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  .اعتصاب های پی در پی کارگران نيشکر هفت تپه هنوز به نيجه نرسيده است

کارگران نيشکر هفت تپه که در سال جاری ايران به دليل عدم دريافت دستمزد بارها به اعتصاب و تظاهرات و 

اعتصاب . اعتراض دست يازيده بودند بارديگر در سوم مهرماه اعالم کردند که دوباره دست به اعتصاب خواهند زد

دارد و کارگران اعالم کرده اند که تا دستيابی در روز شنبه هفتم مهر آغاز شد و امروز چهارشنبه کماکان ادامه 

اعتراضات ماه قبل با دادن ضرب العجل کارگران به مديريت . کامل به خواسته هايشان به اعتراض ادامه خواهند داد

و وزارت کشاورزی و اعالم آمادگی آن ها برای رسيدگی و جواب گويی به خواسته ها پايان يافت اما همان طور که 

تظار داشت اين اعالم آمادگی تنها وقت کشی و از سر باز کردن کارگران بود که متاسفانه کارگران از می شد ان

اما گذر زمان به آن ها نشان داد که در ضمنی که برای . شدت استيصال و سختی گذران زندگی به آن باور کردند

وضعيت اسفبار دست داشته اند انتظار خواسته های شان مبارزه می کنند نبايد از کسانی که خود در ايجاد اين 

بايد با ديگر کارگران در سراسر کشور چه آن ها که در اعتصابند و چه آن ها که . يکرنگی و صداقت داشته باشند

در اين جا وظيفه کارگران نفت و پتروشيمی که در همين . مشغول کارند تماس بگيرند و حمايت آن ها را جلب کنند

ت از ساير کارگران ايران وضع بهتری دارند سنگين تر است زيرا از طرفی به دليل وابستگی استان هستند و به نسب

رگ حياتی رژيم به پول نقت اين بخش دارای اهميت ويژه است و از طرف ديگر پولی که از فروش نفت حاصل می 

ان بخش های مختلف شود توسط رژيم در اختيار وابستگان خود برای واردات قرار می گيرد و در نتيجه کارگر

ديروز نوبت کارگران نساجی ها بود، . اقتصادی يکی بعد از ديگری امکان کار و زندگی را از دست می دهند

نگاهی می . پريروز نوبت ديگری و امروز نوبت کارگران قند و فردا نوبت چه کسانی خواهد بود معلوم نيست

  :اندازيم به واردات شکر

. باقيمانده مصرف توسط توليد داخلی تامين می شود.  هزار تن می باشد۶٠٠ات شکر تنها نياز ساليانه ايران به وارد

در سال گذشتنه جمهوری اسالمی ايران امتياز واردات بی حد و مرز شکر را به وابستگان خود داد که در راس آن 

ت جهت سود بری ويژه، رژيم در صاف کردن جاده برای اينان و ايجاد تسهيال. ها آخوندهای معروف قرار دارند

وارد کننده گان انحصاری شکرعبارتند از شرکت . ٪ تقليل داد١٠٪ به ١۵٠ابتدا حقوق گمرکی واردات شکر را از 

  . نفر از بخش خصوصی يا همان وابستگان فوق الذکر١٠و B.D.A دولتی 

يل، آفريقای جنوبی، انگليس، از جمله برز. شکر وارداتی از کشورهای مختلف توليد کننده يا واسطه خريده می شود

  ...آلمان، بلژيک، سوئيس، اطريش، ترکيه، امارات و 

 تن شکر به قيمت بيش از يک ميليارد دالر آمريکا ازين کشورها خريداری و به ٢٫۴٨٨٫٠٠٠ مقدار ٢٠٠۶در سال 

انگليس، سويس و ، !!امارات:  صادر کننده و فروشنده مهم شکر به ايران عبارت بودند از۵ايران وارد شد که 
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واردات بيش از حد شکر که با قيمت ارزان بازار جهانی به نسبت قيمت توليد در ايران انجام گرفته . آفريقای جنوبی

 هزار تن در انبارها ۶٠٧سبب شده که شکر توليد داخلی به علت گران تر بودن به فروش نرسد، چنان که بيش از 

 هزار کارگر ١۶به طور ويژه اين مساله در استان خوزستان . مواجه شدندباقی ماند و در نتيجه کارگران با مشکل 

اين .  نفر در شرکت کارون٨٠٠٠ کارگر مزد و حقوق بگير در هفت تپه و ٧٠٠٠. را از هستی ساقط کرده است

تازه آغاز راه برای توليدات کشاورزی در ايران است چرا که در صورت پذيرش ايران به عضويت گات و 

مه تعرفه و تجارت آزاد، ابتدا توليد کننده های کوچک خصوصی و سپس متوسط ها ورشکست و يا در شرکت توافقنا

های بزرگ تحليل خواهند رفت تا خصوصی کردن های همراه با تمرکز سرمايه و پيوستن به کنسرن های 

  .انحصاری راحت شود

  !!اعتصاب بياموزيم، از HWS و شرکت دختر Ottoاعتصابات پی درپی در کنسرن 
 برای بهبود دستمزد و شرايط کار دست به يک اعتصاب با مدت HWS و شرکت دختر Ottoکارگران کنسرن 

  .  يولی آغاز شد٣١ و ٣٠اعتصاب از . نامعين زده اند

دليل اعتصاب کارگران عبارت است از دستمزدهای پايين و کاهش دريافت درصد اضافی برای شب کاری و کار 

  . و اعتراض به مديريت که به خواسته های شان اصال توجهی نمی کردآخرهفته

کارگران خود را سازمان دهی کرده اند و می گويند بايد اعتصاب در جنبش اجتماعی هم منعکس شود و از طرف 

تصاب اگر چنين شود، اع. آن مورد حمايت قرار گيرد تا بتواند اهميت اجتماعی پيدا کند، تاللو يابد و عالمت بدهد

  .می گويند ما می توانيم مدل های حمايتی را تکامل دهيم تا کنسرن را در فشار بگذاريم. موفق خواهد شد

سپس . اين اعتصاب می تواند آزمايشی برای ما باشد تا استراتژی ها و اشکال عمل را مورد تجربه قرار دهيم

    : صورت سئوال و جواب مطرح می کنندکارگران راه های حمايت از خود را توسط ديگر کارگران و مردم به

اکسيون می تواند .  يکی با اقدام به اکسيون در نقاط مختلف شهر و کشورچگونه می توان از اعتصاب حمايت کرد؟

هم چنين می تواند در سايت . به صورت تصوير، ويدئو و نوشته مستند شود و درسايت اعتصابيون متشر گردد

  : ها چگونگی پيشبرد اعتصاب را شرح می دهندسپس آن. حمايت کنندگان بيايد

٪ متعلق به خود ١٠٠ که  اگر جوابی نيامد به مراکز فروش. در سه روز اول خواسته های مان را اعالم می کنيم

اعالميه هايی . کنسرن است مراجعه می کنيم و در جلوی در فروشگاه ها اعالميه های مان را به مشتری ها می دهيم

سپس اعالميه هايی را . تصاب را توضيح می دهيم و آن ها را برای حمايت از خود فرا می خوانيمکه در آن ها اع

اگر امکان باشد با شورا تماس می گيريم و . برای فروشندگان نيز اعالميه می آوريم. بين خريداران توزيع می کنيم

  .کارمان و بازديد از فروشگاه ها را توضيح می دهيم

 اعالميه ای تهيه کنيم و در آن به همکاران مان HWS ند ما می خواهيم با همکاران مان در کارگران اتو می گوي

توضيح دهيم که چرا اعتصاب می کنيم و چرا آن ها هم در بين ما جای دارند و اين که آن ها هم از اعتصاب ما سود 

ن ها نيز بايد خود را سازمان  پس آ– توضيح اين که بخشی از کارگران در اعتصاب شرکت نکردند –خواهند برد 

  .دهی کنند تا در مجموع شرايط کارمان بهتر شود

در مرحله بعدی به مديران فروشگاه ها مراجعه می کنيم و به آن ها اطالع می دهيم که چرا دست به اين اکسيون زده 
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  .ايم و اعالميه پخش می کنيم تا آن ها کارمان را به کنسرن گزارش بدهند

 همه شهرهای آلمان دارای شعب متعدد است که شامل شعب فروش کاال، ورزشی، مسافرتی،  درOttoکنسرن 

 کنسرن اتو ٢٠٠٧ يونی ٢١بنا به اظهارات دکتر ميشائيل اتو در . اوقات فراغت و توريستی و اسباب بازی می باشد

 ميليون سود ٨۵٠بر  ميليارد يورو فروش بالغ ١۵ بهترين نتايج را کسب کرده است و با ٢٠٠٧-٢٠٠۶در سال 

  .بدست آورده است

 نورداشتات و هالنسلبن اعتصاب را از سر - برامفلد، بيلروک- هامبورگHWS سپتامبر دوباره در ٢٨کارگران از 

آن ها خواهان قرار داد در مورد . آن ها خواهان بهبود مزد و حقوق برای همه کارکنان کنسرن هستتد. گرفته اند

  . سال می باشند۵٠و مرخصی رسمی بيشتر برای کارکنان مسن تر از عيدی و پول ايام مرخصی 

کارگران اعتصابی می گويند اگر شرايط خوب نبود می توانيم گام به گام پيش برويم و به صورت بخشی روی 

بايد به طور آهسته برای خود قدرت ايجاد . خواسته ها تکيه کنيم و در مرحله بعدی خواست ديگری را پيش ببريم

  .می گويند ما قادر به اين کار هستيم. م و نفس عميق بکشيمکني

  :بعد همکاران خود را مورد خطاب قرار می دهند

همکار عزيز فکر کن اگر تو در اعتصاب شرکت نکنی تا برای خواسته خود مبارزه کنی، در سمت کارفرما قرار 

زه می کند می تواند ببازد اما کسی که کسی که مبار. می گيری، به اين طريق تو عليه منافع خود عمل می کنی

  !مبارزه نمی کند از همين اکنون باخته است

افزايش دستمزد و حقوق برای همه کارکنان، ساعات : سپس خواسته های شان را فرموله می کنند و اعالم می دارند

 دسامبر و سيلوستر بدون نياز ٢۴هفته، تعطيل روزهای کار قابل قبول، درصد اضافی برای شب کاری و کار آخر 

   سال۵٠ روز مرخصی اضافی برای کارکنان باالی ٢به مرخصی، 

آيا اين عادالنه . خطاب به همکاران می گويند که ما مجبور هستيم هر ماه مساعده بگيريم تا چرخ زندگی ما بگردد

 صدم درصد سود ساالنه ١۵ارفرما خرج دارد که تنها  ميليون يورو برای ک١٫۵خواسته های ما در مجموع . است

  .کنسرن است

در گرافيگی که در سايت خود متشر کرده اند خود را به صورت ماهی سياه کوچولويی نشان می دهند که کنسرن به 

صورت يک کوسه عظيم او را دنبال می کند تا ببلعد اما کوسه نمی بيند که در پشت سرش دسته ای بزرگ از ماهی 

  !های سياه کوچولو همين راه را دنبال می کنند و در تعقيب کوسه هستند

آن ها می گويند اعتصابشان تاثير مثبتی روی ساير خرده فروشی ها داشته است و موجی از اعتصاب را در کافلند، 

کنان با ٪ کار١٠٠به آن ها جرات عمل داده است به نحوی که در کافلند .  برانگيخته است آلدی، ليدل و غيره

  .اعتصاب موافقت داشته اند

 از همکاران خود برای البته چون اين کارگران عضو اتحاديه خدمات نيز هستند برای اتحاديه نيز تبليغ می کنند و

  .ندروورود دعوت به عمل می آ

  سايت سيمای سوسياليسم : منبع ،٢٠٠٧ اکتبر ٣ یفريده ثابت


