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!نبرد نا برابر  
 نگاهی به حماسه مبارزه کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه

  
ششو ماه هشتاد مهردهم وازد                                                                                            هروزب تقی  

                                                                                                               

براستی به مبارزه ای که هم اکنون بين کارگران شرکت نيشکرهفت تپه ودولت جمهوری اسالمی جاری است ،چه 

عنوانی جزنبرد نابرابر می توان داد؟ دريکسوهزاران کارگری قراردارند که درطی بيش ازده اعتصاب وتحصن 

درپاسخ به پاره ای ... فرمانده واعم ازمديرکارخانه و-ده ووعيدهای کارگزاران دولتدرسال جديد وشنيدن وع

ازمطالبات اوليه آنها،درپی آخرين اتمام حجت اشان،اکنون پنج روزاست، ازروزشنبه تاکنون، با تحصن و راه پيمائی 

د را ازمحل کارخانه بداخل آن هامطابق هشدارهای ازقبل اعالم شده مبارزه خو. دست به اعتراض گسترده زده اند

 .ن درمقابل فرمانداری و راه پيمائی درشهربه اين مبارزات خود بعد تازه ای بخشيده اندشهرشوش کشانده وبا تحص

درسوی ديگردولت قدرقدرتی که در نقش تؤامان کارفرمای مستقيم و دولت به مثابه ابزارقهروسرکوب طبقاتی به 

گرسنه م؛ گرسنه ايم،می گوئي ما" نوشته اند خود  برپالکارد پرداخته است که  کردن درمقابل کارگرانی عرض اندام   

  آميزش  نمادين  شکلی به  نيشکر،  کشت شرکت  مدير به عنوان روحانی   يک  گرفتن قرار  تقابل، اين در !".ايم   

.مذهبی را يک جا به نمايش گذاشته است سياسی و و اقتصادی استبداد  

رژيم پاسخ هزاران کارگرگرسنه را،که برای دريافت دستمزدبخورونميری که آن هم با ترفندهای گوناگون پرداخت 

نمی شود،عمال با اعالم يک جنگ تمام عيارپاسخ داده و با روانه کردن شمارکثيری مأمورامنيتی بهمراه صدها نفر 

ايش شبه جنگی، اين نيروها کنترل نقاط دريک آر.گارد ضد شورش به محاصره و سرکوب آنان پرداخته است

شوش را برای قطع ارتباط بين کارخانه و -حساس شهر ومبادی خروج وورود آن ازجمله سه راهی هفت تپه

شهربدست گرفته اند وبامبادرت به انواع فشارها نظيرتهديدو ونفوذوتصويربرداری برای شناسائی ودستگيری وآدم 

ميان کارگران وميان کارگران و کارمندان،برآنند تا صفوف همبسته کارگران را ربائی وتالش برای ايجاد شکاف در

. تاکتيک اصلی رژيم معطوف به فرسوده وخسته ونااميدکردن کارگران ازامکان ادامه مبارزه است. درهم بريزند

را برای خنثی  بااين همه،کارگران توانسته اند با تکيه بر روحيه رزمنده و عزم جدی خود، تاکتيک های متقابلی

چنان که به عنوان نمونه با يافتن راه های رخنه به  .کردن محاصره وديگراقدامات بازدارنده رژيم بکارگيرند

شهرازنقاط ديگر، توانسته اند نيروهای رژيم را دورزده و باپيوستن کارگرانی که محل سکونتشان درشهرهای 

آنها دراين مبارزات پرشور . خود را به نمايش بگذارند مختلف خوزستان قراردارد به يک ديگر،اعتراض پرشکوه

مبارزه کارگران نيشکر،اگرفارغ . ازتجربيات خود ونيزتجربيات سايربخش های کارگری بهره گرفته اند

ازخودويژگی هايش درنظر گرفته شود نبردی است مشابه آنچه که درطی هرسال درگوشه وکنارکشور بين سرمايه 

ولتی و مزدوحقوق بگيران جاری است وبهمراه خواستهائی هم چون دريافت حقوق داران اعم ازخصوصی و د
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،طبقه بندی مشاغل وگرفتن بن،دريافت خانه های )که مورد اخيرآن نزديک به سه ماه طول کشيده است(معوقه

سازمانی، داشتن امنيت شغلی وحق تشکل مستقل و حق اعتصاب، اخراج مديريت کنونی وبهبود وضع مديريت 

با اين همه هرمبارزه مشخصی دراين سلسه نبردهای متوالی گاهی دارای آنچنان مختصاتی است که ... . رخانه وکا

هرکدام .. هم چنان که مبارزات کارگران شرکت واحد و يا معلمان و.می تواند دارای برد وتأثير فرامحلی گردد

ان يافته که قادربه تحميل فشارسنگين به درغياب تشکل های سراسری وهمبستگی های سازم.ازجهاتی چنين بودند

رژيم وطبقه حاکم باشند،مانندهرمبارزه منفرد ومحلی،مبارزات کارگران کارخانه نيشکرهفت تپه نيزدارای برخی 

خصوصيات وتعيناتی است که ميزان مقاومت، قدرت چانی زنی ودامنه پيشروی وتأثيرگذاری آنرا رقم می زند 

زيربدرجه ای که است دامنه اثرگذاری واهميت آنرا ازسطح اعتراضات معمولی فراترمی  والبته اين تعينات بداليل  

:از جمله اين تعينات می توان به مواردزيراشاره کرد.برد  

ابعاد بزرگ سرمايه گذاری دراين رشته وبطوراخص دراين کارخانه که درگذشته صورت گرفته و بعنوان يکی  

ارخانه نيشکرهفت تپه تنها يکی ازآنها است وکارخانه های ديگری درنقاط ک. ازپروژه های ملی مطرح بوده است

پروژه ای که البته . ای مشابهی هستندديگر خوزستان نيزوجود دارند که آنها هم کمابيش دچارمشکالت وبحران ه

  های اکنون درچهارچوب سياست انطباق ساختاری وروند شتابان ادغام بازارجهانی وحاکميت کارتل ها و تراست

.فراملی براين بازار،اهميت سابق خود را ازدست داده است  

 گستره کمی کارگران که ازاين جهت نيزدرشماريکی ازشرکت های بزرگ توليدی محسوب می شود  

آگاهی برآمده ازاعتصابات و تحصن های پياپی و متعدد آنها  باألخره بايد مشخصه سوم را درتجربه و و 

 مشارکت فعال اکثريت بزرگ کارگران در اعتراض برای کسب مطالبات ومهمترازهمه درهمبستگی و

رزه کارگران شرکت آنها نشان داده اند که آشنا به تجربيات بخش های ديگری کارگری، ازجمله مبا.خودجستجوکرد

جهت بکارگيری تاکتيک های معطوف به رسانه ها و سازمان های بين المللی کار .واحد هستند وازآن بهره می گيرند  

.بازتاب دادن جهانی مبارزات خود،درکنار طرح خواست تشکل مستقل،ازجمله آنهاست  

بی شک اگررژيم تاکنون نتوانسته باوجود بکارگيری انواع واقسام فشارهای سنگين خودموفق به درهم شکستن اين 

ه بدنه کارگران بجان نخست شرکت فعال وگسترد:مقاومت بشود،بايدآن را قبل ازهرچيزمديون دو عامل اصلی دانست

خبررسانی   مبارزاتی و  تاکتيک های ازانواع  فالکت آفرين رژيم، وديگری بهره گيری مناسب آمده ازسياست های  

.ازجمله عطف توجه به رسانه ها و سازمان های جهانی کار  

 کارگران به درپرتوچنين حضورفعالی است که تاکتيک های متقابل رژيم ازجمله تهديدوپيگرد نمايندگان وفعالين

،چندان کارساز نيفتاده ونقش مجامع عمومی وتوده ای )که شماری ازآنان ناچاربه مخفی شدن گرديده اند(دستگيری

امری که توجه به آن ازسوی کليه کارگران . تشدن مقاومت درميان کارگران خطر بروزچنين خالئی را پرکرده اس

درحقيقت سازمان يابی توده ای . دارای اهميت کاربردی استدرمبارزه با استبداد بی امانی چون جمهوری اسالمی

 ومتکی بربدنه،تجربه ای که دراعتراضات شرکت واحد واعتراضات معلمان اهميت خود را نشان داد، تبديل به يکی 

  .ای ادامه کاری مبارزه شده است ازشروط الزم وپايه

 هفت تپه درعين حال انعکاسی است ازجهت ديگر چنان که مشهود است مبارزات کارگران صنعت نيشکر
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ترکيبی ازمطالبات تدافعی نظير درخواست های حقوق معوقه وبن : ازوضعيت انتقالی مبارزه طبقه کارگرايران

تشکل مستقل وتغييرمديريت  بهمراه پاره ای از مطالبات فرارونده و تعرضی هم چون خواست... وجيره غيرنقدی و

آميزه ای . األخره مقابله با خصوصی سازی وسياست های ا قتصادی سياسی کالنفاسد و مبارزه با مافيای شکر وب

ازمطالبات اخص وموضعی که تحقق آنها با مطالبات کالن گره خورده است،شکاف بين آرايش نيروی مبارزات 

  مشخصه وشکاف حاکم اين است مهمترين  نيازمند آنست؛ وسراسری  و محلی با آرايشی که مطالبات کالن موضعی

.راين اعتراضب  

کارگران بخوبی دريافته اند که اوال بطور مستقيم با رژيم هم بعنوان کارفرمای سرمايه داری دولتی وهم بعنوان 

تجسم قهرسازمان يافته دولتی وابزارسرکوب طبقاتی طرف اند وثانيا اين سياست خانه خراب کن وويرانگر،نه يک 

د اصلی رژيم درراستای انطباق ساختاری است،که به مثابه راهبرسياست موردی ويا محلی بلکه چيزی فراترازآن،

والبته بنوبه خود سياستی است که . اين هم به نوبه خود نه خصلت ملی بلکه جهانی دارد

درگذارازمنشوراستبدادمذهبی خودويژگی هائی پيداکرده و با انواع جبرهای غيراقتصادی وتبعيضات مضاعف 

حال باهمه توان خود درجهت  ثالثا رژيم درهمان  و. زهم افزوده است آن با ويرانگریورانتی آغشته شده و بردامنه   

.هموارکردن جاده خصوصی سازی،ودرچهره حامی مطلق سرمايه داری خصوصی عمل می کند  

درهمين رابطه است که کارگران باشگفتی شاهد انواع شانه خالی کردن ها وبدترازآن انواع خرابکاری ها و 

تقليل توليد ازميزان صدها . امدانه رژيم درروند توليدبا هدف ورشکسته کردن کارخانه هستندکارشکنی ها ع

 هکتاردرامسال،آتش ٢٠٠شته به هزارهکتارسال های گذ٢٠٠٠ هزارتن وسطح کشت از٣٦به ) به روايتی(هزارتن

تار به بهانه هک٨٠٠ازجمله (زدن نيزارها وتکه تکه کردن گشتزازها و فروش زمين های آن به بخش خصوصی

،سياست واردکردن ميليون ها تن شکرازخارج کشوروانبارکردن آنها برای )واهی پرداختن حقوق معوقه کارگران

ن شکرهای توليدی هفت تپه وسبب بدهی ده ها ميلياردتومانی اين که خود موجب انبارشدن وبه فروش نرفت(فروش 

برطبق نظرکارگران مافيای شکردرايجاد . بارزآنست،مثال )کارخانه وبه نوعی اعالم ورشکستگی آن شده است

روشن است که دولت باهمه توان خود تالش دارد که درچهارچوب .بحران اين مؤسسه توليدی نقش برجسته ای دارد

ای عمومی خوداين کارخانه را دررابطه با نيازهای بازارهای جهانی، وباصطالح رقابت پذيرکردن آن، سياست ه

به (ازجمله الزامات چنين تجديد ساختاری، کاهش چشمگيرتعداد پرسنل رسمی وشاغل است.ندتجديد سازماندهی ک

ديگر، تبديل کردن کارگران به  به عبارت).هزارنفرازکارگران رااخراج نمايد٢٠٠٠گفته کارگران دولت قصد دارد

ای اجتماعی، ورساندن بردگان عصرجديد يعنی به کارگران موقتی وباحقوق ناچيزوبدون هرگونه پشتوانه حمايت ه

آن به سطح سودرسانی مطلوب ومنطبق با استانداردهای مورد نظربخش خصوصی وجهانی و درنهايت واگذارکردن 

والبته طبيعی است که دراين ميان (لی سياست دولت راتشکيل می دهدآن به ثمن بخس به بخش خصوصی مبنای اص

  حريصی چون  رسيده های  بدوران  تازه فقيه وازجمله   واليت مدار و سربفرمان ولی  بورژوازی سهم شيرنصيب

).نظامی گردد -بورژوازی بوروکراتيک   
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نابرابر نبرد  
 
همانطور که اشاره شد درورای تعين های محلی وخود ويژگی ها خواست ها و مطالباتی وجود دارند که گرفتن پاسخ 

به عبارت ديگر . تصادی و سياسی رژيم استمثبت وکمابيش پايدار برای آنها درگرومقابله با سياست های کالن اق

مبارزات کارگران با شکل محلی ، درشرايط مشخص ما، يعنی درشرايط بحران ساختاری وعمومی موجود

ومبارزات موضعی عموما محتوای فرامحلی وسراسری داشته ومطالبات مشخصش اشان بطور تنگاتنگی با 

 کارخانه نيشکر هفت تپه،اگردقت کنيم معلوم می شود که در درمورد نمونه بحران.مطالبات کالن گره خورده است

ن مخالفت با تعديل ساختاری نيرو،خصوصی سازی،درخواست حق مبارزه کارگران، اين سياست های کالن هم چو

ومخالفت با سياست های وارداتی رژيم ونقش ) که باماهيت تماميت گرای واليت فقيه درتضاداست(تشکل مستقل

درحقيقت حفظ . نفس چنين چالشی اجتناب ناپذيراست.است که اساسا مورد چالش قرارگرفته اند ...مافيای شکرو

ابله باتهديد کارگران به بيکاری ومبارزه برای حق حيات وحق داشتن شغل خود بخودسياست های کالن کارخانه ومق

ی که رژيم باهمه نيروی خود درچنين شرايطی درحال. رژيم را که که درتغايربا آن قراردارد به چالش می طلبند

ه اشان برای مقابله با اين سياست برای دفاع ازسياست های کالن صف آرائی می کند،شاهديم که کارگران درمبارز

،همچون نبردکارگران شرکت واحد )نبردسرنوشت؟(های کالن اساسا با اتکاء به نيروی محلی خود،بناگزيروارد نبرد

وهمين مسأله است که يک . ف است که به نبرد کارگران خصلت نابرابرمی دهددرحقيقت وجود همين شکا. می شوند

بنابراين . ن اين شکاف را دربرابرهمه فعالين و مدافعان کارگری قرارمی دهدبارديگر اهميت وچگونگی پرکرد

ان درکنارضرورت واجتناب ناپديری نبردهای موضعی برای دريافت امتيازهای موردی جهت قابل تحمل کردن گذر

ران وعوامل زندگی که البته بنابه ماهيت رژيم ودامنه بحران، سخت هم ناپايدار هستند،برای مقابله واقعی با بح

. واين يعنی گره زدن نبردهای موضعی با نبردهای سراسری. زاينده آن بايد نبردهای سراسری سازمان داده شود

بی شک .به نبردبرابر دربرابررژيم دست يافتازترکيب نبردهای موضعی با نبردهای کالن است که می توان 

ی کم اهميت بودن نبردهای موضعی نيست ضرورت فراتررفتن ازنبردهای موضعی به نبردهای بزرگ به معن

نه فقط بدليل اهميت امتيازات کوچکی که زندگی را قابل تحمل می کنند وگشايشگر فرصتی برای . ونبايد باشد

، بلکه مهمترازآن به مثابه مدرسه ای برای آموختن وکسب تجربه کارگران فراغت ازرنج کارطاقت فرسا هستند

چنين دورنمائی بيم آن ميرودکه مبارزات موضعی به مرورزمان دچارفرسودگی  بدون داشتن. وبرای جلوتررفتن

  واقعی   و گسترش آن مبنای موضعی نيزدرفقدان نبردهای  همانطور که نبردهای سراسری  .وپراکندکی وافت شوند

.رای تحقق نخواهند داشتب  

بی ترديد درشرايطی که آشکارا هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی درقامت کارشکن وعامل مخرب توليد 

امااين .وزندگی کارگران وجامعه عمل می کنند، تنها راه واقعی و ممکن کنترل کارخانه توسط خود کارگران است

رو بهم نخورده است،ودولتی نوزسراسری نشده وتوازن نيهم واقعيتی است که درشرايطی که مبارزه کارگران ه

باهمه قدرت خود به سرکوب وکارشکنی مشغول است؛اعمال کنترل کارگری وتداوم آن دريک کاخانه منفرد حتا 

بنابراين برای تحقق شرايط مناسب . اگردرکوتاه مدت هم امکان پذيرباشد،تداومش دشواروناممکن بنظرمی رسد
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کارگران ناچارند که برای پيشبرد مبارزات محلی وموضعی  کارگری برواحدهای بحرانیبرای اعمال کنترل 

دراين رابطه وبرای هموارکردن مسيرآن، کارگران وبويژه .خود،به خصلت سراسری اين مبارزه توجه بيشتری کنند  

:کارگران آگاه ترو فعالين و پيشروان بايد به دونکته اساسی توجه بيشتری مبذول دارند  

بيرون کشيدن و فراگيرکردن آن دسته از مطالباتی که خصلت سراسری داشته وبه مثابه اشتراکات پايه ای  -ف ال

آنها بايد ازميان سايه وروشن ها و تعينات مطالبات محلی .همه کارگران وهمه مزدوحقوق بگيران محسوب می شود

چنين . مشخص کارگران تبديل شوندو و موضعی بيرون کشيده شوند وبطورشفاف وفراگيربه مطالبات عمومی

اين  .است  و کارخانه  محل  شدن مبارزات کارگران در زندانی  پايه ای  يکی ازعوامل  با   مقابله تالشی درحقيقت  

 .مطالبات همانطورکه اشاره شدفی الواقع وجود دارند،اما درالبالی تعينات محلی وخرده آگاهی ها،قراردارند

 وهمبستگی با ساير اقشارطبقه و جنبش های ارتباطی درحمايت تقويت هرچه بيشتر خطوط ارتباطی -ب

بی گمان عرصه های بسيارگوناگونی اين حلقه مفقوده دوم را پرکرده وخواهند کردکه خود .ازاعتراضات يک ديگر

تکامل دادن به آن  فعالين درصحنه عمل وجنبش های کارگری و اجتماعی بهترازهرکسی صالحيت يافتن و

انيه ها واعالميه های همبستگی ،شرکت متقابل دراعتراضات،ايجاد ويا تقويت شبکه های اطالع صدوربي.رادارند

رسانی مستقل وسريع و سراسری ونيز شبکه های ياری رسانی به کارگران درحال اعتصاب ودرحال مبارزه، 

ف باشند، بلکه هم ط دربرگيرنده فعالين بخش های مختلتشکيل و تکامل گل گشت ها وابتکارات مشابهی که نه فق

 چنين درجهت گسترش دامنه آن به بدنه کارگری هم باشند،تالش برای شکل دادن تجمعات و تشکل های سراسری 

...دربرگيرنده فعالين و بدنه کارگری با هدف تقويت يک جبهه کارگری سراسری و  

 
شاخص دوستان ودشمنان:مبارزه عليه نئوليبراليسم   

 
مبارزه کارگران کارخانه هفت تپه آشکارانشان ميدهد که درکنه خود عليه سياست های خصوصی سازی وسياست 

اين سياست عليرغم وجود برخی اختالفات درنحوه پيش بردآن،ازپشتيبانی همه جناحها .های کالن ئئوليبراليستی است

بازار "تا اين سياست که توسط ديکتاتوریح.درحاکميت وساير نيروهای بورژوائی بيرون ازحاکميت،برخورداراست

ومقررات آن به رژيم های محلی ديکته می شود،ازپشتيبانی بيدريغ قدرت های سرمايه داری " آزادجهانی

. بنابراين محک خوبی است برای آن که کارگران دريابند چه کسانی دوستان ودشمنان اوهستند. نيزبرخوردارست

ری اکنون بخش بسيارمهمی ازنيروی کار را زائدتلقی کرده و آن را اضافه واقعيت آن است که نظام سرمايه دا

شعارتأمين حق کاربرای همه که زمانی به بورژوازی تحميل شده بود،اکنون ديری است که با .جمعيت نسبی می داند

اميدی هم به  بنابراين انباشت ارتش عظيم بيکاری که.قانون افزايش بی مهار سود، درتقابل آشکار قرارگرفته است

،افزايش مطلق ساعات کارودريک )بردگی مضاعف نيروی کار(يافتن کاربرايشان وجود ندارد،افزايش کارموقت

به اين . کالم،نه فقط تشديد استثمارنسبی بلکه تشديد استثمارمطلق ازمشخصات سرمايه داری نئوليبرال است

اصلی سياست های نئولييراليستی،يعنی عليه  اعتبارمبارزه کارگران مبارزه ای است آشکاراعليه مؤلفه های

خصوصی سازی، عليه دولت حداقل وفاقد مسئوليت اجتماعی ودولتی تحت کنترل بازار،عليه واردات بی رويه به 
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مثابه نخستين فرمان بازار باصطالح آزاد،مبارزه برای تأمين حق کارو افزايش دستمزد وکاهش ساعات کارو 

  خود مبارزه ای است عليه سياست های نئوليبراليستی حاکم  همه درماهيت همه و......... فراغت و ساعات  افزايش 

.بردولت جمهوری اسالمی بطوراخص وعليه سياست های جهانی سرمايه داری بطوراعم  

 
******** 

 
بی گمان اين . نبردحماسی وبيادماندنی کارگران کارخانه نيشکرهفت تپه هم اکنون وارد پنجمين روزخود می شود

 ازجمله سلسه نبردهای مهمی است که طبقه کارگرومزدوحقوق بگيرايران درطی سال های اخيرازشرکت واحد نبرد

ازاين نبردکه نبردهمه ما، نبردهمه مدافعان آزادی  باتمام نيروی خود.تا کارگران سنندج وتامعلمين به عمل آورده اند

ل وحضورآنان دراين مبارزه گام مهمی اعالم حمايت کارگران دزفو. وبرابری اجتماعی است،حمايت کنيم

هم چنان که ضرورت پيوستن کارخانه های زيرمجموعه . درابرازهمبستگی کارگری بويژه درمنطقه خوزستان است

ونيزکارخانه های ديگرنيشکردرديگرشهرهای اين ...ذپارس،دستمال کاغذی،اين شرکت عظيم هم چون کاغ

گران سايرنقاط ديگرايران ازاين مبارزه وتالش برای جلب کارمندان استان،وحمايت همه تشکل ها و فعالين و کار

 هم چنان که حمايت جنبش دانشجوئی، بويژه.اين مؤسسه به صفوف همبسته کارگران دارای اهميت زيادی است

با . نيروهای چپ و معلمان و زنان وجنبش ملت های تحت ستم ملی ازاين مبارزه نيز دارای اهميت زيادی است

بياری .. شبکه های ياری،اعم ازمالی وسياسی و تدارکاتی وازجمله برای پناه دادن به کارگران فراری وتشکيل 

تپه و ومبارزه برای پيروزی درمطالبات  بی شک مبارزه هم اکنون جاری کارگران هفت! همرزمان خود بشتابيم

وکيف دست آوردهای احتمالی در امافراترازآن و صرفنظرازکم .اخص اشان بخودی خود دارای اهميت زيادی است

 .کوتاه مدت، اين مبارزه تا همين جا به عنوان بخشی ازجنبش طبقه کارگردارای نتايج و اهميت فرامنطقه ای است

زحمتکشان  از نفر ميليون ها  آماج   و  درهمان حال اهداف جنگند که ياست هائی می  و عليه س اهدافی  برای  آنها  

                                    .ومزدو حقوق بگيران کشور است
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