با حجم باال با وجود تعرف  

:  وزارت بازرگانی، محمد صادق مفتح اظهارداشتۀنام فتهه فارس به نقل ازاقتصادی خبرگزاری گزارش خبرنگاربه

 ت خارجیيفيبا آ ارزان و آاالهای  با واردات  گران آردن آاالها به مقابله  تعرفه و لندب واريبا د  تنهاتواند یدولت نم

 هيرو  هم اآنون موضوعی به نام واردات بی: گفتزي نهيرو واردات بی درمودرخصوص ادعای برخی دروی .بپردازد

 ”.شودين مييزان واردات آاال توسط شورای اقتصاد تعيرا ميز. ن اصطالح غلط استيادرآشوروجود ندارد و
  )خبرگزاری فارس(

ران، توجه شما را به مصاحبه ی يکشان ا ن راهزنان نان شب زنان و کودکان زحمتيبرای پی بردن به عمق وقاحت ا

 کیين نکته ضروری است که وی ياشاره به ا. ی سازی جلب ميکنممورد خصوصلنا دري ازدی با خبرگذاریيمصباح 

دورانی ن مصاحبه دريا.  استخاتمی ورقبای باند رفسنجانی نژاد بوده واز احمدی"ورزیمهر"ان اصلی دولت يحاماز

:کند ن دارودسته اقدام به انتقاد از خصوصی سازی میيرد که وی در مقابله با ايصورت می گ  

اگر . ميند، چه آنيگو   ری، میيگ   م چرا پول ربا میييبه مردم بگواگر: ی مردم گفتت اقتصادوی در خصوص مشگال" 

د مراقب يوالن بائاما مس. ياورمد مجبورم آه به ربا پناه بيگويه فراهم آند و نتواند، ميزي بخواهد برای دخترش جهیآس

ه ير سايكان وی در زياگر مسؤولی خود سوء استفاده نكند، اما نزد.  خود باشندهای  ها و هم حزبی  ها، آقازاده  پسر خاله

."او دست به تخلف بزنند، گناه اصلی با مسؤوالن است  
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.ديريد و از آسی قرض نگيهای نفت را خرج آشور آن  پول: ن آشور گفتيوی خطاب به مسؤول  

د بدانند آه يمردم با. ميبدهيد هشداربايزمن نيد و وعاظ ومطبوعات، اسات. فرهنگی انجام شوديد آاربا: ادامه گفت دروی

ت يگان از ب با سوء استفاده آننده. اورندين ندهند و آنها را سرآاربه آنها رأیيگركنند تا ديپشت پرده فساد م درچه آسانی

ن هم يولئما آارمندان و مسا.  بپردازد سألهن ميبه ا د يبا  آشورهای  دستگاه ازكیيحتمًا . د مبارزه آنديالمال چه آسی با

.آنند   را خراب می آارریيگ  با رشوهيستند ون نيفرشته عرش بر آشورهای  دستگاه  

 داننديميشتربعضی ادارات باما درحال حاضر.  وجود داردیيد آه چه سودهايدانيميد وشما اهل بازار: درادامه گفتوی

ند، يميگو  وآوچك آردن دولت سخنخصوصی سازی ازگاهی.يردتواند صورت بگيی ميچه سودها با آه چه معامالتی

. فروشنديشان خود ميخو اقوام وها،  مت واقعی به هم حزبیيك صدم قيبه  راهای دولتی  به نام خصوصی سازی آارخانه

. گران فروشی آه ارتباطی با دولت ندارد. مردم مشترك است ویيهای اجرا  ان دستگاهيرانت خواری م ورشوه خواری

است يانتخابات ر قبل اززدیيمصاحبه مصباح ("ن آمده استيا اسالم برای ايآ .گذارنديمردم آاله متند آه سری هسآسان

: است"انيآقا"اد شعری انداخت که وصف حال ين اظهارات من را به ي ا)ريجمهوری اخ  

هر لحظه به دام دگری پابستی              خی به زنی فاحشه گفتا مستیيش  

آيا تو چنانچه می نمائی هستی؟                آنچه گوئی هستم خا هريگفتا ش    

ش لمس ي پنهان هستند، و با گوشت و پوست خو”تيروحان“ران پی برده اند چه کسانی پشت لباس يامروز کارگران ا

آمده و زدی ، خزعلی ، استادی ، زواره ای به سر يچون جنتی ،  خورانی چون هم د بستن به آدميمی کنند که دوران ام

اد يش و قشم ، بنيت اهللا هاشمی رفسنجانی صاحب منطقه آزاد آيائی قدرت و رانت خوارانی مانند آيدست ُلژهای ماف

ت اهللا واعظ طبسی صاحب يوآ… مائی ماهان يك ، آرمان خودرو ، هواپيونال و پاناسونيهای ناسيگ ندهيالزهرا ، نما

زدی يت اهللا ي، آ… ک المكاسب و يش ، شري منطقه آزاد آکيک آستان قدس رضوی ، شرياد ضامن آهو ، شريبن

ت يوآ… اد الزهرا و يت اهللا جنتی صاحب بنيو آ… اد الزهرا و يک بنيز ،شريصاحب آارخانه های آره لتكا و شون

  همدست  رازیيش   مکارم"قدريعال"ه يو سر آخر فق… شكر و   و واردات   متعدد  آارخانه ها ی اهللا مصباح صاحب

.ان را خوانده اند و مصمم به گرفتن حقو قشان می باشندشيا  

گذشت،   شوش وهفت تپه درهای بود ازمرزشکرهفت تپه عليرغم آنکه مبارزه ای منطقه ایيکارگران نيرمبارزات اخ

آمده است  يزکارگران ن خود  فرمولبندی  ين مبارزات با آنکه درا. چند نکته جستجو کرديد دررا باين امرعلت واقعی ا

مقابله گی نظام اسالمی درپارچکي ۀاما به واسط. شتی آنانيهای مع خواستههای عقب افتاده و است برای حقوقارزاتیمب

م با ارسال يجا که رژ گردد تا آناسی مبدل مييک اعتراض سين مبارزات به يحق کارگران گرسنه، ا  با خواسته های به

دشمنی با طبقه  اطالعات نشان داد در وزارت روهای ي ن به انه  کارخۀادار روهای سرکوبگر ضد شورش و سپردن ين

 کارگران ریيدستگسرکوب وبرابربرال های وطنی دريلران ويسکوت رسانه های ا. داردروا نميچ ترحمی رايهکارگر

مدست هم ه م خاتمی و احمدی نژاد نمی شناسد و همه بايکشان، به آنان آموخت که در دشمنی با کارگران، رژ وزحمت

!و برادرند  

سازمانهای  ن وسنديکاهای کارگری جهانامه ای به سازمان جهانی کار دربند١٣رته های کارگران هفت تپه که دخواس

  های خانماناستيسق آنان را ازيقت نگرانی عميحقشتی است اما درينگاه اول تنها خواسته های معحقوق بشری آمده در
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: هر انسانی می گرددۀيگری مربوط به حقوق اوليدهد و بخش د یبرالی نظام نشان ميسوز و نئول  

حل مشگل بدهی شرکت که دولتی می باشد و دولت توان بخشش آن بدهيها را دارد -١  

که شرکت با وضع موجود ورشکسته نمی شود تضمين در خصوص اين -٢  

رها نکردن شرکت از نظر مالی توسط دولت -٣  

ت در خصوص صنعت شکر و شرکت ، تقليل تعرفۀ گمرکی ، جلو گيری از وارداتاصالح سياستهای به نفع دول -۴  

  بی رويۀ شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت    

گيرد که متاسفانه مسکوت مانده بايد مورد بازنگری قراريکبار ال س ۴رسال که ه١٣پس از  اجرای مشاغل بندی -۵  

.است      

رسمی کردن کارگران موقت -۶  

رگران شاغلارتقای شغلی کا -٧  

تشکيل سنديکای کارگری -٨  

واگذاری منازل شرکت که در اختيار نيروهای نظامی ؛ اطالعاتی ، بانکی و آموزش و پرورش و ديگر ادارات  -٩  

دولتی است      

پرداخت به موقع حقوق کارگران -١٠  

اجرای استانداردهای الزم در محل کار -١١  

  بودن محل کار ، بعضی از کارها در سطح شرکتاجرای طرح زيان آور با توجه به زيان آور -١٢

  درجه در محل کار۵٠اصالح نحوۀ دادن مزايا در خصوص سختی کار و بدی آب وهوا با توجه به دمای باالی  -١٣

. و موارد ديگر       

کای شرکت واحد يژه کارگران سنديو ه بر تجارب گذشته جنبش کارگری و بهيشکر هفت تپه توانستند با تک کارگران نی

گر کارگران تنها يگی د بسته ه های هميانيب. ش فراهم آورنديکارگران همدرد و هم سرنوشت خوعی ازي وسۀاز ابتدا جبه

.  هم طبقه ای های خود شتافتنداریيمبارزه مشترک را داشتند به وکارگرانی که امکان سفردسته ازآن. انه نمانديحد بدر

 ه شوشتر،کارگران ويبيکارمندان طرح شعکارگران و رزان ساکن شوش،کارگران و کشاوتوان ازآن جمله مياز

برق خوزستان، کارگران و کارمندان مزارع طرحهای ارون شوشتر، کارگران سازمان آب وکشت صنعت ک کارمندان

 ارگرانک الد، کارگران نواحی صنعتی اهواز،ع فوي، غزالی، نورد لوله، صنایرزا، سلمان، فارابير، ميرکبي، ام)دهخدا(

 کارگران شرکت مشک،ي اند کارگران راه آهن مشک،ياند  دزفول و کارگران نواحی صنعتی ، نواحی صنعتی شوشتر

، کارگران کاغذ سازی کارون شوشتر، )ماني مسجدسل-اهواز(، کارگران شرکت ملی نفت )ماني مسجدسل-اهواز(حفاری ملی 

.خوزستان نام برددرشکرای صنعتی طرحهای توسعه نيشگاه آبادان، کارگران کارخانه های واحدهيکارگران پاال  
)نه روزيآ (  

ش و يری و پافشاری کارگران بر روی خواسته های خويتوان به پی گن اعتراضات ميياگري دۀگی های برجستژياز و

.ان و دولت اشاره کرديد های کارفرما يوعبی اعتمادی آنان به وعده و  

گی خود  بسته ری فعاالن کارگری، کارگران هفت تپه اتحاد و هميگر و دستگ رکوبرو های سي نۀرغم هجوم گسترديعل
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توان موفق شد، حتی توانستند فعاالن  وحدت ميۀيسان تجربه که تنها درياه بريدست ندادند، بلکه حتی با تکرا نه تنها از

ابد حساب خود ي اعتراضات کاهش ۀدامنم مترصد فرصتی ماند تا اگر ين وجود رژيبا ا. ر را از زندان آزاد سازندياس

.ه کندين کارگری تسويرا با فعال  

د ي شوش به شکست انجامۀامام جمعوسوی فرماندارن ازيد های دروغيوعده وعالش برای انحراف و ترس و واهمه وت

ديری نماي جلوگن حرکت اعتراضی توسط دولتيانحراف اب گذشته آنان تا بحال توانسته ازتجارری کارگران ويگو پي  

:ميخوان ینه روز ميآدر  

 با ما همگام  نفر از کار گران بخش کشاورزی نيز١٨٠٠حالی وارد يازدهمين روز اعتصاب خود می شويم که در" 

تهديدهايی که بر ما وارد  ازقول را نمی پذيريم و هراسی وعده وچون روزهای گذشته اعالم می داريم هيچهم. شدند 

ادامه دهند و صدای  چنان به حمايت ما  همو خبرگزاريها می خواهيم گروههاه سازمان ها و از هم.ميشود نيزنداريم 

بازگشت از تجمع با چشمانی گريان به استقبال ما می درهمسران ما ديروز ازبسياری.  برسانندما رابه گوش جهانيان

تی که طی روزهای آينده به خواسته های صورکردند واعالم کردند درگی دعوت مي آمدند وما را به مقاومت وايستاده

ا ي و ”گام می شويم و با فرزندان خود جلوی ادارات و نهادهای دولتی تجمع می کنيم شما عمل نشود ما نيز با شما هم

نده مجلس از شوش در ي فرماندار شهر و ساعدی نما گذشته روزهای  در”گونه گزارش شده است  نيگر ايدر جائی د

هم اعالم کرده  آنها داده شد وامام جمعه شهرون داشتند اعالم کردند که خواسته هایيزيتلوووي رادامصاحبه های که ب

به کارگران اعالم کردند دادن خواسته شما منوط گريازطرف د.  فطرداده خواهد شدديع آنها تا قبل ازکه خواسته های

.به برگشت به کارکارگران است  

 اعتصاب خوددست ازدن به خواسته هایيرسرعامل شرکت اعالم کردندکه تايندارومدکارگران به فرماگريطرف داز

گی دي آنها رسبه خواسته هاین دولت وشهروشرکت است واگري مسئولن مهلت برایيآخرو امروز. برنخواهند داشت

".جا دست به تحصن و اعتراض خواهند زد نشود با خانواده های خود به جلوی فرمانداری خواهند رفت و در آن  

ن طبقه يدی برای ايد بخش گام های کوچک اما مفيران است و نوي باال رفتن آگاهی طبقاتی کارگران اۀن مثال ها نشانيا

.انقالبی است  

ن کارگری مانند اسالو، مددی و يری فعاليآن دستگ مبارزات شرکت واحد و پس ازۀراس آن تجرب گذشته و درتجارب

 قلع و م را برایيع دست رژيغاتی وسيک چتر تبليجاد ين داد، بدون است نشايروهای کارگری و کمونيصالحی به ن

های حقوق  سازمانتالش های آزاد درداخل و خارج وع رسانه هایيعکس العمل سر. م گذاشتيخواهقمع کارگران باز

ست ها در سراسر جهان، حاصل تالش کارگران هفت تپه و سازمان ها و افراد ي کمونۀت گسترديحما درکناربشری

. ع بوديار وسينه ی رسانه ای بسيزمگر تجارب درين حرکت نسبت به دي ا.ران بوديست های ايدوست و کمون انسان

 صورتازکشور  درخارجا تجمعیيکمترتظاهرات و.  ازخود نشان دادنه حرکات اعتراضی آشکارا کاستیيزم درولی

.ن نکته قابل انتقاد استيرفت و ايپذ  

قل در ک تشکل صنفی مستيشکر هفت تپه خود احساس کردند، نبود  را که کارگران نین مبارزات ين کمبود ايمهم تر

 که مبارزات آنان کای سراسری کارگریيک سنديجای خالی  آنان دفاع کند وخواسته هایکارخانه هفت تپه بود که از

اصل کا دريسند  با خواست  آنانگیهمبست  و اد اتحادي فر ن تجربهياساس هم بر. ديل نمايعموم کارگران تبدرا به امر
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.ران را برافراشته ساختيوند خورد و پرچم سرخ طبقه کارگر ايهشتم خواسته های آنان پ  

ن يت اياهم  و ران انداختهيا حاکم برداری هيهفت تپه وحشت به جان نظام سرما کارگران ران وي کارگران امبارزات

.ده، به سوی خود جلب کرده استياسی را که بوی کباب به مشامشان رسيجنبش، رجاله های س  

 "زمانه ويراد"،"و فردايراد"،"کايصدای آمر"پس مانده خورانشان در  و های اروپائیستياليکا، امپري آمرسمياليامپر

. به تحرک افتاده اند"چه ولهيدو" و "بی بی سی" ، "خبرگزاری شهرزاد”،"نيروزآنال"،  

:  خواه اند کارگران آزادی ون کارگریين کشف ميکند که فعالکا ناگهايخارجه آمر وزارت امورسی، سخنگویيتام ک

 که خواهان برخورد انسانی نيم و ضمن ايت ميکنيت می کنند حمايان فعاليرانيراه دفاع از حقوق ا که درکسانیما از“

جمله بشرازگرفعاالن حقوق ي و دم که فورا، باقیيرانی می خواهيمقام های ا ازميران هستيزندان های اان دريبا زندان

)و فردايراد( ”.منصور اسانلو و محمود صالحی را آزاد کنند  

ز يسم را نيالين امپريوعده های دروغ ب يستی احمدی نژاد را داده اند، فريگونه که پاسخ ترهات پوپول  همانکارگران

.نخواهند خورد  

واسته های کارگران هفت تپه و از خ  بدون شرط  تيست و چپ حمايفه احزاب، سازمان ها و افراد مستقل کمونيوظ

.کای مستقل می باشديل سندين آنان تشکيشان و مهم تريدن به خواسته هاياری جهانی آنان برای رسيهم  

کردن افکار  و حساس  ست ياليامپر ان های مستقل انساندوست، کارگری، ضد يژه با جلب جريبو د يت ها باين حمايا

.عمومی به همراه باشد  

ران به يروی سر کوبگر خود برای به شکست کشاندن مبارزات کارگران اين دراستفاده از اسالمیم ضد کارگریيرژ

.پای نخواهند نشستزدردفاع ازکارگران ازيست ني کمونها و تشکل هایستيکمون خود شکی راه نخواهد داد، کارگران،  

 ن اعتراضات ازبزرگي با اگیست تپه واعالم همبشکرهفتيها دراعتراضات کارگران ن گرکارخانهيشرکت کارگران د

 ۀد تا متحدشدن ُکل طبقيراه پرافتخارش است، اما باد گرچه هنوزدرآغازيران است که بايارگرا کۀن دستاورد طبقيتر

.ابدي  ه، توفان آسا ادامهيران درمقابل نظام استثماری و استبدادی سرمايکارگرا  

 

١٣٨٦د افسر ـ مهرماه يمج  

 آينه روز
  

   


