
 تپهمروری بر مبارزات طبقاتی درخشان جنبش کارگری در هفت 

با هر گام در تجربه و آزمون و  به حکم دیالکتیک مبارزه طبقاتی، کارگر طبقه انقالبی ماهیت

پاسخگوی نیازهای مبارزاتی و تا د گزینوینی را بر  فرم هایو  نهادکهنه را پشت سر  شکل هایخطا،

 باشد.طبقاتی خود 

پراکنده از بان ها، اما ابا حضور کارگران در سراسر ایران در خیکارگران در ایران،  یاتمبارزات طبق

 ازاعالم اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت و گاز در بیش است.  1400 مشخصه ی سال یکدیگر

 ی، اعتصاب هاهمین سال از سوی شورای سازماندهی اعتصاب ها در تابستان شهر ایران 100

آموزگاران و فرهنگیان  و حضور کارگران اعتصابی مجتمع نیشکر در هفت تپه،کال دیرا و مرهروز

در خوزستان با فریاد  هصدها هزار نفر فورانی و کارگران بازنشسته، زنان، خیزشدر سراسر ایران، 

اعتراضی و مطالبات  ی فهان و صدها حضور همه روزهآب و سپس در چهارمحال و بختیاری و اص

 است اعتالرو به  و رادیکال ، جامعه شاهد یک مبارزه طبقاتینر سراسر ایرادستان د ری و تهیکارگ

 .دمی یابرویکرد  مطالباتی و سیاسیسوی روند که از مرزهای تدافعی به 

 عناصر و های برخی دیگر از کلی گویی ها، خاموشی و حاشیه گراییدر چنین شرایطی است که 

با اوج یابی  ان رکود است، خبری نیست.روکه ویژگی داست ی چپ و رمحافل و گروهبندی های سیاس

در چنین جامعه  واکنش می گرایند.به ی سیاسی نیز به جنب و جوش و ی هاگروهبندمبارزات طبقاتی، 

بسته به دوری و نزدیکی به گروهبندی های فردی حتا،  رو و نیزنی چهی نی،ی در گرداب بحرا

 نندخاموش بما نمی توانندحیات خویش حضور و  اعالم هویت ودست کم برای اجتماعی و طبقاتی و یا 

در برخی مجتمع نیشکر هفت تپه، در برابر و واکنش به جنبش کارگری به ویژه در  1400در تابستان 

ی م برجستگیاز سوی کسانی گرایشی رسانه های اینترنتی و به ویژه اتاق های گفتگو )کالب هاوس( 

 رد.را می توان به دو دسته تقسیم ک طبی جلوه دهند. اینانجنبش کارگری را دو ق یابد تا



گرایش سندیکالیستی و اتحادیه گرایی صنفی مطلق است که از سوی برخی به ترکیبی از دسته نخست، 

رفرمیست ها تقویت می شود. این  صنفی گرایان وهیا  دیهاتحا ویژه در خارج کشور از سوی طیف

ارگری دارد و در جنبش و مبارزه طبقاتی واقعی و امری است گرایش، سابقه ای همزاد با جنبش ک

در هفت تپه و پیشتر در شوراگرایانه  دوم، . اما گرایشکهنهرسان  آسیب  و مزمن به سان یک طبیعی

مجمع فرایند . این ه استفوالد اهواز روند ضروری و پاسخگو به نیازهای مبارزاتی این برهه بود

و  نامیده شود مجمع عمومی ودشتالش می  ،ال دمکراتهای میانهسیسو از سوی که است نمایندگان

سال، در هفت تپه،  5به بعد نزدیک به  96و پایدار از سال  شوراگرایانهدر عمل  بنامند! «ایدارشناپ»

. این روند به تجربه و آزمون کارگران به بودسازماندهی مسئوالنه اعتصاب ها را به پیش برده با 

ب ها، طرح جاری کارگری در آمده و در چنین مسیری به سازماندهی اعتصا چهره ی بارز جنبش

 مطالبات، اعتراض ها، همایش ها و شعارها و تاکتیک ها و آزمون و خطاها می پردازد.

ما مجمع اما  سندیکا قبال بوده »در خیابان های اعتصاب و اعتراض، این یک اعالم ضروری بود که: 

تشکل پایدار ما مجمع نمایندگان و شورای مستقل ه. و بهتر جواب داد را انتخاب کردیم نمایندگان

و «. است مجمع نمایندگان برتر از سندیکا و شورای اسالمی. ما در هفت تپه اثبات کردیم که ماست

یه ما صحبت میکنند که از روی غرض و افرادی در فضای مجازی با اهداف خاص عل»اعالم اینکه، 

 ی ها بود.افشای اخالگر« مرض است

«  ما مجمع نمایندگان و شورای مستقل ماست پایدار تشکل»اعالم ضروری از سکوی کارگران: 

 افشاگر سندیکالیسم و اخالگران و شورای اسالمی کار بود.

در  -اعتصاب در هفت تپه همایش و هفتمین روز در ۱۴۰۰ رمه ۱۲ -دوشنبه کارگران پیشتاز در روز 

از عزت نفس و اعتبار و دستاوردهای خود  مایی در بازار شوش،ر فرمانداری شوش و سپس راهپیبراب

این اعالم هزاران کارگری شورایی بود با دهها هزار کارگر و پشتیبانان جنبش کارگری. دفاع کردند. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp1-oFWiqFn11F4z_EYNwo_uEnBFkWdSLFIfoD-pJ64MBp691MT8gIxF1PNJyC9Gug4UfoDnxU4zdZhpAjoaW_efwd3R50NrimFECjmVuLItkVJJ3OgqyupDLjiU6hn-1yePpjtYJ_7POxR7xxgYgr&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp1-oFWiqFn11F4z_EYNwo_uEnBFkWdSLFIfoD-pJ64MBp691MT8gIxF1PNJyC9Gug4UfoDnxU4zdZhpAjoaW_efwd3R50NrimFECjmVuLItkVJJ3OgqyupDLjiU6hn-1yePpjtYJ_7POxR7xxgYgr&__tn__=*NK-R


 قبال بوده سندیکا»در خیابان ها شوش و هفت تپه بود که اعالم کرد:  این اعالم از  سکوی  کارگران

ما مجمع نمایندگان و شورای  پایدار تشکل»و فریاد زد: « انتخاب کردیمرا  مجمع نمایندگان اما ما

برتر از سندیکا و شورای اسالمی ما در هفت تپه اثبات کردیم که مجمع نمایندگان » و « مستقل ماست

افرادی در فضای مجازی با اهداف خاص علیه ما »که:  پاسخ دندان شکنی داد بعضی هاو به « است

گرایان و علم انکار و حمله به شوراکسانی که « .صحبت میکنند که از روی غرض و مرض است

و طبقه کارگر،  در هفت تپه هزار عضو 5با بیش از  یباید به ابراهیم عباسی و شورای شوراگرایی

 پاسخ دهند. سراسر ایران جنبش کارگر و جنبش سوسیالیستی

سخنان نماینده شجاع کارگران هفت تپه، پاسخی مسئوالنه و  ضروری کارگران هفت تپه است. پاسخی 

به یک پروژه و به کسانی که مدتهاست به تحریف موضوع پرداخته و به شعور و فهم کارگران همچنان 

ورایی و مبارزه در جهت نیرومندسازی رویکرد شاعالم آشکار این واقعیت گامی توهین می کنند. 

. پاسخگویی کارگران شورایی در هفت تپه و پشتیبانان این رویکرد، زمانی ه استبود کارگران

ضرورت یافت که با سوء استفاده، دست به اقداماتی زد. باید در برابر این هجوم که مورد بهره برداری 

ه سندیکالیستی بود و نه به علیه کارگران نشان گرفته بود، برآمد. این سیاست نهای امنیتی و ضر

علیه رویکرد ساختار نوین شوراگرایی و خطرناک به بهای تخریب، آن رفرمیستی، تالشی بود تخریبی 

هم در شرایط حاد مبارزه طبقاتی که هفت تپه را زیر ضرب می گرفت. پاسخ مسئوالنه و کوبنده ی 

 ی آشکار کرد. ر هفت تپه و فعالین و پشتیبانان جنبش کارگری، به خوبکارگران د

پای پروژه ای مخرب در میان بود که برای نفی و انکار نهادها و ساختارهای نوین و پیشتاز رویکرد 

 شورایی و دخالگتری های مستقل و سرنوشت ساز جنبش کارگری، اخالگرایانه، به کار گرفته شده بود. 

زاتی سرچشمه می گرفت و ای و گفتارهای شوراگرایان از یک ضرورت طبقاتی و مبارتالش نوشتاره

 :بود رو ضرورت زی واقعیت آن فقط و فقط، در میان گذاردن

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp1-oFWiqFn11F4z_EYNwo_uEnBFkWdSLFIfoD-pJ64MBp691MT8gIxF1PNJyC9Gug4UfoDnxU4zdZhpAjoaW_efwd3R50NrimFECjmVuLItkVJJ3OgqyupDLjiU6hn-1yePpjtYJ_7POxR7xxgYgr&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUp1-oFWiqFn11F4z_EYNwo_uEnBFkWdSLFIfoD-pJ64MBp691MT8gIxF1PNJyC9Gug4UfoDnxU4zdZhpAjoaW_efwd3R50NrimFECjmVuLItkVJJ3OgqyupDLjiU6hn-1yePpjtYJ_7POxR7xxgYgr&__tn__=*NK-R
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کارگران در عمل با عبور از صنفی گرایی و پای نهادن در ساختارنوین شوراگرایی که پایدارانه به که 

 تآوردهای ارزنده ای داشته، الگویی برایسال است عرصه را بر رژیم تنگ کرده، دس 4ویژه بیش از 

نوین، به نام مجمع نمایندگان که با  مجمع عمومی تفاوت  سراسر ایران شده و با ادغام سازماندهی

 دارد، به میدان و ساختار و سبک کار نوینی دست یافته اند. 

مانیابی جنبش که جنبش کارگری رو به اعتالء و فرارویی است. ساز این برهه آن بود بارزنکته 

. کارگران هفت تپه، نماد طبقاتی و سکوی این بودن نوینی پای گذارده کارگری در ایران، به میدا

که نه تنها  بودرویکرد است. این یک رویکرد، اعتالیی و شوراگرایانه است. این برآمد، سبب شده 

از اتحادیه های شیفته گان رفرم و صنفی گرایی و نیز سکت هایی مزمن، بلکه رضا پهلوی هم 

ی در میان نبود و جنبش تشکل یابی کارگران سخن بگوید. اگر جنبشکارگری و ضرورت حضور و 

، یک دیگر کارگری در رکود بود، این همه جنجال و فریاد نیز در میان نبود. جنبش کارگری به بیانی

عامه  را با مارکی، به تکاپو افتاده تا کاالی خود کت های خانوادگیسشده است که هرکسی حتا « برند»

و پروژه « دوم خرداد»که با فریب  با پسوند کارگری و سوسیالیستیشیفته گانی  ورند.به بازار آ پسند

. این و غوغا کردند شدندهویدا  سال 18از نزدیک به  ه بودند پسخاتمیسم به اصالحات دخیل بست

 دخیل «ای توده جنبش بر هژمونی»به تز « تشکل محوری»نگرش با اصالحات خاتمیسم به جای 

گویی دوران  زیگزاگ، و اعوجاج در سال 20 به نزدیک خاتمیسم، ”یاسیس حاتاصال“ به بسته

 ، بلکهبودن «هیاهو»که یک  نوین زش دوباره در برابر خیزشیخ . اینرخ نمودندجدیدی آغاز شده 

 .بودیک کارزار طبقاتی پرخروش و امیدوارکننده  واکنشی از

 اخاللگران در هفت تپه

 ازوابسته به کارفرما، از جمله سه نفر از افراد باقیمانده  لگر واخال در چنین شرایطی، عوامل 

کانال  .اخالل می کنند و سوء استفاده گرانی سندیکای سابق که به دستگاه سرکوب رژیم پیوسته اند،

جلیل احمدی که قبال عضو هیات مدیره سندیکای کارگری هفت »مستقل کارگران هفت تپه اعالم کرد: 

 یکی از آن سه نفر بود. «! ای اسالمی کار در هفت تپه استاالن دبیر شور تپه بوده و



مجمع در برابرروند شوراگرایانه  میان تهی،از سوی دیگر، رفرمیستها و سندیکالیست ها، با تبلیغات 

گری برخاسته بودند. اینان، در کشاکش لبه اخال د،یا همان شورایی که در هفت تپه اعالم ش نمایندگان

ند. اینان در پروپاگانداهای خود، به ترفند انحرافی ابی مبارزه طبقاتی، باید خودی نشان می دادشدت ی

 سندیکا در برابر شورا پرداختند، و وارونه نمایی کردند. مجمع نمایندگان هفت تپه را انکار کردند و به

، به عنوان ویران اکجاو ناپایدار می نامیدند و از نام سندیکایی در ن« مجمع عمومی»همین هدف آنرا 

گری پرداختند. در واکنش به این سوء استفاده ها و شوراشکنی ها بود که به اخالل« تشکل پایدار»یک 

 نماینده آگاه شورایی هفت تپه ابراهیم عباسی در در برابر فرمانداری هفت تپه اعالم کرد:

سوی  مجمع نمایندگان اعالم روز هفتم اعتصاب از  ۱۴۰۰مهر  ۱۲ -ابراهیم عباسی منجزی، دوشنبه 

 ثبات کردیم که مجمع نمایندگان برتر از سندیکا و شورای اسالمی است":"ما در هفت تپه اکرد

"در هفت تپه ما یک شورا داریم  که پنج هزار نفری است و ما با خرد جمعی تصمیم میگیریم. تشکل ما 

وده. ما در شورای اسالمی  را گل است که اگر کم و کسری هم داشته اما موفق ب مجمع نمایندگان

را انتخاب کردیم و بهتر جواب داده.  ما مجمع نمایندگاناما  سندیکا قبال بودهاست.  گرفتیم چون خائن

مجمع . ما در هفت تپه اثبات کردیم که تشکل پایدار ما مجمع نمایندگان و شورای مستقل ماست

رادی در فضای مجازی با اهداف خاص علیه ما است. اف نمایندگان برتر از سندیکا و شورای اسالمی

 یکنند که از روی غرض و مرض است، از روی حسادت است و نه برای نقد".صحبت م

مجمع یابی نوین انو غوغاساالری هایی که سام یست هابه پروپاگاند کوبنده و کارگری این پاسخی 

  .بود می نامیدند «عمومیمجمع »و   «بی ثبات»را  گراییشورا ی کننده که تداعی نمایندگان

و انکار غوغاساالران حتا این اعالم کارگران را ناشنیده  «آلترناتیو_ما_شوراهای_کارگری_است!»

 کردند.

 رای گیری شورایی در مجمع عمومی کارگران هفت تپهنتیجه 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88_%D9%85%D8%A7_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdYRvy2gAWs1c5R2R1lBwhDtF8niecGuWH02CHnJzE9vbpYbZfziTZuFWZ6GfBh9lMDJVdE48Gw-qFxEV3D8l7avuzkxvqbmcHLujaHgEZbCjsUmc-Z_JTl6HdnjO9_fE&__tn__=*NK-R


که در  در برابر استانداری خوزستان در اهواز کارگران هفت تپه روز پیش از همایش اعتراضی یک 

کانال مستقل -هفت تپهبرای نخسیتن بار در  زیر تراکتجاعانه، شن بود و هم یهمگسنوع خود هم 

 اعالم شد:

 

وده و نه ور در اهواز و مقابل استانداری تصمیم جمعی همه ما بتصمیم به حض»اعالم شد که: 

نمایندگان ما در مجمع نمایندگان کارگری. اگر این دوستان زحمتی میشکند فقط زحماتی از طرف ما بر 

گردنشون هست و اگر هم قرار باشه فردا برن جلسه همونجا باید رای گیری کنیم و بگیم خط قرمز ما 

 «چه چیزهایی هستن.

لبات به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهیم تا رسیدن به مطا»کارگران با خرد جمعی اعالم کردند: 

 «داد!

بارها اعالم کردیم یا شرکت باید تماما به اسم کارگران بشه یا موقتا دولتی و زیر نظر هفت طرح اون »

  آگاهانه و پیشتازانه بود.این یک اعالم  «!هم با نظارت شورایی



 تاد مرکزی سرکوب، استانداریبه سوی س 

 ۱۴۰۰مهر  ۱۷ -اعتراض شنبه  دوازدهمین روز اعتصاب و

خیل عظیم جمعیت کارگران هفت تپه برای اعالم اعتراض به اهواز میره. سختی راه و هزینه و »

و در جمع  مشقات رو به تن میخریم. استاندار وظیفه خود می دانست تا در برابر کارگران بایستد

استاندار و »ز رفتند  و اعالم کردند:یامد تا مطالبات کارگران را نشنود. کارگران به اهواکارگران ن

رئیس جمهور باید از کارگران هفت تپه ادب بیاموزن. خلیلیان )استاندار جدید( داره راه همون شریعتی 

ک رو میره. اونا اسمشون اصالح طلب بود اینا اسمشون اصولگرا و انقالبی! همه سر و ته ی

 «کرباسند!

 اسماعیل بخشی باید به کار برگردد

همکار و نماینده عزیز ما اسماعیل بخشی هنوز به کار برنگشته »خواست مرکزی کارگران بود: این 

بازگشت به کار کارگران اخراجی از جمله اسماعیل بخشی یکی ازخواست های اصلی   «است.

ه بود. اسماعیل از حقوق قانونی کارگران اعتصاب و اعتراض ها بود. اسماعیل جرمی مرتکب نشد

و پرونده فساد اسدبیگی ها را برمال و حکومت به ناچار اسدبیگی را به زندان و رد مال  وده بدفاع کرد

محکوم کرد. اما، اسدبیگی هنوز آزاد و رها می چرخید، در حالیکه اسماعیل بخشی هنوز به خانه 

زه به چنین آدم سالمی باید جای»کارگران اعالم کردند:  نشینی محکوم و حکم اخراجش لغو نشده است.

داد و روی چشم گذاشت. اما در مملکت ما باید زندان برود و رنج ببیند و از کار اخراج شود. ما این بی 

 « عدالتی را تحمل نمی کنیم. اسماعیل باید سریعا به کار بازگردد.

بزرگی مرتکب شده بود. او بر سکوی « جرم»، اسماعیل بخشی از مجمع نمایندگان و پایدار هفت تپه

 اعالم کرده بود:  97ر سال هفت تپه د



آلترناتیو ما جمعی و شورائی است، ما فرد محور نیستیم، فردطلب نیستیم، فرصت طلبان 

ناسیونالیستها و نژاد پرست ها و مرتجعین خودشان را به ما نجسپانند، آلترناتیو ما شوراهای و

حکم صادر می کنیم، هر ی جمعی تصمیم بگیریم برای سرنوشت خودمون، از پایین کارگری است، یعن

 !!سرمون بسهچی از باال زدن تو

 دستاوردها و مطالبات این دوره

سال مبارزه پی گیر به رهبری  5سازمانیابی رویکرد شورایی در مجمع نمایندگان و بیش از  -

 این  ارگان پایدار طبقاتی

 کم هم به دستگاه های دولتی ابالغ شد.خلع ید حکم گرفت وح -

بازگشت   کارگر اخراجی از جمله محمد خنیفر و ایمان اخضری. 15بیش از  بازگشت به کار -

باگذشت حدود سه سال هنوز نا  که پور و عظیم سرخهبه کار اسماعیل بخشی، ساالر بیژن

 مشخص است.

م بیست سال حبس قطعی برای مهرماه، قوه قضاییه حک ۲۱پیشبرد خواست  کیفرخواست. روز  -

 «مشارکت در اخالل در نظام ارزی کشور»به جرم  بیگیمهرداد رستمی و امید اسد 

سازی نحوه و قیمت واگذاری شرکت به دولت و تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفاف -

 بانک،

 های معوقه و سایر مطالبات قانونی،پرداخت فوری حقوق -

 ها،کشت و اُورهال. تمدید قرارداد فصلی سرعت بخشی به انجام عملیات - -

دن پرونده فرزانه زیالبی وکیل شجاع  کارگران، هنوز در صدر مطالبات و مختومه ش -

 کارگران هفت تپه قرار دارند.



 

 در برابر نقشه اختالف همایش کارگران فصلی 

و سیاست استخدام  ایجاد اختالف بین کارگران فصلی هفت تپه توسط مدیران اسدبیگی و مدیریت جدید

همه همکاران نیبر و لیلکو  بود. خواست کارگران استخدام بود. نکردن فصلی ها ترفند مدیریت جدید 

همه غیرنیشکری ها هم باید استخدام بشوند بهانه هایی مانند سال استخدام، ایجاد اختالف بین کارگران 

 فصلی بود.

ن فصلی با نماینده شوش و رییس اداره کار شوش سه نفر از نمایندګان کارگرا 1400آذر ۵روز جمعه 

ندار کرخه در دفتر فرماندار  جلسه ای برګزار کردند که خواست تعیین وضعیت و قرارداد و فرما

 اینست:  انربه گزارش کارگیری شود. نتیجه این جلسه و وعده ها گفصلی ها پی



طرح، جلسه ای ۷مدیریت  قرار شد روز سه شنبه با مدیریت هفت تپه فتحی مکوندی و ناصری

 ه را به کارګران فصلی اعالم کنند . برګزار کنند و نتیجه این جلس

در این جلسه، کعب عمیر نماینده شوش و عبدالخانی رییس اداره کار برای ایجاد تفرقه و چند دستگی به 

مت اول کارگران ما فعال استخدام فصلی ها را به دو قسمت تقسیم میکنیم. قس»نمایندگان فصلی گفتند که 

 ۳۰۰روز تا  ۱ابقه دارند استخدام میکنیم و قسمت دوم از روز س ۵۱۴روز تا  ۳۰۰که از  ۹۶و  ۹۵

 نمایندگان در برابر این نقشه ضد انسانی، فراخوان دادند:« روز را استخدام میکنیم.

 اتحاد! !همکاران فصلی اتحاد 

رکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، ابتدا شماری از کارگران فصلی ش ، ۱۴۰۰ آذرماه ۶روز شنبه 

ساختمان  برابرمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش و سپس در ساخت برابردر 

خواستار رسیدگی به  زدند. کارگران معترض تراضیعهمایش افرمانداری این شهرستان، دست به 

 .ندبودوضعیت استخدامی و شغلی خود 

بل فرمانداری مین روز اعتصاب و تجمع کارگران فصلی هفت تپه در مقاهشت ۱۴۰۰آذر  ۷یکشنبه 

همچنان ( 2021دسامبر  /۱۴۰۰ دی ماه10روز تنظیم این نوشتار )تا  و اعتصاب و همایش شوش. 

 ادامه دارد.
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