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 د حمايت مبرم ما احتياج فورى دارن ، به کارگران نيشکر هفت تپه

 
خرداد هشتاد وهفتهم د                                                                                                     ىيق جهانصد  

                                     
 هم اکنون  قابل ذکر است که. ، وارد بيست و پنجمين روز شد اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه

آنها  و   و لباس شخصىها قرار گرفته  کامل نيروهاى گارد ويژه کارگران اعتصابى، در محاصره

کارگران     و وعيد، صفوف همبسته  توسط زور و يا از طريق وعده ند کهدر صدد آن مى باش

  .دن را متالشى سازاعتصابى

 اعتصاب   و هم صدا و در يک نبرد جدى و نابرابر به اما کارگران با در پيش گرفتن روشهاى مسالمت آميز و متينانه

 ضد کارگرى کارفرماها و دولتمردان را  رح و نقشه فوالدين اين عزيزان، تابحال صدها ط اراده.  مى دهند خويش ادامه

  . است  بر آب کرده نقشه

  ! ديخواهزاکارگران و مردم آ
 اطالع داريد، آنها در يک  همانطور که.  حمايت فورى يکايک شما نياز مبرم دارند ، به استثمار شدگان نيشکر هفت تپه

 را آغاز   روز پيش يک اعتصاب متحدانه٢٥هنم ، شرايط دشوار و دهشتناک بسر مى برند و جهت رهايى از اين ج

از جانب تشکل هاى کارگرى در سطح  اعتراضى   صدها نامهدر پشتيبانى از اعتصاب اين عزيزان، تابحال. اند کرده

  . است ارسال شده) جمهورى اسالمى ( براى کارفرماها و دولت حامى آنها جهان 

هاى   نامه غ يک رژيم ديکتاتور برخوردارند، بسيار بعيد بنظر مى رسد که کارفرماها از پشتيبانى بى دري از آنجايکه

  زيرا تجربه.  سازد را با شکست مواجهدولتمردان  و سياست ضد کارگرى   يا ارادهعتراضى ما بيش از اين ثمر بدهد وا

   ما در فکر راه  الزم است که يجهدر نت. گوش نمى دهد... و " او.آى ال"، " گاى رايدر" آقاى   اين رژيم به  که ثابت کرده

  .حل جدى ترى باشيم

درد و رنج کارگران .  را تنها نگذاريم  ما کارگران نيشکر هفت تپه  حل اين است که از نظر من، بهترين و موثرترين راه

گر اين ا.  در حول و حوش اين درد مشترک متحد بشويم  الزم است که در نتيجه.  درد و رنج همگى ما است هفت تپه

 دليلى دارد   است، پس چه  يکى و يا مشابه گرى در سراسر جامعههاى کار درد مشترک است، اگر مطالبات ديگر رشته

 کارگران نساجى   که  باور من، روز آن رسيده است  سازماندهى بشود؟ به  چالش هاى کارگرى بصورت پراکنده که

تهاى هاى حمايتى و گذاشتن آن روى ساي بجاى ارسال نامه... کردستان، شاهوى سنندج، ايران خودرو، شرکت واحد و 

  . مشابهى دست بزنند اعتصاب به کارى خود  هر کدام در رشتهاينترنتى، 

 ما   که  اين روز فرارسيدهبرگردد، فکر مى کنم...  و   حمايت هاى بين المللى در دفاع از کارگران هفت تپه  به تا آنجايکه

  .فعالين کارگرى در خارج کشور منسجمتر از پيش عمل نمايم

 ابتکار يک   منظور اصلى اين است که ما فعالين کارگرى انسجام تنها جمع شدن دور هم نيست بلکهدر اينجا منظور از 
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 هائز مابراى ،  کنونىدر اين شرايطاين ابتکار نوين بخصوص . يم جدى و موثر در خارج کشور را بدست گير مبارزه

 و از طرف ديگر استيت بين المللى راحتر جلب حما   کار نوين، شيوه آن و اتخاذ يک  بهاتکا با زيرا . اهميت است

  . خواهد بود مى کنند، مساعدترمماشات با رژيم اسالمى   دولت هاى کهنهادها، پارلمانها و   براى فشار آوردن به زمينه

   بر اين بطور تنگاتنگ با بدنه  ما در سطح مدياى اين کشورها ظاهر بشويم و عالوه اين کار زمانى ممکن است که

 کارگران بار انداز و حمل نقل در کشورهاى  ما بايد به آن سمت برويم که. در تماس باشيم...  و ى کارگرىها يهاتحاد

   اين گونه از طريق دامن زدن به.  اعتصاب بزنند مختلف، آشکارا و با اعالم حمايت از هم سر نوشتان خود دست به

بدون در نظر گرفتن اين نکته و يا پاسخگويی به اين . بشويم ما مى توانيم وارد يک کارزار جديتر   است که مبارزه

اگر ما به اين سو گام برداريم و در . اسالمى از سياست هاى ضد کارگريش دست بردارد. ج چالش ها محال است که

ثر  پشتيبان مو  ما در خارج کشور به  در کمال آرامش مى توانم بگويم که تداوم آن خود روى غلتک بيافتيم، آنگاه

تشکل هاى    و جا دارد که  تاکيد کردم، اين ضرورت فرا رسيده همانطور که. ايم مبدل گشته...  و  کارگران هفت تپه

 . نوين را در دست بگيرند  در سطح بين المللى ابتکار اين مبارزهکارگرى

 

  صديق جهانى

  ٢٠٠٨ مى   ماه٢٩
  

   بشتابيم  يارى کارگران نيشکر هفت تپه به
 

  صديق جهانى
  

 خويش   ابتدائىترين مطالبات حقه براى دستيابى بهمسالمت آميز جدى و  شيوه است به، ساله هفت تپهکارگران نيشکر

تنها در   و نه گرفتهقرار ) جمهورى اسالمى(اما در تقابل آنها يکى از هارترين رژيم هاى اين عصر .  مى کنند مبارزه

 صداى نارضايتى آنها را  صدد آن است کهدرپليسى نيز بطور بلکهحقوق کارگران گردن خم نمى کند حق و برابر

  . نمايد بمنظور تحميل بردگى محض خفه

  ، دستگير نمودن تعداد زيادى از آنها، ميليتاريزه ران نيشکر هفت تپه اعتصاب مسالمت آميز اخير کارگ يورش نظامى به

 محل اعتصاب کارگران، پاشيدن  ديگر نقاط کشور به ضد شورش از  کردن شهر شوش، اعزام نيروهاى يگان ويژه

هاى   نمونه  صورت کارگران، تهديد و کتک کارى آنها در روزهاى اخير، از جمله گازهاى اشک و خواب آور به

 و اعتصاب و اعتراضات  منتها نبايد فراموش کنيم، ميليتاريزه کردن محيط کارخانه. روشن اين واقعيت تلخ مى باشد

  . نهايت درماندگى اين رژيم را نشان مى دهد اسالمى نيست بلکه. قدرت ج شانهکارگرى، ن

 و نمى تواند در مقابل همبستگى کارگران  اند زيرا تهديد و حکومت نظامى در طول تاريخ نتوانسته اما آنها کور خوانده 

 در بطن   روزانه هنمى مى باشند که، خواهان برون رفت از ج کارگران هفت تپه.  باشد و تودهاى محروم استقامات داشته

 اعتصابات خويش  ، مجبورند براى زندگى بهتر به  و ثاير بخش هاى کارگرى جامعه کارگران هفت تپه. آن مى سوزند

  . است  نيز همين واقعيت نهفته  از جانب کارگران هفت تپه  در مضمون مطالبات طرح شده قابل ذکر است که.  دهند ادامه
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در اينجا، هدف .  ايران را خواهد تنيد  چندان دور، اعتصابات و اعتراضات کارگرى سرتاسر جامعه  نه آيندهبنابراين در 

 را نبايد فراموش نمايم و  اما يک نکته.  نيست  مبارزات دور آتى کارگران  براى نحوه سازمانيابى جهت من پيچيدن نسخه

يک کمپين وسيع و بين المللى جهت جلب ...  و  ران هفت تپه اعتصابات و اعتراضات دور اخير کارگ آن اين است که

  .  است پشتيبانى در دستور ما فعالين کارگرى، احزاب و سازمانهاى سياسى در خارج کشور گذاشته

  اگر بخواهيم، پشتيبان موثر و خوبى براى مبارزات جارى کارگران ايران باشيم، اگر بخواهيم در سطح وسيعى توجه

 وضع نامطلوب کارگران ايران جلب نمايم، ابتدا الزم است با نيروى بيشترى ظاهر  دنيا را نسبت بهافکار عمومى 

در اينجا، منظور اتحاد و همبستگى در بين ما است زير اگر ما متحد نشويم هرگز نمى توانيم پشتيبانى خوبى . بشويم

   گاليه ، کنار گذاشتن مرزهاى تشکيالتى و خرده از نظر من، ظامن پيشروى در اين زمينه. براى کارگران ايران باشيم

 کارگر جوامع بين   همان اندازه طبقه  گام برداريم، بى شک به  ما در اين زمينه اى که  هر درجه به. از يکديگر است

  مى فاصلهاسال. ج  روابط تجارى خود با از...  نيز حکومت هاى اروپا و   همان اندازه المللى ما را تحويل مى گيرند و به

  . هم رژيم اسالمى از سياستهاى ضد کارگريش عقب نشينى مى کند  همان اندازه مى گيرند، به

از اين رو، .  داريم از نان شب واجبتر است ى که همبستگى ما در خارج کشور ممکن است زيرا اين اتحاد براى طبقه

  در دور همديگر جمع شويم و اين نياز انسانى را اميدوارم در اسرع وقت و در حول و حوش نيازمندى کارگران ايران 

  . متحقق نمايم
  

  صديق جهانى

  ٢٠٠٨  ماى٢٣

 


