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یکيکتاساله تمبارزات کارگران رزمنده هفت تپه و چند م  

 
نآبخو وسفي   خرداد هشتاد وهفتم هفت بيست  

                                                                                                    
 با -آنها اوًال. وارد مرحله جديدی شده است با مبارزات قهرمانانه کنونی کارگران نيشکر هفت تپه، جنبش کارگری ما

اولين اتحاديه رزمنده کارخانه ای در بطن يک مبارزه طوالنی کارگری و  ارايه نمونه موفقی از چگونگی سازمان دهی

، مبارزه شان زماندهی حمايت توده ای شهری برای وسعت دادن به، از طريق ساحمايت مردم زحمت کش  با جلب-ثانيًا

  .کارگران ايران نشان می دهند راه مقابله موثر با سياست ها نئو ليبرالی رژيم اسالمی را به همه

، ها و نيز بيکار سازی های وسيع سياست خصوصی سازی کارخانه های دولتی و به تعطيلی کشاندن بسياری از آن

مقابله با اين سياست، خواه نا خواه ، يکی از مبرم ترين مسائل  بنابراين ،.  رژيم در شرايط کنونی استسياست اصلی

  .درشرائط کنونی است جنبش کارگری ما

تاکتيک جنگ فرسايشی روی آورده اند تا بلکه  سران رژيم اسالمی با ناديده گرفتن خواست ها و نيازهای کارگران، به

وطوالنی ترين مبارزه کارگری در چند سال اخير را که حاال وارد چهارمين  ترين، توده ای ترينبتوانند سازمان يافته 

رفسجانی و  اين تاکتيکی است که سران رژيم اسالمی در دو دهه گذشته، از دولت. است، درهم بشکنند هفته خود شده

صنايع دولتی و رها شدن از بار  خاتمی گرفته تا دولت منحوس احمدی نژاد در جهت پيش برد سياست خصوصی کردن

توجيه همه آنها اين بوده که سرنوشت کارخانه . پيش گرفته اند مسئوليتی که در برابر تامين اشتغال کارگران دارند در

ورشکستگی  اما چه کسی است که نداند که. رقابتی شان در به اصطالح بازار آزاد تعيين شود های ضررده بايد با توان

بيست هزار کارگر را شامل می  کشت و صنعت هفت تپه با چهار کارخانه مرتبط با آن که در مجموعمجتمع توليدی 

چه کسی از . رژيم و به ويژه مافيای شکر ناشی شده است شوند، مستقيما از عملکرد تجارت انحصاری سران دست اول

ه اصطالح آزاد، اين قدرت و جسارت را اراذل واوباش وابسته به رژيم در بازار ب جز! تاجران وسرمايه داران محترم

چنين کاری فقط  با نياز کشور به تنها ششصد هزار تن شکر، در مدتی کوتاه سه ميليون تن شکر وارد کند؟ دارد که

اسالمی و دالرهای نفتی و ثروت های با  ازکسانی بر می آيد که پشت شان به کوه اُحد قدرت انحصاری رژيم جهنمی

  .گرم باشد! قدرت الهیآورده ناشی از اين 

گرسنگی ده ها هزار نفراز مردم اين منطقه  معلوم است که کارگران در برابر اين اقدامات تبهکارانه که به بيکاری و

کارگران رزمنده هفت تپه، با آگاهی به توطئه های سران رژيم و با تکيه بر  .منجر خواهد شد، نمی توانند ساکت بنشينند

اند مبارزه قدرتمند و   اعتصاب در اين مدت توانسته١١ اخير خود وبا سازماندهی موفقيت آميز مبارزات دو سال تجربه

  .کارگری ايران تبديل شوند قهرمانانه ای را سازمان داه و به سرمشق و اميدی برای کل جنبش

دود اه داشتن و محدولتی برای مسکوت نگ اين اعتصاب با وجود تالش خبيثانه مقامات رژيم ورسانه های دولتی و شبه

. شده است توجه و حمايت وسيع کارگران و مردم منطقه را جلب کند ، تاکنون قادرکردن آن در حد مساله ای محلی
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توجه بخش  سراسر ايران با نگرانی اخبار آن را دنبال می کنند و هم چنين در سطح بين المللی نيز کارگران بسياری در

قهرمانانه کارگران نيشکر هفت تپه در  روياروئی. ری را به خود جلب کرده استقابل مالحطه ای از تشکل های کارگ

کارگرانی است که در سطح کشور و در بخش های مختلف اقتصاد به  برابر سياست های رژيم اسالمی روياروئی تمامی

رای همه آن اين رو، پيروزی وشکست اين کارگران ودرس های اين مبارزه نيز باز .سرنوشت مشابهی گرفتارند

مقاومت در برابر سرکوب  اين که آيا کارگران هفت تپه اين بار نيزخواهند توانست با. بسيار مهم خواهد بود کارگران

و مانع تعطيلی اين واحد برزگ صنعتی بشوند يا نه  رژيم و خنثی کردن توطئه های آن، خواست های خود را تامين کرده

هم بستگی کارگران ساير کارخانه ها و مردم منطقه وسراسر ايران از اين مبارزه  ، به وحدت وانسجام خوِد آنها و جلب

با گشودن راه های موثر  ولی سرانجام اين مبارزه هر چه باشد، کارگران هفت تپه تاهمين جا توانسته اند. دارد بستگی

  .گی دست يابندرز، به پيروزی بجنگ فرسايشی آن ها هایخنثی کردن تاکتيکسياست های سران رژيم وبرابرمبارزه در

به سياست های ضد انسانی رژيم اسالمی، که به  البته کسی انتظار ندارد که کارگران نيشکر هفت تپه به تنهايی بتوانند

چنين هدفی فقط با مبارزه سراسری وعمومی کارگران . نقطه پايانی بگذارند فقروفالکت عمومی و بالی ملی تبديل شده،

تجربه  اما اين بدان معنی نيست که کارگران هفت تپه، همان طور که.  کشور قابل وصول استهمه و زحمتکشان

يم تحميل کرده و مانع ژمجتمع به ر مبارزات دو سال اخير آن ها نشان داده، نتوانند خواست های خود را در سطح همين

 جمله سياست ها ی رژيم اسالمی، به پبش برد هر سياستی واز .از تعطيلی کارخانه و بيکاری و گرسنگی خود بشوند

 حاضر نسبت به آن ها وجود دارد و به ويژه در رابطه با حساسيت منطقه، به مقاومت در ويژه با حساسيتی که در حال

هرجا مقاومت های سازمان يافته  تجربه مبارزات چند سال اخير کارگران ما نشان می دهد که. برابر آن ها بستگی دارد

  .اند  شدهداشته سران رژيم ناگزير به عقب نشينیو وسيعی وجود 

  هاولين اتحاديه کارگری در يک کارخان
از سازماندهی سنديکای شرکت واحد   برمی گردد، پس١٣٥٢احيای سنديکای نيشکر هفت تپه که سابقه آن به سال 

ده ای و طوالنی کارگری ومستقل کارگری در بطن يک مبارزه تو تهران ، اولين نمونه سازمان دهی اتحاديه رزمنده

ضرورت مقاومت سازمان يافته و رزمنده کارگران در برابر سرنوشت شومی که در انتظار  اين اتحاديه با درک. است

به نا امنی حاصل از  حقيقت اين است که اتحاديه های کارگری درهمه جا در واکنش نسبت. ها است پا گرفته است آن

کارگران را به وحدت برای مقابله با آن می کشاند و  شرائطی که. ی شکل گرفته اندشرائط نابسامان اقتصادی و اجتماع

سازمانی که حاال ضرورت آن از نان . به سازمان های مقاومت کارگری می رساند نيروی ميليونی آن ها را به ناگزير

کارگران را  بتواند اتحادچرا که دفاع از نان شب شان بدون سازمانی که . کارگران واجب تر شده است شب هم برای

  .متحقق کند، ممکن نمی بينند دربرابر تهاجم سرمايه داران و رژيم اسالمی برای تحميل بيکاری وگرسنگی را

. دستور مبارزه آن ها تبديل شده است ضرورت چنين سازمانی سال هاست که به نياز مبرم جنبش کارگری ما وبه

سنگر دفاع از حق زندگی شرافتمندانه و انسانی برای کارگران وبه  به آخرينسازمانی برای دفاع از مطالباتی که حاال 

آخرين سنگری که عقب نشينی از آن برای . گ صنعتی تبديل شده استرزمجتمع های ب ويژه کارگران صنايع و

ده برای اميدوارکنن  شدن به دره بی انتهائی از بيکاری و گرسنگی و تباهی است که هيچ چشم اندازبپرتا کارگران

گسيخته بيداد می کند و کار به جائی رسيده است که  درحالی که بحران اقتصادی و تورم لجام. رهائی از آن وجود ندارد
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درپی کارخانه ها اميد به اشتغال و امنيت شغلی و حتی پرداخت دست مزد برای آن ها  با رکود کامل توليد و تعطيلی پی

  .ا شده استحتی شانس کاری نيز دارند، بی معن که

که از جانب کارگران به عنوان مسئول  معلوم است که چنين شرائطی به معنی مبارزه عليه موجوديت رژيمی نيز هست

که حساسيت فوق العاده سران رژيم در برابر هر حرکت کارگری  همين شرائط است. مستقيم ايجاد آن شناخته می شود

. انگيزد ا، علی رغم ظاهر بی اعتنائی که به خود گرفته اند، بر میکارگران نيشکر هفت تپه ر بزرگ و از جمله حرکت

کارگرانی است که در آستانه نابودی کامل  ظاهر بی اعتنائی که در عين حال نشان دهنده ضربه پذيری رژيم در برابر

ارزه کارگران برای در اين شرائط، مب. ها داده اند به جائی نرسيده است قرار گرفته اند و وعده های توخالی که به آن

 عمومی گره می خورد و دور ازانتظار نيست که هر حرکت موجوديت رژيم جهنمی فقر و فالکت حق حيات شان به

چند ماه گذشته در  بزرگ آن ها به شورش عمومی مردم گرسنه وبيکار، همان طور که درهفته گذشته در شوش و

تا سران رژيم نتوانند در برابر افکار عمومی  ه باعث می شودعاملی ک. حرکت کارگران البرز شاهد بوديم، منجر شود

فالکت بار، مبارزه به حق کارگران را به توطئه امپرياليستی و يا گروه های  آگاه مردم به جان آمده از گرانی و تورم

  . کنندبرانداز منتسب نموده و با اعدام آن ها به بهانه های واهی، فضای رعب و وحشت ايجاد توطئه گر

شرائطی است که می تواند موجوديتش را، هر چند  اولين سازمان اتحاديه ای رزمنده کارخانه ای در کشور ما، در چنين

رهبران اين جنبش نوين را همان توده های گرسنه کارگرانی تشکيل . تحميل کند هنوز نه کامل، به سران رژيم اسالمی

رژيم علی رغم  ی پاره به دادگاه برده می شوند ولی قاضی کودنبه گفته يک گزارشگر کارگری با کفش ها می دهند که

می کند ولی جرات نمی کند محکوميت  آن که شعار گرسنگی کارگران معترض را توطئه ای عليه امنيت رژيم قلمداد

 عملی کارگری ممکن چيزی از سياست و اقتصاد و ضرورت انقالب اين رهبران. کارگران را به دالئل واهی صادر کند

خواست  نسبت به نظام سرمايه متوهم باشند ولی می توانند توده کارگران را در دستيابی به وسوسياليسم ندانند وحتی

ها را، جز آگاهی شان به ضرورت  رهبرانی که هيچ چيزی آن. هايشان و در وفا داری به آن ها، به حرکت در بياورند

لزوما آگاهی به ضرورت انقالب و سوسياليسم و يا انحرافات  ونهمبارزه متحد کارگری و وفاداری به منافع کارگران، 

  .کارگران جدا نمی کند چپ و راست آن، از توده

تپه، در پی بن بست مبارزات چند سال اخيری  واقعيت اين است که اولين سازمان اتحاديه ای کارخانه ای در نيشکر هفت

فتن از سطح کارخانه های منفرد و ازمبارزات معمول رغم فراتر ر از کارگران کشور ما شکل می گيرد که علی

و تحصن ها ی طوالنی و راه بندان وتظاهرات در برابر نهادهای رژيم نتوانسته است  کارگری وحتی اعتصاب ها

که اشاره شد اين  همان طور. کارگران برای تامين اشتغال و پرداخت حتی حداقل دست مزد ها را تامين کند خواست

سراسری خود تهاجم رژيم به حقوق خود را عقب   شرائطی قابل تامين هستند که کارگران بتوانند با بسيجخواست ها در

تاراج ثروت های ملی با عنوان سياست تعديل اقتصادی وخصوصی سازی  نشانده و رژيم را در وضعيتی قرار دهند که

 .را به ضرر موجوديت رژيم خود ببينندسازی صنايع دولتی توسط اراذل و اوباش حکومتی  و به عبارتی خودمانی

معلوم است که هيچ رژيمی  .چراکه بازسازی و راه اندازی اين صنايع با راه کارهائی در سطح عمومی امکان پذير است

را احساس نکنند از تاراج ثروت های ملی و باد  و ازجمله سران رژيم اسالمی تا زمانی که چنين فشار و يا خطری

طور معلوم وهمين. مان می زند، نخواهند گذشتای نفت در اين دو سال سر به آس  با درآمد های افسانهآورده ای که حاال
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وسازمانيابی آن  تامين چنين شرائطی برای بر هم زدن تعادل موجود بدون گسترش مبارزات روزمره کارگری است که

راهی که حاال با . ری امکان ناپذير استسراس ها از سطح کارخانه های منفرد و تا سطح منطقه ای ويا رشته ای و

نيشکر هفت تپه و با سازماندهی اولين اتحاديه و با سنديکای رزمنده توده  سازماندهی هوشيارانه و قهرمانانه کارگران

دشواری هائی  آغاز شده است وبی ترديد تا تامين سازمان سراسر ی کارگران ايران با همه پيچيدگی ها و ای کارگری

سازمان يابی سراسری کارگران ايران با  شرائط. و پيش گوئی آن ها از حاال ممکن نيست، به پيش خواهد رفتکه دارد 

سازمانيابی اتحاديه ای در ميان فعالين کارگری و غلبه بر گيج  وجود زمينه های مناسبی از درک اهميت و ضرورت

 و هم چنين جنبش حمايتی کارگران بخش هایبرخی از روشنفکران به اصطالح سوسياليست  سری ها و کارشکنی های

هستيم و هر چه می گذرد بر  مختلف از همديگر، که به طور اميدوار کننده ای در مبارزه کنونی کارگران هفت تپه شاهد

  .دامنه آن افزوده می شود، فراهم شده است

  یجلب حمايت زحمتکشان شهر

  !الف، تحوالت ساختاری
برای وسعت دادن به يک مبارزه  ت برای سازماندهی مبارزه توده ای شهریجلب حمايت مردم زحمت کش محال

هوشيارانه کارگران رزمنده هفت تپه برای عقب نشاندن تهاجم  کارگری، در واقع دومين محور مهم از تاکتيک های

 اران حاکممجتمع بزرگ صنعتی توسط اوباشان سرمايه دارونوکيسه هائی از روحانيون وپاسد رژيم برای بلعيدن اين

کارگران ومدرن ترين راه  اوباش هائی که ارتجاعی ترين روش ها سرکوب و عقب مانده ترين شيوه های استثمار. است

پيوند، جهنمی را به وجود آورده اند که نه تنها کارگران بلکه  وبا اين. های تاراج نئوليبرالی را به هم بهم پيوند داده اند

  .وتباهی کشانده استفالکت  اکثريت مردم را به فقر

خود با مبارزات تودهای تهيدست شهری  اين يک واقعيت تاريخی است که مبارزات متشکل کارگران در جريان گسترش

های طبقاتی فرا  خورده و به نيروی هر چه موثرتری در پيکار های اجتماعی پيوند و روستائی و همچنين ساير جنبش

های  نمونه ...هه آخر قرن بيستم در برزيل، آفريقای جنوبی، کره جنوبی، فيليپين وبويژه در دو د ما در اين زمينه. برويد

های  حاکم، استثمار عريان و بی رحمانه و تبعيض استبداد. بسيار درخشانی از اين نوع اتحادهای مبارزاتی را شاهد بوديم

  .آورد ود میزمينه اين اتحادهای مبارزاتی را به وج گوناگون عليه مردم تهيدست و زحمتکش

حاشيه ای سرمايه داری و به ويژه در بخش  اما سياست های نئوليبرالی درهمه جای جهان وبيش تر از هم در کشورهای

اين سياست ها با ايجاد تحوالت ساختاری در . کارگری تاثيرات دوگانه دارند های صنعتی ترآن و در رابطه با مبارزات

سياست خصوصی  خرد کردن وساده کردن توليد وتقسيم کار و هم چنين پيش بردو ساختار نيروی کار وبا  ترکيب توليد

کارگران و بيش از همه کارگران صنايع  سازی ها و تهاجم به حقوق کارگری، از يک طرف زمينه های مادی مقاومت

ر روستائی جابه جائی های وسيع جمعيتی و وارد کردن نيروهای کا ولی ازطرف ديگر، با. بزرگ را تضعيف می کنند

 طور وارد کردن وسيع نيروی کار زنان وکودکان بهيه شهر ها و حلبی آباد ها و همينحاش و متمرکز کردن آن ها در

قطب های انفجاری و  بازارکار و تشديد بيکاری و شکاف روزافزون درفقر وثروت در جامعه، نيروی قدرتمندی از

متحدينی از . مبارزات کارگری، ايجاد می کند درحمايت ازشورشی توده های محروم در محالت زحمتکش نشين را 
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و حاشيه در محالت زحمتکش نشين را برای مبارزات کارگری، ايجاد  قطب های انفجاری و شورشی توده های محروم

  . کندداری بهيچ وجه قادر نيست از شر قدرت نيروی جمعی طبقه کارگر خود را خالص سرمايه اما. می کند

همين کلی وارتباطات به طور خدمات و جهانی سازی سرمايه داری، اهميت يافتن بخشحوالت ناشی ازتازيکی ديگر

که ) دريائیزمينی، هوائی و( ری و بين المللیميان شهری، کشو حمل ونقل شهری،. اخص استحمل و نقل به طورطور

کاال جريان گردش سرمايه وقطه ضعف دراين ن .شوندهم چنين نقطه ضعف آن تبدل مياقتصاد و های اصلی به شريان

  .اجتماعی بسياری برخوردار شوند ها از تاثيرگذاری اقتصادی و شود تا ارتباطات وکارگران شاغل در اين بخشباعث مي

عنوان اولين اتحاديه توده ای کارگری در  رانی تهران و حومه بهنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسشکل گيری س

در جوامع معاصر خدمات حمل و نقل از جمله نظام حمل و .  تحوالت نبود کارگری ما بی تاثير ازايندوره اخيرجنبش

شريان  در سطح شهری، بين شهری و کشوری از اهميت تعيين کننده ای برخوردار شده و در حقيقتنقل مسافر و کاال 

حتی چرخ توليد و صنعت با  سرمايه وطوری که جريان زندگی مدنی و. حياتی موجوديت اين جوامع را تشکيل ميدهد

رانان در تهران، کل حمل ونقل شهری را مختل کرد اتوبوس اعتصاب يک روزه. فلج شدن اين بخش خدماتی ممکن نيست

اهميت اين مساله را ما در اعتصابات اروپا و ديگر کشورهای پيشرفته . درآورد و تهران بزرگ را به حالت توقف

گذشته در فرانسه  اعتصاب حمل ونقل شهری و خطوط آهن در دهسال به عنوان نمونه،. وده ايمداری نيز شاهد ب سرمايه

راستی داشته است واکنون نيز به ميزان زيادی  های دست نقش بسيار مهمی در مبارزه با تعرضات نئوليبرالی حکومت

يورانان آلمان بود که تحرک نمونه ديگر اعتصاب لوکوموت. کند عمل می های کارگری به مثابه موتور محرک جنبش

و  ساير بخشهای خدمات شهری نيز مانند آب و برق. جنبش کارگری در اين کشور به وجود آورد جديدی در مجموعه

  .خدمات عمومی ديگر نيز به همان سان نيز اهميت دارند

، فصل جديدی درايجاد فشارها و سرکوب ها گيری سنديکای شرکت واحد در دوره جديد و ادامه فعاليت آن عليرغم شکل

اکنون با مبارزه کارگران هفت تپه، با تبديل شدن خواست . گشود تشکل های مستقل کارگری در بخش حياتی خدمات

در يک واحد  ای شدن اين درخواست ما وارد مرحله جديدی شده ايم که در آن های آنها و توده درخواست سنديکا به راس

  .کند می يری تشکل توده ای و رزمنده کارگری ظهورهای شکل گ ای، زمينه بزرگ کارخانه

  !جديد ب، تغيير تاکتيک ها و اتحادهای
سرمايه داری وهم چنين در کشور ما کارگران  دردو ويا سه دهه پس از اجرای اين سياست ها ی نئوليبرالی در جهان

ده وبا متمرکز شدن برنقاط ضعف آن، جابه جائی ها و بحران ها غلبه کر قادر می شوند به شوک ناشی از اين تحوالت و

ها و اتحاديه  تشکل. يافته و در برابر تهاجم سرمايه جهانی به حقوق شان خود را تجديد سازمان دهند نيروی خود را باز

رزمنده و عملی کارگری در پيوند با  های کارگری سياه، وابسته و سازشکار فرومی ريزند و نسل جديدی از رهبران

برابر تهاجم سياست ها ی نئوليبرالی و جهانی سازی وحشيانه  و جوانان وبيکاران و مردم محروم درمبارزات زنان 

کارگری رزمنده جديدی به وجود می آورند ويا تشکل های موجود را يکی پس از ديگری  ی، تشکل هایسرمايه دار

  .کرده ودر راستای منافع کارگران به کار بگيرند تسخير

سازماندهی تشکل های رزمنده کارگری و اشکال  ، در کنار روند جهانی تالش کارگران برایدر کشور ما اين روند

منزوی کردن تشکل های وابسته به رژيم و درايجاد تشکل های مستقل سنديکائی  تهاجمی مبارزه، خود را در تالش برای
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کارگران و در فراتر  اکارخانه ایاتحاديه ای از جانب فعالين کارگری و سوسياليست وهم چنين در مبارزات فر و يا

رژيم وايجاد راه بندان ها و فلج کردن سيستم  رفتن از اشکال معمول مبارزات کارگری و تظاهرات در برابر نهادهای

اگر مبارزات کارگران در سطح . گرسنه مردم محالت محروم نشان می دهد کنترلی رژيم و در پيوند با مبارزات توده

شود، از اين  تنائی سران رژيم برای از پا درآوردن شان زير فشار گرسنگی وبال تکليفی روبرو میاع کارخانه ها با بی

و رژيم را ناگزير به روشن کردن تکليف شان  رو بايد به دنبال راه هائی بود که بشود براين تاکتيک فرسايشی غلبه کرده

 حوزه توليد وراه اندازی کارخانه ها و تامين اشتغال تعهدات و وظائف شان در در شرائطی که سران رژيم از انجام. کنند

بزرگ حاکم است،  طفره می روند، مثل شرائطی که بر مبارزات کارگران کارخانه ها در بسياری از صنايع کارگران

 مختل کردن سيستم توزيع وارتباطی سرمايه و کاال چاره جز به کارگيری اهرم های ديگری مثل ايجاد راه بندان ها برای

موجوديت کل نظام توسط راه بندان ها و يا شورش های توده ای شهری باقی  وکنترل رژيم ويا حتی ايجاد خطر برای

نساجی  ای که حاال در بسيار از کشورهای آمريکای التين و همين طور اخيرا در مبارزات کارگران شيوه. نمی ماند

کارگران نيشکر هفت تپه ويا   شوش در حمايت ازمصر بکار گرفته شد و حاال با سازماندهی شورش شهری مردم

  .هستيم کارخانه کيان تاير ، به عنوان اولين نمونه ها شاهد آن

نمی توان گفت که هر مبارزه کارگری برای  ناگفته پيداست در شرائط عمومی حاکم بر مبارزات کارگری در کشور ما،

فته و يا پشتوانه يک شورش شهری از مردم محروم را شهرارتقا يا اين که به پيروزی برسد می بايد به يک شورش

آگاهی  تاکتيک مبارزاتی وهم اين طور تاکتيک های مبارزات کارگری تابع توازن قوا، آمادگی و هر. باخود داشته باشد

عالوه براين، هدف از . مشخص است نيروها و سطح سازمانيافتگی آن ها و هم چنين ارزيابی دقيق از مجموعه شرائط

کارگران به مبارزه، جلب حمايت مردم زحمتکش و نيروی مبارزه  ن تاکتيک همراه با وارد کردن زنان وفرزنداناي

 کارگران اخراجی واز بخش ها ی مختلف در محالت کارگری، به مبارزه ای متشکل وبا خواست جوانان و بيکاران و يا

زدن به بيکاری وفقر وفالکت  داز نئوليبرالی با دامنها ومطالبات روشنی است که اعتراض به سياست های خانمان بران

  .عمومی نقطه پيوند آن ها را تشکيل می دهد

  !ج، بعد اجتماعی جنبش اتحاديه ای
و به اين ترتيب صف مشترکی از زنان ،  اين نقطه پيوند و منافع مشترک به مبارزات کارگری بعد اجتماعی بخشيده

های  را شکل داده و موجب می شود که عناصر رزمنده اين جنبش جوانان، بيکاران، حاشيه شدگان و تهيدستان شهری

 زنانی که به. ای برخواسته از اعماق در پيوند مشترک با جنبش کارگری قرار گيرند توده اجتماعی در متن يک مبارزه

هستند و بيکاران و حاشيه شدگانی  دستان شهری تعلق دارند، جوانانی که فرزندان کارگران و تهيدستانطبقه کارگر و تهي

  .که بخش مهمی از طبقه کارگر را تشکيل می دهند

مخرب سياست های نئوليبرالی وتاراج و  جنبش کارگری ما و به ويژه کارگران صنايع بزرک، که در صف اول تاثيرات

بدون تکيه بر نيروی عظيم متحدان طبقاتی  مبارزه قرار گرفته اند، همين دليل در صف مقدمخصوصی سازی ها و به 

کشورما  اگربه اين نکته هم توجه کنيم که در. زدن تعادل منفی موجود به نفع خود نخواهند بود خود قادر به بر هم

های  و مجموعه رنگارنگی از مليت هاهای مهاجر بخش مهمی از ساکنان محالت تهيدست و حلبی آباد کارگران و خانواده

وسيع تری را از " جبهه کارگری و تهيدستی" و يا" مشترک صف" گوناگون ايران را تشکيل می دهند، پس می توان 
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 های نئوليبرالی رژيم به وجود مليتهای گوناگون در مبارزه مشترک عليه استبداد و سياست پيوند ميان مردم زحمت کش

سازماندهی و تشکل دارد و  بارزه اين بخشها و بويژه زحمتکشان محالت تهيدست، خود نياز بهروشن است که م. آورد

  .مسائل سازماندهی هر يک از آن ها نيست منظور از پيوند اين دو نيرو برای مبارزه مشترک، درهم ريختن

ای از مسائل  جموعهکارخانه و يا م ها و شهرهای مجاور به ميزان وابستگی زندگی ومعيشت مردم محالت، شهرک

همان طور که می دانيم تظاهرات مردم شوش . اتحادهائی موثرند مشترک و بسياری عوامل ديگر در شکل گيری چنين

 تپه در واقع تظاهرات مردم زحمت کشی است که اکثريت آن ها را کارگران چهار کارخانه در حمايت از کارگران هفت

به . تشکيل می دهند که در طرح کشت وصنعت هفت تپه کار می کنند،های مرتبط با هم و يا کارکران کشاورزی 

به نوعی به سرنوشت اين طرح وابسته  عبارت ديگرکارگران و خانواده ها ومردم زحمت کشی که سرنوشت هر يک

ای ای ويا عمومی را بر مبارزات کارگری هيچ نوع نسخه حاضر و آماده به اين ترتيب با توجه به شرائط گوناگون. است

تاکتيکهای  کارگران نيشکر هفت تپه از تاکتيک درون و بيرون کارخانه، از. توان صادر کرد نمی آن ها نميبايد و

 جوانان و زحمتکشان شوش به آنها، همراه های مهم ارتباطی کشور تا تجمع در برابر فرمانداری و پيوستن راهبندان جاده

در واقع . به طور متناوب و با هوشياری کامل استفاده کردند ... رات و اداها در اعتراضات، مراجعه به  ساختن خانواده

مبارزه و استفاده  موقع و عقب نشينی های به جا و انعطاف های تاکتيکی و به کار گيری اشکال گوناگون تعرض های به

شاخصی که محور . يافته و آگاهانه کارگری است از اهرم ها مختلف مبارزه، يکی از شاخص های مهم مبارزه سازمان

  .نيروهای در گير در مبارزه است اصلی آن حفظ اتحاد و يکپارچگی صفوف

کارگران استان   تواند نقش بسزائی در تشکل می های مجاور تکوين تشکل کارگران هفت تپه و همراه با آن کارخانه

اد اتحاد ها و اتحاديه های رشته ای طور ايجهمين. رگری ايران است داشته باشدکا قوی ترين مناطقخوزستان که يکی از

اهميت فوق العاده ای  مجتمع ها و صنايع هم رشته و هم سرنوشت که کارگران آن ها منافع يکسانی دارند از از

رانان تهران جنبش اولين اعتصاب اتوبوس همانطور که پس از شکل گيری سنديکای شرکت واحد و. برخورداراست

سان جنبش کارگری ايران پس از اعتصابات هفت تپه وارد مرحله  بهمان. ديدی نهادکارگری ايران گام در مرحله ج

 های جديدی بر روی جنبش کارگری های جديدی مبارزاتی شده و بدين ترتيب افق تاکتيک يابی و جديدی از تشکل

  .کشورمان گشوده شده است
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