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 باره کارگران هفت تپهباره اعتصاب دودر

 

بر اخراج حدود  یشکر هفت تپه مبنیمجتمع ن یاقدام گستاخانه کارفرماتعرض دوباره و بدنبال 

تداوم . ن شرکت را فرا گرفتیاز اعتصاب، از اول مهر ماه ا یدید، دور جیدین واحد تولیکارگر ا 02

ن تجمعات یکه در ا یافشاگرانه ا یها یکارگران و سخنران ین اعتصاب و تجمعات اعتراضیا

گر یبار د -عا منتشر شدهیوس یاجتماع یش در شبکه هایلم هایاز ف یکه برخ-شود  یراد میا

 یجمهور یها یخبرگزار یتر خبریفت تپه را به ته عتمبارزات کارگران مبارز مجتمع کشت و صن

 .ش گذاردیشان را به نما یعیآنان در کسب مطالبات طب یداریبدل ساخت و پا یاسالم

 

ن حرکت همچون مبارزات یدانند، تداوم ا یکه به تجربه م یاسالم یجمهور یتیامن ینهاد ها

ر اقشار محروم در یان و سایوشجانکارگران و د یبانیکارگران هت تپه ممکن است با پشت یقبل

ت شهر یس امنیمواجه شود، با بازداشت و فراخواندن چهل تن از کارگران به پل یسطح سراسر

کردن فضا،  یتیتالش دارند با امن یتیامن ینهادها. پاسخ دادند ین اعتراض کارگریشوش، به ا

 یاعضا یریاز دستگ یحت هاآنن راستا، یدر ا. ن اعتصاب باز دارندیوستن به ایکارگران را از پ

تا آنجا که . دندیغ نورزیباشد هم در یم ساز میرژ یمجتمع هفت تپه که نهاد" یاسالم یشورا"

 یاسالم یمجلس جمهور یون کارگریس فراکسیرضا محجوب رئیچون عل یمزدور معلوم الحال

ار ستواخ"اعتراض نموده و " یتشکل قانون"ن یا یمجلس به بازداشت اعضا یدر جلسه علن

 .شد" مرتبط یها مجلس و دستگاه ین موضوع از سویا یریگیپ

 

" یاسالم یشورا" یدر هفت تپه اعضا ید اعتراضات کارگرین است که در موج جدیت ایواقع

، یهمچون خامنه ا ینیعکس مسئول یحاو یم، تالش نمودند تا با نصب بنرهایدست ساز رژ

ک حرکت یکنترل خود در آورده و آن را به ت تحرا  یاعتراضات کارگر یمانیو قاسم سل یسیرئ

آنچنان متزلزل و  یاسالم یاما اوضاع جمهور. ندیتکاران حاکم بدل نمایاز جنا یتظلم خواه

 یشورا" یاعضا یت هایاز فعال یسک ناشیتحمل ر یحت یتیاست که مقامات امن یبحران

همرنگ با آنها  یدح ب کارگران مجبورند گاها تایدست ساز خودشان که جهت فر" یاسالم

د اجازه داد که ید کرده بود که نبایم هم تاکیتکار رژیبه خصوص که رهبر جنا. ز ندارندیشوند را ن

 یه جمهوریمسئول قوه قضائ یسیا رئی. ش آمده رخ دهدیکه در اراک و خوزستان پ ییایقضا

 ییجنبه قضاه ک ش از آنید پیبا"د نموده که مشکالت کارگران و اعتراضات آنها یتاک یاسالم

د در وقت خود ین اعتراض ها بایا... ده و حل و فصل شود، یابد، توسط دولت و مجلس شنی

ن رهنمود ها کار عمال یاما به رغم ا". ن جا بکشدید اجازه داد کار به ایده شود و اساسا نبایشن

تمع کشت و مجب د و تجمع در مقابل دریگر با خواباندن تولیو کارگران بار د! دیکش" ن جایبه ا"

پاسخ داده  ین اخراج ها اعتراض نمودند و هم خواهان خواست هایصنعت هفت تپه هم به ا



شرکت به  یو واگذار یساز یمعوقه و لغو خصوص یپرداخت دستمزدها. نشده خود شدند

کارگران است که در  یگر خواست هایاز د یهمه کارگران زندان یو مهم تر، آزاد یبخش دولت

 .شوند یاد زده میفرا تجمعات آنه

کارفرما و  یگر نشان داد که همه وعده هایت تداوم مبارزات کارگران هفت تپه، بار دیواقع

ش نبوده و کارفرما و یب یر دروغیتا اعتصاب اخ یدر فاصله تجمعات قبل ین دولتیمسئول

 ختشان هنوز هم از پردایرغم همه وعده هایدارند عل یکه دست در دست و ین دولتیمسئول

 ین که وعده داده مینموده و به رغم ا ین شده خوددارییتع یکارگران در زمانبند یستمزدهاد

ال خود با فروکش مبارزات یبودند تا به خ یرا اخراج نخواهند کرد، منتظر فرصت یشد که کارگر

، پهت ن اخراج ها در صفوف کارگران هفتیدر رابطه با ا. کارگران ، دسته دسته از آنها، اخراج کنند

ز اخراج کند تا یگر را نیکارگر د 852ک به یع است که کارفرما قرار است، نزدیداً شاین خبر شدیا

 .ردیال خام خود انتقام مبارزات پرشکوه کارگران را از آنها بگیبه خ

 

 ینکته ضرور د اعتصابات کارگران هفت تپه که هنوز هم ادامه دارد، ذکر دویدر رابطه با موج جد

از دست  یبرخ یو سخنران یاسالم ین جمهوریر مسئولیتصاو یحاو ییبنرها نصب اوال. است

جهت به انحراف  یدولت یرو هایوقفه ن ین تجمعات انعکاس تالش بیم در اینشاندگان رژ

کوشند مبارزه بر حق کارگران جهت  یق مین طریکشاندن مبارزات کارگران بوده و آنها به ا

ر آن را به ین مسیند و در ایاز جالدان حاکم بدل نما یاهم خودن به مطالباتشان را به تظلیرس

که  یید بکوشند تا جایکارگران آگاه با. باشد یکه کامال به ضرر کارگران م یهرز ببرند، امر

د بر تجربه مبارزات شان نشان دهند که از یکرده و با تاک زولهیرا ا ییرو هاین نیامکان دارد چن

باشد و با دادن  یکه دست شان در دست کارفرما م یات دولتمقامکارفرما و  یدهایوعده و وع

همانطور . د کارگر نخواهد شدیعا یزیگردند، چ یان مبارزات کارگران مید، خواهان پایوعده و وع

. خود عمل نکردند یچ کدام از وعده هایبه ه یکه در چند سال گذشته کارفرما و مقامات دولت

 یادیاست که اتفاقا مبارزه با ا یضرورت اتحاد امر درست ررو بشید کارگران پیان تاکین میدر ا

 .بخشد یم یشتریب یان کارگران را برجستگیکارفرما در م

 

و  یساز یخصوص د بدانند که خواست بر حق مخالفت باین است که کارگران باینکته دوم ا

شمار آنها  یب یااز درده یمدت درد خود و در دراز یت کارخانه به دولت به خودیبازگشت مالک

 یکه در دست دولت م یعملکرد کارخانه هائ چرا که اوالً در حال حاضر. کند یرا درمان نم

است یاست که س ین امر ضروریاما توجه به ا. باشد یه کارگران میز همچنان علیباشند ن

پول به  ین المللیو صندوق ب یبانک جهان یستیالیرهنمود دو نهاد امپر یساز یخصوص

م یباشد و رژ یوابسته م یم هایشتر رژیم بلکه به بین رژیو نه تنها به ا یماسال یجمهور

فه شان یست ها و وظیالیخود به امپر ین وابستگیل همیبه دل یاسالم یر جمهورینظ ییها

ن یشبرد ایشان مجبور به پ ین المللیو اربابان ب یه داران بومیدر حراست از منافع سرما

ا کسب سود هر یهند که گو ین گونه جلوه میا یبورژواز ین هایسیروتئ. باشند یرهنمودها م

، (جانکاه به کارگران یبت هایل مصیمت تحمیو البته به ق)ه داران یشتر از جانب سرمایچه ب

و  یکنون یها را از بحران یه داریه گشته و جهان سرمایشتر سرمایباعث گردش هر چه ب



اما در عمل همانطور که کارگران ما شاهدند با  .داد ، نجات خواهدیه داریستم سرمایالعالج س

د استثمار کارگران باز گذاشته یه داران در تشدی، دست سرمایساز یاست خصوصیس یاجرا

اخراج  یشده را به راحت یابند که کارگران شاغل در واحد خصوصی یشده و آنها امکان م

حاکم باشد، واحد  یه داریسرما که مناسبات ین است که تا زمانیت ایهر چند واقع. ندینما

در استثمار کارگران  یریی، تغیت بخش خصوصیت دولت باشد و چه در مالکیچه در مالک یدیتول

دهد،  یر نمییرا تغ یه دارینظام سرما ین امر ستم ذاتیکند و ا یجاد نمیاز آنها ا یو بهره کش

کته شده به یت دسایبر س یاز طرف کارگران فشار یساز یلغو خصوص یاما مبارزه برا

ن خواست یدرصورت تحقق ا. باشد یستش میالیاز طرف اربابان امپر یاسالم یجمهور

ت یت کارخانه بلکه در ذات مالکید که مشکل نه در شکل مالکینه خواهند دیکارگران، آنها به ع

 یده ما در حالین، کارگران جان به لب رسیبنابرا. باشد یم یه دارینظام سرما یذات یخصوص

، یتیامن یبه واقع با قبول خطر ها یتید امنیشد یو فضا یکتاتوریط دیو در شرا یدرستبه  هک

مبارزات  ید بدانند که جهت اصلیکنند، با یروزمره خود مبارزه م یتحقق خواست ها یبرا

آن  یحافظ و حام یاسالم یم جمهوریباشد که رژ یه داریکل نظام سرما ید نابودیکارگران با

ن امر درست یآنها، ا یکارگران بر بستر مبارزات جار یشتر آگاهیهر چه ب یرتقاابا . باشد یم

 یجز مبارزه در راستا یچاره ا ییدن به رهایرس یدر مقابل کارگران قرار خواهد گرفت که برا

 .سم ندارندیالیدن به سوسیرس یحاکم و تالش برا یه دارینظم ظالمانه سرما ینابود


