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شکر هفت تپهي به مبارزات کارگران نینگاه  
   

شش ماه هشتاد و آباندهم چهار                                                                                                  بهمن ماندگار  
 
   

  هت تپفشکر هيزات کارگران ن مباریدرباره 
  

د کننده شکر از ين تولي ساخته شد اوليیکاي امریش توسط شرکت هاي سال پ۴٨شکر هفت تپه که حدود يشرکت طرح ن

د در يب شديل تخرين کارخانه به دليا) ١.( را پشت سر گذاشتهی دوره بهره بردار۴۵ران است و تاآنون يشکر، در اين

م ي نیط. د را از سر گرفتين دوره مجددا توليل بود، اما پس از اي تعطی مدتی برا ارتش عراقیان بمباران هايجر

شان قد علم کرده اند تا يه داران و دولت سرآوبگر حاميشكر هفت تپه، نسل به نسل، در مقابل سرمايقرن کارگران ن

  )٢.(اعتراض کنند... ط سخت آار، عدم پرداخت حقوق معوقه و يه شرايعل

ان حدود سه ين مياز ا) ٣( هزار نفر کارگر است،۵ ی دارای وزارت جهاد آشاورزیر مجموعه ين شرکت که زيا

ن ي موارد ایدر بعض.  موقت مشغول به کار هستندیق قراردادهاياز طر)  درصد کارگران شرکت۶٠(هزار نفر

ن يکارگران ا.  اندامدهي شرکت در نی کار دارند اما هنوز به استخدام رسمی سال سابقه ١۵کارگران موقت حدود 

 شود ین شرکت انجام مي که توسط کارگران ايیشتر کارهاي ساعت مشغول کارند حال آن که ب١١شرکت روزانه 

 ساعت در روز کاهش ۶د به ي بایو مطابق قانون ساعات کار) ۴( شودیان آور محسوب ميجزء مشاغل سخت و ز

ن شرکت ي کارگران ای انسان، در واقع سالخیکيزي فيیوانا تیزان دو برابر استانداردهايکار کردن به م. دا کنديپ

ن شانس را دارند تا يان آور هستند اي سخت و زی که مشغول انجام کارهایگر مطابق قانون کارگراني دیاز سو. است

 ی دولت در شرکت اجرا نمیه ي رغم ابالغین طرح هم علي کار استفاده کنند که ا٣٠ ی سال به جا٢٠ یاياز مزا

 یدي شدی و روحی باالتر از حد استاندارد، فشار جسمی صوتی خوزستان و آلودگید هوا در منطقه ي شدی گرما.شود

 تومان بابت ٢۵٠٠ کار و ید ماهانه دو هزار تومان بابت سختين فشار شديشرکت در قبال ا.  کندیبه کارگران وارد م

 پول که به مراتب کمتر ی شود با مقداریران وارد م که به کارگی فشاریعني!  کندی پرداخت ميیط بد آب و هوايشرا

  !  شود؟یلو گوشت است جبران ميک کيد ي خرینه ياز هز

د شده ي تولیق ارزش اضافيشکر در خوزستان از طري نی طرح های توسعه ینه يشتر هزي ب٧٠ ی دهه ی سال هایط

 ین شرکت برايز آن داشت که ان موضوع نشان ايا) ۵.( شدیشکر هفت تپه پرداخت ميتوسط کارگران طرح ن

ه شکر ي روی و واردات بی سازیل خصوصير به دلي اخیدر سال ها.  سودآور استی کافیه به اندازه يسرما

 آن شده یه ي روی شکر منجر به واردات بین آوردن تعرفه گمرکيير پاي اخی سال هایط. ر کرده استييت تغيوضع

 وارادات شکر مصباح یاي مافی اصلیچهره . ( کندی ميیاي مافیهاب باندي را نصین واردات سود هنگفتيا. است

د شکر در داخل ي شود تولی که از کارگران انجام میي های رغم تمام بهره کشی رسد که علیبه نظر م)  استیزدي

ل د شکر در داخي تولی دهند که به جایح ميست، آن ها ترجي سودآور نی کافیه داران به اندازه ي سرمایکشور برا
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به عنوان مثال .  دهدیت ها را انجام ميدولت هم انواع و اقسام حما. ن کاال بپردازنديکشور به واردات و تجارت ا

ن کاهش تعرفه نه تنها ي دولت ای رغم ادعاهیعل...  دهد ویکاهش م% ۴به % ١۴٠ وارادات شکر را از یتعرفه 

جالب آن جاست . د شکر پرداخت کنندي خری برایشتريل بد پويمت شکر در بازار نشده بلکه مردم بايمنجر به کاهش ق

نسبت به وارد " ی دولتیشرکت بازرگان"ق ي کند و خودش هم از طریه داران اکتفا نميت از سرمايکه دولت به حما

ه داران و حکومت آن ها ي سرمایشکر هفت تپه براي کارگران نیکاريگران شدن شکر و ب. دي نمایکردن شکر اقدام م

 دهد که از نظر یر نشان مي به جدول زینگاه.  شودیب آن ها ميان نصين مي است که در ایمهم سود.  نداردیتياهم

ده است که ي رسیيکار به جا. (ن حجم از واردات شکر وجود نداردي به ایازيچ نيران هياز بازار مصرف شکر در اين

 قند و شکر یر کارخانه هاي خسارت جبران ناپذش نسبت به اشباع بازار وي کل کشور چند ماه پی سازمان بازرسیحت

  ) کرده بودیاظهار نگران

 تن 1,800,000   شکر یکل مصرف ساالنه 
 تن 1,200,000  شکر ید داخليکل تول
 تن 600,000 یاز به شکر وارداتيکل ن

 شکر ی ميزان ساالنه
  یواردات

 تن 2,500,000

 کند و آن ها را وا ی شکر نمید کننده ي تولی از شرکتهایتيچ حماي هی سازی خصوصین حال دولت به بهانه يعدر

ده کننده شکر شده است ي تولی شرکت هایلين موضوع منجر به تعطيا. د کنندي دارد تا شکر زرد وارد شده را سفیم

 شرکت قند دزفول ی به ورشکستگی سازیاست خصوصيس.  توان به شرکت قند دزفول اشاره کردیان ميکه از آن م

 در انتظار آنان یشکر هفت تپه معتقدند که سرنوشت مشابهيکارگران طرح ن. کار شدن کارگران اش منجر شديو ب

 یج اجراير از جمله نتاي دو سال اخیکي یشکر هفت تپه هم عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران طيدر شرکت ن. است

 ماه ۴ ی ال٣ کارگران به مدت یانه يوق ماه تا کنون بارها حق٨۵ل سال ياز اوا.  بوده استی سازیاست خصوصيس

ن ير و تامي بخور نمیب زندگين ترتيبد) ز داده نشدهين دو سال است که پول بن کارگران نيهمچن.(عقب افتاده است

 از آن زمان تا کنون .ده شده استيشتر آشي بیه روزيشان به ورطه فقر و سي هزاران آارگر و خانواده هایقبل

ر ي هفت ماه اخیط) (۶.( اعتصاب را سازمان داده اند١۶ تحصن و ١۵ت ين وضعيراض به ا اعتیکارگران برا

ن اعتراضات مصمم است تا ي به ای توجهی با بین حال حکومت اسالميبا ا)  بار اعتصاب کرده اند١٠کارگران 

است ي سنيدر واقع ا. شتر اجرا کندي با سرعت هر چه ب۴۴ اصل ی اجرای را تحت لوای سازیاست خصوصيس

 ین المللي وصندوق بیله بانک جهاني است که بوسی جهانیه داريستم سرماي سیل اقتصادي تعدیاستهاي از سیبخش

ن ي ای جهانیه داريستم سرمايم روابطش با سي تحکی برایحکومت اسالم.  شودی اعالم میپول به حکومت اسالم

  . بنددیه کارگران و زحمتکشان به کار مياست ها را عليس

شکر ي نینهاي، واگذار کردن زمین آالت کشاورزيق فروش ماشي کرده است تا از طریر شرکت سعي ماه اخ١۵ یط

 از حقوق معوقه اقدام یو گرفتن وام کوتاه مدت به پرداخت قسمت) شکرير از ني کشت غیبرا(یبه بخش خصوص

چ وجه ين به هيخواهد بود بنابرا و در بلند مدت مضر ی موقتيین راهکارهاين حال واضح است که چنيبا ا) ٧(کند

 سال ها کار در ی که طیکارگران موقت) ٨.(ل شوندين شرکت تعدي نفر از کارگران ا٢٠٠٠ست که يدور از انتظار ن
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 اخراج ین نگرانينک بدون کوچکتري را از دست داده اند ای بودن امکان ارتقاع شغلیل موقتين کارخانه به دليا

کارگران چهار .  شوندیکار ميم بي شرکت پنج هزار کارگر به طور مستقیورشکستگن در صورت يهمچن. خواهند شد

)  شوندین مجموعه محسوب مي از ایکه جزئ(ان آب يشکر مير پارس و طرح نيشرکت خوراک دام، کاغذ پارس، حر

. د ماند در امان نخواهنین ورشکستگيز از صدمات ايت کشاورزان چغندر کار منطقه ني شوند و در نهایمتضرر م

) ی شاوور و حرربام- دزفول-مشکي اند-شوش( اطراف ی به مردم شهرک هایريک کالم ضربات جبران ناپذيدر 

  . وارد خواهد شد

 منزل ٧٠٠ حدودین شرکت دارايا. توان به مشکل مسکن اشاره کرديشکر هفت تپه ميمشکالت کارگران نگرياز د

ن يا.  استیکارکنان دادگستر ویتي، امنی نظامیروهاينارياختکت درن منازل شريا ازیاديز است اما تعدادیشرکت

 ی زندگيیمناطق روستاا دريپردازند و ي منزل میه يجهت کراحقوق خود را ازیمين است که کارگران حدودیحالدر

  . کنندیم

ن خردادماه ي آغازیا بودند، در روزه   دستمزد نگرفته٨۶شكر هفت تپه از آغاز سال ي که آارگران نیطيدر شرا

 آن ها .افت مطالبات شان، به اعتصاب ادامه خواهند دادين کارگران اعالم آردند تا دريامسال مجددا اعتصاب کردند ا

 یره يئت مديکارگران معتقدند که ه. رون کردنديرا از کارخانه ب) رهيئت مدي هی از اعضایکي(ین مستحبيهمچن

 ارزان یق ورشکسته اعالم کردن کارخانه مقدمات واگذاري کند تا از طری میر واردات شکر همکایايکارخانه با ماف

اعتصاب در آغاز )  هستندیتي و امنی نظامین شرکت از چهرهاي ایره يئت مديه.(ن کارخانه را فراهم کنديمت ايق

 کارگران یه ها به خواستی توجهی روز از آغاز اعتصاب و ب۵ن حال با گذشت ي بود با ایدي تولیمحدود به بخش ها

 رغم وعده یشکر هفت تپه عليکارگران ن.  و فروش شدندیبهره ور, ی اداری کار بخش های، آنان مانع از ادامه 

ن روز به اعتصاب ي چندی برای مثال زدنی در هم شکستن اعتصاب با مقاومتیر عامل براي مدیبکارانه ي فریها

 خرداد اقدام به بستن ٢۴ن روز اعتصاب، در روز يبلکه پس از چند نکردند ینيکارگران نه تنها عقب نش. ادامه دادند

ن يدر واکنش به ا. ر و آاغذ پارس شدندي آارخانجات حریها  وني بازار هفت تپه کرده و مانع عبور آامی فرعیجاده 

 ضرب و شتم و سرکوب یفه يدان شدن و مطابق معمول وظي وارد میتي و امنی نظامیروهايحرکت کارگران ن

مساله ساده است . ردي مقاومت کارگران را بگین سرکوب نتوانست جلوين حال ايبا ا. رگران را بر عهده گرفتندکا

 ی جز مبارزه ی کنند چاره ای تورم دست و پنجه نرم می و نرخ باالی سرسام آور زندگینه هاي که با هزیکارگران

ن بار ي چندمیشکر هفت تپه، براي کارگر کارخانه ن۵٠٠٠ورماه ي شهر٢١روز چهارشنبه . افته انديمتحدانه و متشکل ن

افت نکردن حقوق معوقه خود در ين کارخانه در اعتراض به دري ای بخش هایکارگران تمام. دست به اعتصاب زدند

 اعالم  )ILO( کار ی با سازمان جهانی چند مرحله نامه نگاریش از اعتصاب طيآن ها پ. اعتصاب شرکت کردند

شکر هفت تپه ادامه ياعتراضات کارگران ن.  ماه حقوق معوقه اعتصاب خواهند کرد٢در اعتراض به کرده بودند که 

شکر هفت ين ني هزار کارگر خشمگ٣ن تظاهرات يدر ا.  شدی مهر منته٧ن که به اعتصاب و تظاهرات يدا کرد تا ايپ

 شوش حرکت کرده و ی سمت فرمانداربه" کارکران هفت تپه گرسنه هستند"ده بودند با شعار يتپه که دست از کار کش

.  دهندیشان به تحصن ادامه ميکارگران اعالم کردند که تا زمان برآورد شدن خواسته ها. در آن جا متحصن شدند

 ی مهر کارگران جاده ٨افت، در روز ي اعتصاب کارگران ادامه یتي و امنی انتظامیروهاي نیدهاي رغم تهدیعل
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 دادن وعده ین بار به جايا)  به نام فرآوردیفرد(ن فرماندار شوشين بيدر ا. د کردندمشک را مسدوي اند- اهواز یاصل

در مقابل .  تن از کارگران بازداشت شدند۴ن يهمچن. ژه استفاده کرديد به استفاده از گارد وي تهدیسر خرمن از حربه 

دها و ين بازداشت ها ، تهدي؛ اما ا دادندیک هفته بعد مين کارخانه خبر از پرداخت حقوق معوقه حداکثر تا يمسئول

افت، ضمن آن که ي مهر هم ادامه ٩ کارگران در روز يیماين هم موثر واقع نشد و اعتصاب و راهپي دروغیوعده ها

 از کارگران قند دزفول که به یدر روز چهارم تجمع شمار.  شدی کارگران زندانیمقاومت کارگران منجر به آزاد

 که یب در حالين ترتيوستند، بديشکر هفت تپه پيکار شده اند به کارگران نينه ب کارخایسبب اعالم ورشکستگ

. افتي ادامه يیماي دادند اعتصاب و راهپیسر م" وندتان مبارکيهفت تپه، قند دزفول پ" ک صدا شعاريکارگران 

وز تالش شد تا با ن ريدر ا. افتيتحصن کارگران در روز پنجم اعتراضات با اعتراض به بازداشت دو کارگر ادامه 

. ن تالش ناکام مانديجاد شود که ايان کارگران اختالف ايک ماه از سه ماه حقوق معوقه مي پرداخت یعه يگسترش شا

 خود دست از اعتصاب بر ی خواسته هایافتن به تماميا دست ت:"شکر هفت تپه متحدانه اعالم کردند که يکارگران ن

ن روز کارگران با ي رمضان بود، در ا٢١ روز ی مذهبیليرگران با تعطروز پنجم اعتراض کا." نخواهند برداشت

کارگران هفت تپه به . ن مراسم شرکت کردندي خودشان در ای که به خرج دادند با پالکاردها و شعارهایابتکار جالب

ن مراسم يا اعتراض خود را به مردم برسانند، ابتکار حضور در یق ممکن صدايد از هر طري دانستند که بای میخوب

ن حال يدر ع.  کارگران هفت تپه بودی هوشمندینشان دهنده )  سرکوب وجود داشتی برایکه احتمال کمتر(

 سراسر جهان ی کارگریه هايشکر هفت تپه در روز پنجم از اعتصاب خود با ارسال نامه به اتحاديکارگران ن

 رغم بازداشت یدا کرد، علي ششم ادامه پاعتراضات در روز.  خود شده بودندی هایت هم طبقه ايخواستار حما

 شهر شوش ادامه یکارگران به تجمع خود در برابر فرماندار) شکر هفت تپهياز کارگران فعال ن(کوفرديدون نيفر

 ین حمله ي ایجه ينت.  سرکوب گر مواجه شدیروهاي نیانه يورش وحشي با ١٠:٣٠ن تجمع آرام در ساعت يدادند، ا

سرکوب . بود) شکر هفت تپهياز کارگران فعال ن( پور یارگر و بازداشت رمضان عل ک١٠ شدن یانه زخميوحش

 از کارگران یکي.  برداشتی و انتظامی نظامیروهاي نی کارگران در روز پنج شنبه، نقاب از چهره یانه يوحش

 امروز یم ولياشت ندی مشکلی انتظامیرويما تا امروز با ن: "دي گوی میو برابريشکر هفت تپه در مصاحبه با رادين

روز شک و ياگر تا د." نها رذل اندي ایليواقعا خ. ميدي دی انتظامیروي را از نیت پستي و نهای شرمیت بيگر نهايد

 کارگران هفت تپه روشن شده است که یت مردم است امروز براي حافظ امنی انتظامیروي وجود داشت که نیشبهه ا

 ی پنج شنبه و جمعه با بازداشت شماریروزها. ان ندارندي داران و کارفرماهي جز دفاع از منافع سرمایفه ايآن ها وظ

گر از ي پور و پنج تن دی، رمضان علیجانيم عليرح, م وثاقيرح, كوفر، مهرداد قصابيدون نيفر(از کارگران

ارگران،  از کیز بازداشت تعدادي روز پنج شنبه و نیانه يدر واکنش به سرکوب وحش. توام بود) یآارگران اعتصاب

م ي شرکت ادامه خواهی صنعتی مهر به اعتراضات خود درمحوطه ١۴روز شنبه : "پاسخ کارگران قاطع و روشن بود

 خود در مقابل ینده با خانواده هاي آی داده نشود در روزهای ما جواب مثبتیکه به خواسته هايداد ودر صورت

ه آغاز شده بود، ي حکومت سرماینين عقب نشياولهمزمان " م زدي شوش دست به اعتراض و تحصن خواهیفرماندار

 یه تمام شگردهايحکومت سرما.  شودید فطر پرداخت مي تا قبل از عیک ماه از حقوق معوقه پرداخت و مابقي

 یانه يبرابر سرکوب وحش که کارگران دریهم شکسته شود، زمانبه کار برد تا مقاومت کارگران در خود را ۀالنيرذ
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و و ي که با راديیدر مصاحبه ها)  مجلس از شوشینده ينما(ی کردند، فرماندار شهر و ساعدیستادگي ای انتظامیروين

 ی شهر هم اعالم کرد که خواسته های کارگران متحقق شده، امام جمعه یون داشتند اعالم کردند که خواسته هايزيتلو

ان يشان منوط به پاين اعالم شد، انجام خواسته هاگر به کارگراياز طرف د. د فطر برآورده خواهد شديآنها تا قبل از ع

 اعتصاب ی پوشالیدهايگر قرار بود با دادن وعده و وعيک بار دي. اعتصاب و برگشت کارگران به کار است

 يین وعده ها اعتنايد به ايافته بودند که نباي ماه ها مبارزه دریاما کارگران هفت تپه ط. کارگران در هم شکسته بود

 کارگران قرار شد که  کارگران یبا توافق جمع. دا کردياضات همچنان با اعتصاب، تحصن و تجمع ادامه پاعتر. کرد

 ین اقدام هوشمندانه ير سوال نرود، اي کارخانه زیسر کار بروند تا ادامه کار)  نفر هستند١٠٠٠که (یبخش کشاورز

 نشان یدر واقع کارگران به درست.  گرفتیمره و حکومت را يئت مدي هی آتی و کارشکنيی بهانه جویکارگرام جلو

 کارخانه یه داران هستند که مانع ادامه کارين سرمايجاد نکرده اند و ايد اي در برابر تولیچ مانعيدادند که آن ها ه

 دهد، در ی شوند رخ می که ورشکسته اعالم ميی از کارخانه هایاري است که هر روزه در بسین اتفاقيا. هستند

د ير توليشتر در مسي به چنگ آوردن سود بیه داران برايست و سرماي کارخانه در واقع ورشکسته نشتر موارديب

، یريگيازده روز تحصن و پيشکر هفت تپه، بعد از ي کارگر ن۵٠٠٠ش ازيسرانجام اعتصاب ب.  کنندی میکارشکن

ان برده يقوق معوقه، به پا پرداخت حی با تحقق خواست فور١٣٨۶ مهر١٩، در پنج شنبه شب یابانيز خيجنگ و گر

  . به عقب نشستیگريقدم د)  شرکتیر عامل قبليمد(یعي شفین با برکناريحکومت همچن. شد

بارها خلف وعده . ه اعتماد کنندي حکومت سرمای توانند به وعده های دانند که نمی میکارگران هفت تپه البته به درست

ن کارگران در مصاحبه ي از ایکي.  نگذاشته استی باقیه اچ شک و شبهي هی جایان اعتراضات قبلي دولت در جری

م تا يان داده ايما به طور مشروط به تحصن خود پا: "دي گویان اعتصاب مي اعالم پای درباره یو برابريبا راد

 یخوبن کارگران به يبنابرا." مين که ما فعال آتش بس موقت داده ايد بر اي خود عمل کنند، با تاکیمسئوالن به وعده ها

.  اعتراضات حفظ شودی ادامه ی براید آمادگي بای نقاط فوت و ضعف اعتراضات قبلیافته اند که ضمن جمع بنديدر

 از آن یکيان حساب باز کنند چنان که ي کارفرمای شفاهی وعده های توانند روی دانند که نمیکارگران به خصوص م

 ها، فقط همان پناه بر خدا ین قولها مثل قبلي ای هم داده اند، وليیالبته قولها: "دي گوی میو برابريها در مصاحبه با راد

) ٩(»...چاره کردهي سال است ما را ب٢٨ن انشاءاهللا، انشاءاهللا يهم. شه و انشاءاله استيمه و درست ميو خدا کر

 کارگران ن صورتيح و زمان دار مجبور کنند، در اي صریرش وعده هاي کنند کارفرما را به پذید سعيکارگران با

ان وجود ين ميدر ا.  کنند تا در صورت عدم تحقق وعده ها به اعتراض مجدد دست بزنندی خود را حفظ میآمادگ

  .د خواهد بودي مطالبات کارگران مفی حقوقیريگيز پي توافق نامه ها و نی نگارش حقوقی برايیکانون ها

  ک اعتصابي یدرس ها
. ردي قرار گیر مبارزات کارگران مورد بررسي از زنجیابه حلقه اد به مثيشکر هفت تپه باياعتراض کارگران ن

 یگرش را اعتراضات کارگران خاتون آباد، شرکت واحد، نساجي دیر حلقه هاي اخی سال های که طیريزنج

.... ، اعتراضات معلمان وی سازیه خصوصي علیمي لرستان، اعتراضات کارگران پتروشیخچال سازيکردستان، 

ز به نوبه ي مبارزات کارگران شرکت واحد گشودند و آن ها نیکارگران خاتون آباد راه را برا) ١٠(. دهندیل ميتشک

 یدکردن کارگران ازامکان ادامه يم فرسوده وناامي رژیک اصلي که تاکتیطيدر شرا.  کارگران هفت تپهی خود برای
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 یکارگران هفت تپه برا. ت آنان بوديق از عوامل موفیکير کارگران هفت تپه يگي قاطع و پیمبارزه است، مبارزه 

 یز سرکوب هايده ها و ني ادامه دادند و در برابر وعده و وعيیماين روز به اعتصاب توام با تحصن و راهپيچند

 یشکرهفت تپه البته به صورت مصمم خواست هاي نیشروان کارگريپ. انه از خواست خود عقب ننشستنديوحش

 ید سازماندهيد کوشياما با.   کارگران قرار گرفتندیل مورد اعتماد توده ين دليکارگران را دنبال کردند و به هم

 از یکي اعتراضات ی متوالین روزهاي حیل مجمع عموميتشک.  به افراد خارج کردیاعتراضات را از حالت متک

 یلت متک مبارزات کارگران را از حای کارگریتشکل ها.  هاستیريم گي دخالت دادن کارگران در تصمیروش ها

  .  هستندی انباشت تجارب مبارزاتین مکان براي کنند و بهتریبه فرد خارج م

 یروين نيگر کارگران را هم از ايآن ها د.  متحدانه و اعتصاب خود واقف شدندیکارگران هفت تپه به قدرت مبارزه 

 ی اسارت شان  برایرهاي جز زنجیزير مبارزه چيافته اند از آن جا که در مسي دریآن ها به درست. م آگاه ساختنديعظ

 ی میو برابري از کارگران در مصاحبه با رادیکي.  توانند به مبارزه ادامه دهندیاز دست دادن ندارند تا به آخر م

 ی مبارزاتیه يش روحياعتصاب و اعتراض آن ها نه فقط در افزا" ميم از دست بدهي نداریزيگر چيما د: "ديگو

گشود، آن ...) ان ويزنان، معلمان، دانشجو(گري دی اجتماعی جنبش های مبارزه را برایضاکارگران موثر افتاد بلکه ف

 ی توان با مبارزه یط هم مين شرايشخند گرفتند و نشان دادند در بدتريد دستگاه سرکوب را به ريها ارعاب و تهد

تجمع .  استی مبارزاتیز روش ها ایق مناسبي اعتصاب توام با تجمع تلفیوه يش.  به دست آورديیمتحدانه دستاوردها

ن ياز ا.  دهدی کارگران قرار میان خواست هاي برد و مردم را در جریان مردم ميو تظاهرات، اعتصاب را به م

 ی برایجاد حالت تعرضيق اين تجمع توام با اعتصاب ازطريهمچن.  شودیق سرکوب کارگران دشوارتر ميطر

 از ی کرد که تجمع عده ایادآوريد يان باين ميدر ا.  کندیان کمک م کارگری مبارزاتیه يت روحياعتصاب به تقو

  . گرددیچ وجه موثر واقع نمي نشود به هی که با اعتصاب کارگران همراهین کارگريفعال

 توانند به اعتراض به عدم پرداخت حقوق یافته اند که نميشکر هفت تپه دري متحدانه کارگران نی ماه ها مبارزه یط

 توان به حق یاز آن جمله م.  را به مطالبات شان اضافه کرده اندیگري دینک خواسته هايکنند، آن ها امعوقه اکتفا 

ش ي، افزای سازی از خصوصیري کردن کارگران موقت، جلوگی، رسمی از تشکل مستقل کارگریبرخوردار

عالوه بر . ب اشاره کرد کارگران، به حساب آوردن کار به عنوان مشاغل سخت و مسکن مناسیدستمزد، ارتقاع شغل

....)  مشاغل و یمثل طرح طبقه بند. (ن اعتراض کرده اندي قوانی و اجرا نشدن برخیط سخت کاريآن کارگران شرا

آن ها . کا را فراهم کننديا سنديجاد شورا يکارگران هفت تپه در تالش اند تا مقدمات ا. را مورد اعتراض قرار داده اند

 یکارگران هفت تپه به درست.  کارگران را درک کرده اندیابي شان ضرورت تشکل  روزمرهیان مبارزه يدر جر

 شان را به عقب یه داران و دولت حاميمتوجه شده اند که هر گاه کارگران با برنامه و متشکل به صحنه آمده اند سرما

. ده اند شکست خورده اند وادار کرده اند و در مقابل هر گاه کارگران منفردانه و بدون برنامه مبارزه کرینينش

:  صادر کردند خاطر نشان ساختند٨۶ مهر ٢۴خ ي که درتاری شش ماده ایه يانيشکر هفت تپه در بيکارگران ن

د ي بای اسالمیم و شوراي کنی شرکت نمی اسالمیما در انتخابات شورا. مي دانی را مانع تشکل خود می اسالمیشورا"

 هستند که ی مستقل کارگری روزمره شان درک کرده اند که تنها تشکل هایان مبارزه يکارگران در جر." منحل شود

کا هستند بلکه از هم اکنون نسبت به يجاد سندير ايگيآن ها نه تنها پ. ل شوندي کارگر تبدی توانند به ابزار مبارزه یم
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 ٢ تا ١پنجشنبه ساعت ما هر : "مي خوانی می شش ماده ایه يانيدر همان ب.  اقدام کرده اندی مجمع عمومیبرگزار

. مي دهیل مي خودمان را تشکیو مجمع عموم. ميري گیم ميط کار خودمان تصميم و در مورد شراي شویعصر جمع م

نک خواست تشکل مستقل يا" مي شماریکا را حق خود ميل سنديما تشک.  ما کارگران استی تشکل واقعیمجمع عموم

 از یکيل خواست تشکل مستقل به يتبد.  خارج شده استین کارگري فعالیته هايا کمي ی از محافل روشنفکریکارگر

کارگران ) ١١.(ران خواهد بودي ای در جنبش کارگری عطفی کارگران هفت تپه به واقع نقطه ی اساسیخواست ها

 یست چرا که براي متشکل کارگران نی در راه مبارزه ی بودن کارگران مانع اصلیهفت تپه نشان دادند که قراداد

ش ياگر کارگران هفت تپه موفق شوند تشکل مستقل خو. د متشکل شدي توان و بای هم می شدن کارگران قراردادیرسم

مبارزات .  وادار کرده اندی مستقل کارگریرش تشکل هاي در پذی جدینيک عقب نشيل دهند حکومت را به يرا تشک

ل ي کشور به دلیاز اعتراضات کارگر درصد ٩٠ قرار دارد، حدود ی در حالت تدافعیط فعليکارگران در شرا

 و متعدد یاپي پی برآمده ازاعتصابات و تحصن های دهند، تجربه وآگاهیاعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه رخ م

 را هم مطرح ین اجازه را داد تا به جلو قدم بردارند و خواست تشکل مستقل کارگريکارگران هفت تپه اما به آن ها ا

  .ز بوده است چرا که حقوق معوقه پرداخت شده انديت آمين اقدام آن ها حداقل در قدم اول موفقيا. سازند

 یران خودرو و شرکت واحد صدايبر خالف کارگران خاتون آباد؛ کارگران هفت تپه، خبازان سقز، کارگران ا

 موفق تر بودند حال آن که  مداوم از اعتراضاتشاتیآن ها در اطالع رسان. اعتراض خود را به گوش مردم رساندند

کارگران .  آن ها مطلع شدندیمردم تنها پس از به رگبار بسته شدن کارگران خاتون آباد بود که از اعتراضات قبل

واضح است .  موفق بودندین المللي بی کارگریه ها و نهاد هايت اتحاديشکر هفت تپه در جلب حمايشرکت واحد و ن

 شده باشد به مراتب ساده یرامون منزوي که در خود مانده و از جهان پیتراضه سرکوب اعي حکومت سرمایکه برا

د فراموش کرد که يالبته هرگز نبا) ١٢.(دي ورزید کوتاهي از اعتراضات نباین در امر خبر رسانيتر خواهد بود بنابرا

ن ي بیت هاين شود، حما کارگرای متحدانه در محل کار و زندگین مبارزه يگزي تواند جای نمین المللي بیت هايحما

کارگران هفت تپه در .  کارگران دارندی مبارزه ی مردم حکم پشت جبهه را برای به توده ی و اطالع رسانیالملل

نک کارگران هفت تپه تمام يوستند، اي خود محدود نماندند، کارگران شرکت قند کارون به آن ها پیط کارخانه يمح

.  خوانند تا متحدانه مبارزه کنندید قند و شکر را فرا مي تولی کارخانه هاکاري و بیکارگران حقوق معوقه، اخراج

 ی روزهایط.  خواهد داشتیديک واحد تولي مبارزات کارگران یروزي در پیگر کارگران نقش مهميت ديحما

 - اهواز( نفت یران خودرو، کارگران شرکت مليت کارگران ايشکر هفت تپه شاهد حماياعتصاب کارگران ن

ه يبيشگاه آبادان، کارگران و کشاورزان ساکن شوش، کارگران و کارمندان طرح شعي، کارگران پاال)مانيلمسجدس

شوشتر، کارگران و کارمندان کشت صنعت کارون شوشتر، کارگران سازمان آب و برق خوزستان، کارگران و 

ع فوالد، کارگران يرد لوله، صنا، نو)ی، غزالیرزا، سلمان، فارابير، ميرکبيدهخدا، ام (یکارمندان مزارع طرحها

مشک، کارگران راه ي دزفول و اندی صنعتی شوشتر، کارگران نواحی صنعتی اهواز، کارگران نواحی صنعتینواح

 کارون شوشتر، کارگران ی، کارگران کاغذ ساز)ماني مسجدسل-اهواز (ی حفاریمشک، کارگران شرکت مليآهن اند

ات ها البته به شکل صدور ين حميا. ميبود... شکر در خوزستان ويسعه ن توی طرحهای صنعتی واحدهایکارخانه ها

 مثال یت عمليواضح است که حما.  افتندی کارگران موثر می مبارزاتیه يش روحيه اعالم شدند اما مسلما در افزايانيب
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د فراموش ينبا شان وارد خواهد کرد اما یه داران و حکومت حامي به سرمایشتريبه صورت اعتصاب همزمان فشار ب

. ن کارخانه را داشتي توان انتظار اعتصاب همزمان در چندی است که می کارگری تشکل هایکرد که تنها به اتکا

 یل صندوق اعتصاب در دانشگاه ها و محله ها ميز تشکياعتصاب و ن)  بایهمبستگ(ت ازي حمایته هايل کميتشک

  .تواند کارساز باشد

 خانواده یشان همسران و اعضايد کردند که در صورت برآورده نشدن خواسته هاي تهدیکارگران هفت تپه به درست

 دهد که شرکت یر کارگران نشان مي اخی سال های مبارزاتیتجربه .  خواهند آوردیخود را به تجمعات اعتراض

ن ياز ا. ستت و عقب راندن کارفرما و دولت اي موفقی برایدي ابزار مفی کارگران اعتصابیخانواده ها در مبارزه 

  . شودیده مي کارگران کشی و محل زندگی شهری اعتصاب کارگران به فضایق مساله يطر

 یاسي سی و خواست های صنفیان خواست هاي میواريدن دي کارگران هفت تپه نشان داد که کشی مبارزاتیتجربه 

گرفتن ( خود یحقوق صنفن ي تریهي گرفتن بدیکارگران برا.  کارگر چقدر کودکانه و سازشکارانه استیطبقه 

 و ی نظامیروهاي شکر و تمام نیايافتند که با مافين قدم دري در همان اولیمبارزه را شروع کردند ول) حقوق معوقه

 و ی سازیرو، خصوصي نیل ساختارين آغاز خود را در مقابل تعديآن ها در هم. .  پشت سرش در افتاده اندیتيامن

 متحدانه و اعالم یکارگران هفت تپه با مبارزه . افتندي هستند یمت اسالم حکوی اصلیاست هاي که از س۴۴اصل 

ن ي قد علم کردند و به همی حکومت اسالمی ضد کارگریاست هايت سي در برابر کلیخواست تشکل مستقل کارگر

 در  با خشونت تمامیل است که حکومت اسالمين دليدرست به هم. ده شدندي کشیاسين مسائل سي به حساس تریراحت

ن امر به وضوح ضرورت تالش ي کند، وهمیبرابر اعتراضات کارگران هفت تپه، شرکت واحد و خاتون آباد فد علم م

  . سازدی شدن اعتراضات کارگران را روشن می سراسریبرا

رات يد، تعمي مختلف تولیکارگران قسمت ها.( از کارگران مشغول کار هستندیعيف وسيشکر هفت تپه طياگرچه در ن

اما کارگران نشان دادند که ...) ، راننده ها ویشكر، کارمندان اداري مزارع نی، انبارها و کارگران کشاورزیندسو مه

بازگشت به کار کارگران . ل نشدهي اختالف آن ها تبدی برایه اين عوامل به پاي برند و ای به سر میدر اتحاد خوب

ک ي یه داريد سرماي تولیوه يش. ن اتحاد بوده استيا از یت کارگران گوشه اي با کلی در هماهنگیبخش کشاورز

تداوم و گسترش .  کندی بروز می کنترل بر کار اجتماعید مستبدانه است که به شکل ساختار سلسله مراتبي تولیوه يش

. ران و سرپرستان استي از سرکارگران، مدی مستلزم ارتش کاملین مقدار کار اضافيشتريد و استخراج بيان توليجر

 ی بهتریق امکانات و دستمزدهايمعموال از طر. ه داران استيدن از کارگران به نفع سرماين هرم کار کشي ایفه يوظ

 کنترل کارگران استفاده ی شود تا از آن ها برایرد تالش مي گیقرار م... ار سرکارگران و سرپرستان ويکه در اخت

  . باشندیفاتن اختاليد مراقب بروز چنين بايشود، کارگران هفت تپه همچن

  !ک اعتصاب چند برخوردي
 ی احمدی کفابتی کارگران را به بیتيدند تا سرکوب و نارضاي کوشیدر واکنش به اعتصاب کارگران هفت تپه گروه

ا به خاطر ي واردات شکر باشد، آیاي وجود مافیتيجاد نارضايم تنها عامل ايرياما به فرض که بپذ. نژاد نسبت دهند

ا کارگران خاتون يال راحت به کار خود ادامه داد؟ آين باند با خي ای دولت خاتمیمدت هشت ساله م که در تمام يندار

 و عدم پرداخت حقوقشان دست به تظاهرات زده یکاري در اعتراض به بی که برایم؟ کارگرانيآباد را فراموش کرده ا
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دگاه کارگران مساله ياز د. به گلوله بسته شدند ی خاتمین کارگران در زمان دولت آقايم که ايا فراموش کرده ايآ. بودند

 با سرعت روز افزون در حال انجام بود، حقوق معوقه وجود ی سازی هم خصوصیروشن است، در زمان خاتم

 یرانيندگان کارگران اي به عنوان نمای مستقل کارگری تشکل های کار به جای اسالمی شد تا شوراهایتالش م. داشت

 ی از روزهایه ساالر اسالميحکومت سرما.... ل شوند، حق تشکل مستقل وجود نداشت ويتحم کار یبه سازمان جهان

ن حکومتش در جهت سرکوب کارگران اقدام کرد، آن ها با به گلوله بستن کارگران خاتون آباد نشان دادند که يآغاز

 کارگران هفت تپه به باند ی دند تا مسالهيگر کوشي دیدسته ا. چقدر مدافع حقوق به قول خودشان مستضعفان هستند

 ی سازی موقت، خصوصی جز حقوق معوقه، قرادادهایزي کارگران چیه يا مشکالت بقيآ.  شکر محدود شودیايماف

 ممکن از ین ارزش اضافيشتري بر استخراج بی مبتنیه داريد سرماي تولیوه ي در ذات شی اصلیاست؟ مساله ... و

 و واردات ی سازی و اعوان انصارش را به خصوصیت که حکومت اسالم اسیم کار جهانين تقسيا. کارگران است

 جز یزيچ)  داردیاديت زياگرچه خود موضوع اهم( واردات شکریک جانبه بر مساله يد يتاک.  داردیشکر وا م

امروز مشکل کارگران هفت تپه همان . ستي و ابقا استثمار کارگران نیه داريد سرماي تولیوه ي با شیسازشکار

ط هفت تپه و يشرا. است...  ویمي لرستان، پتروشیخچال سازي کردستان، ی کارگران خاتون آباد، نساجمشکل

جاد يست که عوامل اين نين به مفهوم اي خاص خود را داراست اما ای هایژگيمبارزات کارگران هفت تپه البته و

 ین اگرچه نميهمچن. گر کارگران باشدي د مسائلی جدا از بافته ین کارگران تافته اي ای را روند مبارزاتیتينارضا

 ی چشم پوشیق نفوذ عناصر فرصت طلب و اصالح طلب لحظه اي از طری خطر فساد جنبش کارگریتوان از مساله 

 به اصطالح ید به تالش برخيان باين مياما در ا)  کارگر به آن پرداخته استی که سرمقاله یمساله ا(کرد

کا از يت آمريند با تحت شعاع قرار دادن مبارزات کارگران هفت تپه و اعالم حما خواهیروشنفکران اشاره کرد که م

 يی هایتئور.  خود را به خورد جنبش کارگران بدهندی عقب افتاده و ارتجاعی هایتئور... آن و نبز خطر جنگ و 

 و عدم یه اصطالح وطن بیه داري چپ ها از سرمای آن ها دنباله رویجه يک بار آزمون خود را پس داده اند، نتيکه 

 مبارزات کارگران ی از آن ها درباره یکيست که يهوده نيب.  بوده استی آن ها از جنبش کارگریت همه جانبه يحما

ها و  ستيالي، سوسی ملی ، جبههیو گروه ها از هر دسته  گران، چپ هر جناح از حکومت: "سدي نویهفت تپه م

! یداران وطن هيان و معلمان و حتا سرمايها، زنان، کارگران، دانشجو ستيونالي، ناسیف و جناحيها از هر ط ستيکمون

شه دارد و به ين کشور ريداند و در ا یا آن را متعلق به خود ميکند و  ی مین زندگين سرزميو باالخره هر کس که در ا

 به نام ینيابند، سرزمي تحقق کايسم آمريالي امپری طلبانه د و جنگيار باشد که اگر اهداف پليد هشيورزد، با یآن عشق م

 ی در آن صورت اصل مبارزه. اندام کنند  در آن عرضین مردم در هر شکل و قامتيران وجود نخواهد داشت تا ايا

 دهد و ی حکومت را انذار می و جناح هایه داران مليسنده در واقع سرماين نويا)  ١٣"(شود ی می از مفهوم تهیطبقات

فه و واجب است تا در يز وظيت نيپس بر حاکم: " دهدیافظه کارانه و سازشکارانه ارائه م کامال محیسرانجام راه حل

ط مقبول ي حرکت نکند و مرتبا بستر و شرایگران جهان گر چپاوليکا و ديسم آمرياليال امپريها و ام  خواستیراستا

 اضمحالل یبند و در راستاي مردم را بفریاقعظاهر قابل قبول و و ل بهيها بهانه ندهد تا با دال آنان را فراهم نکند؛ به آن

سم، ضرورت نخست يالي مبارزه با امپری برایوحدت مل: "سدي نویگر ميشنهاد ديا در پيو ."  ن کشور موفق شونديا

 و جناح یه داران به اصطالح وطنين سرمايا هميآ) ١۴"(افتيط حاضر است که آن تحقق نخواهد يمبارزه در شرا
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 شوند که در ین هدف مطرح مين مسائل جز با ايا اي و فقر کارگران هستند؟ آیکه عامل بدبختستند ي حکومت نیها

 ی و حکومت اسالمیه داري و چپ به داد سرمای مبارزات کارگران هفت تپه با ژست روشنفکریريزمان اوج گ

د کنند؟ آن ها نشان  مطالبات خویريگيکا کارگران را دعوت به عدم پي اش برسند و با بزرگ کردن خطر آمریحام

زمانی که يک کارگر نيشکر هفت تپه در مصاحبه ی خود . می دهند که از درک زندگی واقعی کارگران ناتوان هستند

د آتاب ي خری هزار تومان بده برا۶ گه ی بهم دادند ميیگه بابا نامه يمن بچه ام آه مدرسه رفته تا اومده م: "می گويد

او می خواهد صدای اعتراضش را به همه ی . “رفتم شش هزار تومان رو از آجا بدم من، من آه دو ماه حقوق نگیها

و مسلما در فقدان يا ضعف ... مردم دنيا برساند، او می خواهد سرمايه داران و حکومت حامی شان را افشا کند و

ران از طريق صدای پيامی که اين کارگ. رسانه های مستقل کارگری بايد از رسانه های آمريکايی هم استفاده کرد

آمريکا به مردم ايران و جهان رساندند به مراتب مترقی تر و مبارزه جويانه تر از پيامی است که اين روشنفکران در 

نشريه های ضد آمريکايی شان انتشار می دهند ، تالش آن ها در محکوم کردن مصاحبه ی کارگران با صدای آمريکا 

  ...با منزوی کردن کارگران سرکوب آن ها را ساده تر کند وهمدستی با حکومتی است که می خواهد 

  د کرد؟يچه با
! در واقع نبرد تازه شروع شده است. ده استي خود نرسیاني پایواضح است که مبارزات کارگران هفت تپه به نقطه 

دها و احضارها يگر تهدي دهند، بار دیدن آن ها به خرج مي به شکست کشانیکارفرما و دولت تمام تالش خود را برا

ا بازداشت رهبران و سازماندهنگان يشروع شود و در صورت واکنش نامناسب کارگران، نسبت به اخراج و 

 از یکيکوفرد، يدون نيفر. ان اعتصاب آغاز شده اندين برخوردها بالفاصله پس از پايا. اعتصاب اقدام خواد شد

بازداشت، در روز جمعه آزاد، و مجددا در روز ) ر مه٢۶(رهبران اعتصاب کارگران هفت تپه در روز پنجشنبه 

کوفرد يدون ني بازداشت فرید کردند که در صورت ادامه يکارگران تهد.  منتقل شدیشنبه بازداشت و به محل نامعلوم

کوفرد آزاد يدون نيفر.  کردینيواکنش مناسب کارگران دولت را وادار به عقب نش.  کنندیاعتصاب را مجددا آغاز م

ن فعاالن يدفاع از ا. ک ضرورت استي کارگران هفت تپه از کارگران فعال یت بدنه ي حمایط فعلي شرادر! شد

 شود، دفاع یت نمي ترسند اگر اعتراض کنند و اخراج شوند از آن ها حمای که می کارگرانی همه ی است براینيتضم

 دهد، یر کارگران نشان ميد سال اخ مبارزات چنیتجربه . ن تداوم مبارزات کارگران استين رهبران تضمياز ا

 یاگر قرار است کس:"شنهاد کنند ي توانند پی از کارگران فعال را دارد کارگران میکي که کارفرما قصد اخراج یزمان

.  از سر گرفته شدن اعتصاب ها و اعتراضات استین اقدام به معنيا" ديد همه را با هم اخراج کنيد بايرا اخراج کن

ش يچند روز پ. جاد کنديان کارگران اختالف اي بندد تا در مین انواع ترفندها را به کار ميهمچنکارفرما و دولت 

ن کارگران اگرچه به طور يدر ا. ع و به موقع کارگران افشا شدي اعالم وجود کرد که با واکنش سریني دورغیکايسند

 کنند و هر ی بسته را تحمل نمی پشت درهایکره اچ مذايد اعالم کنند که هيندگان خود اعتماد دارند اما بايکامل به نما

 که کارگران هفت تپه از آن خبر داده اند یل مجمع عموميتشک. رديد در حضور تمام کارگران انجام گي بایمذاکره ا

ن اقدام يدر اول! مبارزه تازه شروع شده است.  کارفرما و دولت استیسه ي مقابله با هر گونه دسیله براين وسيبهتر

 کامل ی دهد که قبل از اعالم ورشکستگیتجربه نشان م. د قرار داد کارگران موقت امتناع کرده استيرما از تمدکارف

 کند تا کارگران دائم را در برخورد با عدم ی کارخانه، تالش می ورشکستگیکارخانه، کارفرما با عمده کردن مسئله 
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 تهاجم آن یف مقاومت کارگران، در دور بعديق با تضعيطرن يد قرارداد کارگران موقت به سکوت بکشاند تا از ايتمد

  .را در هم شکند

 دامن زدن به مشکالت یه داران برايار باشند تالش سرمايد نسبت به آن هوشي که کارگران هفت تپه بای از مسائلیکي

ر کارگران  پان عرب بر طبل دفاع از کارگران عرب در برابی گروه های برخیاز طرف. ان آن هاستي در میقوم

ک ي را تحریاري کارگران بختيیکاي آمری چهره ها با استفاده از رسانه هایگر برخي کوبند و از طرف دی میاريبخت

 ی همبستگی مدت مبارزات کارگری طوالنیز سابقه ي و نیل تداوم جنبش کارگريالبته در خوزستان به دل.  کنندیم

 ی که با هدف در هم شکستن مقاومت و اتحاد کارگران انجام ميیهاد از توطئه ي نبایشتر است اما لحظه اي بیکارگر

ان مبارزات روزمره شان امروز درک کرده اند که هم عرب و هم يکارگران هفت تپه در جر.  کردیشود چشم پوش

ت ي افتد و در نهای دارند، پرداخت حقوق هر دوشان عقب میر فشار هستند، هر دو دستمزد کمي، هر دو زیاريبخت

 ی که به اختالفات قومی کنند که مناقع کسانی درک میکارگران به خوب.  دو از داشتن تشکل مستقل محروم هستندهر

  . در تضاد است)  و عربیارياعم از بخت( کارگران ی زنند با مناقع همه یدامن م

م و تا ي جهان برسانران ويگر کارگران ايشکر هفت تپه را به گوش دي اعتراض کارگران نید صداي بایط فعليدر شرا

ل ي که در ارتباط با تشکيید به آموزش هايبه خصوص با. مين کارگران کمک کني ایابيم به تشکل ي توانیآن جا که م

 ی دانند که چه نمی مین کارگران به خوبين است که ايآن چه که روشن است ا.  است کمک شودی کارگریتشکل ها

 ی بهتریجه ي تسلط دولت هم نتی خواهند، اما ادامه ی موقت را نمی و قراردادهای سازیخواهند، آن ها خصوص

د ضمن کمک به آموزش کارگران يبا. و مناسب باشديک آلترناتي تواند ی میان کنترل کارگرين مينخواهد داشت، در ا

 یزسراسر کارگران هنوی که مبارزه یطياما در شرا.رنديد را در دست بگيم تا خودشان کنترل توليبه آن ها کمک کن

ک کاخانه منفرد ي وتداوم آن دری کارگر به هم نخورده است اعمال کنترل کارگریرو به نفع طبقه ينشده وتوازن ن

  . کردن مبارزات کارگرانی تالش در جهت سراسری است برایگرين خود ضرورت ديا. دشوار خواهد بود

  
  همن ماندگارب

 اختصاصی وبالگ و نشريه ی کارگر

  ١٣٨٦ وشنبه چهاردهم آباند

  
  :پانوشت ها

ک کارخانه خوارک دام ي هزارتن باگاس و ٣٣٠هزار تن مالس، ٣٣د شکر يهزار تن تول١٠٠شکر هفت تپه ي شرکت نیت اسميظرف) ١
  . ال قرار داردي هزار تن است که در شهرستان شوش دان۵۵ یت اسميبا ظرف

، یط جنگي رغم وجود شرایعل.  اشاره کرد١٣۶۶رماه سال يل تيشكر هفت تپه در اواي توان به اعتصاب آارگران نیاز آن جمله م) ٢
 ی برآنار ،)یت جنگيبه خاطر وضع(ل آارخانهيام تعطي ایايافت حقوق و مزاي دری خود برایك هفته ايتصاب و تحصن آارگران در اع

کارگران مورد هجوم . به مبارزه برخاستند) ش دستمزدها، حق اوالد، حق مسكنيافزا(گري دین مطالبه و خواست رفاهيت و چنديريمد
. د به اخراج به سر آار بازگردانده شدنديز به زور اسلحه و تهديه نيز آارگران بازداشت و بق سرآوبگر قرار گرفتند، دهها نفر ایروهاين

  .فا کردي خود را ای کارگران فعال و معترض نقش سرکوبگرانه يی پارس با شناسای آاغذ سازی آارخانه  یان انجمن اسالمين ميدر ا
 و ی درصد متعلق به دو بانک مل٨٠شکر ي، توسعه نی کشاورزدرصد وابسته به بانک١٠٠شکر کارون يشرکت کشت و صنعت ن) ٣
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 .  استی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی درصد دولت١٠٠شکر هفت تپه يصادرات و کشت و صنعت ن
رد و ي گین را در بر ميشکر هزاران هكتار زميمزارع ن.  اشاره کردی کشاورزین هاي زمیارهاي توان به کار آبیبه عنوان مثال م) ۴
 ی رغم شرجیر آفتاب سوزان خوزستان، علين مزارع دم آرده و مرطوب، زيدر ا.  رسدیشكر در مزارع به دو تا سه متر ميرتفاع نا

. شه وجود داردي همیدگيان احتمال مارگزين ميدر ا.  کنندیار روزانه هشت تا ده ساعت آار مي طاقت فرسا کارگران آبیبودن و گرما
 توان به ین ميهمچن. ستندي نیرسم   آار، ی بعد از ده تا دوازده سال سابقه یار حتير طاقت فرسا، کارگران آبن کاي رغم تن دادن به ایعل

 برداشت نخست مزرعه را به آتش یبرا.  شودیشكر معموال از مهر ماه شروع ميفصل برداشت ن.  برداشت اشاره کردیکار طاقت فرسا
 درو از یبرا.  رسدین و با دست فرا مي آنها با ماشی سپس آار شاق رو  بمانند،ی باق هایشكر بسوزد و فقط ني نی آشند تا برگهایم

 ی سختین کارهايرش چني توان پذی آارگر را می طبقه ین بخش هاي شود چرا که تنها محروم تری و روزمزد استفاده میآارگران فصل
  .واداشت

از ) : "یعي و منابع طبی ، دامید محصوالت کشاورزي تولیمادر تخصصر عامل شرکت يمد( فر يیک قلم بنا به اعترافات دانايدر ) ۵
ع يشکر و صناي کمک به شرکت توسعه کشت نیال برايارد ريلي م٢۴٧شکر هفت تپه ي شرکت کشت و صنعت نیمحل درآمد ساالنه 

  "افتي اختصاص یجانب
ان يد، به اعتراض کارگران پاي اند با دادن وعده و وع کردهی در استان خوزستان،  سعیشتر موارد آارفرما و مقامات حکومتيدر ب) ۶

  . و بازداشت کارگران فروگذار نکرده استیريه هم از ضرب و شتم، دستگي سرمایان دولت حامين ميدر ا. دهند
 یت اسالممت ها به اعوان و انصار حکومين قيبا نازلتر....  شرکت و کارخانه خوراک دام و ینهاين کار فروش زمي از ایهدف اصل) ٧

ن ي دانند ایمخالف اند چرا که م) نيد و زميفروش ابزار تول(ن راه حل هايدر مقابل کارگران با ا. است" ی سازیخصوص"و به اصطالح 
  ی واهی کشت و صنعت هفت تپه به بهانه ین هاي هکتار از زم٨٠٠ک نمونه يدر .  آن ها منجر خواهد شدی همه یکاريکار به ب

شکر ين طرح ني هکتار زم۵٠٠٠ خوراک دام، یقرار است عالوه بر کارخانه . ده استي کارگران به فروش رسیه پرداختن حقوق معوق
 واگذار شده، ی کشت و صنعت به صورت اجاره به بخش خصوصین هاي هکتار از زم٣٠٠٠.  فروخته شودیهفت تپه به بخش خصوص

  .د شوی واگذار می محلیمانکاران خصوصي به پین برداشت نيهمچن
 اعالم يیکه با دروغگو) یعي و منابع طبی ، دامید محصوالت کشاورزي تولیر عامل شرکت مادر تخصصيمد( فريین دانايش از ايپ) ٨

شکر هفت تپه به ي نیرنا از واگذاري با ای نفر از کارگران دست به اعتراض زده اند، در مصاحبه ا٣٠٠ تا ٢۵٠کرده بود تنها حدود 
 اش را در قالب یها تي آل فعالی واگذارین شرکت آمادگين مصاحبه اعالم کرده بود که اي فر در ايیدانا. ود خبر داده بیبخش خصوص

 ی به طور کامل واگذار م٨٩شکر هفت تپه تا سال يان شرکت کشت و صنعت نين مي داراست و از ا۴۴ اصل ی آلیها استي سیاجرا
ردر پرداخت ينسبت دادن واردات شكر به تاخ: " فر اعالم کرديی، از قول دانا٨۶ مهر١٩هان، روز پنجشنبه ي کین روزنامه يهمچن. شود

ر يعلت تاخ...  اساس استین شرآت آامال بي ازآارآنان ایشكر هفت تپه و تجمع تعداد محدوديحقوق آارآنان شرآت آشت و صنعت ن
واضح "  گذشته استین شرآت در سال هاي ایار از مشكالت ساختیاد شده ناشي شرآت ینگيدر پرداخت حقوق آارآنان و مشكالت نقد

 ی های کار، اخراج ها، و بازنشستگیرويل ني با هدف تعدین مشکالت به اصطالح ساختاريق اشاره به اي از طرینياست که زمبنه چ
ش از يه پ مشابی هاینينه چي هنوز زمیکار نساجي و بیکارگران اخراج.  شودی کارخانه انجام میليد ها و تعطيزودرس، بازخر

بر اساس : " فارس اعالم کردی با خبرگزاریگري دین در مصاحبه ي فر همچنيیدانا. ، را از باد نبرده اندی صنعت نساجیورشکستگ
  " م کردي نفر را بازنشسشت خواه٢٠٠٠ک مرحله ي در ینيش بيپ
 خواست یريگي تواند آن ها را از پی نمیب دهد که کارگران آن قدر آگاهند که دامن زدن به تعصبات مذهین نقل قول نشان ميهم) ٩

  .هاشان منصرف کند
شکر هفت تپه و فردا ي واحد، امروز کارگران نیکايروز سنديد: " شان نوشتندیتي حمایه يچنان که کارگران خوزستان در اعالم) ١٠

  ."نوبت ماست
 خواستند ، عضو ی که می بچه ها و کسانیطرفاز "» :دي گوی میو برابريشکر هفت تپه در مصاحبه با رادي از کارگران نیکي) ١١

 یکايم سنديبتوان... م و يکا هستيم، دنبال سنديم، شورا را قبول نداري خواهیم که استعفاء بدهند، ما شورا نمي کار بشوند، تقاضا کردیشورا
  "ميت تپه را بر آورده کنشکر هفيعتر مشکالت طرح نيم، هر چه سريم که بتواني بشوی جهانیکايم، عضو سنديب کنيخود را تصو

  . استی خود محتاج سازماندهی مدت امر خبر رسانیان مبارزات گسترده و طوالنيبه خصوص در جر) ١٢
  فرهنگ توسعه/  پاکزادیهاد! / کايسم آمريالي امپریشکر هفت تپه، شاديکارگران ن» یگرسنگ«د به ينگاه کن) ١٣
  همان) ١٤


