
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
 نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگران ايران ـ خارج کشور

  ٢٠١٧ جوالی ٠۶
 

 مبارزه نماد مقاومت و سنديکای کارگران نيشکرھفت تپه
 

 جمعی ازکارگران سطوح مختلف شرکت کشت وصنعت نيشکر ھفت تپه بالغ ١٣٨۶ ]عقرب[ ده سال پيش درآبان ماه

اين .  تن  طی نا مه ای به مقامات مربوطه دولتی خواستاربازگشائی سنديکای کارگران نيشکرھفت تپه شدند٢۵٠٠بر

، ل بعددرسا.  شد خواست بحق کارگران با مخالفت شديد دولتی ووزارت کار ، وبا تھديد و دستگيری کارگران پاسخ داده

ت مديره رااعالم داشته وبا رأی خود ، ھيأرغم تمامی فشارھای امنيتی ، بيش ازيکھزارکارگر ، بازگشائی سنديکا  علی

ازآن زمان تا کنون اعضای ھيأت مديره دوره ھای گوناگون ازجمله علی نجاتی، .  سنديکای نيشکرھفت تپه رابرگزيدند

ن کارگری اين شرکت بارھا ن وتعدادی ازديگر فعاالا، محمد حيدری مھر، رضارخشفريدون نيکوفرد، قربان علی پور

کاربردن ه رژيم سرمايه داری اسالمی ھمواره درتالش بوده است که با ب. تھديد به اخراج ، دستگيری و زندان شده اند

يرھای مکرردرپرداخت تأخ. افزايش مبارزات کارگران اين مجتمع جلوگيرد ادامه و ھای گوناگون سرکوب از شيوه

 تأمين اجتماعی می شود، استخدام به ۀاعتباری دفترچه ھای بيم  کارفرما که موجب بیۀدستمزدھا، عدم پرداخت سھم بيم

 فشارھای اقتصادی برکارگران اين مجتمع ۀازجمل... روش قرارداد سفيد امضاء ، عدم برابری افزايش دستمزد با تورم و

  .ست  ا وچه درحالت خصوصی کنونی ـ بوده وـ چه درزمان دولتی بودن آن

 مأموران امنيتی به تجمعات اعتراضی کارگران، وادارساختن ۀ تھديد کارگران معترض به اخراج ، تھاجم وحشيان

ل ومنظور کنتره تعدادی ازکارگران ناآگاه وخود فروخته به جاسوسی، نصب دوربين ھای متعدد درمحيط کارب

ه  فشارھای سياسی وامنيتی  بۀازجمل... ھای متعدد به کارگران و د برمحيط کار، توھينکارگران، پروازمداوم پھپا

می  مبارز اين مجتمع کشت وصنعت بوده و  کارگران شريف وۀحق طلبان منظورخاموش سازی صدای اعتراضی و

   .باشد

منظورجلوگيری ه  بتالش جناحھای  گوناگون حکومتی چه درزمان حاکميت جناح احمدی نژاد وچه درزمان کنونی

درطی ده سال ازبازگشائی سنديکای کارگران .  مبارزات کارگران اين سنديکا ھمواره با ناکامی ھمراه بوده استۀازادام

نيشکرھفت تپه، بارھا وبارھا شاھد مقابله رو درروی کارگران با نمايندگان دولتی وامنيتی درمحيط کاروھم اکنون 

درساليان گذشته،  کارگران مبارزمجتمع ھفت تپه . مايه داران خصوصی بوده و ھستيمعالوه برآن ايستادگی دربرابرسر

ويژه درپرداخت دستمزدھای معوقه مجبور به عقب نشينی ه موفق شدند کارفرما را دربرخی زمينه ھای اقتصادی وب

 .کنند 
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 از سياست نئوليبرالی با تبعيت صنعت ھفت تپه را کوتاه مدتی است که  دولت ضدکارگری روحانی شرکت کشت و

اين شرکت که بھای آن به يک ھزارميليارد تومان تخمين . سازمان تجارت جھانی به بخش خصوصی واگذارکرده است 

 ميليارد ۶زده شده است درمناقصه ای حراج گونه ، به مالکيت تنی  چند  ازوابستگان حکومتی به بھای  پيش پرداخت 

 .تومان درآمده است 

دولتی  صدھا ميليارد تومان ازثروت ملی را به تصاحب خود درآورده اند، ۀ جديد شرکت که با پشتوانسرمايه داران 

آنھا بفوريت چپاول دستمزد .رگران قانع نيستند استثمارکاۀ بنابرماھيت سرمايه داری به ھمين بخشش اسالمی وادام

اخت سه ماه دستمزد کارگران وعدم پرداخت کارگران را نيز چون سلف خود دردستورکارخود نھاده اند و با عدم پرد

 درصدی کارفرما به صندوق سازمان تأمين اجتماعی ، کارگران شاغل را در تنگنای شديد مالی وکارگران ۴سھم 

  .مشمول بازنشستگی رادرحالت سرگردانی زجرآوری قرارداده اند 

يد مقاومت کرد وگرنه درصورت سکوت ،  کارگران شرکت با تجربه آموزی از ساليان گذشته آموخته اند که می با

ناگون دست زدند وھربارکه  بارھا به تجمعات اعتراضی گو]جوزا[ازاينرو درخرداد ماه. برتضعيقات افزوده خواھد شد

، تعھد لفظی به پرداخت دستمزدھای معوقه داد، به اين ترفند سرمايه داری باور نکرده وھمچنان برخواست خود کارفرما

 ١٨ کارگردر١٠٠٠توان به اعتصاب وتجمع  اعتراضی بيش از ازجمله می. برگزاری مجدد تجمعات پافشاری کردندبا 

 خرداد ، ٢۵ خرداد، ١٢ خرداد،  تجمعات اعتراضی گوناگون در٢٣ کارگربازنشسته در٣٠٠خرداد، تجمع اعتراضی 

  . خرداد اشاره داشت١٣درروزالمللی انديمشک ـ اھواز برای مدتی   بينۀ خرداد ومسدود سازی جاد٢٩

 اعتراضات کارگری را نا ممکن سازند، بلکه اقدام به ۀ کارفرمايان نه تنھا تالش داشتند با کمک مأموران امنيتی ، ادام

کارگران مبارز نيشکرھفت تپه دست ازمقاومت برنداشتند وعالوه برخواست پرداخت .  کارگرمعترض کردند٣٠اخراج 

مبارزات کارگران تاحدودی ۀ ايستادگی وادام. دی فوری ھمکاران خودرا نيز خواھان شدنددستمزدھای معوقه ، آزا

 خرداد يکماه ازسه ماه دستمزدھای معوقه را ٢٩کارفرما در. نتيجه بخش بود و کارفرما را به عقب نشينی واداشت 

 ]سرطان[اخراجی درسوم تيرماه کارگر٣٠ھمچنين . پرداخت کرد و  تعھد به پرداخت دوماه ديگردرآينده نزديک نمود 

 کارگران را نداشت ومی پنداشت با ۀقائم مقام مديريت شرکت که انتظاربرخورد مبارزه جويان. ًمجددا به کاربازگشتند 

تکيه به قدرت سرمايه وھمراھی وھمکاری مأموران امنيتی اسالمی ، قادربه درھم شکستن پايداری مبارزاتی کارگران 

. زشکست موقتی خود، دريک سخنرانی ،از کارگران معترض  به عنوان اراذل واوباش نام برد باشد، سرافکنده ا می

 .اکنون سبب افزايش خشم بسياری ازکارگران شده است، بی پاسخ نخواھد ماند ًمسلما اين توھين به کارگران که ھم

 پيروزی ھای نسبی را ، ھرچند  نيشکرھفت تپه توانستند به پيروزی نسبی دست يابند؟ رمز اينۀچراکارگران رزمند

تا زمانی که . ھا دانست موقتی باشند ، می بايد در ھمبستگی کارگران ازطريق مشارکت ، تشکل واستقالل عمل آن

 ھا ھيچ کنند، نه تنھا به خواستھای بحق آن تضعيقات سرمايه داراعتراض می و کارگران به صورت منفرد عليه استثمار

 سرمايه دارودولت حامی او می کوشند با ترفندھای گوناگون ، کارگريا کارگرھای منفرد را شود بلکه گونه توجھی نمی

 حتی دولت حامی او بر و که کارگران دست دردست ھم به مقابله با سرمايه دار اما زمانی. به راحتی به سکوت وادارند

 صفی متحد ازکارگران دربرابرسرمايه دراين حالت. خيزند، موقعيت ونيروی کارگری ، تفاوت کمی وکيفی می يابد می

کارگران به موفقيت نسبی دست . دارمی ايستد وامکان دست يابی به اين يا آن خواست کارگری ، بمراتب افزايش می يابد

سرمايه دار زخم خورده ازيک عقب نشينی . می يابند، اما موفقيتی که ھرآن درخطرتھاجم جديد سرمايه دارقرار دارد 

اونه تنھا برقدرت سرمايه تکيه دارد ، بلکه ازحمايت . دد بازپس گرفتن آنچه ازدست داده است بر می آيدلحظه ای، درص

  . باشد وچه بسی که موفقيت نسبی وموقتی کارگران پايمال می گردد ھای دولتی برخوردارمی تمامی دستگاه
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با ھمبستگی وياری . اص می يابددراينجاست که صفی وسيعتر ومتحدترازتشکل محلی يک کارخانه وصنف، اھميت خ

آيد ولی برای حفظ اين دستاورد و تحکيم وافزايش آن ،  می بايدايجاد  دست میه تشکل محلی ، موفقيت نسبی وموقتی ب

تشکل مستقل طبقاتی فراترازتشکل محلی را پی گرفت تا بتوان دربرابر قدرت سرمايه وحکومتی که بمراتب فراتر 

  . د، نه تنھا ايستادگی کرد، بلکه برتحقق خواستھای کارگری افزودکن ازيک محل معين عمل می

چند زمانی است که سنديکای کارگران ھفت تپه، در . باشد چنين تشکلی ، سازمان مستقل سراسری کارگران می

ليه ھمراھی با سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه وتشکلھای راستين مدافع کارگری ، گامھائی او

فزونی گامھای . ھا اشاره داشت  را دراين زمينه برداشته اند که ضمن ارج نھی برآن گامھا ، می بايد به ناکافی بودن آن

ن کارگری ـ چه درداخل وچه درخارج  تشکالت برشمرده نيست بلکه ھريک ازتشکلھای فعاالۀعھدضروری ، تنھا بر  

 .بکوشيم دراين راه ، سود مند باشيم . آنھم نه تنھا درحرف بلکه درعمل ازکشورـ وظيفه مند اند دراين راه تالش کنند و
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