پیروز باد مبارزه متحد و متشکل کارگران نیشکر هفت تپه
اعتصاب یکپارچه کارگران مبارز هفت تپه ،دهمین روز خود را پشت سر گذاشت .این اعتصاب ،که از روز دوشنبه  ۶۲خرداد
 ،۹۹۱۱با شرکت جمع بزرگی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه ،شامل بخش های تجهیزات مکانیکی ،زیربنایی ،امور اداری،
خوراک دام و کارگران بخش کشاورزی آغاز شد ،در روزهای بعد گسترش بیشتری یافت .با گذشت روزهای اولیه ،صفوف
کارگران اعتصابی به تدریج فشرده تر و منسجم تر شد و عمال تمام بخش های شرکت را فرا گرفت.
اعتصاب متحدانه کارگران هفت تپه ،یک بار دیگر نشان داد که مبارزات شکوهمند آنان ،که از پاییز  ۱۹با تبیین شعار "نان ،کار،
آزادی ،اداره شورایی" ،فصل نوینی را در جنبش مبارزاتی طبقه کارگر ایران رقم زد ،تعطیل بردار نیست و کارگران مجتمع کشت
و صنعت نیشکر هفت تپه به رغم شرایط کرونایی ،همچنان زنده و پویا در صحنه مبارزه حضور دارند .عالوه بر این ،اعتصاب
کارگران هفت تپه ،نشان داد که سرکوب ،اخراج ،بازجویی ،زندان ،و اعمال شیوه های ارعاب و شکنجه ،سد کننده راه مبارزاتی
آنان نیست و هفت تپه تا تحقق کامل خواست های بر حق خود ،به مبارزه ادامه خواهد داد.
کارگران هفت تپه که صدای اعتراض و اعتصاب شان ،هم اینک در جای جای جامعه طنین انداز است ،در اعتراض به عدم
رسیدگی کارفرما به خواست هایشان شکل گرفته است .در شرایطی که گرانی بیداد می کند ،در شرایطی که معیشت روزانه
کارگران با همین حداقل دستمزد ماهیانه می گذرد ،و در شرایطی که یک هفته از تیرماه گذشته است ،کارگران هفت تپه هنوز
حقوق معوقه ماه های فروردین و اردیبهشت و خرداد را نگرفته اند.
وضعیت کنونی کارگران هفت تپه ،یک نمونه از وضعیت اسفبار کل طبقه کارگر ایران است .طبقه کارگری که قربانی نظام وحشی
سرمایه داری حاکم بر ایران است .کارگرانی که از بام تا شام کار می کنند ،استثمار می شوند ،برای کارفرمایان ،انباشت سرمایه
تولید می کنند ،اما خود از داشتن ابتدایی ترین امکانات یک زندگی انسانی محرومند ،و سفره شان ،روز به روز کوچک و کوچکتر
می شود .کارگرانی که از دریافت به موقع همان حداقل دستمزدهای بخور و نمیر ماهانه بی بهره اند و در این وضعیت اسفبار
ویروس کرونا ،دفترچه های بیمه درمانی شان نیز چند ماه است که تمدید نشده است.
تحمیل این بی حقوقی و شرایط طاقت فرسا ،بخش های مختلف کارگران هفته تپه را بر آن داشت تا بار دیگر به اعتراض و
اعتصابی همگانی برای تحقق مطالبات خود اقدام کنند .کارگرانی که متحدانه دست از کار کشیده ،خواستار پرداخت کامل دستمزد،
کار اسماعیل بخشی ،دمحم خنیفر و دیگر کارگران اخراجی و تمدید دفترچه های بیمه
لغو خصوصی سازی هفت تپه ،بازگشت به ِ
درمانی خود هستند .کارگران اعتصابی هفت تپه ،عالوه بر مطالبات فوق ،خواستار محاکمه امید اسد بیگی کارفرمای فاسد شرکت
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز هستند .کارفرمای فاسدی که با همدستی دولت سرمایه داری حاکم بر ایران ،کارگران را
سرکوب و با پرونده سازی های امنیتی ،فعاالن کارگری و نمایندگان شورای کارگری هفت تپه راهی زندان و بند و شکنجه گاه های
جمهوری اسالمی کرد .کارفرمایی که اکنون فساد و دزدی های کالن او برای همگان روشن شده است.
پوشیده نیست ،شرایط فالکت بار حاکم بر کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ،برشی از وضعیت کلی طبقه کارگر
ایران است .طبیعتا ،تا زمانی که نظام سرمایه داری بر ایران حاکم است و جمهوری اسالمی بر سریر قدرت ،این وضعیت فالکت
بار ،برای کارگران هفت تپه و کل طبقه کارگر ایران وخیم و وخیمتر خواهد شد .لذا ،کارگران و سایر زحمتکشان ایران همانگونه
که با تشکل و اتحاد و سازماندهی برای تحقق حقوق معوقه و مطالبات فوری شان مبارزه می کنند ،الزم است مبارزات خود را در
ابعادی گسترده و همگانی تا سرنگونی رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران و برقراری حکومت شورایی ادامه دهند.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ،ضمن حمایت و پشتیبانی کامل از اعتصاب کارگران هفت تپه ،تمامی کارگران ایران
را به وحدت عمل و تشدید مبارزه برای رسیدن به خواست های بر حق خود و حمایت و پشتیبانی از مطالبات کارگران اعتصابی
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه فرا می خواند.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسیالیسم
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