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 در دفاع از کارگران نيشکر ھفت تپه
  

 نيروی  ه ، يک بار ديگر تنيدگیيورش نيرو ھای امنيتی و انتظامی جمھوری اسالمی به کارگران مجتمع نيشکر ھفت تپ

سرکوب جمھوری اسالمی با کارفرمايان و سرمايه داران را به نمايش گذاشت و نشان داد که چگونه جمھوری اسالمی 

در دفاع از سرمايه داران، نيرو ھای انتظامی خود را وحشيانه برای قلع و قمع و سرکوب کارگران و خانواده ھای 

کارگران  . شان ھستندۀفرستد که تنھا خواھان گرفتن حقوق انسانی و دستمزدھای عقب افتاد آن ھا می ۀمحروم و گرسن

مجتمع نيشکر ھفت تپه مدت ھاست که نسبت به عدم پرداخت دستمزدھای شان و ھمچنين عدم پرداخت حق بيمه ھای 

  . مين اجتماعی معترض می باشندأشان توسط کارفرما، به سازمان ت

، از نامه نگاری به مقامات دولتی تا "قانونی "ۀ راه ھای شناخته شدۀنجام پس از اين که ھمکارگران زحمتکش سر ا

 حق شان به کار گرفتند و باز ھم ه جھت جلب نظر کارفرما و مقامات دولتی نسبت به مطالبات ب مذاکره با کارفرما را

 حق طبيعی شان برای اعتراض استفاده کنند و به  آن ھا مواجه شدند، چاره ای نيافتند به غير از آن که ازئیبا بی اعتنا

 در تداوم اين اعتصاب با پيوستن خانواده ھای  .ھمين منظور برای رساندن صدای خويش دست به اعتصاب زدند

 اھواز کشانده شد که طی آن -  شوش ۀ اين اعتراض از محل شرکت به جادۀکارگران به کارگران اعتصابی، دامن

 کارگران ۀاين اقدام متھوران. را مسدود نمودند" محور ترانزيتی شوش به اھواز"به گزارش ايلنا کارگران به جان آمده 

باعث شد ھم خبر اعتصاب کارگران ھفت تپه انعکاس ھر چه وسيع تری پيدا کند و ھم مقامات دولتی و کارفرما را 

  .مجبور به شکستن سکوت و بی اعتنائی شان نمود

 شوش به ۀکه جادرا ان و نيروی انتظامی پشتيبان آن ھا تالش کردند تا کارگران معترض در اولين اقدام ، کارفرماي

اما اين حيله با توجه به تجارب قبلی کارگران مؤثر . اھواز را بسته بودند با وعده و وعيد از جاده به کارخانه بازگردانند

 ۀند و آن ھا نيز بنا به ماھيت سرکوبگراندر نتيجه نيروھای سرکوبگر جمھوری اسالمی به صحنه اعزام شد. نيفتاد

 که پاسخی به عدم توجه کارفرما نسبت به -خويش ، بدون توجه به حرف ھای کارگران و دليل شروع اين اعتراضات 

نيرو ھای  . به تجمع کارگران حمله نموده و تعدادی از کارگران را دستگير نمودند– حق کارگران بود هخواست ھای ب

 کارگر را بازداشت و ١۵ اول ۀ، در مرحل ]اسد[ کارگران از شب شنبه سوم مرداد ماهۀامی با حمله به خانامنيتی و انتظ

مزدوران رژيم کارگران بازداشتی را بدون اطالع خانواده ھای شان به مکان . سپس اين تعداد را به بيست نفر رساندند

  .ن محل نگھداری کارگران زندانی به جائی نرسيدنامعلومی برده و تا مدت ھا پيگيری خانواده ھا جھت روشن شد
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 صنفی آن ھا ۀ کارگران نيشکر ھفت تپه تعمق کنيم خواھيم ديد که چگونه مبارزۀ مبارزۀاگر در ھمين حد روی تجرب

 سرمايه داری ايران که سرمايه داری وابسته به امپرياليسم می باشد به ناچار کار را به ۀتحت شرايط حاکم بر جامع

ی اين واقعيت نيز جز اين نيست که کارگران در تداوم امعن.  کارگران با رژيم يعنی قدرت سياسی حاکم کشاندۀمقابل

ی که در شرايط ديکتاتوری حاکم شکل قھر آميز  سياسيۀ سياسی کشانده شدند، مبارزۀ صنفی خويش به مبارزۀمبارز

  .به خود گرفت) بستن جاده(

 را در ٩۶ ]سرطان[ تا تير]ثور[ شان که از ارديبھشتۀخت دستمزدھای عقب افتادھای کارگران پردا ترين خواسته مھم

، اما ) و می باشد( شان از سوی کارفرما بود ۀبر می گيرد و به حساب شان واريز نشده و ھمچنين واريز کردن حق بيم

ت ھای آن ھا افزوده با توجه به يورش رژيم به کارگران ، اکنون آزادی کارگران دستگير شده ھم به ساير خواس

کارفرما و نيروھای امنيتی و انتظامی قصد داشتند با ايجاد فضای رعب و وحشت در اتحاد کارگران شکاف ايجاد  .شد

اما کارگران مبارز مجتمع نيشکر ھفت تپه به جای ترس از اين دستگيری . کرده و اعتصاب کارگران را درھم بشکنند

، کار باز نمی گردندشان، اعالم کردند نه تنھا تا رسيدن به خواست ھای شان به سر  حق هھا و عقب نشينی از مطالبات ب

  .بلکه خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط ھمکاران زندانی خود نيز می باشند

جھت فريب در چنين شرايطی، کارفرما وقتی با مقاومت کارگران و عزم آن ھا در تحقق مطالبات شان مواجه شد ، 

 آن ھا را پرداخت نمود و اين در ۀکارگران و درھم شکستن اعتصاب، در يک مقطع مقداری از حقوق پرداخت نشد

حالی بود که برای ايجاد تفرقه در ميان کارگران مبارز، از پرداخت ھمين حداقل به کارگران بازداشت شده خودداری 

 که ھمين برخورد کارفرما در عدم ئیتا جا. اين حيله کارگر نيفتداما، ھمبستگی و آگاھی کارگران باعث شد که .  کرد

سرانجام  . دستگير شدگان، اعتراض کارگران آگاه را ھر چه بيشتر برانگيختۀپرداخت بخشی از حقوق ھای عقب ماند

 با ًتی موقتا کارگران بازداشۀ دسيسه ھا و فريبکاری ھای کارفرما اتحاد و مقاومت کارگران باعث شد تا ھمۀبه رغم ھم

به دنبال اين موفقيت کارگران اعالم کرده اند که تا رسيدن به . سپردن وثيقه بر مبنای فيش حقوقی از زندان آزاد شوند

جھت  بر طبق آخرين اخبار منتشره ، رژيم کارگر ستيز جمھوری اسالمی. تمامی خواست ھای شان از پای نمی نشينند

 تن ديگر از کارگران اعتصابی را به ۴٠ اخير کارگران نيشکر ھفت تپه، ۀانمقابله با اعتراضات و اعتصاب دالور

  .دادگستری خويش احضار نموده تا با پرونده سازی برای آن ھا امکان بازداشت شان را فراھم نمايد

ی  رژيم جمھوری اسالمۀ مبارزات کارگران نيشکر ھفت تپه يکی از نمونه ھائی است که نشان می دھد تحت سلطۀتجرب

ھر کجا کارگران در مبارزات خود برای دستيابی به مطالبات شان در مقابل دسيسه ھای کارفرما ھوشيارانه برخورد 

نموده و اتحاد خود را حفظ کرده اند ، توانسته اند گام ھای بلند تری در جھت رسيدن به خواست ھای خود به پيش 

به خصوص که . اتوری حاکم موقتی و ناپايدار می باشندبا اين حال چنين موفقيت ھائی در شرايط ديکت. بردارند

 کارگر از متشکل شدن کارگران جلوگيری می کند و ۀ سدی در مقابل سازمان يابی طبقۀديکتاتوری و سرکوب به مثاب

کارگران که از حق تشکل، آزادی بيان، آزادی اجتماعات محرومند و قانون حامی آن ھا نبوده و ابزاری برای دفاع از 

 ايران دارد و ۀواقعيت اين است که ديکتاتوری حاکم که ريشه در سيستم سرمايه داری وابست. نافع صنفی خود ندارندم

  . چماق سرکوب آن می باشد مانع اصلی تحقق خواست ھای کارگران و به ثمر نشستن مبارزات آن ھاست

 ۀنگی و بی حقوقی کارگران و گسترده شدن دامنبی دليل نيست که در ماه ھای اخير به دنبال تشديد فقر و فالکت و گرس

 ۀاعتراضات و اعتصابات کارگری، رژيم کارگر ستيز جمھوری اسالمی نيز ھر چه بيشتر برای در ھم شکستن روحي

اعتراضی و قلع و قمع مبارزات صنفی کارگران به اعمال قھر و بگير و ببند و پيگرد ھر چه بيشتر کارگران متوسل 

  .شده است
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 کارگران ايران بار ھا تکرار شده ۀ کلی در مبارزات ھمۀاز جنب مجتمع نيشکر ھفت تپه مبارزات اخير کارگران ۀتجرب

 در جريان ا اعتصاب و اعتراضات اين کارگران نيز بار ديگر نشان داد که کارگران محروم و مبارز ما حتۀتجرب. است

و حق بيمه و حقوق معوقه و ديگر خواست ھای کوچک ترين اعتراضات صنفی خويش برای دريافت دسترنج خويش 

ًاست که مثال اگر شرايط  چنين.  با قدرت سياسی و دستگاه سرکوب رژيم مواجه می شوندً حق خويش نھايتاهصنفی ب

 ۀ ايران مبارزۀ سرمايه داری ايران را با جوامع سرمايه داری متروپل مقايسه کنيم ، خواھيم ديد که در جامعۀجامع

 سياسی تبديل می شود و اين مبارزه نيز در شکل قھر آميز خود بروز کرده و ۀان خيلی زود به مبارزصنفی کارگر

راحتی به  زندگی خود بۀاز اين روست که کارگران ايران در تجرب. بالفاصله با قھر ضد انقالبی رژيم مواجه می گردد

که اين قدرت در خدمت منافع سرمايه داران قرار پيوند سرمايه داران و قدرت سياسی حاکم پی برده و متوجه می شوند 

 درک اين امر که رھائی آنان از ستم و استثمار سرمايه داران بدون نابودی اين قدرت ميسر نيست برای ۀدارد و در نتيج

رده کارگران ايران برای رھائی از شرايط ظالمانه ای که سرمايه داران بر آنان تحميل ک به واقع نيز. آنان مشکل نيست

  .اند ، راھی جز مبارزه برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی پيشاروی خود ندارند

 

  کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فدائی خلق ايرانۀماھنام: به نقل از 
 ١٣٩۶ ]اسد[ ، پانزدھم مرداد ماه۴٣شماره 

 


