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 کودکان ی همه خون که کاری کودِک  پور، محمد محسن به تقديم

  ،استکار

 و شوش کودکان و مردان و زنان ، تپه هفت نيشکر کارگران به
 به نان و بودند کار اردوی های خانواده و  برخاسته که جاهرآن

 آن و نمايندگان، مجمع فعالين ی همه به ند،دورآ می خويش بازوی

  کشيد بردوش ٨٧ سال در  را سنديکا بنای سنگ که کارگری فعال 

 شد می که هرجا در و ديفرارو شورايی رويکرد به جمعی خرد با تا

 کارگری مستقل یها  تشکل هماهنگی، با  تا کرد سفر تتوانس می و

 را شوراگرايی و پرداخت طبقاتی مبارزه شآموز به  و شوند ايجاد
 دستيابی برای ودخ و برسند آگاهیخود  به کارگران تا ردُب پيش به

ی  همه راع .ع. شوند آماده خويش انسانی حقوق و ها ارزش به
 است تقديمی مستند، اين. شناسند می سوسياليستی و کارگری فعالين

 کسانيکه تمامی و کارگران وکيل یبزيال فرزانه  ليان،ُق سپيده به نيز

 .کردند اقدام و ورزيدند تالش کارگران های خواست پيشبرد برای
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  آمد پيش در

زه تاريخی را به آزمون يک مبار ،م خودهاست تا به س تالشی اين نوشتار        
يک ضرورت جنبش  نيز کشف و نقد اين آزمون، آموزی درس. اشتراک بگذارد

اين گزارش و مرور  .وهدف روايت اين سنگر مبارزاتی کارگری در ايران است
نيز ارائه شده است تا هم  مبارزه طبقاتی درهفت تپه، برای ثبت در تاريخ

پرهيز از خطاها و نيز  ربه وبرای تج مهو  جنبش کارگریکاربردی باشد برای 
اسناد  د وکه پايدار ماندن های کسانی  نام. ی از يک پيکار طبقاتی ا يادمان و کارنامه

استناِد فعالين کارگری و کانال معتبر  و گفتاوردها در اين کتاب به گواهی و به
  .اند آورده شده )١(کانال مستقل کارگران-هفت تپهتلگرامی 

                                                            
  kargare٧tapeh @تماس با کانال  -١
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  تپه فتهتاريخچه صنعت نيشکر
تپه بر آثار به جای مانده در تپه باستانی  کشت و صنعت نيشکر هفت مجتمع

 ۴۵زنبيل در  از تمدن ايالم و در نزديکی شهر تاريخی شوش دانيال و معبد چغا
بهره برداری از نيشکر در  .يافتگسترش کيلومتری جاده بين انديمشک به اهواز 

آماده سازی . گردد باز می شکرمعنای نيبه  خوزو نام اين ميدان به دوران باستان 
با نام  نرسم ١٣۵۴و در سال آغاز شد ١٣۴٠سال  دربرای بهره برداری نوين، 

شرکت، دارای اختيار انجام عمليات کشاورزی برای توليد نيشکر و ايجاد صنايع 
برکناری حکومت پهلوی  اين مجتمع در پی .دسيثبت ربه های وابسته  و فراورده
کارگران . حکومت اسالمی افتاددست  به اکميت اسالمی سرمايهح و برقراری

ما کارگر «: با شعار١٣٨۵و  ١٣٨۴سالهای در حرکتهای اعتراضی خود را 
پرداخت نشدن دستمزدها به مدت . آغاز کردند» !ايم ايم، گرسنه ايم، گرسنه هفت تپه

 اههایم. سه ماه پی در پی، نخستين واکنش اعتراضی کارگران را انگيزه داد
های اعتراضی به اشکال  ها و حرکت اين اعتصاب، ١٣٨۶سال  تا اسفند فروردينا

در برابر ارگانهای و  بست نشستن در کارخانههمايش و . گوناگون ادامه يافت
بستن جاده  و شوش راهپيمايی در شهر ،دولتی از جمله استانداری، فرمانداری

های  ن در برابر هجوم به سفرهکارگرا های واکنش از جمله انديمشک به اهواز،
  . نانشان بود

  
 : های کارگران خواست
 پرداخت سه ماه دستمزد عقب افتاده  -١
پايان دادن به پرونده سازيهای دروغين و پايان دادن احضار فعالين  -٢

  کارگری به دادگاه
  برکناری مدير عامل و اعضای هيئت مديره شرکت -٣ 
   برکناری رئيس حفاظت و حراست -۴ 
  .برپايی سنديکای مستقل کارگری -۵

هزار هکتار اراضی کشاورزی اين ٢۴خبر فروش هزار هکتار از 
ها و  به بخش خصوصی، پيش درآمد مصادره زمين١٣٨٧کارخانه، در سال 

کارگران در تاريخ . دست سران حکومتی بود کشتزارها و دارايی اين مجتمع به
مافيای . خود به واکنش پرداختند های ؛ با انتشار خواسته١٣٨٧ارديبهشت  ١۶
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تپه  کارخانه نيشکر هفت  ١٣٨۶سال در . شکر از جمله خريداران اين مجتمع بود
کارگر، به بهانه خصوصی سازی به باندهای از حکومت  ٣٧٠٠با افزون بر 
مديريت جديد، به اين بهانه که کارخانه در آستانه واگذاری به بخش . واگذار شد

اخت دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان خودداری خصوصی است، از پرد
در واکنش به خصوصی سازی و نيز پرداخت نشدن دستمزدها، کارگران به . کرد

  .برپايی اعتصابات گسترده دست زدند
و  ۴۴اجرای اصل : گويد ، يکی از کارگران اين کارخانه می»کريم«

وی . افراد خاص به مجتمعای است برای واگذاری اين  خصوصی سازی، بهانه
ای در اقتصاد در  خامنه -واگذاری را با مافيای شکر نقش باندهای حکومتی سپاه 

 ١٣٠ی ورودی گمرکات شکر از چيزی حدود  تعرفه«: افزايد ارتباط دانسته و می
توانند  اين بدين معناست که آن کسانی که می. درصد کاهش پيدا کرد ۴درصد به 

توانند شکر را با قيمت  ی شکر ايران، به راحتی میکار داللی بکنند، يعنی مافيا
بنابراين توليد شکر به طور اساسی ضربه خواهد . تر وارد بکنند خيلی پايين

قصد داشتند اين کارخانه را، خصوصی که  -۴۴دوم اينکه در قالب اصل . خورد
خواهند واگذار  نه، در واقع اختصاصی بکنند و به کمترين قيمت به کسانی که می

کم  کنند به تعويق انداختن حقوق کارگران که بعد کم اينجور مواقع شروع می. بکنند
کنند به  کنند و شروع می بگويند که اين کارخانه سوددهی ندارد و بعد هم بهانه می
زنند و دست آخر هم به  فروختن اموال و اثاثيه، و چوب حراج به کارخانه می

های  نيشکر هفت تپه دشت.  »نندکسی که خودشان دوست دارند واگذار ميک
خوزستان که روزی از آبها فراوان و زندگی بخش سرشار بود و هميشه آماده 

هزار هکتار از ٢۴. برای کشت دوبار در سال، اينک به ويرانی محکوم شده است
های  کارخانهو ها در هفت تپه، مهد تمدن ايالم، در زير کشت نيشکر  اين زمين

گزارشگری در . در اين مجموعه قرار دارندند دزفول  نيشکر، کاغذ پارس و ق
ای  دقيقه جاده ١٠هنگام ورود به منطقه حداقل بايد ...«: بازديد از محل، مينويسد

آسفالته را در کنار نيزارها با اتومبيل پيمود تا به کارخانه رسيد، هنگام ورود به 
هايمان را داريم آنهم  ايلگيرند تنها اجازه حمل موب ها را از ما می کارخانه دوربين

مسئول حراست " مگر منطقه نظامی است؟:"گويم می" عکاسی ممنوع"با تعهد 
. به درب ورودی کارخانه اصلی ميرسيم". نظامی  نيمه:" گويد لبخند ميزند و می
از ) آب شيرين نيشکر(هايشان باشند، شهد  شود مواظب لباس به زنان توصيه می
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ريزد، کف کارخانه را بايد مواظب بود چون  ايين میطبقات باالی کارخانه به پ
ماند،  می ١٩طبقه است بيشتر به تکنولوژی قرن  ۵کارخانه .  بسيار لغزنده است

در اين مدت تکنولوژی آن . گذرد سال نمی ۵٠اما از تاسيس کارخانه بيش از 
طبقات پااليشی نيشکر بر روی هم سوار شده است و . تغييری نکرده است

ه به صورت عمودی است اين تکنولوژی توليد چه به لحاظ محيطزيست، کارخان
هايی  ی فاضالب و تهويه و بهداشت امروزه منسوخ است، چنين کارخانه تصفيه
واحد افقی سالمتر و بهداشتی تر و بدون تخريب محيط زيست بنا  ٥تواند در  می
راهنما شروع . رسيمکنيم تا به ابتدای خط توليد ب از داخل کارخانه عبور می. شود

کند، تراکتورها مدام نيشکر را برای تغذيه کارخانه  به توضيح دادن می
. برها به دورمان جمع ميشوند آوردند، با ديدن ما رانندگان تراکتور و نی می

ی آنها اهل لرستان  مهه .ی فرزندان کار، دست پينه بسته های آفتاب سوخته چهره
اغلب دور از خانواده برای کار شش . فصل هستندبرها بيشتر کارگران  نی. هستند

اشان  ی خانواده  ی زندگی ساالنه تا با اين کار سخت هزينه. ماهه به اين جا ميآيند
اما اکنون پس از ماهها کار طاقت فرسا بايد با دست خالی نقش . را تامين کنند

و  ای در اقتصاد پيش زن و فرزند برگردند خامنه - باندهای حکومتی سپاه 
گويند بنويسيد صدای ما را به گوش مسئولين برسانيد،  می. ی آنها باشند شرمنده

هفته گذشته يکی از رانندگان سرپيچ با بريدن محور تراکتور و وارد شدن فرمان 
درجه در اين  ۵٠در شکمش فوت کرد، هر ماه از اين حوادث داريم، در گرمای 

ماه است ۴متر از قبل نشده است اما کنيم، کار ما هيچ ک صحرا زير آفتاب کار می
دانيم اين همه  نمی. ايم ايم، عيدی و ساالنه هم دريافت نکرده که حقوق نگرفته

با . کنيم رود، ما که کم کاری نمی دهيم کجا می نيشکر که به خورد اين کارخانه می
توليد کارخانه بيش از . گرفته همان مقدار تغذيه که در سالهای قبل صورت می

هزار تن  ۴٠تا  ٣٠زار تن شکر در سال بوده است، اما ميگويند امسال ه١٠٠
ی شکرها چه شده است؟ بيست و چهار هزار هکتار زمين است، اگر  است، بقيه

پياز هم بکاريم با اين حاصلخيزی و با اين آب فراوان، مخارج چندين برابر اين 
ا به گزارش مسوول فنی بخش نب. شود تامين کرد نفری را می ٣۵٠٠پرسنل 

در اينجا کارخانه دارای نقص فنی : دهد گزارشگرمسئول بخش فنی توضيح می
گرد نشسته بر دريچه ی . شود بخشی از شيرهی نيشکر از تفاله جدا نمی. است

 توانيد از آن برای چای شيرين استفاده کنيد می کاغذ پارس شيرين است، می
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صصين فنی اين بخش را از دو متخ. گويند نياز به تعمير دارد گوييم چرا؟ می
. کسی را هم جايگزين نکرده اند. اند سال پيش تاکنون بازنشسته و بازخريد کرده

نفر تقليل  ٣۵٠٠پرسنل داشت اما اکنون به  ٧٠٠٠چند سال پيش کارخانه بيش از 
هيچ توضيحی هم برای آن نيست بعضی از نيروهای متخصص با . يافته است

اند اما بيشتر آنها رفته  کار گرفته شده با قرارداد موقت بهحقوقی پايين مجددا تر و 
به جای کارگران متخصص، کار تعميرات را به . وً  اوضاع کارخانه به همريخت

توانند به  پيمانکارانی که با چند برابر هزينه هم نمی. پيمانکاران واگذار ميکنند
گيرند و  الن میاما در عوض پولهای ک. خوبی کارگران متخصص قبلی کار کنند

داشتند، کارگران متخصص اين بخش توان  قراردادهای سودآور با مديريت می
تعمير و بازسازی ماشين آلت قديمی را دارند، اما مديريت از اينکار جلوگيری 

ی گزافی به  مديريت افرادی را آورد که متخصص نبودند، هزينه. کند می
» ...خوبی کار نميکنند  جهيزات جديد بهتعميرکاران وابسته به مديريت دادند، اما ت

اند را نشانمان  ها که خراب شده و خودشان تعمير کرده بخشی از دستگاه... «و 
کارگران متخصص هستند که . ميدهد، تغيير کاربری هم روی دستگاهها دادهاند

های آهنی ميان طبقات . بيش از بيست سال بر روی اين دستگاهها کار کردهاند
چندی : اين پله اصاًل پله ايمنی ندارند و بسيار لغزنده ميگويند. است بسيار زياد

اما با همه اين احوال کار ...رخورده است و ُس ،ها پيش کارگری از اين پله
کارخانه با سروصدای فراوان و با خروج دود از دودکشهايش جريان دارد، 

رد دستگاهها ماشينها صفيرکشان شهد شيرين را وا. فه کننده استالسروصدا ک
پزند و با بخار و حرارت  دستگاهها با سرعت آن را تصفيه کرده و می. ميکنند

 ای در اقتصاد خامنه - فراوان آن را خشک ميکنند و نقش باندهای حکومتی سپاه 
اين شکر را به . کنند شکر شيرين توليد می. در سانتريفوژهای دوار ميگردانند

اما کام کارگرانی که . بندی به محل بسته ها ميرسانند و در آخرين قسمت مخزن
زيرا دراين فضای خفه کننده، امنيت . تمام اين پروسه را هدايت ميکنند، تلخ است
ميخواهند کارخانه را بفروشند، . شغلی ندارند و فردای آنان تاريک است

کارگران از ترس تعطيلی کارخانه روز دوم عيد دستگاهها را راه .خصوصی کنند
ی  مسئول بسته بندی که نماينده«! خواهيم ما شورای وابسته نمی... دند وانداری کر

ی کار اين قسمت را توضيح ميدهد او که  شورای اسالمی کارخانه است، شيوه
يک کارگر متخصص است دستگاه ديجيتال بسته بندی کارخانه را خود بازسازی 
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ای کارگران ه در اعتصابات سال قبل يکی از خواسته: گويد کرده است و می
اين دستگاه ديجيتال نشان . رسيدگی به ميزان توليد کارخانه و حسابرسی بود

اما انبار کارخانه اين . ميدهد که چند کيسه شکر ار کارخانه خارج شده است
کيسه همواره ميزان شکر  ٣٠٠دستگاه را قبول ندارد و اگر دستگاه ما بسته بندی 

شکر را نشان دهد، اگر تحويل سيصد کيسه   مثًال. دريافتی را کمتر اعالم ميکند
کيسه شکر معلوم نيست چه  ١٠٠اين وسط  .کيسه را ثبت ميکند ٢٠٠انبار رقم 

ما خواهان بازرسی هستيم، اما . مديريت هم آمار انبار را قبول دارد. ميشود
 شورا: گويد کند؟ می کار می شورای کارخانه چه: پرسم می. فرستند بازرسی نمی

افراد شورا را خودشان تعيين . تمام شد، نماينده نداريم ٨۵از سال  ]اسالمی[
ی کارگران نبودند، من خودم عضو شورای اسالمی بودم  کردند، آنها نماينده می

. شد به آن ترتيب کار داد زيرا نمی ،ی کار شورا استعفا دادم پس از آخرين دوره
اعتصابات اخير خواهان  رسيدند، ما در اعضای شورا بايد به تائيد مديريت می

خواهيم، زيرا اين  ما شورای وابسته نمی. ايم که نماينده کارگران باشد سنديکا شده
ای از کارگران را دستگير  ی کارگران باشد وقتی عده تواند نماينده شورا نمی

کردند، آنها گفتند که ما بايد سنديکا داشته باشيم، اما مسئولين گفتند سنديکا 
هم  Iloايد، با  المللی را پذيرفته های بين گفتيم شما مقاوله نامه ؛تغيرقانونی اس

امضا : ايد که تشکل کارگری را بپذيريد ولی آنها به ما گفتند تعهد نامه امضا کرده
  :گفتيم. ، ما را تهديد کردند!ايم که اجرا هم بکنيم؟ ايم اما تعهد نداده کرده

؟ شما !برويد بميريد:" گفتند." ماي چند ماه است حقوق نگرفته! ايم گرسنه" 
برويد بميريد، . هزار نفر، باشيد، حرف همين است ١٠هزار نفريد، اگر  ۴که 

اعتصاب حرام است و طبق قانونکار . گرسنگی بکشيد، به دولت چه ربطی دارد
خواهند کارخانه را ورشکسته اعالم کنند ما را  می..." سنديکا غيرقانونی است و 

و بستگان ما را تهديد به . دهند های ما را تحت فشار قرار می خانواده. کنند تهديد می
االن هم همان را . اخراج از کار کردند، ما چيزی جز حقوقمان را نميخواهيم

اين کارخانه درآمد دارد، ما هم داريم کار ميکنيم، آماری که مديريت . گوييم می
ای در اقتصاد مديريت  خامنه - نقش باندهای حکومتی سپاه . ميدهد درست نيست

سپس زمينها و . خواهند کارخانه را ورشکسته اعالم کنند می. ناکارآمد است
صحبت از اصل . های آنرا به قيمت ارزان به بخش خصوصی واگذار کنند دستگاه
اين . گويند که همه چيز بايد خصوصی شود کنند و می قانون اساسی می ۴۴
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 چرا بايد اين وضع و. سازيم ر و کاغذ میاز آب و خاک شک. کارخانه سودآور است
ای را بيش  که مسئله خصوصی سازی مطرح شد عده ٨٣داشته باشد؟ از سال  جّو

از موعد بازنشسته کردند، اين مساله باعث وارد آمدن ضرر و زيان بزرگی به 
ها  شرکت شد بسياری از اين نيروها کارآمد و متخصص بودند اين بازنشستگی

گفتند  مورد چنين می کارگران در اين. ازمان تامين اجتماعی شدهباعث بدهی به س
مگر نه اينکه اينها همه دولتی هستند، يعنی دولت به دولت بدهکار است؟ چه طور 

های  درصد درآمد کارخانه صرف تمام طرح٢٠وقتی کارخانه سودآور بود، 
توانند  ل نمیطور است حاا چه ،تمام طرحها را با پول ما تمام کردند. عمرانی شد

وه بر آن بدهی آب و برق و به عال.بدهی ما به سازمان آب و برق و تلفن را ببخشند
آن زمان مديريت کارخانه  .رسد ميليارد تومان می ۴٠تا  ٣٠گاز کارخانه مجموعا 
بازسازی کارخانه دريافت کردند و از طرفی سند کارخانه  نام از دولت وامی زير

ها را پرداخت  شرکت عربی در دبی وام گرفتند تا بدهیرا گرو گذاشتند و از يک 
بيکار [ های کارخانه و تعديل برای بازپرداخت اين وامها بحث فروش زمين .کنند

نيروی سه هزار نفر از نيرو پرسنل کارخانه که اکثرًا متخصص بودند  ]سازی
که آنهم  های پيمانکاری مراجعه کنيم ها به شرکت باعث شد تا برای تعميرات دستگاه

دليل تعويض  ها بی ی زيادی داشت و همانطور که گفتيم بسياری از دستگاه هزينه
از جمله در قسمت برق کارخانه، . های گرانقيمت ناکارآمدی خريده شد دستگاه .ندشد

يکساعت که روشن باشند داغ . کنند دو ژنراتور خريداری شد که اصًال کار نمی
را با کمک کارگران متخصص اين بخش راه  همان ژنراتورهای قديمی. کنند می

به هرحال برای دريافت پول نقد، سه هزار  »زمينها را اجاره دادند«.ايم اندازی کرده
هکتار از اراضی کارخانه را جهت کشت گندم اجاره دادند، که البته بيشتر به 

مشکالت  .دوستان و آشنايان، مديران کارخانه و رئيس حراست و غيره بود
ه با اين تغييرات جديد يکی پس از ديگری شروع شد، توليد کارخانه پائين کارخان

ها نبود، اراضی تحت کشت  آمد، نيروی متخصص برای تعمير و بازسازی دستگاه
با مديرعاملی متخصص به نام نبوی  ٧٠توليد اين کارخانه در دهه ... کاهش يافت و

اری کارگران در آن زمان همک. هزار تن رسيده بود ١١٠با همکاری کارگران به 
تر زمين و  ای علمی کشت بهره گيری کرده با شخم عميقه توانسته بود از شيوه

استفاده از سموم دفع آفات و نظارت کارگران بر توليد، بهره وری را باال برده و به 
راحتی توليد را افزايش داده بودند پس از آن دوره، مديريت از کارگران فاصله 
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های خصوصی سازی، انسجام کارخانه نقش باندهای حکومتی  گرفت و سياست
اگر همان وضعيت ادامه پيدا ميکرد ما . ای در اقتصاد را از هم پاشاند خامنه - سپاه 
توانستيم ماشين آالت کارخانه را بازسازی کرده، توليد را افزايش دهيم و تعداد  می

ازی همه آنها را بر های خصوصی س اما سياست ،بيشتری کارگر را استخدام کنيم
رويه شکر از جانب دولت باعث  همزمان با مديريت نامناسب و واردات بی. هم زد

ضرر و زيان کارخانه شد يعنی از يک طرف توليد را کاهش دادند و از طرف 
توانست در طرح  ای که می در نتيجه کارخانه. ديگر شکر ارزان وارد کردند

اکنون به اين حالت افتاده است که  .کند توسعه، دهها هزار نيروی کار را جذب
هزار تن شکر کارخانه سال به  ١١٠توليد . حقوق کارگران خودش را نميتواند بدهد

ما حرفمان . علتش روشن است اما هيچکس پاسخگو نيست ،سال کاهش داشته است
ی بين مديران و  رابطه »فروش کشتزارها«.اين است که کسی بيايد و پاسخگو باشد

کارگران کار  .شود اران مشخص نيست اصًال در اين زمينه رسيدگی نمیپيمانک
 ،اين کارخانه مال ما است .گيرد خودشان را ميکنند هيچگونه کم کاری صورت نمی

های  خواست زمين چندی قبل مديريت می. دهد فقط مديريت کارش را انجام نمی
ی  با حضور نمايندهکارخانه را بفروشد که کارگران با اعتراض در فرمانداری و 

های امنيتی کارگران را تحويل نيروبعدا  ،شهر از آن جلوگيری کردند، اما مديران
گوييم هنگام فروش يک خانه بايد آن را تر و تميز کرد رنگ زد و آنرا  ما می. دادند

ها برای فروش کارخانه سعی  طوری آرايش کرد که خريدار بپسندد، ولی اين
ند، از کار بياندازند و مخروبه و ورشکسته جلوه دهند تا آنرا کنند آن را خراب کن می

خواستند کارخانه را به  می. آخر اين حراج اموال مردم است .هرچه کمتر بفروشند
اما وقتی آنها با اعتصاب کارگران مواجه  ،چند عرب که از دبی آمده بودند بفروشند

ر سر کار هستند در رشته اکثر مديرانی که اکنون ب. شدند از خريد منصراف شدند
بعضی  ،اين مساله باعث خسارت زيادی به کارخانه ميشود .ی خود تخصص ندارند

وه بر خطرات جانی هر الها ميترکد که ع اوقات شربت وارد لوله بخار شده و لوله
کارگران ... ميليون تومان هزينه تعميرات و توقف کار است ۴٠بار نزديک به 

 پيمانکارمشکالت را حل کنند اما مديريت گويد حتما  توانند متخصص خودمان می
کنند و چون با او اجازه نميدهد و با پيمان مديريت آشنا  پيمانکارها تخلف می. بيايد

اما  ،برای آبياری با يک پيمانکار قرارداد بسته بودند .هستند کسی رسيدگی نميکند
آبياری نشده است و  های ميانی مزارع بعدا معلوم شد به خاطر عدم رسيدگی بخش
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تن  ٨فقط اطراف مزارع آبياری شده، در نتيجه برداشت محصول کاهش يافته و به 
کارگران در اعتراض به وضعيت کارخانه در دو سال کذشته .... در هکتار رسيد 

مربوط به دريافت  ٨۶اولين اعتصابها در سال . بيست بار اعتصاب کردند
ز سه ماه حقوق ما را دادند در آن موقع اعتصاب های عقب افتاده بود که بعد ا حقوق

 . ما به شهر آمديم و از محدوده ی کارخانه فراتر رفت
عرضه  نماينده بی" !"ايم يم، گرسنه ا تپه  کارگر هفت" :شعار ما آن بود

روز مهلت بدهيد، تا ده روز ديگر حقوق عقب  ١٠، فرماندار گفت !خواهيم نمی
عد مصادف شد با روزهای شهادت، همه جا شد ب افتاده ما چهار ماه می

های ما را منعکس کردند که الزم است تشکر کنيم از دوستانی که اخبار  خواسته
گوش همه رساندند بعد از ما  اعتصاب ما را پخش کردند و درخواستهای ما را به
زيرا افرادی هستند که از  ،خواستند که چون فردا روز قدس است به شهر نياييم

ما پنجشنبه به شهر آمديم، نيروهای انتظامی . کنند استفاده می له سوءاين مسا
اما تعدادی را که دستگير کرده بودند زود  ،ريختند ما را زدند و دستگير کردند

جنگ را . کسانی را دستگير کردند که در دوران جنگ اسير بودند. آزاد کردند
چند بار . اند هيد شدهاز اين کارخانه چندنفر در جنگ ش. برديم بايد پيش می

ها هنوز بر در و ديوار کارخانه  ترکش خمپاره. کارخانه مورد حمله قرار گرفت
  .قبرستان شهدا همين نزديکی است. هست

تپه که حضور و تالش  در پی برپايی سنديکای مستقل کارگران نيشکر هفت
تقل و ياری کارگران پيشتاز کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های مس

ای داشتند، در بيست و يکم  کارگری که در سازمانيابی سنديکا نقش تعيين کننده
در . کارگران در برابر فرمانداری شوش دست به تظاهرات زدند ٨٧خرداد سال 

اهواز را بستند، رئيس  –بيست وهشتم خردادماه همان سال جاده انديمشک 
را نپذيرفتند تا سرانجام روند حراست را از کارخانه بيرون انداخته و چندين مدير 

  .خصوصی سازی به آينده واگذار شد
هار تن از هفت عضو هيئت مديره چرژيم به واکنش فوری  دادگاه انقالب

های فريدون نيکو فرد، جليل احمدی، رمضان  به ناماتهام تبليغ عليه نظام سنديکا را به 
ازداشت و هريک را ب گانهبا اتهامی جداعلی نجاتی را عليپور و محمد حيدری و نيز 

  . بين چهار تا شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی محکوم کرد
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  نيابی سنديکاماساز   
ی شورا. شورای اسالمی ديگر منحل شده است» خواهيم ما سنديکا می«
تواند نماينده کارگران باشد زيرا بايد داوطلبان به تائيد مديريت  نمی اسالمی

يم نمايندگان واقعی را خودمان انتخاب کنيم تا از حقوق خواه برسند، ما می
بر . مديريت را بگيرد جلوی خالفکاری را بگيرد کارگران دفاع کند و جلوی سوء

قانون کار پيش  ١٣١خواهيم طبق ماده  ما می. ها نظارت کند قرارداد و پيمانکاری
ست، گفتند اگر های کارگری آزاد ا ما گفتيم طبق قانون اساسی تمام تشکل. برويم

چرا کارگران نبايد  .سنديکا حق است... کنيم تپه را تعطيل می بخواهيم شرکت هفت
اند، اگر نتوانيم حق قانونی  برای ما پرونده درست کرده !نماينده داشته باشند

   -خورد؟  دست آوريم پس قانون به چه درد می خودمان را به
   ؟استيدخو در آخرين اعتصاب چه می: رسدپ گزارشگر می

ماه است مزايای طرح  ١٨خواستيم اعالم  را می ٨۶عيدی و پاداش سال -
رسد بيشتر  ايم صدای ما کمتر به گوش کسی می طبقه بندی مشاغل را نگرفته

. کنيم تا آنجا که بتوانيم توليد را تعطيل نمی. اعتراضات در سطح کارخانه است
کنند و سپس با آنها  راج میکارگران رسمی را اخ. مگر آن وقت که مجبور باشيم

بندند، تا حق و حقوق آنان را ضايع کنند، شکايت پيش چه کسی  قرارداد موقت می
سال  ٩-٨کنند،  کارگران موقت را رسمی نمی. ببريم بايد سنديکا داشته باشيم

اين خالف قانون است ما . بندند، در حاليکه کار ما دائمی است قرارداد موقت می
خواهيم انتخابات  کنيم و می کای خودمان را راه اندازی میهر طور شده سندي

خواهند با اعالم ورشکستگی  می. داشته باشيم و نمايندگان خودمان را تعيين کنيم
های  اما قيمت اين شرکت باال است، زمين. آنرا به قيمت ارزان بفروشند ،شرکت

اهد داشت حاصلخيزی داريم که اگر درست کاشته شود محصول بسيار زيادی خو
ای در اقتصاد هم با بازسازی توان  خامنه -کارخانه نقش باندهای حکومتی سپاه 

خوبی اداره  توانند به اگر کارخانه را به دست کارگران بدهند می. توليد بااليی دارد
ما . کنند و سوددهی هم داشته باشد و توسعه هم پيدا کند، اما کو گوش شنوا

، سه تا دستگاه ميخواستند برای قسمت مکانيکی توانيم راهکار ارائه دهيم می
دو ميليون و چهارصد . تومان، اما فاکتور زده بودند هزار ٩٠٠شد  بخرند می
اگر نظارت کارگران . جلويش را گرفتند. يکی از مهندسان نگذاشت. هزار تومان

ا ه باشد، اگر کارگران در مديريت نقش داشته باشند، توليد شکر باال ميرود، هزينه
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تومان به  ٣٧٠کيلوئی  ،فروشند االن شکر را بسيار ارزان می. آيد پائين می
اند در حاليکه شکر در بازار قيمتش  طبق قراردادهايی که بسته،دهند خريدار می
هزار تن در سال  ١٢٠توانيم با برنامه ريزی توليد را به  است ما می بيش از آن

هزار هکتار زمين  ۴تا  ٣. هش دهيمها را با نظارت خودمان کا برسانيم و هزينه
توانيم از آنها بهترين محصول را برداريم  کنيم در حاليکه می را االن کشت نمی

تواند  مشکالت می. ميليارد تومان افزايش دهيم ۴٠٠توانيم تا  درآمد کارخانه را می
اگر جلو . خواهيم ای هم نمی هيچ سرمايه. برطرف شود، تنها با مديريت صحيح

 .شود ها گرفته شود کارها درست می يريت و حيف و ميلسوءمد
توانيد کارخانه را به سود دهی برسانيد و با بازار جهانی رقابت  آيا می -س 
 کنيد؟

توانيم، و  اگر ماشين آالت قديمی را بازسازی کنيم، که خودمان میقطعًا  -
کر هم يابد و محصول ش کشت را طبق اصول علمی پيش ببريم توليد افزايش می

ارزانتر ميشود کاغذ پارس از ضايعات اين کارخانه است با مديريت صحيح 
توانيم با بازار جهانی رقابت کنيم کارخانه را هم توسعه دهيم و ماشين آالت را  می

ها که در جريان جنگ و بمباران تخريب  بسياری از دستگاه. هم بازسازی کنيم
خود کارخانه بازسازی ميشد، آن ی همين کارگران متخصص  وسيله شده بود، به

گذاشتند، کارگران هم کارخانه را مال خودشان  زمان به کارگر احترام بيشتری می
هيچ شرکت . های دوران جنگ را خودمان بازسازی کرديم خرابی. دانستند می

. های قبلی با لوله مسی بود ماشين... گويند پيمانکار و  خارجی نيامد، اما االن می
های جديد با شلنگ است در نتيجه شکر  يرون ميآمد اما اين ماشينشکر سفيد ب

آيد ما گفتيم، اما مديريت نه خواست اين مساله را تشخيص دهد  زرد بيرون می
اين شرکت نه بدهی دارد نه . کسی هم نيست که به حرف ما کارگران گوش بدهد

رگر متخصص دست ما بدهند، ما به اندازه کافی کا. فرسوده است، نه خراب است
ها را ما خودمان  دستگاه. مهندس دلسوز داريم به هيچ کس نياز نداريم. داريم

ما  دهند و آزادی عمل هم به آنگاه پاداشش را به ديگران می ،درست ميکنيم
کنند  يک بار آب را قطع می. دهند تا آنطورکه الزم است درست کنيم نمی

کنند باز  اند، برق را قطع می اختهچون بهای آب را نپرد ،دهد دادگستری دستور می
کارگران و . خوابد مديريت مقصر است هم به دستور دادگستری، توليد می

  »...حرف ناگفته زياد است. کارخانه تنبيه ميشوند
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های  با تالش و حضور نمايندگانی از کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل
در  .ت تپه آغاز شدتپه، برپايی سنديکای کارگران هف مستقل کارگری در هفت

ای به  تپه در نامه تن از کارگران نيشکر هفت ٢۵٠٠بود که بيش از  ١٣٨۶آبانماه 
مديرکل کار استان خوزستان خواستار بازگشايی سنديکای مستقل کارگری خود 

داران اين درخواست را   شورای تأمين استان خوزستان، يعنی امنيتی سرمايه. شدند
هيئت «کرد و امضا کنندگان نامه را که با نام  يک موضوع امنيتی ارزيابی

 .در خواست کرده بودند، بازداشت کرد» بازگشايی سنديکا
با اين اقدام سرکوبگرانه، کارگران بازگشايی سنديکا را در ارديبهشت 

با برگزاری  ١٣٧٨اول آبان ماه . به صورت علنی اعالم کردند) ٢٠٠٨(  ١٣٨٧
تپه با آرای  و سنديکای کارگران نيشکر هفت گيری  آغاز شد مجمع عمومی، رأی

تن از کارگران حاضر در مجمع، زير تهديدهای وزارت کار و  ٢٠٠٠بيش از 
فريدون . وزارت اطالعات و ديگر نيروهای سرکوبگر اعالم موجوديت کرد

قربان عليپور، عبدالرحيم  علی نجاتی،  رضا رخشان،  نيکوفر، جليل احمدی، 
از جمله نمايندگان برگزيده  مجمع  و نجات دهلی يدری ِمهرمحمدعلی ح  ُبسحاق،

  . بودند ١٣٨٧عمومی سنديکا  در سال 
نخستين و آخرين باری بود که  سنديکا نمايندگان خود را انتخاب می  اين 

 .کرد و مجمع عمومی داشت
وليه فريدون نيکوفر با تمامی تالش خواهان انتخاب نام ا های  در نشست
وی هنوز به کارفرما و شورای اسالمی کار . تپه بود هفت رگرانانجمن صنفی کا

کرد که سازمانيابی کارگران از چهارچوب قانون  نپيوسته بود، اما تالش می
او بااين فرمول، دانسته يا . انجمن صنفی باالتر نروند کارحکومت اسالمی و

فتار سازمانيابی کارگران را در چارچوب صنفی و ثبت دولتی گر نادانسته، 
رسيد و بنا به قانون کار،  انجمن صنفی مورد نظر وی بايد به ثبت می. ساخت می

وزارت   شورای عالی کار،  اطالعات،  نمايندگان بايد زير نظر وزارت کشور،
اين نگرش . پرداختند شدند و به فعاليت می کار و شوراهای اسالمی کار تاييد می
  .کنار نهاده شد  به  گاهگرانههايی آ در همان روزهای نخست  با فعاليت

 برای هماهنگی کميته از کارگری فعالين از يکی آگاهگرانه کوشش با
 صنفی انجمن جای به تپه هفت سنديکای نام کارگری ایه تشکل جاداي به کمک
 دوفاکتو صورت به حکومتی نهادهای تاييد و ثبت بدون عملن سنديکا .شد پذيرفته
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 نخستين اين .شد تحميل دولت و کارفرما به مومی،ع مجمع ی پشتوانه به )درعمل(
 ٨٠ سال دوم نيمه سال چند در سنديکا .بود سنديکا نمايندگان انتخابات آخرين و

 نقش .کرد ايفا کارگری گری آگاه و مطالبات و اعتراضات پيشبرد در مهمی نقش
 ساز و سوخت در ٩٠ سال از و شد می تر کمرنگ و کمرنگ سنديکا های فعاليت و

 عبدالرحيم مانند برخی .نبود خبری  سنديکا از ديگر تپه، هفت در کارگری جنبش
 از يا دهلی نجات و عليپور قربان و نجاتی علی سپس و مهر حيدری و ُبسحاق
 رضا .بودند  شده بازنشسته ١٣٩۶ سال تا و نداشتند فعاليتی بعد به ٩٠ سال

 تپه هفت سنديکای مايندگانن را خود هنوز حاليکه در نيکوفر فريدون  و رخشان
 به و گرفتند قرار کارگران برابر در آشکارا به  و رفتند بيرون ناميدند، می

 شورای رهبری به رسمن احمدی، جليل .پيوستند سرکوب دستگاهای و کارفرما
 بقيه .گرفت قرار کارگران برابر در ديگر نفر دو همانند و شد گماشته اسالمی

 از .کنند می  زندگی شوش از دور استانهای و شهرها در و شده بازنشسته
 غير ديگری اتهام به ٩٠ سال از پيش که بود مانده نجاتی علی تنها گان، بانشسته

 به بازنشستگی حقوق به و شده بازنشسته سپس و اخراج سنديکايی فعاليت از
 را خود بازنشستگی سالها از پس ١۴٠١ سال يعنی هنوز او .کوچيد ديگر شهری
 تنهايی به نجاتی علی .نامد می ندارد خارجی وجود ديگر که سنديکايی وارث

 بازنشسته که سالهاست و دارد خود نام به را تپه هفت سنديکای نام و صندوق
  .کند  می نگهداری را سنديکا يک نام و تابلو شده،

 نمايندگان از هيچکدام و نيست موجود که سنديکايی بروجود پافشاری
 از رضارخشان و نيکوفر فريدون سوی از  اند، نمانده  باقی١٣٨٧ سال در  برگزيده
 ايران، کارگری جنبش فعالين ميان در نجاتی علی آقای ديگر سوی در و سويی
  .نيانگيخت جز نکوهش و بيزاری بر پاسخی

متاسفانه جز در مواردی رهبران سنديکای شرکت واحد با آگاهی به نبود 
تپه از نظر  بردن نام سنديکای هفت«اينکه سنديکا و گاهی خصوصی به توجيه 

تپه را  هايی نام سنديکای ناموجود هفت در اطالعيه» تبليغی به سود کارگران است
اين خود ابهام برانگيزی را دامن زد و دادن . در کنار نام سنديکای واحد آوردند

  های کالن مالی را درپی فرصت به سوء استفاده از نام سنديکا و سوء استفاده
اما تاکيد و پشتيبانی از ادعای . داشت و واقعيت از افکارعمومی پنهان ماند

سنديکايی که موجود نيست، از سوی برخی محافل و عناصر در خارج از کشور 
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آوری و  سودای اين مدعيان و تالش برای جمع. معنا و سودای ديگری داشت
در ) هزار يورو بيش از بيست(ارسال  بيش از يک ميليارد و نيم تومان پول 

: زير نام کارگران تپه، همزمان دو هدف داشت ١٣٩٨آخرين روزهای  تابستان 
گرايی در برابر مجمع نمايندگان هفت تپه و در  نخست، تبليغ سنديکاليسم و صنفی
سکوی شورايی جنبش  ای بود که سکوی آن،  واقع  روند شورايی در هفت تپه

که شوراگرايانه و پايدارانه از  نمايندگانی مجمعانکار   کارگری نام گرفت و دوم،
کارزارها و گفتگوهای   اعتصاب، ها،   به بعد رهبری تمامی اعتراض ١٣٩٧سال 

ی اول   با نمايندگان سرمايه در مجلس و ديگر کارگزاران  رده یرو در رو
  .برد می  حکومتی را  به  پيش 
کارگران هفت تپه، در های فعالين و مجمع نمايندگان راستين  بنا به گزارش

های رفت و آمد به  تا کنون، تمامی هزينه ٩٧تمامی اين برهه به ويژه از سال 
بدون دريافت و يا درخواست کمک ... ها و تهران و اهواز و ديدارها و برگزاری

های  در مورد سوء استفاده. با خودياری کارگران برآورده شده است  مالی، همه
وجود نداشت، فعالين خوشنام و راستين کارگران هفته تپه مالی و نام سنديکايی که 

های کارفرما وعوامل ضدکارگری، ابتدا به صورت  برداری با پرهيز از بهره
و سرانجام به آشکارا ) در تالش برای جلوگيری از سوء استفاده دشمن(تلويحی 

اعالم  .اند هرگونه کمک مالی و يا اعالم درخواستی  مبرا اعالم کرده از دريافت
مبرا دانستن  تمامی  بيان،ترين   صريح، با فردینام بردن از اسماعيل بخشی 
تا  ١٣٩۶مجمع نمانيدگان و کسانی است که به ويژه از سال   فعالين کارگری،

های کارگران در تالش  برد خواست کنون در برگزاری و سازمندهی و پيش
 اسنادی از يها ونهممستند ديگر ن نوشتار افشاگرانه و چندين .را اعالم کرد اند بوده

  .نام کارگران  بودند محکوميت سوء استفاده از نام کارگرايی برای يک اختالس به
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  ء استفاده از نام سنديکايی که وجودخارجی نداشتسو
هر کمک مالی احتمالی مطلقا ربطی به هيچ کدام از کارگران حاضر در صحنه «

  ين پاسخ کارگران هفت تپه بودا» !و در مبارزه هفت تپه نداشته است
  :در تويتی زير نام  ١۴٠١د مردا ٢۴ ،اسماعيل بخشی در

مالی، برای رفع هرگونه ابهام  در مورد  فعالين _کمک_دريافت_عدم# 
 :کارگری  در هفت تپه اعالم کرد

تپه يک سلسله موارد را _هفت#من باب تاکيد بر رويکردهای مثبت  - ١ 
جمعی، _خرد#شورايی و #درباره فعاليت به روش مثال . اشتراک خواهم کرد

اتحاد مان را حفظ کرديم يا #يد، لزوم ادامه مبارزه، چگونه _خلع#موفقيت در 
مالی که باعث شد مشکالت و _کمک_دريافت_عدم#مثبت ما درباره _تجربه#

 .اختالفات ايجاد نشود
ا تحت فشار در اين پنج سال با وجود اينکه برخی از ما اخراج و يا اکثر - ٢

مالی از هيچ شخص حقيقی و حقوقی _کمک#مالی شديد بوديم اما يک ريال 
تپه اگر در هر چيزی اختالف _هفت#فعالين حاضر در مبارزات . دريافت نکرديم

مالی از خارج هفت #کمک #نظر داشتند اما همگی عهد کرديم که به هيچ وجه 
  .تپه دريافت نکنيم

با هر انگيزه، با اعتبار و به نام مبارزات اشخاصی  ٩۶چنانچه از سال - ٣
مالی به کارگران _کمک#ما اقدام به ارسال يا دريافت هر مبلغ و تحت عنوان 

هر کمک مالی احتمالی مطلقا  لذا .اند، خود بايد پاسخگو باشند تپه کرده_هفت#
ربطی به هيچ کدام از کارگران حاضر در صحنه و در مبارزه هفت تپه نداشته 

 .)کانال مستقل کارگران -هفت تپه: بازنشر -توئيتر اسماعيل بخشی: منبع (.است
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  مافيای شکر
های توليد شکر ايران در فردای  مافيای شکر در ايران بسياری از کارخانه

اهللا مکارم شيرازی  به همراهان خمينی از جمله خانواده آيت اسالمی البانق
ی نژاد در مشورت با امام احمد» عدالت محور«دولت  ١٣٨۵سال . واگذار شد

زمان در چاه جمکران، در اقدامی به نفع بازار رقابتی اعالم کرد که ديگر به 
در صد ١٣٠تعرفه گمرکی از . توليدکنندگان شکر داخلی سوبسيد داده نخواهد شد

 )٢(.شد تا دالالن به سود هنگفت برسند نزديک به صفر میو درصد  ۴بايد به 
مکارم تاجر، و دامادش جواد مدلل، با برخورداری از اهللا  محمد علی پسر آيت

غالمحسن . اهللا مکارم، مافيای شکر را فرماندهی کردند حوزه علميه قم و آيت
بهمئی، دبير انجمن صنفی کارفرمايی تصفيه کنندگان شکر، گزارش داد که از 

واحد  ٩واحد از آنها تصفيه شکر است و  ۵کارخانه تصفيه کننده شکر تنها  ١۴
واحد به تعطيلی  ٩از اين مجموعه، . ديگر تبديل شکرخام به قند را انجام ميدهند

هزارتن شکرخام در دسترس  ١۶٢زيرا سال گذشته تنها . اند کامل کشانيده شده
های تصفيه کننده قرار گرفت، اين در حالی است که نياز ساالنه آنها  کارخانه
ه سياست ويرانسازی توليد در ادام. دشو هزارتن تخمين زده می ۶٠٠حداقل 

هزار و ٣داخلی شکر، اين نماينده بخش خصوصی، با اشاره به اينکه تاکنون 
چرا مجوز واردات، تنها به کسانی داده ميشود : اند، افزود کارگر بيکار شده ۵٠٠

. های تصفيه کننده باشد که مدعی شکر هستند؟ اين مجوز بايد دراختيار کارخانه
بيش از  ٨۵سال : کند هرفرد با ارائه گراف، اعتراف میدرحالی است که مين ا

ميليون تن واردات شکر صورت گرفته، در صورتی که مصرف، بسيار  ٢٫۵
صفر شدن تعرفه، همين نتايج را در بر داشت و اين يعنی . کمتر از اين مقدار بود

برنامه زنده تلويزيونی گفت وگوی . حمايت از کشاورزان و صنعتگران خارجی
شرکت کننده، در برابر پرسش مجری برنامه، مبنی بر اينکه  ۴خبری، هر  ويژه

مهرفرد پافشاری داشت که نياز . سکوت کردند" سلطان واردات شکر کيست؟"
هزار تن و سرانه  ١۵٧ميليون و ٢کشور به طور ساالنه به اين محصول، 

ل سا ٣با توجه به اينکه در . کيلوگرم به ازای هر نفر است٢٨مصرف نيز 
هزار تن شکر  ۵١٠گذشته، توليد با رشدی قابل توجه همراه بوده، يک ميليون و 

                                                            
-٢ https://www.youtube.com/watch?v=٨LTOCNgvfLI ١٩٧ 
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 ۵٠٠در داخل کشور توليد شده و بر اين اساس، نياز ما به واردات، چيزی حدود 
اما دبير انجمن صنفی کارفرمايی تصفيه کنندگان . هزار تن در سال خواهد بود

شمارد و مدعی  ا مردود میشکر، آمار مطرح شده از طرف قائم مقام وزير ر
هزار تن است و نتيجه می  ۴٠٠ميليون و  ٢است که نياز داخلی در سال حداقل 

هزارتن اختالف در واردات بين مسئولين دولتی و بخش  ٣٠٠گيرد که نزديک به 
 ۵٠٠تا  ۴٠٠اين در حالی است که مهرفرد، قاطعانه از . خصوصی وجود دارد

برد و  رها به عنوان ذخيره استراتژيک نام میهزارتن شکر ذخيره شده در انبا
هزارتن از اين محصول، هم اکنون روی آب است و  ٢٠٠عالوه بر آن، : ميگويد

به همين دليل وقتی سرانه مصرف به . تا روزهای آينده در بنادر تخليه ميشود
های شهريور که توليد  هزار تن باشد، تا نيمه٢٠٠تا  ١٨٠صورت ماهانه بين 

 )٣(.ی به بازار عرضه ميشود، هيچ کمبودی نخواهيم داشتشکر داخل
  

 شکر کيست؟ وارداتسلطان 
اهللا مکارم و مصباح به دولت فشار آوردند تا پرداخت سوبسيد به شکر  آيت

توليد شکر . داخلی را قطع کند، تا هيچ رقيبی برای مافيای شکر در ايران نباشد
با درهم شکستن توليد داخلی و  .سوبسيد را قطع کردند ،داخلی گران تمام شد

اخراج کارگران صنايع شکر، سونامی بيکاری و ويرانی صنعت قند وتوليد 
در ارديبهشت ماه سال . بود هآغاز شد ای وابسته،ه رشته چغندر قند و ساير

که بزرگترين مجتمع  –تنها در مجتمع کشت و صنعت چغندر قند دزفول ١٣٨۵
 ، ٨۶ام ديماه  در سی. کارگر اخراج شدند ٣۵٠٠توليد قند و شکر خاورميانه است

اهللا مکارم شيرازی به دروغ در پاسخ به نامه جمعی از مقلدانش در  دفتر آيت
، ٨٧در ارديبهشت . استان آذربايجان شرقی مافيای شکر، موضوع را تکذيب کرد

عباس پاليزدار، دبير هيأت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاييه، در 
، از "سلطان شکر"ای در دانشگاه ابوعلی سينای همدان درباره  سابقه یافشاگری ب

پاليزدار به زودی به . داماد آيت اهللا مکارم، يعنی مدلل و چند نفر ديگر نام برد
محمدرضا مکارم درباره . اتهام برهم زدن امنيت ملی به ده سال زندان محکوم شد

به دولت مطلقًا تاجر است، و برادرم محمدعلی : "های آقای پاليزدار گفت گفته

                                                            
٣ -https://donya-e-eqtesad.com/٦٢/٣٠٧٧٦٥٨ 
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او و شرکايش گاهی برای وارد کردن شکر اقدام تجارتش . وابسته نيست
و چند بار ضرر فاحش . کرد برادرم گاهی از خارج شکر وارد می. کردند می
زمين های زيرکشت چغندر در ايران کم است و . اند البته سودهايی هم برده. کرد

گفت در  به من می. ر داخلی در اختيار ندارندچغند درصد١٠ها بيش از  کارخانه
و به من . دهند؛ فقط در ازای شکر فرآوری شده ام به ما پول نمیخازای شکر 

گويند  اين که می. توانی در شيراز برای من مشتری پيدا کن پيشنهاد داد که اگر می
پدرم يک . اهللا مکارم شيرازی در کار شکر هستند درست نيست دامادهای آيت

آقای مشکوة، که در اصفهان به تدريس قرآن به صورت  –ماد بيشتر ندارد دا
پدرش دارای . اهللا زاده دروغ شرعی می گويد اين آيت." آکادميک مشغول است

به معنای رسمی به شمار نميآيد، زيرا » داماد«چند همسر است و آقای مدلل تاجر 
محمدرضا مکارم . ستاهللا مکارم ازدواج کرده ا که با خواهر ناتنی پسر آيت

دايره وسيعی دارد و به افراد "داماد"لفظ : "ميگويد شخصی به اين نام نميشناسد
اهللا  شايد داماد يکی از خواهرها يا برادرهای آيت. مختلفی در خاندان اطالق ميشود

برای پرورش طلبه و مسموم سازی انديشه ." بوده؛ ولی شوهرخواهر بنده نيست
ای  ها و بسيج و سپاه بودجه ت انگلها، حوزهوماندگاری حکمغز جامعه، و نيز م و

اهللا و مدرسه،  های بيت آيت گويد هزينه محمدرضا مکارم می. خواهند کالن می
های وابسته به او، همه و همه از  ب و تلويزيون واليت و بقيه شبکهشهريه طال

د وی انتصاب مجتمع کشت و صنعت چغندر قن. شود وجوهات مردمی تأمين می
اهللا درآمدی از  گويد آيت کند، و می اهللا مکارم شيرازی را تکذيب می دزفول به آيت

آشکار شده است که جواد مدلل، . کارخانه، واردات، صادرات، و غيره ندارد
دستور مستقيم  ميليون يورويی به ۶۵٠اهللا، تاجر برخوردار از رانت  داماد آيت
های متعدد  اداره کننده کارخانهدر دولت حسن روحانی،  وزيرنفت نعمت زاده

صنايع روغنی در وزارت کشاورزی است، از جمله نقش باندهای حکومتی سپاه 
ای در اقتصاد کارخانه قند و شکر دزفول و پيرانشهر، کارخانه روغن  خامنه -

 سياسی بهمن انقالب پس از .بوده است نباتی نازگل، آب معدنی کوهرنگ
ا و از فاالنژهای که در آمريدزاده، از مدرسه علوی و آموزش دي نعمت ١٣۵٧

پس از بازگشت به ايران با آمدن خمينی، در  خارج از کشور،انجمن اسالمی در 
های  بين سال وی. بود سال وزير کار و رفاه اجتماعینزديک به يک ١٣۵٨سال 
اکبر  علی ،محمدعلی رجايی های در دولت١٣٧۶تا  ١٣۶٨و از  ١٣۶٠تا  ١٣۵٩
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، معاونت سيد محمد خاتمی وزير صنايع و در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی
شرکت ملی صنايع پتروشيمی  وزير نفت در امور پتروشيمی و مديرعاملی

چون  هايی او سمت. را برای استثمار کارگران برعهده داشت ايران
را نيز  توانير و مديرعاملی رياست هيئت مديره ،سازمان صنايع دفاع معاونت

 .است برعهده داشته
عاون وزير نفت م  نژاد محمود احمدی  چهار ساله نخستکابينه  نعمت زاده در

های نفتی  شرکت ملی پااليش و پخش فراورده  در امور پااليش و پخش و مديرعامل
به سمت  ههای سپا در رقابتاز معاونت وزير نفت  ١٣٨۶در سال  بود و  ايران

 .شد نشانيدهمشاور عالی وزير نفت 
وزير صنعت، معدن و  ،حسن روحانی کنار در  ١٣٩٢در سال  وی
شرکت  ١٩ رياست در هيئت مديره بيش ازهمراه با  ١٣٩۶سال  و تا شد تجارت

مسئوليت در نقش فرماندهی ستاد استثمار و سرکوب، عليه کارگران  خصوصی
باندهای دالل به ياری چنين عناصری به سلطان های تبه کار در ايران . داشت

 .تبديل شدند
اهللا های  ترين آيت اهللا مکارم شيرازی از فربه همسر مدلل، دختر آيت

اهللا مکارم با يکی از همسرانش در  آيت. های قم، از يکی از همسران اوست دخمه
خانواده مدلل در . صفائيه قم و زن دومش در شهرک ساالريه قم زندگی می کند

برادر جواد مدلل، با  ،مسعود. کارانی دارند باند مافيای حکومتی نقش جنايت
 آيد، از شرکت در اين مافيا، ثروتمندترين اعضای مافيای حکومتی به شمار می

کارخانه قند و شکر دزفول و تأسيسات و انحصار . اک دامجمله مافيای خور
اهللا مکارم شيرازی و خانواده مدلل و مکارم، همه  واردات شکر در دست خود آيت

. بزرگترين مراجع تقليد و تفسيرگر قرآن هستند از مکارم اهللا کارگزاران آيت
سان  به عباس پاليزدار در افشاگرياش از مافيای شکر به نام محمدرضا يوسفی،

خبرگزاری سپاه پاسداران  ١٣٩١دی  ٢۵روز . سومين فرد همدست مافيا نام برد
شيرازی،  در يک خبر دورغين، برای زدودن نام مافيای شکر از مکارم) فارس(

در پی انتشار . نوشت سلطان شکر ايران درگذشت. ی. در خبری با اشاره به نام م
. يوسفی قرار منع تعقيب صادر شددرباره مرگ او، برای محمد رضا  اين دروغ،

های حکومتی، رضا يوسفی دالل باند مافيا بود و همانند ديگر مهرهمحمد
. خواری، کالهبرداری و فساد داشت خواری، زمين رانت های سنگينی از پرونده
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يکی از  .ای شناخته شده بود مهرهوی در نقش دالل در واردات و صادرات 
وسفی، خريداری کارخانجات شکر و تعطيل اقدامات در پرونده محمدرضا ي

از جمله اقدامات نابودی توليد داخلی، خريد کارخانجات شکر در . کردن آنها بود
استان خوزستان در مالکيت ناصرمکارم شيرازی بود که آنرا خريداری کرد و 
در همان حال در پوشش  توليد شکر، فعاليتهای خود را در واردات شکر انجام 

تنها  هللا مکارم،ا افشا شدن نقش وی، برای تبرئه و الپوشانی نقش آيتبا  .می داد
 ،او. ای آزاد شد اهللا خامنه دستور مستقيم آيت هيکسال را در زندان گذراند، و ب

در کنار سلطان  و اهللا مکارم شيرازی بود کارگزار باند مافيايی سلطان شکر، آيت
  . کنند می نتسلط ،های ديگری در اين سرزمين باندها شکر، سلطان

پيرامون  کانال مستقل کارگران، در نوشتاری -در کانال تلگرامی هفت تپه
از سعيد نويدی  ١۴٠١افشای فساد در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان در تابستان 

  :مخاطبين  کانال چنين آمده بود
  ]١٠:٣٣ ٢٣-٠٨-٢٠٢٢[, کانال مستقل کارگران- هفت تپه

  
 به کارگران فوالد مبارکه

اال  بيشتر از هميشه وقت آن رسيده که کارگران فوالد مبارکه، خود با اين ح
های دولتی، خواهان  های فساد پخش شده از مجلس و رسانه همه سند و مدرک

خودشان با خرد جمعی، همانند   برکناری و بيرون راندن مديران فاسد بشوند،
 . باشند کارگران هفت تپه خواهان نظارت و کنترل و اداره کارخانه

فساد به آن اندازه سنگين است که خرد و   اين يک فرصت طاليی است،
کارگران . بزرگ شرکای دولتی را درگير کرده و به اعتراف واداشته است

ميتوانند و اين کفايت و شايستگی را دارند که مجمع عمومی کارخانه را برگزار 
های خود را به  خواست مجمع نمايندگان خود را از آن انتخاب بکنند و کنند و 

االن وقت آن رسيده و عالوه بر کارگران، مردم . صورت شورايی به پيش ببرند
 . معترض و تشنه در استان اصفهان، پشتيبانی خواهند کرد

. ای نيست خبر فساد در فوالد مبارکه أصفهان برای مردم موضوع  تازه
بار مثل سيل در  است و اين جا ريشه دوانده ها و همه  دم و دستگاه  ی فساد در همه

فساد سراسری، در واقع مثل يک مرداب سرپوشيده بود . فوالد مبارکه به راه افتاد
ی خبر برخالف فساد  پخش کننده. که سر باز کرد و همه از آن باخبر شدند
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بدون درد سر،   ها و شرکای آنها در هفت تپه، مورد فوالد مبارکه، اختالس بيگی
اين . له دعواهای درونی خودشان، از درون مجلس درز کردبه هر دليلی از جم

گويند جند سالی  البته می. خبر بدون تالش کارگران و فعاالن کارگری منتشر شد
حاال . اند است که با هم و يواشکی سرگرم کم و زياد کردن آن و چانه زنی بوده

شديد شده و های اصلی   ها در آن باالها در چرخ دنده شايد که دعواها و رقابت
های کالنی از اين دست  رد پا گم کنند و سرمايه» آی دزد آی دزد«قرار است با 

 .به آن دست منتقل شود
کارگران هفت تپه، . به هر ترتيب اين مورد با مورد هفته تپه تفاوت دارد

نزديک به ده سال مبارزه کردند تا نشان بدهند که باندهای فساد حاکم بر 
امات صاحب نفوذ، دست در دست هم داده و به اختالس نيشکرهفت تپه با مق
کنند تا مجتمع  نيشکر را برای هميشه  زنند و برنامه ريزی می ميلياردی دست می

ها را اوراق   ها و دستگاه ها را بفروشند و ماشين از خوزستان  بردارند و زمين
شکر و هر  های بی درد سر کرده و به دالر تبديل کنند و خودشان به وارد کننده

اسماعيل بخشی، با شجاعت و شرف کارگری، در . کاالی ديگری مشغول شوند
و هزاران خانوار کارگری در شوش و هفت تپه خود را مسئول ديد   برابر جامعه

ريزی خانمان برانداز به روی سکو هفت تپه برود و  که در برابر اين برنامه
ان داد که اختالسگران و او با کارگران شريف همراه خود، نش. سکوت نکند

های کالن به مقامات صاحب قدرت و نفود مانند  دزدان، با دادن رشوه و سهم
، شريعتی يعنی استاندارفاسد وقت )معاون حسن روحانی(ها  اسحق جهانگيری

خوزستان، بعضی دست اندرکاران خصوصی سازی، بعضی رئيسان و مسئولين 
او جان خود را به . جتمع را نابود کنندخواهند م می  های ديگر، ها و خيلی بانک

خطر انداخت تا مجتمع نيشکر هفت تپه و هفته تپه و شوش را از خطر نابودی 
کارگران آگاه ديگری در مجمع نمايندگان با او همراه شدند و . نجات بدهد

  آنان با هم همراه شدند،. کارگران هفت تپه از اين نمايندگان خود پشتيبانی کردند
شورت کردند و با به خطر انداختن جان و زندگی خود تصميم گرفتند که شور و م

 . برای حق طبقاتی خود، خودشان بايد دست به کار شوند و اقدام کنند
نمايندگان کارگران صدها بار بدون قبول کمک مالی و وابستگی به جايی، 

ند، رفت های نان خالی خود، بايد دهها بار از شوش به مجلس می دست به سفره
رفتند و تا  کردند و به زندان می نوشتند، اعتراض و اعتصاب به پا می تومار می
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های سوخته سپرده  شدند و به اعترافات اجباری و نمايش حد مرگ شکنجه می
آنان با سيلی صورت خود را سرخ . شدند، تا نشان بدهند که حق گرفتنی است می
 ۵٠در اعتصاب و در گرمای رفتند، ماهها  کردند و از شوش تا تهران می می

شدند و  ها فرياد می کشيدند، به شالق محکوم و از کار اخراج می درجه در خيابان
ها از حقوق کارگران دفاع  تا برابر نمايندگان مجلس و حکومتی... زير سرکوب و

آنها کاری . ريزی شده نجات بدهند کنند و هفت تپه را از ورشکستگی برنامه
ت آخر اختالس و فساد و باندها را افشا کردند و دولت را کردند کارستان و دس

ها و چند همدست درجه دو آنها را به دادگاه  ها و رستمی مجبور کردند تا اسدبيگی
بکشانند و تا کنون در برابر آنها بايستند و مجتمع هفت تپه و شوش را از سالخی 

يقت که هفت تپه سرمشق کارگران ايران شدند و در حق آنها . شدن نجات دادند
 .  پايتخت جنبش کارگری نام داده شد
ها نه تنها دامن هفت تپه را گرفته بودند و  مثل  فسادهای مالی و زالو بيگی
ی  شوند، بلکه مثل تسمه نقاله شدند، و می تر می زالو به مکيدن خون کارگران فربه

. دهند رورش میها منتقل کرده و پ ی بخش هاست که فساد را به همه ، سال کارخانه
شوند و جايی  آنان دست به دست هم داده و از اين دستگاه به آن دستگاه متصل می

 .نيست که در فساد فرونرفته باشد
درصد مالکيت  شرکت در اختيار بانک کشاورزی ٩٩گزارش شده که 
بار حاکم بر سرنوشت شرکت  مسئول مستقيم شرايط فالکت  است و در واقع دولت

يعنی کارفرمای شرکت، تالش کرده است   دولت. باشد شرکت می و کارگران اين
تا اين شرکت را همانند  مجتمع نيشکر هفت تپه به شرکای بخش خصوصی 
واگذار و آنرا اوراق کند تا دست دالالن وارد کننده شکر برای ويرانگری بازتر 

چرخد که از  ا ين مجتمع  با استثمار شديد و بردوش کارگرانی می.شود
درصد شکر مورد نياز در ايران را ٢۵ترين حقوق خود محروم هستند و  دايیابت

کارگر  قراردادی و  ٢۵٠٠های ديگری، نزديک به  بنا به گزارش. توليد می کنند
های پيمانکار، يعنی که بيش  کارگر پيمانکاری از شرکت ٧٠٠٠مستقيم و بيش از 

دهند، به  واده را پوشش میهزار تن از افراد خان۴٠از ده هزار تن که نزديک به 
های کارفرمايی که دولت و مديران دولتی  طور مستقيم زير ستم و زورگويی

به گزارش . اند  هستند قرار دارند و از حقوق انسانی خودشان محروم مانده
خبرگزاری دولتی ايرنا شرآت آشت و صنعت آارون آه در مالكيت بانك 
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به مزايده گذاشته شده آه اين آار بر بار  ٩تاآنون ١٣٩٢آشاورز است، از سال 
و خصوصي سازي اقتصاد  ۴۴های آلي نظام در راستای اصل  اساس سياست

داری  بدون هيچ  کشی و برده اين يعنی همان سياست بازار آزاد برای بهره» .است
مقررات «داران که به نام  پوششی و بدون برخورداری از قانون کار خود سرمايه

ی از  ا روح اهللا رضازاده، گوشه ١٣٩۶های بهمن ماه   گفته.  تمعروف اس  »زدايی
وی در رابطه با . های فساد را آشکارتر کرد دعوا و رقابت موجود در شبکه

واگذاری شرکتها به : اعالم کرده بود که ٩۶واگذاری شرکت کارون در سال 
بخش خصوصی از مصوبات مجلس شورای اسالمی است که در راستای 

قانون اساسی است  ۴۴قام معظم رهبری و در خصوص اجرای اصل فرمايشات م
ها  که از مصوبات مجلس شورای اسالمی است و در اين راستا برخی واگذاری

انجام شده که مزايده شرکتهای نيشکر هفت تپه، کشت و صنعت ميان آب، شرکت 
 .ماهی کارون بر همين اساس صورت گرفته است

 ٩۵از سال : دسترنج نيروی کار، افزوداين عنصر ضدکارگری و فربه از 
مرتبه بانک کشاورزی به عنوان سهام دار اصلی شرکت نسبت به  ۴تاکنون 

مزايده آن از طريق رسانه های کثيراالنتشار اقدام نموده ولی به علت قيمت 
هزار ميليارد تومان است احدی نسبت به خريد  ٢کارشناسی آن که مبلغی بالغ بر 

اکتهای استعالم اقدام ننموده، بانک کشاورزی در سال دو مرتبه و ياحتی دريافت پ
نسبت به مزايده شرکت اقدام می نمايدکه مورد اخير نيز در ادامه همين روند بوده 

 .است
مدير روابط عمومی شرکت کشت و صنعت کارون در واکنش به اظهارات 

وش شرکت پاپی زاده نماينده دزفول که اعالم کرده با پيگيری های وی ازفر
جلوگيری شده و دستهای پشت پرده را که قصد فروش شرکت با قيمت نازل و 

موضوع مزايده و واگذاری شرکتها به بخش : يک دهم قيمت واقعی را دارد افزود
نماينده محترم ” خصوصی از مصوبات مجلس شورای اسالمی است که قاعدتا

مجلس هستند و اين  دزفول هم مانند همه نمايندگان به دنبال اجرای مصوبات
تواند صحيح باشد و نمايندگان اگر چنين تفکری دارند بايد نسبت به لغو  نمی

مصوبه خود اقدام کنند ولی در خصوص قيمت کارشناسی امالک و زمين های 
هزار ميليارد تومان از طرف ٢شرکت، قيمت کارشناسی مبلغی بالغ بر

همين مبلغ نيز مشتری بر  کارشناسان برای شرکت در نظر گرفته شده که برای
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طبق اطالعات موثق از معاونت امور شرکتهای بانک کشاورزی وجود ندارد و 
حال اگر اين قيمت بر اساس فرمايشات نماينده محترم دزفول يک دهم قيمت 

هزار ميليارد تومان است و به  ٢٠واقعی است قاعدتا مبلغ فروش شرکت بالغ بر 
 ».است قول معروف سنگ بزرگ نشانه نزدن

رضازاده ماموراست تا هرچه زودتر شرکت و سرنوشت کارگران را به 
های مستقيم  های ديگری سپرده شود و دولت را از پاسخگويی به خواست اسدبيگی

های پشت پرده اشاره کرده و  او در اين خصوص به دست. کارگران رها سازد
ه ای وجود دارد بايد واقعا دوره بگم بگم تمام شده و اگر دستهای پشت پرد«: گفت

، و مردم به درستی در جريان اتفاقات قرار ]گويد البته خودش نمی[گفته شود 
دارند همچنان که تالشهای وافری در جهت حذف مديران شهرستان از سطح 
مديريت کالن توسط برخی افراد وجود دارد که در موقع لزوم جهت تنوير افکار 

ها بر  شويم که دعوای بااليی رها متوجه میبا اين اقرا» .عمومی بيان خواهد شد
البته خود وی همانند  . ند و ببرندددين است تا آن بدزلسر لحاف کهنه مالنصرا
را نگفت و حکم داشت تا موقع لزوم جهت   »ها بگم بگم«ديگر همقطاران خود آن 

  . موکول شود» قيامت«تنوير افکار عمومی به روز 
بيش از  ١٣٩٢ت اوليه اين مزايده در سال بنا به خود مقامات دولتی، قيم

به بخش خصوصی در   تومان بوده آه در مزايدهميليارد و ششصد  هزار يک
چندين بار . تومان افزايش يافتميليارد و ششصد  هزاربه دو  ١٣٩٧اسفند ماه 

هر سال دوبار تا کنون برای واگذاری به  در مانند شرکت نيشکر هفت تپه، و
يده گذاشته شده و هر بار با اعتراض و اعتصاب کارگران بخش خصوصی به مزا

در همان حال عليرغم سوددهی و رونق کارخانه و تقاضا و .  روبرو شده است
نياز برای شکر، واگذاری  اين شرکت خاص به باندهای فساد بخش خصوصی و 

ها، رئيس روابط عمومي شرآت، در گفت و گو با خبرنگار   دست دردست بااليی
 ٩٣اين شرآت در سال «: برای توجيه واگذاری شرکت  گفت:  افزود ايرنا

ورشكسته و پنج ماه مطالبات و حقوق و مزاياي عقب افتاده داشت آه با مديريت 
 ٨١٠جديد از آن سال تاآنون، اين شرآت اآنون هيچ بدهي ندارد و پارسال نيز 

خصوصی سازی  رضا زاده برای توجيه» .ميليارد ريال سود عملياتي داشته است
سياست نظام «: ها، گفت و سپردن شرکت کارون  به عناصری همانند فسادبيگی

 .»واگذاري شرآت هاي دولتي به بخش خصوصي است
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بازاِر نهی از منکر و امر به معروف است که مدير سابق  دراين  گرگ
امتناع از «ی  به بهانه١۴٠١ها،  در ارديبهشت امسال  شرکت در رقابت  گرگ

به گزارش احمد اصانلو مدير » هزار ُتن ِشکر ۴٣و احتکار بيش از عرضه 
وگوی زنده تلويزيونی مديرعامل شرکت  تعزيرات حکومتی ايران در يک گفت

کشت و صنعت کارون شوشتر برکنار شده و حکم قطعی در اين خصوص نيز 
خود دولت که مالک   اگر حتی به اين گفته هم باور کنيم،» .صادر شده است

هزار تن شکر را احتکار کرده به قيمت گرانتر به  بازار  ۴٣  خانه است،کار
داران و دالالن خصوصی که با دادن سهم به  مقام و  ببينيد سرمايه. بفروشد

ی مشاور اول رستم قاسمی  نمونه  اندر کاران، ی دست   مرجعی و رانتی به همه
آيت اهللا مکارم شيرازی ی  وزير راه و شهر سازی يعنی قاسم مکارم شيرازی، نوه

و بنيانگزاری آنرا بر سر در حوزه ... ی مکتب  يا همان سلطان شکر که نشريه
 . ها که نمی کنند اش آويزان کرده  است، چه

 ١۴٠١شهريور  ١۴دوشنبه،  -سعيد نويدی 
 ستون آزاد نظرات- پيام دريافتی از مخاطبان کانال

 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار
اشاره کرد که  حراج  کشت و صنعت کارون در اسفند ماه سال گذشته بايد 

ميليارد تومان منتشر شده بود ولی به يکباره اين مزايده در  ۶٠٠هزار و  ٢
ميليارد تومان منتشر شده است، اين  ۵٠٠هزار و  ٢نشريات دولتی، با قيمت 

الالن و تا به د .در بازه سه ماهه… يعنی کاهش قيمت اراضی، دستگاه ها و
  . شرکا واگذار شود
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  :يابد گران  بازتاب میراکانال مستقل ک-از کانال هفت تپه نوشتار زير 
 شوراگرايی   مافيای فوالد مبارکه و نيشکر هفت تپه و تجربه

در هر . شد آستين حضرات پيدا ان شکر دوباره ی سلط سر و کله شبکه«
ر سهمی از شکار يعنی بر س. شود دستگاهی سلطان پشت سر سلطان هی رو می

اند و برای هم ديگر چنگ  های درنده  به جان هم افتاده تن و جان کارگران، گرگ
شريک و هم رقيب   های مافيايی در عين حال هم اين شبکه. دهند و دندان نشان می

آنان برای قسمت کردن و دريدن و  باالکشيدن دسترنج کارگران و . هم هستند
هنوز . دهند اند با هم مسابقه می  فقر و فالکت نشانيده شدهای که به  دارايی جامعه

مجتمع فوالد مبارکه اصفهان ی فساد  ای از شبکه فحهص ٣٠٠هزار سند  مرکب سه
خشک نشده بود که سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه دستور دادند که در باره 

ی از ا علنی شدن گوشه. جا گير شده، هيچ خبری منتشر نشود فسادی که همه
های  دستگاه   ها، همه ای و سراسری که مثل تسمه نقاله کارخانه های زنجيره فساد

ها را نشان  دولتی و غيردولتی را به هم وصل کرده، يک بار ديگر دعوای کرکس
هايی بود که خودشان در اين   ای در دستگاه درز اين خبر به ضرر عده.  دهد می

ها  بايد  به همين خاطر هم فتيله. و هستندفساد هم شريک و  هم عامل فساد بوده 
هزار ميليارد  ٩٢خبر علنی شده  بيش از . شد تا زيادتر ديده نشود پايين کشيده می

- گفته شد که اين شرکت دولتی. داد تومان فقط نوک کوه يخ فساد را نشان می
البته خيلی از . هزار ميليارد  تومان هم دزدی مالياتی داشته است ٧١فاميلی، 
و قدس   خاتم  های مالی و توليدی زير دست آنها از جمله  قرارگاه سازندگی شبکه

. اند، از ماليات معاف هستند  و غيره که بردوش کارگران و زحمتکشان  برپا شده
نمونه مجتمع - ها   معادن، کشت و صنعت  ها و فوالد، های فساد در پتروشيمی شبکه

ها و  های بازنشستگی، بيمارستان ها، صندوق ماشين سازی -نيشکر هفت تپه
ورزشی، حمل و نقل زمينی و هوايی و   مراکز درمانی، بهداشتی، آموزشی،
های فساد هزار فاميل  به  زير چنگ اختاپوس  دريايی و نفت و گاز و غيره همه

کارگران  و زحمتکشان را در هم   اين زورگيران، گلوی. اند شده  گروگان گرفته
ی جان  اين درآمدها در نتيجه زورگيری از نان و مکيدن شيره تمامی. اند  فشرده

از اين خان يغما . اند شده  کارگرانی است که خودشان در فقر و فالکت نشانيده
  .گيرند و می  يکايک سردمداران همدست همديگر بوده و سهمی گرفته
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شهريور سه قوه  دولتی، درز هر خبری را ممنوع کردند،  ۵روز شنبه 
نمايندگانی از يک جناح در مجلس در گزارش تحقيق و تفحص خود از چونکه  

 ٩٢، از ١۴٠٠تا  ١٣٩٧های  سال  شرکت فوالد مبارکه اصفهان، تنها سه سال بين
ها ی توليد شده از حاصل کار بردگی کارگران  هزار ميليارد تومان سرقت سرمايه

ها از  سهم زورگيریشايد که اين افراد و جناح از . ای را رو کرده بودند گوشه
شايد . خواستند  کارگران کمتر از ديگران دريافت کرده بودند و يا سهم بيشتری می

هم مثل نيشکر هفت تپه  وقت آن رسيده است تا از اين دست به آن دست سپرده 
ی فساد دور کرده باشند  شود و رقيبان و چند خرده پا را از ميدان رقابت در شبکه

پرداخت رشوه و رانت به نهادهای حکومتی . فراختر باشد تاميدان برای خودشان
و روحانيت از جمله اداره اطالعات، سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، نيروی 
انتظامی، صدا و سيما و ستادها و دفاتر امامان جمعه و غيره از جمله سهم بران 

وقت ميليارد تومان آن ١٢٣با  ١٣٧۴از محسن رفيق دوست که در سال . بودند
دستش رو شد و فوری از هرگونه پيگردی معاف شد و دستش بازتر گذاشته شد 

ها همگی  تا محسن رضايی و برادرش و رستم قاسمی و مکارم شيرازی
حاال نام فساد . هند د های مثلثی و مکعبی فساد را تشکيل می بزرگترين شبکه

که به سلطان شکر ی آيت اهللا ناصر مکارم  ديگری به نام قاسم مکارم شيرازی نوه
او جوانکی است که از برکت رانت سلطانی، خودش . است معروف شد، رو شده

ای سنگين از فساد، به اندازه کافی  او با داشتن پرونده. سرداری در سايه شده بود
خانه راه و  صالحيت گرفت تا در کنار سردار رستم قاسمی در وزارت 

ان و ثروت است، دستيار او بشود شهرسازی که منبع سرشاری از دسترنج کارگر
قاسم مکارم شيرازی با سردار قاسمی شريک . و در نقش مشاور او شريک باشد

بود و هردو آنها مانند شريک ديگرشان مهدی تاج که رئيس فدراسيون فوتبال شد 
. ی دزدی و فساد هستند و شريک پرونده فساد مجتمع فوالد مبارکه، دارای پرونده

االنبياء بود در شبکه قاچاق نفت و غيره  وزی رئيس ستاد خاتمرستم قاسمی که ر
آنجا هم خيلی از . رسوا شده بود به وزارت نفت برده شد و وزير احمدی نژاد شد

ی خود برد، تا اينکه در دولت آقای رئيسی  نشاندگان را در شبکه فاميل و دست
در او  نورچشمی سلطان شکر را که روزی . وزير راه و شهرسازی شد
نيروی قدس و کارگزارش  بود مشاور وزارت خانه   نوجوانی، معاون اقتصادی
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تا اين نورچشمی سلطان شکر بين مراجع با نفوذ نقش پل . راه و شهرسازی کرد
  . هم داشته باشد تا  باهم پول پارو بکنند

فروش شکر سازی درفول  و انحصار  اهللا ناصرمکارم  که در خريد و آيت
ش به عنوان سلطان شکر بر مال شد، از دفتر خود اعالم کرد که واردات شکر نام

اند و او  خريد شکرسازی دزفول را افراد خير برايش به عنوان خيرات خريده
به ياد داريم که  به نفع . خبر نداشته  و چونکه سودی برايش نداشت رهايش کرد

دند تا در صد به سه درصد بر ١٣٠سلطان شکر تعرفه گمرکی واردات شکر از 
به راحتی صدها هزار تن شکر وارد شود و هفت تپه را به ورشکستگی بکشانند 
و نان و معاش و کار هزاران هزار کارگر در شوش و هفت تپه و دزفول و هرچا 

های قند و شکر کار   که که کارگری در  مجتمع و کشت و چغندر و کارخانه
يران، به راحتی شکر را با ها، يعنی مافيای شکر ا دالل .کردند بريده شود می

به اين وسيله، توليد شکر داخلی تقريبا روبه .  تر وارد کردند قيمت خيلی پايين
های فساد بازی  ها به مافيای شکر که نقش شبکه اين واگذاری. نابودی  برده شد

های  می کردندکه هم حوزه و منبر داشتند هم تفنگ و هم پول از جمله اقدام
رق زدند که از وهايی  ارگران و هزاران هزار خانوادهمصيبت باری برای ک

  . آوردند دسترنج و زحمت خود نانی بخور و نمير به کف می
های پنهان مافيای شکر آشکار شد، نام محمد  ها که نام و دست  در آن سال
شبکه . ها افتاد  اهللا مکارم تاجر، و دامادش جواد مدلل، بر سر زبان علی پسر آيت
در همان . اهللا مکارم، مافيای شکر را فرماندهی کردند ت  آيتفساد از ران

واحد به تعطيلی کامل  ٩کارخانه تصفيه کننده شکر  ١۴از  ١٣٨۵های  سال
سودهای و سهم کالن از دسترنج کارگران نصيب مافيا شد و . اند کشانيده شده

 ».نصيب کارگران، زندان، شکنجه، بيکاری و اخراج  و خانه خرابی ميليونی
  )١۴٠١ششم شهريور ماه (
نال مستقل کارگران، به کا - تپه از کانال  هفت ی زير نوشتار برگرفته شده 

ستون  -مطلب دريافتی از مخاطبان کانال( :تحاد، انتخاب شده استا ضرروت
  )نظريات آزاد
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 ضرورت همبستگی از هفت تپه تا کارون 
ن هفته صنعت نيشکر در کشت و صنعت کارون به سومي کارگران

 ١۴٠١اين اعتصاب که از روز اول شهريورماه . اند اعتصاب خود وارد شده
اتحاد .  اعتراضی در شوشتر همچنان ادامه دارد  آغاز شده  با راهپيمايی و تجمع

های کارگری  در  ها در هفت تپه و کارون  و ديگر بخش شکری و همبستگی نی
های  دستيابی به خواستهای نيروی کارگران برای  سراسر ايران، اعتراض

هم امکان پذير،   اين اتحاد طبقاتی،. سازد تر می اشان را نيرومندتر و کاری طبقاتی
 .هم ضروری  و هم کارساز است

امسال و سالهای  های ارديبهشت و خرداد  جنبش هم در پی اعتصاب اين
های مشترک  های کارگری است و با درخواست ی همان موج اعتصاب پيش، ادامه

ها را  کارگران کارون هم مانند کارگران نيشکر هفت تپه همان درخواست. ا همب
ها و آرزوی زندگی خوب و شيرين و  در واقع کارگران در همه جا، درد. دارند

ها،  ی اين ها عالوه برهمه اما کارونی. های مشترکی دارند انسانی و خواست
ن  کامی مردم و خود شان ها يکی است يعنی شيري ای موضوع کارشان با هفته تپه

. چشند شان، تلخی طبقاتی می داران و ابزار حکمروايی طبقاتی به جبر سرمايه
ی فساد روبروهستند، آنها هم  مانند  کارگران کشت و صنعت کارون هم با شبکه

کارگران کشت و . بقيه کارگران با کارفرما ومديران فاسد دست به گريبان هستند
اند و بارها عليه  زور و تهديد مديران، کوتاه  نيامدهصنعت کارون  در برابر 

کارگران اعتصابی در اين دور از . اند خصوصی سازی اعتصاب کرده
سازی دستمزدها  های خود، خواستار بهبود شرايط معيشتی و همسان اعتصاب

مديران و مزدوران دولتی برای ايجاد ترس و وحشت در کارگران با . باشند می
تن از کارگران را از کار  ١۴و مرگ برگردن کارگران، تاکنون شمشير بيکاری 

  داران و دولت، درخواست ی عوامل سرمايه با اين ضدحمله. اند تعليق کرده
ی  کارگر تعليقی که بارها برای حق و حقوق پايمال شده ١۴بازگشت به کار 

 .های کارگران افزوده شده است کرده بودند به خواست کارگران اعتراض 
های سودده  جتمع کشت و صنعت کارون از نظر مالی از جمله شرکتم

ی کمبودهای مالی از   گان دولتی به بهانه باشد که دولت و گماشته دولتی می
ی يکی  به گفته .روند می  گر حقوق کارگران طفرهپرداخت دستمزدها و دي

ال ای که به دنب قرار بود در آخرين جلسه«: ازکارگران کشت و صنعت کارون
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اعتراض کارگران شکل گرفت، با تشکيل هياتی برای بررسی مطالبات کارگران 
سازی برای کارگران  های همتراز و مشابه، همسان سازی با شرکت با مقايسه

که مانند هميشه با خريد »  .کشت و صنعت کارون در چند مرحله اجرايی شود
محصوالت  . شود گذار میوقت و تهديد و وعده و سفر و ديد و  بازديد به آينده وا

و . است...خوراك دام و نئوپان و : شرآت شكر و صنايع جانبي از جمله
های خوراك دام آارون، شرآت فورفورال، شرآت نئوپان آارون، شرآت   شرکت

پرورش ماهي آارون، شرآت آاغذسازي آارون از صنايع جانبي آشت و 
يس روابط عمومی و روح اله رضازاده رئ. صنعت آارون به شمار مي آيند

 ٢٠حدود «ارتباطات شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر تعداد کارگران را 
در «: اعالم کرد و افزود »هزار نفر به صورت پيمانكاري، قراردادي و رسمی

هزار تن بود آه اين رقم پارسال به  ٨٢ميزان شكر توليدی اين شرآت  ٩٢سال 
 . هزار تن افزايش يافته است ١۶٨

درصد مالکيت  شرکت در اختيار بانک کشاورزی ٩٩ه که گزارش شد
بار حاکم  بر سرنوشت شرکت  مسئول مستقيم شرايط فالکت  است و در واقع دولت

يعنی کارفرمای شرکت، تالش کرده است   دولت. باشد و کارگران اين شرکت می
تا اين شرکت را همانند  مجتمع نيشکر هفت تپه به شرکای بخش خصوصی 

آنرا اوراق کند تا دست دالالن وارد کننده شکر برای ويرانگری بازتر  واگذار و
چرخد که از  ا ين مجتمع  با استثمار شديد و بردوش کارگرانی می.شود

درصد شکر مورد نياز در ايران را ٢۵ترين حقوق خود محروم هستند و  ابتدايی
قراردادی و  کارگر  ٢۵٠٠های ديگری، نزديک به  بنا به گزارش. کنند توليد می

های پيمانکار، يعنی که  کارگر پيمانکاری از شرکت  ٧٠٠٠مستقيم و بيش از 
هزار تن از افراد خانواده را پوشش ۴٠بيش از ده هزار تن که نزديک به 

های کارفرمايی که دولت و مديران  دهند، به طور مستقيم زير ستم و زورگويی می
به گزارش . اند  خودشان محروم مانده دولتی هستند قرار دارند و از حقوق انسانی

خبرگزاری دولتی ايرنا شرآت آشت و صنعت آارون آه در مالكيت بانك 
بار به مزايده گذاشته شده آه اين آار بر  ٩تاآنون ١٣٩٢آشاورز است، از سال 

و خصوصي سازي اقتصاد  ۴۴های آلي نظام در راستای اصل  اساس سياست
داری  بدون هيچ  کشی و برده زار آزاد برای بهرهاين يعنی همان سياست با» .است

مقررات «داران که به نام  پوششی و بدون برخورداری از قانون کار خود سرمايه
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ی از  ا روح اهللا رضازاده، گوشه ١٣٩۶های بهمن ماه   گفته.  معروف است  »زدايی
 وی در رابطه با. های فساد را آشکارتر کرد دعوا و رقابت موجود در شبکه

واگذاری شرکتها به : اعالم کرده بود که ٩۶واگذاری شرکت کارون در سال 
بخش خصوصی از مصوبات مجلس شورای اسالمی است که در راستای 

قانون اساسی است  ۴۴فرمايشات مقام معظم رهبری و در خصوص اجرای اصل 
ها  که از مصوبات مجلس شورای اسالمی است و در اين راستا برخی واگذاری

م شده که مزايده شرکتهای نيشکر هفت تپه، کشت و صنعت ميان آب، شرکت انجا
 .ماهی کارون بر همين اساس صورت گرفته است

 ٩۵از سال : اين عنصر ضدکارگری و فربه از دسترنج  نيروی کار، افزود
مرتبه بانک کشاورزی به عنوان سهام دار اصلی شرکت نسبت به  ۴تاکنون 

های کثيراالنتشار اقدام نموده ولی به علت قيمت مزايده آن از طريق رسانه 
هزار ميليارد تومان است احدی نسبت به  ٢٠کارشناسی آن که مبلغی بالغ بر 

خريد و ياحتی دريافت پاکتهای استعالم اقدام ننموده، بانک کشاورزی در سال دو 
 مرتبه نسبت به مزايده شرکت اقدام می نمايدکه مورد اخير نيز در ادامه همين

 .روند بوده است
مدير روابط عمومی شرکت کشت و صنعت کارون در واکنش به اظهارات 
پاپی زاده نماينده دزفول که اعالم کرده با پيگيری های وی ازفروش شرکت 
جلوگيری شده و دستهای پشت پرده را که قصد فروش شرکت با قيمت نازل و 

اگذاری شرکتها به بخش موضوع مزايده و و: يک دهم قيمت واقعی را دارد افزود
نماينده محترم ” خصوصی از مصوبات مجلس شورای اسالمی است که قاعدتا

دزفول هم مانند همه نمايندگان به دنبال اجرای مصوبات مجلس هستند و اين 
تواند صحيح باشد و نمايندگان اگر چنين تفکری دارند بايد نسبت به لغو  نمی

يمت کارشناسی امالک و زمين های مصوبه خود اقدام کنند ولی در خصوص ق
هزار ميليارد تومان از طرف ٢٠شرکت، قيمت کارشناسی مبلغی بالغ بر

کارشناسان برای شرکت در نظر گرفته شده که برای همين مبلغ نيز مشتری بر 
طبق اطالعات موثق از معاونت امور شرکتهای بانک کشاورزی وجود ندارد و 

ات نماينده محترم دزفول يک دهم قيمت حال اگر اين قيمت بر اساس فرمايش
هزار ميليارد تومان است و به  ٢٠واقعی است قاعدتا مبلغ فروش شرکت بالغ بر 
 ».قول معروف سنگ بزرگ نشانه نزدن است
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رضازاده مامور است تا هرچه زودتر شرکت و سرنوشت کارگران را به 
های مستقيم  واستهای ديگری سپرده شود و دولت را از پاسخگويی به خ اسدبيگی

های پشت پرده اشاره کرده و  او در اين خصوص به دست. کارگران رها سازد
واقعا دوره بگم بگم تمام شده و اگر دستهای پشت پرده ای وجود دارد بايد «: گفت

، و مردم به درستی در جريان اتفاقات قرار ]گويد البته خودش نمی[گفته شود 
در جهت حذف مديران شهرستان از سطح دارند همچنان که تالشهای وافری 

مديريت کالن توسط برخی افراد وجود دارد که در موقع لزوم جهت تنوير افکار 
ها بر  شويم که دعوای بااليی با اين اقرارها متوجه می» .عمومی بيان خواهد شد

البته خود وی همانند  . سر لحاف کهنه مالنصرادين است تا آن بدزندد و ببرند
را نگفت و حکم داشت تا موقع لزوم جهت   »ها بگم بگم«اران خود آن ديگر همقط

 . موکول شود» قيامت«تنوير افکار عمومی به روز 
قيمت اوليه اين مزايده در : وح اله رضا زادهربنا به خود مقامات دولتی، 

 ٢٦اسفند جاری به  ٦هزار ميليارد ريال بود که در مزايده  ١٦بالغ بر  ٩٢سال 
چندين بار مانند شرکت نيشکر هفت اين شرکت  .ارد ريال افزايش يافتهزار ميلي

تپه، و هر سال دوبار تا کنون برای واگذاری به بخش خصوصی به مزايده 
در . گذاشته شده و هر بار با اعتراض و اعتصاب کارگران روبرو شده است

همان حال عليرغم سوددهی و رونق کارخانه و تقاضا و نياز برای شکر، 
گذاری  اين شرکت خاص به باندهای فساد بخش خصوصی و دست دردست وا

:  ها، رئيس روابط عمومي شرآت، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود  بااليی
ورشكسته و پنج ماه  ٩٣اين شرآت در سال «: برای توجيه واگذاری شرکت  گفت

از آن سال مطالبات و حقوق و مزاياي عقب افتاده داشت آه با مديريت جديد 
ميليارد ريال سود  ٨١٠تاآنون، اين شرآت اآنون هيچ بدهي ندارد و پارسال نيز 

رضازاده برای توجيه خصوصی سازی و سپردن شرکت » .عملياتي داشته است
سياست نظام واگذاري شرآت «: ها، گفت کارون  به عناصری همانند فسادبيگی
 .»هاي دولتي به بخش خصوصي است

ِر نهی از منکر و امر به معروف است که مدير سابق بازا دراين  گرگ
امتناع از «ی  به بهانه١۴٠١ها، در ارديبهشت امسال  شرکت در رقابت گرگ

به گزارش احمد اصانلو مدير » هزار ُتن ِشکر ۴٣عرضه و احتکار بيش از 
وگوی زنده تلويزيونی مديرعامل شرکت  تعزيرات حکومتی ايران در يک گفت
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رون شوشتر برکنار شده و حکم قطعی در اين خصوص نيز کشت و صنعت کا
خود دولت که مالک کارخانه   اگر حتی به اين گفته هم باور کنيم،» .صادر شده است

ببينيد . هزار تن شکر را احتکار کرده به قيمت گرانتر به بازار بفروشد ۴٣  است،
ی و رانتی به داران و دالالن خصوصی که با دادن سهم به  مقام و مرجع سرمايه
ی مشاور اول رستم قاسمی وزير راه و شهر سازی  نمونه  اندر کاران، ی دست   همه

اهللا مکارم شيرازی يا همان سلطان شکر که ی آيت يعنی قاسم مکارم شيرازی، نوه
و بنيانگزاری آنرا بر سر در حوزه اش آويزان کرده  است، ... ی مکتب  نشريه
 ١۴٠١ شهريور ١۴دوشنبه،  - يدی سعيد نو. ها که نمی کنند چه

 
  مافيای گوشت 

يحيی آل اسحق، از باند اصولگرايان، رييس پيشين اتاق بازرگانی پس از مرگ 
ای و رئيس حزب  سيدعلی خامنه/ دی، رئيس کميته امداد خمينیاهللا عسکر اوال حبيب
اند سپاه و بی آنکه از بها  دولتی - در رقابت با باند روحانی ٩١از سال  اسالمی موتلفه

در « :گويد میخود نام ببرد، » برادران قاچاقچی«شرکا و به اعتراف احمدی نژاد از
ميليارد دالر است  ٧-٨ايران و در ارتباط با تجارت خارجی به ويژه واردات که ساالنه 

اين افراد در ... دارای سلطان هستيم، مثال سلطان شکر، سلطان برنج، سلطان ذرت و
ی اقتدار هستند و با اقتدار به صورت انحصاری يا شبه انحصاری نظام واردات دارا

که  مخوف باند موتلفه نيز رهبر خويش واو از سلطان سلطانان يعنی، » .کنند عمل می
نام سلطان . بردها سلطانی کرده اند نيز نامی نمیخود در پست اتاق بازرگانی سال

 ی با بيت رهبری، در هراس از پیگوشت را از آنجا که به سپاه و گره خورده و از سوي
او . هندد به دست نمی جای پايیآمدهای افشای نام وی، حتا با حرف اول نام و فاميلی 

پردازد، انحصار واردات را در تصاحب دارد و سهم امام می شرکت و هلدينگ ١٧
قيمت گوشت را و اوست که همه نوع گوشت، خوراک دام ومرغ را دريافت کرده، 

ميانه را ورشکسته و دام و  رد وخند و صدها توليدی رقيب و ک يين میدرايران تع
او اگر «: کنند که ها به اين اشاره می رسانه. سازد دامپروری در ايران را نابود می

اين فرد کسی است  )٤(».وارد کشور کند ها رادقيقه همه اين کنجاله تواند يک  بخواهد می

                                                            
٤http/www/٢١٨٣٦٦news/news.saatداريم -سلطان- جور -همه /٢٤١٢٦-
  و -ذرت -سلطان/ -برنج -سلطان -شکر -سلطان
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شاورزی نامه نوشته مبنی بر اينکه اين پانزده که بانک مرکزی درباره او به بانک ک
شرکت که وابسته به اين شخص، همسر، پسر و دختر وی می باشد اينقدر بدهی بانکی 

اين فرد سلطان گوشت ... دارد و با اين فرد معامله نکنيد؛ اما بازهم با او معامله کردند
ت و با تغيير قيمت نهاده چون واردات نهاده های دامی در اختيار اين فرد اس. ايران است

    .گذارد ها بر روی قيمت گوشت تاثير می
ی را زير نام مجمع عالی واردات ا نفره٣۵باند  وزارت بازرگانی١٣٨٨ سال

حسين . نام نهاد» واردکنندگان اقالم پروتئينی ی اتحاديه«برپا کرد و اين باند را، 
رهبر اين باند   ی خام دامیصدر، رئيس اتحاديه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئين

دولتی و اقماری وابسته به جهاد کشاورزی  باند ،خصوصی به موازی اين باند .بود
که همگی تاجر و سپاهی » شرکت پشتيبانی امور دام«به نام و وزارت بازرگانی 

از سوی باندهای  را ندشتبازنشسته و يا شريکی در سپاه و بيت رهبری و دولت دا
. تا مافيای ديگری را در زمينه واردات گوشت و مرغ رهبری کند داددولتی اجازه 

نادر قاضی پور،  .درصدی داشت ۴٠٠تا   ٣٠٠واردات گوشت قرمز و سفيد، سود 
نماينده حکومتی از اروميه و از فاالنژهای وابسته به باند سپاه در رقابت با باند 

امال مشخص هويت شخص مورد نظر برای همه ک«: ساخت که دولت روحانی فاش
هايش در کشتی و روی بندر است و اگر  اين فرد کسی است که اکنون کنجاله. است

اين فرد کسی . ها را وارد کشور کند ای همه اين کنجاله تواند يک دقيقه بخواهد می
است که بانک مرکزی درباره او به بانک کشاورزی نامه نوشته مبنی بر اينکه اين 

باشد اينقدر  ين شخص، همسر، پسر و دختر وی میپانزده شرکت که وابسته به ا
  .بدهی بانکی دارد و با اين فرد معامله نکنيد؛ اما بازهم با او معامله کردند

های دامی در  چون واردات نهاده. اين فرد سلطان گوشت ايران است •
ها بر روی قيمت گوشت تاثير  اختيار اين فرد است و با تغيير قيمت نهاده

  )٥(».گذارد می

به حاکميت مافيا، به آنچنان شبکه تبليغاتيی  دادن و مشروعيت  برای توجيه
  .اسارت آور را در مغزها تزريق کنندمسموم و نياز دارند تا دروغ و تبليغات 

                                                            
٥ http://www.shafaf.ir/fa/news/کيست -ايران -گوشت -سلطان /١٢٥٣٥٢  
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  اه مافيای رسانه

يکی از  )سازمان صداوسيما - ای بر صدا و سيما  سپاه و خامنه ی هسلط
بنا بر قانون اساسی . کارکنان است های جهان از ديد حجم بزرگترين رسانه
ای، رئيس صدا و سيما توسط  قدرت سياسی خامنه ١١٠و اصل  حکومت اسالمی

سازمان راديو و «  که در حکومت شاهنشاهیاين بنگاه اين . ميشود انتصابرهبر 
شمار کارکنان . بود شاه در دست حکومت نيز ناميده ميشد »تلويزيون ملی ايران

افزون بر پنجاه هزار  ١٣٩۵تا اواخر سال  ايراندر سراسر  تی،بنگاه تبليغااين 
 ١٠٠٢به ميزان  ٩۶وسيما در سال  بودجه سازمان صدا. نفر گزارش شده است

 ٩٧ميليارد تومان در سال  ٨٣ميليارد تومان اعالم شد که با افزايشی نزديک به 
نهاد تبليغی و  اما هيچ نظارتی بر بودجه اين ،ميليارد تومان رسيده است ١٠٨۵به 

از درآمدهای کهکشانی اين  نيز نيست و هيچ گزارشی  ترويجی حکومت اسالمی
دانشگاه . های بازرگانی ووو در دست نيست بنگاه از جمله از محل پخش آگهی

های  قم و هنرستان صداوسيما از جمله پايگاه - صدا وسيما، دانشکده صداوسيما 
صدا و سيمای . را به عهده دارندآموزشی و تامين نيروی اين شبکه دروغ 

 »دستگاه توليد دروغ«شستشوی مغزی را برعهده دارد و به  ی حکومتی، وظيفه
حدود ١٣٩٧يحه بودجه سال ال بودجه سازمان صدا و سيما در. شهرت دارد

ميليارد تومان پيش بينی شده، اين در حالی است که بنا به گفته علی  ۴٠٠٠
ای مانند بی بی سی به بيش از  بودجه شبکه عسگری، رئيس اين سازمان، فقط

شبکه  ۶٢برای  اداره  اين بنگاه حکومتیميليارد تومان ميرسد و  ۶٠٠٠
اين شبکه  )٦(.ی بيشتری دارد شبکه راديويی، نياز به بودجه ٨٣تلويزيونی و 

بيش از دويست شبکه علنی و پوششی تلويزيونی به زبانهای مختلف برون مرزی 
برای (های برونمرزی شبکه جهانی جام جم  شبکه: مله مشهورتريناز ج. نيز دارد

به زبان ترکی  )١شبکه سحر( فارسی زبان در اروپا، آمريکا، آسيا و اقيانوسيه
به زبان (٣شبکه سحر ، به زبان اردو و انگليسی) ٢شبکه سحر( آذربايجانی

خبری  شبکه(شبکه العالم  )به زبان فرانسوی و بوسنيايی( ۴شبکه سحر )کردی
 شبکه خبری )پرس تيوی( شبکه معارف به زبان عربی( شبکه الکوثر(و) عربی

شبکه فيلم و سريال به ) فيلم عربی آی( شبکه اسپانيايی )تيوی هيسپان ( انگليسی
 )٢فيلم  آی( شبکه فيلم و سريال به زبان انگليسی )آی فيلم انگليسی(زبان عربی
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به عالوه دهها شبکه مانند پرس تی ( شبکه فيلم و سريال به زبان فارسی دری
همدست حسين  باشی، عنصر امنيتی، وی، آپارات به کارگردانی حسين ده

شورای عالی فرهنگی، سرکوب فرهنگی و «شريعتمداری در کيهان، عضو 
حاکميت سانسور و خفقان ووو که خود را تاريخشناس و مستند ساز نيز مينامد و 

های تبليغی  اخراج شد وووو از ديگر شبکه به جرم جعل مدرک دکترا از آمريکا
ای از  ليست تنها گوشه  اين .آيند و ترويجی حکومت اسالمی به شمار می

های تبليغاتی حکومت اسالمی است که به هزينه خون کارگران در سراسر   گو بلند
 .برپا شده و تا کارگران و ستمبران همچنان  زير ستم بمانند جهان 
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 ها  خستين اعتراضها و ن صوصی سازیخ
ای، مجوزی شد تا به دست  خامنه اهللا  سازی به دستور آيت خصوصی١٣٨٣سال 

.... آموزشی، ورزشی و اصالح طلبان حکومتی، بسياری از مراکز توليد و خدماتی، 
ها و  امنيتی  گان سپاه، کالن به سران و وابسته  را با بهايی اندک و امتيازهای

برای دالالن حاکم، با اين . تی واگذار و خصولتی شوندهای حکوم گان جناح وابسته
 :شد فرصت سرقت و دو سرچشمه مالی بود که گشوده می سياست، دو
شدند تا بازار داللی سود آور  بسياری از مراکز توليدی بايد ورشکسته می-١

 . شد واردات کاالهای بنجل چينی باز می
خانه، با روابط مافيايی، توليد و کار» بازسازی و گسترش«ی  به بهانه -٢

گرفتند تا در داللی و افزايش نقدينگی و  ميلياردها دالر وام و امتياز و اعتبار می
 . گذاری در خارج از ايران به جريان اندازند انتقال پول و سرمايه

های اصفهان و  بافی هفت تپه و مجمتع پوالد اهواز و هپکو و پارچه
و برچيدان ) دمونتاژه(هايی از اين اسقاط کردن  تنها نمونه... مازندران و يزد و

دالل کمپراُدرها به صورت . های توليدات باقيمانده در ايران بودند  بست چوب
هواداران   سياسی،  نظامی، مالی،  های اقتصادی،  امپراتوری(باندهای قدرت 

ی و برخوردار از قدرت اجرايی، سود کهکشانی خويش را در اين  سرمايه
هزار هکتار کشتزار و نيزار هفت  ٢۴از   نمونه هفته تپه،. ديدند ی میويرانساز

کمتر   دهی  و نابودسازی، به فروش و اجازه  با واگذاری، سال،  ١۵تپه،  در اين 
 .از  سی درصد از نيزارها رسيد

اهللا مکارم شيرازی،  بر  آيت دولت، به سود دالالن باندهای  قدرت، 
اهللا مصباح يزدی،  نگذار مکتب اسالم در ايران، و آيتهای روحانيت و بنيا  حوزه

گرايان، می بايست از يک سوی سوبسيد توليد شکر داخلی را قطع  پيشوای اصول
 ۴درصد به  ١۴٠کرد و در سوی ديگر، تعرفه گمرکی واردات شکر را از  می

های شکر با واردات شکر ارزان به سودهای  رسانيد تا سلطان درصد می
وابسته به  خصوصی بخش زير نام شوند و  ست يابد، کارگران بيکارميلياردی د

ها، از سوی ديگر  فروش زمين ، با اخراج و نپرداختن دستمزدها از سويی و باندها
فساد و فالکت آفرينی و زورگيری، با دريافت اعتبارهای صدها ميليون دالری به 

ير هيئت تحقيق و دب ، ١٣٨٧در ارديبهشت سال . انباشت سرمايه ادامه دهند
نام » سلطان شکر«برای نخستين بار در دانشگاه همدان از   تفحص مجلس هفتم،
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  آشکار شد که سلطان شکر،. ی نقش  قوه قضائيه سخنرانی کرد برد و در باره
 .اهللا مکارم مکار نبودند کسی جز فرزند و داماد آيت

کستگی کشانيدن به ورش  بهمن دانايی دبير انجمن صنايع قند و شکر ايران،
 :مجتمع نيشکر هفت تپه را اينگونه  فاش کرد

تن شکر توسط بخش خصوصی و و چهارصدهزار  ميليون يکواردات از 
وی واردات شکر . بيش از يک ميليون تن نيز به دست دولت انجام شده است

درصد را برای اين  ۴ی صفر و سود بازرگانی توسط بخش خصوصی با تعرفه
ی توليد در بازارهای جهانی  شده قيمت تمام : کرد و افزودبخش سودآورعنوان 

اکنون قيمت  هم: گفت» دانايی«. تر از کشورهای توليدکننده است هميشه پايين
دالر است اما اين محصول با قيمت  ٨٠٠ی شکر در اروپا برای هر تن  شده تمام

ن المللی عرضه شده و صنايع داخلی اي دالر در بازارهای بين ۴٠٠حدود 
 .کشد ها را به چالش می شرکت

تن و مصرف آن  هزار و دويست ميليونيک ی شکر حدود  توليد ساالنه«
تا  ۵٠٠تن است و به همين دليل ساالنه حدود و هفتصد هزارميليون يک نزديک به

ی شکر طی دو سال  رويه شد اما با واردات بی هزار تن شکر وارد کشور می٧٠٠
 . »تن شکر وارد کشور شده است ميليون ٣گذشته، عمًال حدود 
در دو سال گذشته، در بين آمارهای ارايه شده، «: شد که فاشبه اين گونه 

طبق جداول . آند نظرها را به خود جلب می ،واردات شكر بيش از ساير اقالم
 ٨۴تدوين شده از سوی گمرك، جمع آل شكر وارداتی به آشور در سال 

لی آه واردات همين محصول در سال پس تن اعالم شده در حا) هزار ٧٠٧١١۴(
 ٢۴٩هزار و  ۵٢۶ـ و تنها در عرض يك سال به دو ميليون و  ١٣٨۵از آن ـ در 

درصد نياز آشور به شكر در آارخانه ها  ٧٠با توجه به اين آه . تن رسيده است
شود برای جبران آسری  و از محصوالت چغندر قند و نيشكر داخلی تامين می

هزار تن شكر خارجی نياز است، در  ۶٠٠الی  ۵٠٠واردات، توليد ساالنه به 
تن افزايش  دوميليون و پانصدهزارصورتی آه حدود پنج برابر ـ يعنی بيش از 

 .»يافته است
  اعتراض ١٣٨۴های دولتی بود که از همان سال  در پی خصوصی سازی

 ١۵ر اين د. تپه آغاز شد و با افت و خيز تا به امروز ادامه داشته است در هفت 
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به خودکشی و خودسوزی  دستگير،   بازنشسته،  ساله، صدها کارگر اخراج،
 . اند شکنجه و به شالق بسته شده  واداشته،

 
  واگذاری با وابسته گان باندها

ای از پيش طراحی شده، هفت تپه ورشکسته اعالم  با دسيسه ١٣٩۴در سال 
ی عظيم اقتصادی  اين شبکه ای زير نام خصوصی سازی،به حکم سيد علی خامنه. شد

قيمت تعيين شده برای اين . در يک مزايده ساختگی به بخش خصوصی واگذار شد
ميليارد تومان  اعالم گرديد که  ٢٨۶بسيار پايين تر از ارزش آن يعنی مبلغ  ،شرکت

مجتمع عظيم هفت تپه، که . آن هم با وام بانکی پرداخت شدتنها شش ميليارد آن نقد 
ی کشت و صنعت نيشکر در خاورميانه بود، بايد  ز بزرگترين شبکهزمانی يکی ا
ساله  ٣١ساله و  ٢٨بيگی، دو جوان  اسدهای مهرداد رستمی و اميد  نام. شد ويران می

 .به عنوان خريداران مجتمع هفت تپه، تنها يک پوشش بودند
مبارزات   با واگذاری شرکت به خانواده اسد بيگی و رستمی، ٩۴سال 
پيشتازان کارگری در هفت تپه با . يافتای ديگر  آرايش و جلوهتپه  هفت کارگران

  واگذاری شرکت به خانواده دالل اسد بيگی، يکپارچه به اعتراض برآمدند،
کارگران با شناخت از نقشه نابودی هفته تپه و سرچشمه زندگی و کار  بيش از 

تن از افراد خانواده هزار  ٣٠نان آور بيش از  ،کارگر  که به طور مستقيم ٨٠٠٠
تن از اهالی شوش و هفت  هزار١٠٠و غير مستقيم  درآمد و داد و ستد نزديک به 

 . ای جز مبارزه نداشتند تپه بودند، چاره
  برابری طلب و سوسياليستی به  بخش پيشرو خيزش دانشجويی و جنبش

های  رهسپيده ُقليان يکی از چه. گراييد ،پشتيبانی از طبقه کارگِر به پاخاسته
 .است ند و همبستگیدرخشان اين پيو

 ۶۵هکتار زمين برای کشت نيشکر داشت و توليد  ٨۴٠٠شرکت  ١٣٩۴سال   
هکتار  زمين برای کشت و توليد   ۶٧٠٠به   ٩٨اين ميزان در سال . تن شکر هزار
هکتار  ۶١٠٠زمين زير کشت به  ٩٩هزار تن شکر زرد  بوده که در سال  ١٨تنها 
اجازه داده شده و يا  درصد آن فروخته شده، ٧۵هزار هکتار اوليه  ٢۴ز يعنی ا. رسيد

 . درصد آن را برای کشت اجازه دادند٢۵اجازه کشت داده نشد و تنها 
ها مالکين دهها شرکت و بنگاه مالی و داللی، در پيوند با دولت  اسد بيگی

گران روحانی، شريک در فساد سيستماتيک حکومتی و پيرامون، در برابر کار
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مامور شدند تا با برخورداری از نيروی سرکوب و مامورين خود، کارگران را  
 .به کار ارزان و پرداخت نشده مجبور و خاموش سازند

به همراه اميد اسد ) پدر اميرحسين و اميد اسدبيگی(اهللا اسدبيگی  احسان
ی شرکت کشت و  بيگی، مهرداد رستمی، اميرحسين اسدبيگی عضو هيات مديره

به نمايندگی از هلدينگ  ١٣٩۵اهللا اسد بيگی در سال  احسان. تپه شدند عت هفتصن
، به نايب رئيسی هيات مديره شرکت نيشکر هفت »دريای نور زئوس«بازرگانی 

اميد اسد بيگی، برادر اميرحسين اسدبيگی و  پدرشان، احسان اله . تپه نشانيده شد
ی شرکت هفت تپه، با جعل  ، به وسيله»گروه صنعتی آرياک داتيس«اسدبيگی، 

 . سند و قاچاق، جواز سرقت گرفتند
تاريخ  ٢٠۴٠۴رسمی به شماره  های بنا به گزارش روزنامه ١٣٩۴سال 

پنجم فروردين ماه، روشنک اسد بيگی، خواهر اميد اسد بيگی نيز به سمت نايب 
اما نام . شد نشانيدهرئيس هيات مديره شرکت گروه صنعتی آرياک صنعت داتيس 

  .اعالم نشد ٩٩ی در فهرست متهمان اختالس ارزی کشور در دادگاه بهار و
 ٢۵اميد اسدبيگی به همسر استاندار خوزستان غالمرضا شريعتی، دستکم 
تنها . هزار دالر هزينه سفر تفريحی خانواده و هزينه گردشگری تامين کرده بود

خرد  تپه الکل می که از نيشکر هفت» ستاد امداد امام«استاندار خوزستان نبود، 
 .ها و رشوه خواران بود نيز يکی از رانتی

 
   ی کثيفيک و نيم ميليارد دالر ارز دولتی در چرخه

مالک هفت تپه يک و نيم ميليارد دالر ارز دولتی را دچار چرخش کثيف «
  ».در کشور کرد

 .اين گوشه ای از اعتراف نمايندگان حکومتی در رقابت باندها بود
دی  ٩شنبه  اينده مجلس اسالمی در نشست علنی روز سهاحمد نادری، نم

در پاسخ به دژپسند وزير اقتصاد و دارايی در پيرامون سبب استنکاف  ١٣٩٩
سازی از اجرای رأی صادره از سوی ديوان محاسبات مبنی  سازمان خصوصی

هفت تپه تبديل به يک پاشنه آشيل : بر خلع يد مالک شرکت هفت تپه چيست،گفت
هايی که در دولت  جمهوری اسالمی ايران شده آن هم با ناکارآمدی برای نظام

متهم  رَبماجرا از اين قرار است که يک َا.. .کنيم آقای روحانی ما مشاهده می
گيرد که به خارج برود و کاالی  ارزی حدود يک و نيم ميليارد دالر ارز می
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د تا مردم از آن اساسی مورد نياز مردم را تأمين کند و به داخل کشور وارد کن
گيرد و در اتاق بغل آن را تبديل به  اين فرد پول را در اين اتاق می..  .متنعم شوند
کند و بدون اينکه دالری از اين پول را خارج از کشور کند و بدون اينکه  ريال می

کااليی وارد کشور شود و اين پول يک و نيم ميليارد دالر شروع به چرخش 
و نهايتا تبديل به يک منبع برای يک سری کارهای کند  کثيف در کشور می

گزارشات آن هم موجود است و در حال رسيدگی در دادگاه . شود غيرقانونی می
با بخش اندکی از «: وی افزود» .کنند است و مراجع امنيتی هم اين را تصديق می

کند، يعنی منشأ  ميليارد تومان هفت تپه را خريداری می ۶اين پول يعنی حدود 
زمانی که هفت تپه . خريد هفت تپه همان ارزی است که از دولت گرفته است

کند که امنيت استان و  شود مالک آن شروع به يکسری کارها می خريداری می
 )٦(».کند زندگی و معيشت کارکنان اختالل ايجاد می

های  های تمامی ارگان ها و برخورداری آنان از پشتيبانی با سلطه اسد بيگی
های باشکوه  همايش. ومت و اعتراض نداشتنداکارگران راهی جز مق حکومتی،
های به ويژه اسماعيل بخشی بر سکوی هفت  در هفت تپه و سخنرانیکارگران 

های و ديکر   های خانواده ها هزاران نفره در شهر و همبستگی تپه، راه پيمايی
. ی بودندکارگر نوين هايی از يک خيزش های کارگری در خوزستان نمونه  بخش

 ٢٠از سن شش کالس ابتدايی با ) رئيس السادات(انتصاب سيد ابراهيم رئيسی 
های  های انقالب اسالمی کرج و تهران و مسئوليت  در دادگاه به دادستانی سالگی
در کشتار دستجمعی دستکم  از جمله اجرای فرمان آيت اهللا خمينی ١٣۶٠ ی دهه

و  ۶٧در سال  ی گوهردشت و اويناه در زندانتنها  پنج هزار زندانی سياسی
های کليدی مالی و اقتصادی مانند توليت آستان قدس و   سپس قرار گرفتن در پست

شستن بر باالترين مسند قضايی ايران به جای صادق الريجانی معنايی جز نسپس 
. های سراسری و به ويژه جنبش کارگری نداشت ها و اعتراض مهار نارضايتی

گيری حقوق  ين هجوم سنگين و تشديد فشار برای بازپسکارگران در برابر ا
ها را از تومار نويسی،  کارگران تمامی گزينه. واکنش نشان دادند  پايمال شده خود،

را ... درخواست گفتگو و اعتصاب در محل کار و شکايت عليه باند اسد بيگی و
  . به کار بستند

                                                            
٦ http://www.rajanews.com/node/٣٤٣١٠٠ 
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   ی شورايی گزينه ، نمايندگان مجمع
ازان کارگران هفته تپه، مجمع نمايندگان از درون مجمع با هشياری پيشت

بسياری هنوز مجمع نمايندگان را با مجمع  .يابد عمومی کارگران  سازمان می
ای است شورايی  مجمع نمايندگان گزينه .دانند  می سانکعمومی اشتباه گرفته و ي

  .  خود گرفت کرد و روش شورايی بهکه از سنديکاليسم صنفی  عبور 
ای است که  از کارکرد و  بلکه گزينه  په،تع نمايندگان نه تنها در هفت مجم

. از درون مجمع عمومی در هفت تپه کشف شد پراتيک و تجربه طبقه کارگر
 مجسمه وجود داشت و  داود، مرمرين ی  ه آنژ، پيکر تراش پيکر گويی به بيان ميکل

آنرا تراشيده و از درون ی اه اضافه بود که تنها بايد پنهان  سنگی  کوه درون آن
برای نخستين   ،ساختار شورايی مجمع نمايندگان. شد صخره بيرون آورده میدل 

در نبود سنديکايی که  کارکرد و  په کشف شدت در هفت  بار در جنبش کارگری،
  .برد خود را از دست داده بود، مبارزات و مطالبات کارگران را به پيش می

از نمايندگان . ند سال دوام يافتچتنها   ٨٧ل سنديکای  تشکيل شده در سا
انتخاب شده در ميان بيش  از دو هزار کارگر به  تالش و حضور نماينده و 

 ،کارگری ایه ايجاد تشکل کمک بههماهنگی برای  کميتهنمايندگان کميسيونی از 
  .کسی باقی نمانده بودديگر   ٩۶در سال  ١٣٨٧از سال 

يا همان نهاد شورايی هفت تپه را از زبان  سازمانيابی مجمع نمايندگان 
در  ١٣٩٧ماه  يورشهر در  با اسماعيل بخشی اين گفتگو.  اسماعيل بخشی بشنويم

نه دولت و نه بخش « زير نامب باشکوه صاجوشان اعتب و تاب و روزهای پرت
  . انجام گرفته است» تپه ملک کارگران است خصوصی، هفت

  
 اعتراضات ميان در را تپه هفت نيشکر منا که است سالی ده حدود -پرسش

 اين تنها نه که افتاده تپه هفت در دهه يک اين طی اتفاقی چه .شنويم  می کارگری
 است؟ شده پيگيری بيشتری قوت با بلکه داشته ادامه اعتراضات

 مزايا شد؛ شروع ها حقوق افتادگی عقب از تپه هفت نيشکر بحران -بخشی .ا
 اولين ٨٠ دهه از .افتاد می تعويق به دستمزدها پرداخت و دادند کاهش را

 برخی کارگران مقاومت با مدتی از بعد و گرفت شکل کارگری های اعتصاب
 اما بود نظم بی دستمزد پرداخت هم باز هرچند دوره آن در .شد داده پاسخ مطالبات
 ماه بهمن در .کردند می پرداخت بعد ماه بود، افتاده عقب ماه يک که را حقوقی
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 بخش به شرکت شد، قبل از بدتر مراتب به تپه هفت کارگران اوضاع ٩۴ سال
 تپه هفت به پا وعيد وعده هزار با جديد کارفرمايان و شد واگذار خصوصی
 و پردازيم می را شما مزايای و دهيم می افزايش را دستمزدها گفتند .گذاشتند
 دولتی شرکت که مانیز حداقل .نشد محقق قرارها و قول اين از کدام هيچ مشخصًا

 از بعد اما .شد می لحاظ مشاغل بندی طبقه و بود بهتر قراردادها وضعيت بود،
 را قرادادها که است بوده اين کارفرمايان تالش نهايت شرکت، سازی خصوصی

 .بدهند قبل وعده روی ای وعده هرروز و بزنند دستمزدها از ببندند، خود نفع به
 کارگر اعتماد و کرده تحميل کارگران بر شديدی ربسيا روانی بار شرايطی چنين
 با مذاکره پای امروز نماينده، عنوان به مِن .است رفته بين از کامال کارفرما به

 روی امروز ما .رود  می دست از من به کارگر اعتماد چون  روم، نمی کارفرما
 .ايم کرده تکيه  دارد، ساله١٠ تاريخی که خودمان جمعی حرکت
 در تغييری چه خصوصی بخش به تپه هفت نيشکر شرکت ریواگذا - پ 

 کرد؟ ايجاد کار نيروی حيات و توليد سازوکار
 مطالبات پرداخت در تاخير و دستمزد بودن پايين قرادادها، مسئله - بخشی .ا
 .دارند اعتراض آن به نسبت تپه هفت نيشکر کارگران که است مواردی مزدی
 اند، نکرده پرداخت تاکنون ٩۵ و ٩۴ سال از را کارگران از زيادی تعداد حقوق
 مطرح را شرکت تجزيه بحث غلط های تصميم با حاال و نشده پرداخت ها بيمه حق
 دارد، را کعبه جور يک حکم منطقه اين مردم برای تپه هفت نيشکر .اند کرده

 که است ملی صنعت يک تپه هفت نيشکر معتقديم ما .است آرمان يک برايشان
 اين مالک خود مردم روزی .کند ايجاد شغل منطقه اين اهالی ایبر تواند می

 اين به مالکيت بحث اصال بيايد، خصوصی بخش اينکه از قبل تا و بودند صنعت
 را شرکت گفتند آمد، تپه هفت به خصوصی بخش که زمانی .نداشت معنايی شکل
 دو را کتشر مديريت و شدند اختالف دچار کارفرما دو بعد کرديم، اجاره ساله ۵

 را تپه هفت نيشکر هزارمتری۴ زمين يک گفت آنها از يکی .کردند بخش
 و تاکستان به را زمين خوزستان گرم هوای اين در .بدهد کاربری تغيير خواهد می

 ما .کنيم احداث خواهيم می شکر کارخانه ما گفتند و دادند اختصاص انگور کشت
 است اين واقعيت .بينيم نمی ها تصميم اين از عملياتی اثر هيچ اينجاييم، کارگر که
 فريبنده تسهيالت ارائه و ها بانک برای فقط ها گيری تصميم اين از زدن حرف که

 مديريتی شيوه اصال .شود ايجاد صنعتی اينکه بدون گيرند، می را تسهيالتش .است
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 تالش آنها .نيست شفاف دهند، می انجام خصوصی کارفرمايان اين که کاری و
 های خواسته پيگيری و کنند جذب حامی خودشان برای کارگران ميان کنند می

 سياست اند گفته کجا مملکت اين در دانم نمی .کنند خلل دچار را کارگران جمعی
 دروغ نشيند، می مديريتی مقام در که کسی هر ورزی سياست مبنای .دروغ يعنی
 حساس آن تجزيه و تپه هفت شرکت روی کارگران .است شفافيت عدم و گفتن
 .تابند برنمی را کاری مخفی و دروغ هيچ و هستند

 به دست دوباره تپه هفت نيشکر کارگران که است هفته يک حدود - پ 
 چيست؟ کارگران محوری مطالبات اعتراضات جديد دور در .اند زده اعتصاب
 که کارگری .شود قانونی بايد مزايا و بيمه قراردادها، وضعيت - بخشی.ا
 کف همچنان اما شده کار استاد االن کند، می کار شرکت اين در است سال١٠

 بندی طبقه مشمول بايد کارگران مزد کار، قانون طبق .کند می دريافت را حقوق
 اين طی هم مزايا .کنند می تعدی قانون اين از تپه هفت کارفرمايان اما شود مشاغل
 به االن است، تومان ۵٠٠ و هزار ٢ غذا حق .است نکرده تغييری هيچ ها سال
 تومان ٢۵٠٠ با کارگری کدام بعد دهند، نمی هم معدنی آب يک قيمت اين با شما
 قانون مطابق بايد موارد اين تمامی گوييم می ما .بگيرد گرم غذای يک تواند می

 حمايت در نه قانون اين معتقديم و داريم نقد بسيار کار قانون به هرچند باشد،
 ما برای هم حد همين در حتی اما کارفرماست منافع سمت به بلکه کارگران
  .کند ايجاد تعهد کارفرما برای نتوانسته و شود نمی اجرا کارگران
 و دار سرمايه به را خود اميد تمام هايش بحران حل برای لتود  ايران، در
 باريش را وبازار کرده عمل ناجی يک عنوان به تا است بسته خصوصی بخش

 هر و کند می را اسستفاده سوء نهايت هم خصوصی خشب یماکارفر .کند متعادی
 يتکل اين از جزيی هم تپه هفت نيشکر .کند می وارد کارگر ی برگرده را فشاری
 با ما .است تپه هفت نيشکر مالکيت بحث ما، امروز ديگر مسئله .است

 به صنعت خواهيم می گويند می ما به .مخالفيم تپه هفت تجزيه و سازی خصوصی
 کشت اند؟ آورده صنعتی چه مدت اين در گذشته، سال دو االن بياوريم، همنطق اين

 همزمان کشت که درحالی اند، کرده تعريف تپه هفت های زمين برای فرنگی گوجه
 برای کسانی .است ده زيان بسيار نيشکر برای زمين در نيشکر و فرنگی گوجه
 را آن در وکار کشت مختصات از چيز هيچ که گيرند می تصميم تپه هفت های زمين
 اين تمام کجاست؟ کو؟ بزنند، خواهند می شکر کارخانه که کنند می تبليغ .دانند نمی
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 من اصًال گويد، می تپه هفت کارگر .است بانکی تسهيالت گرفتن برای فقط تبليغات
 و تبصره چه با قراردادی چه تحت دولت بدانم که است من حق اما کنم می اشتباه
 را چيزی گويند می ما به .است کرده واگذار خصوصی بخش به را اينجا موادی
 نظام .دهد می نشان را اين خالف مدارک و اسناد اما ايم نکرده واگذار
 فرمانداری از رويم می هرکجا کارفرماست، از حمايت در ماهيتش داری سرمايه
 از که ترسيد نمی گويد می ما به کار وزارت .کند نمی حمايتی ما از دولت تا گرفته

 وظيفه خوب .کند می اخراجتان کنيد، می شکايت بيمه حق نپرداختن برای کارفرما
 به اقدام و کارفرما درمقابل ما برای قانونی حفاظ يک است اين کار وزارت
 مديرعامل .تابيم برنمی را اينها ما .بدهد پاسخی چنين اينکه نه کند، ايجاد اخراج
 دام خوراک کارخانه .است نگذاشته ارخانهک در را پايش گذشته ماه ٩ طی شرکت
 خبر چه ببيند نيامد حتی شرکت کارفرمای بيگی اسد اميد گرفت، آتش پيش هفته
 يعنی .دستکش و ماسک بدون داديم، انجام خودمان ما را حريق اطفای کار .است
 خود حادثه اين از بعد .نداشتند دستکش و ماسک شرکت نشانی آتش های بچه حتی
 همين حضورداشتند، محل در که هم کارگرانی ساير و کردم پيدا ريوی مشکل من

 لباس بدون تپه هفت کارگران از نفر٢٠٠ حدود .است آمده پيش برايشان مشکالت
 پاشی سم دست با درجه ۶٠ گرمای در و دهند می انجام پاشی سم کار مخصوص،

 هم پاشی سم دوره نپايا از بعد و شده استثمار ايمنی بدون و سخت کار با کنند، می
 .هستيم معترض کارگران شغلی و سالمت ناامنی اين به نسبت ما .شوند می اخراج
 مستمر طور به که است چندسالی تپه هفت نيشکر کارگران اعتراضات - پ 
 آنها مطالبات محتوای شرايط، برحسب داديد، توضيح که طور همان و دارد ادامه
 .است رفته فراتر ٨٠ دهه عتصاباتا روزهای مطالبات سطح از امروز نيز

 نقشی چه مطالبات و اعتراضات اين بردن پيش در تپه هفت نيشکر سنديکای
 است؟ داشته
 ها سال اين طی حديث و حرف گرچه داشتند، نقش واقعا نمايندگان -بخشی .ا
 از آنها .دهند می انجام را خود کار و کرده پيدا قدرت امروز نمايندگان اما بوده زياد
 .کردند آغاز تپه هفت در را کارگری جنبش اين و هستند مطلع کارگران حقوق و قح

 و پيشرو کارگران .کردند زنده کارگران بين را گری مطالبه روحيه سنديکا اعضای
 .بسازنند جمعی قدرتی کارگران حقوق احقاق برای توانند می شدن متشکل با مطلع
 .کنند خواستنی را داند نمی کارگر که هايی خواستنی بايد کارگران نمايندگان و سنديکا
 فرياد آنهاست، حق که را هايی خواسته کارگران تا کنند تکرارش آنقدر بايد يعنی
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 دار سرمايه و کارفرما شود، گفته فردی صورت به ها خواسته اين که تازمانی .بزنند
 فرياد به جمعی صورت به ها خواسته اين که زمانی ولی کند نمی آنها به توجهی هيچ

 هم هرچقدر نماينده .باشند داشته خواهی سهم قدرت توانند می کارگران آيد، درمی
   .ندارد شخصی دادن هزينه جز دستاوردی هيچ بزند، فرياد تنهايی

  ببرد، در اينجا اسماعيل بخشی آگاهانه بدون آنکه از نبود سنديکا  نامی [ 
ی در مورد سنديکايی که بايد توضيح اسماعيل بخش. وجود آنرا تاييد نمی کند

وجود خارجی داشته باشد  در سوخت ساز جنبش کارگری حصور و نمايندگی 
 گری مطالبه روحيه سنديکا اعضای«: شود داشته باشد، هشيارانه اينگونه بيان می

 از بردن نام بدون سپس .اند کرده  زنده گويد نمی و ».کردند زنده کارگران بين را
 غياب در که برد می نام  »مطلع و پيشرو کارگران« از  ندارد، وجود که سنديکايی
 جمعی قدرتی کارگران حقوق احقاق برای توانند می شدن  متشکل با« سنديکا
 نمايندگان و سنديکا« :اينکه و نيسصت ميان در سنديکايی که ازآنجا و ».بسازنند
 آنقدر بايد يعنی .دکنن خواستنی را داند نمی کارگر که هايی خواستنی بايد کارگران
 تازمانی .بزنند فرياد آنهاست، حق که را هايی خواسته کارگران تا کنند تکرارش

 توجهی هيچ دار سرمايه و کارفرما شود، گفته فردی صورت به ها خواسته اين که
 آيد، درمی فرياد به جمعی صورت به ها خواسته اين که زمانی ولی کند نمی آنها به

 از بخشی اسماعيل اينجا در ».باشند داشته خواهی سهم قدرت توانند می کارگران
 سهم قدرت و بنند فرياد جمعی صورت به را ها خواست« که گويد  می سحن نهادی
 به روی هيچ به اما نادقيق، و ناکامل هرچند تعريف اين »باشند داشته خواهی
  ].آيد نمی هم فعال حتا سنديکای قامت

 
 نمايندگان جزو هاست مدت که کسی و کارگر يک عنوان به شما -پ
 داريد؟ تپه هفت نيشکر بحران يافتن پايان برای حلی راه چه ايد، بوده کارگران
 نيشکر و آمدند خصوصی بخش عنوان به که کارفرماهايی -بخشی .ا
 محصول به نسبت تجربی شناخت و اقتصادی دانش هيچ گرفتند، را تپه هفت

 ايران در .است ثبات و عمل انسجام بدون هاآن های گيری تصميم .ندارند نيشکر
 خصوصی بخش و دار سرمايه به را خود اميد تمام هايش بحران حل برای دولت
 .کند متعادل برايش را بازار و کرده عمل ناجی يک عنوان به تا است بسته

 بر را فشاری هر و کند می را استفاده سوء نهايت هم خصوصی بخش کارفرمای
 اين در .است کليت همين از جزئی هم تپه هفت نيشکر .کند می وارد کارگر گرده
 تا خواهيم می قدرت ما کند؟ چکار بايد فرودست جامعه کنيم؟ چکار بايد ما شرايط
 بسيار فصل تابستان .دهيم تغيير اند، آورده پيش برايمان که را وضعيتی بتوانيم
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 کارفرما شد، شروع ١٢ برج از آبياری .است نيشکر کار و کشت برای مهمی
 نماينده تپه هفت نيشکر شرکت از بخش هر جمعيت تناسب به امسال ما بود؟ کجا
 آن کارگران ديگر همراهی با و بودم من اش کننده ارائه که طرحی .کرديم تعيين
 شد تعيين نماينده ٢٢ حدود تپه هفت نيشکر بخش١۴ از تقريبا .گذاشتيم اجرا به را
 ما را واحد انتخابات يک واقع در .کرديم انتخاب رهمدي هيأت يک آنها ميان از و
 را کار اين ما تپه هفت نيشکر های بخش تمامی در .کرديم تبديل جزيی انتخابات به

 اين .است نمانده برايمان اين جز راهی داريم باور قاطعيت با چون برديم، پيش
 اين ماندگاری و عملکرد بر و کند می پيدا نظارتی سازمان يک حالت طرح
 نمادی تپه هفت .گيريم می  تصميم شرکت اداره برای سپس و کرده نظارت مديران
 نظارت ندارد، نظارت برای قدرتی دولت که زمانی .است ايران از کوچک
 به نيازی اصًال .بريم می پيش را آن قدرت با و داديم تشکيل پايين از و مستقل
 نتيجه اين به کارگر ت،نيس کارفرمايان و کارگران ميان تک به تک مذاکره
 اداره در که باشد داشته وجود بايد قوی نماينده عنوان به بايد شورايی رسيده،
 اين به که هستند کارگرانی همه نيز، قدرت .کند مداخله و نظارت تپه هفت

 حمايت اخراج و بازداشت برابر در نمايندگان پشتوانه اين با .دادند رأی نمايندگان
-  گری مطالبه و اعتراضات ساله ١٠ تاريخ سرگذاشتن پشت با ما امروز .شوند می

 ما برای تپه هفت .داديم تشکيل را شورا اين که هستيم قدرت از سطحی در ما، 
 نه دانيم؛ نمی کسی ملک هرگز را تپه هفت .است ملی صنعت يک و آرمان يک
 ديم،رسي نتيجه اين به ما .ماست برای تپه هفت نيشکر .خصوصی بخش نه و دولت
 را همين و باشند داشته وجود ناظرانی کارگران جامعه از بايد اينجا نجات برای
  )٧(».برد خواهيم پيش را آن قدرت با و کرديم عملی شورا تشکيل با هم

 اسماعيل با سنديکا تشکيل از پس سال ده گفتگو اين در ميدان، پرسشگر
 نام سنديکا نمايندگان از يکی عنوان به اشتباه به او از و نشيند می گفتگو به بخشی
 از پس و گيری شکل سال در سنديکا رهبری در هرگز بخشی حاليکه در  برد، می
 افراد از تن سه با تا ورزد می تالش ١٣٩۶ سال در بخشی .ندارد حضور آن

 با تکليف تعيين و فعاليت ادامه ارزيابی و امکان باره در نشده بازنشسته هنوز
                                                            
٧ -« https://meidaan.com/archive/٥٧٣٩٧ 
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 در گفتگو مالی، مسايل پيرامون  ،تن سه آن بين  که  ند،بنشي گفتگو به سنديکا
 موضوع و شود می منصرف گيری پی و حضور از بخشی اسماعيل و گيرد می

  .يابد می  خاتمه
و از آزمون و خطاهای   شورايی، درون خود طبقه یمديريتخود ی  ايده

خشی سالهای اعتصاب و اعتراض در هفت تپه زمينه ساز آن بود که اسماعيل ب
: بر سکوی هفت تپه آنرا اعالم کرد) ٢٠١٨( ١٣٩٧برای نخستين بار در سال 

ای بود که در   بيان ضرورت ايده» !کار را انجام دهيم توانيم خودمان اين ما می«
های سرکوب  ای، اگر دستگاه با چنين زمينه. ی مادی داشت  ميان کارگران زمينه

و کنترل    يافت ند، شورا سازمان میحاکميت و کارفرما و کارگزاران آنها نبود
اين . کرد تپه برقرار می توليد و توزيع و خودمديريتی کل مجتمع را در هفت

نگرش، دستکم در ميان بسياری از کارگران وجود داشت که ماديت خود را از 
در مجمع  ١٣٩٧اعالم ضرورت شورا، در سال . گرفت خود کارگران می

هفت تپه با  شور و شادی و کف زدن مورد عمومی حاضر در گرداگرد سکوی 
کارگزاران شورای اسالمی کار و در راس همه . استقبال کارگران قرار گرفت

که همزمان کارگزار کارفرما   و سيد احمد جليلی نيکوفررضا رخشان و فريدون 
های حکومتی و شورای اسالمی شده بودند و همزمان خود را در نبود   و دستگاه

در اين روزها کسی مدعی سنديکا . خواندند قرار گرفت کايی میسنديکا، سندي
نبود و از همين روی به نام سنديکا و يا فردی از نمايندگان ده سال پيش انتخاب 

. ی سنديکا هيچ اعتراض يا مخالفتی عليه شورا و مجمع نمايندگان برنخاست شده
شی با دولت، با های اعالم خودمديريتی شورايی بود که اسماعيل بخ در آن روز

مديران و با شورای اسالمی کار و سنديکای صنفی و ناسيوناليسم و ملت پرستی 
  :اينگوه تعيين تکليف کرد

ايم قوانين را از  دستورات هميشه از باال بوده است، امروز تصميم گرفته«
ما به صورت جمعی و به …کنيم ما برای دولت تعيين تکليف می .پايين ديکته کنيم

فردگرايان، ملی گرايان، نژادپرست ها و … کنيم ک شورا عمل میعنوان ي
اين بدان  .آلترناتيو ما شوراهای کارگری هستند .مرتجعين در ميان ما جايی ندارند

ما از پايين حکم  .گيريم معناست که ما برای سرنوشت خود تصميمات جمعی می
  »...ايم ما به اندازه کافی ظلم را تجربه کرده .کنيم صادر می
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. شان اين يک اعالم خطر بسيار جدی بود داران و حکومت برای سرمايه
های حکومتی  دستور باسرکوب و بازداشت و شکنجه و اخراج از باالترين ارگان

کارگرزاده و دختر شوش که به پشتيبانی   اسماعيل بخشی و سپيده ُقليان،. صادر شد
بخشی پس از   اسماعيل. دندنخستين دستگير شدگان بو - جنبش کارگری برخاسته بود

های خونين به همراه سپيده قليان تا دم مرگ در زندانهای شوش و  آن همه شکنجه
گرا به  » اعتدال«دولت . سال زندان محکوم شد ١۴اهواز به اوين منتقل شد و  به 

که بين اصالح طلبان به رهبری سيد محمد روحانی ) فريدون(  رهبری حسن
يددار دستگاه سرکوب شده بود، مجمع عمومی را خاتمی و اصولگرايان، کل

   .غيرقانونی اعالم و شورای اسالمی کار دولتی را جايگزين آن کرد
  

 شورای کارگران فوالد اهواز
رويکرد شورايی در گروه ملی صنعتی فوالد اهواز که از سال 

های اعتصابی و  آغاز شده بود، نيز از درون مبارزه و آزمون) ٢٠١۶(١٣٩۵
ی  سنديکايی، همراستا با ايده های کارگری بدون گذار از تجربه آن   اعتراض

نخست، ضرورت رويکرد شورايی : ی دو امر مهم بود نشانه  شورايی در هفت تپه،
و دوم، وجود ماديت پشت سرگذاردن سنديکا يا نهادهای صنفی و سازماندهی 

های اعتصاب و   شکده اين رويکرد شورايی، اما محفی از آموز. نهادهای طبقاتی
های مخفی و  های و کميته های کارگری، با برگزاری ديدارها و نشست اعتراض

شورای مخفی کارگران  در  مجمع نمايندگان مخفی يا . خاست مجمع عمومی بر می
 .فوالد اهواز در برابر سرکوب دولتی ضربه پذيری کمتری داشت

 رويکرد شورايیبا  ١٣٩۵روزه در سال  ١٧سازماندهی اعتصاب عمومی  
های موردی تا سال  ها و اعتصاب از که به اشغال کارخانه انجاميد و اعتراض

، به وسيله کميته و ديگر نمايدگان شورايی فوالد با پيشتازی  ميثم آل مهدی ١٣٩٧
اعتصاب عمومی . کار شورايی اين دوره است های راه  مخفی اعتصاب از نمونه

تپه در ی کارگران هفت روزه ٩٠تا عمومی تا اعتصاب  ١٣٩٧روزه در سال  ۴٠
ميثم . سال گذشته بود ۴٠ترين اعتصاب عمومی  طوالنی ١٣٩٩تابستان سال

پس از دستگيری اسماعيل بخشی و سرکوب کارگران هفت تپه، در   مهدی، آل
مجمع عمومی به پشتيبانی کارگران هفت تپه و اسماعيل بخشی به سخنرانی 

. مجتمع فوالد اهواز انجاميد رکارگ ۴٠و بيش از پرداخت که به دستگيری او 
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های مادی و ضرورت  با وجود زمينه  ی شورايی خطر مهمی بود که  ايده
کاهای  از جمله راه. بات حاکم را به وحشت افکنده بودسسازمانيابی، کل منا

از اشغال مراکز اداری و بيرون افکندن  توان ری کارگران فوالد اهواز، میابتکا
ايی مپي و کارگزاران آنها، تصرف خزانه بانک کلی استان خوزستان و راه مديران

تا محل برگزاری نماز جمعه در اهواز نام برد که برهم زدن آن الگويی بود که 
اشغال کارخانه . های کارگری ديگر شهرها به کار گرفته شد در برخی اعتراض

جتمع فوالد را خنثی ی حکومتی تعطيلی م توطئه  به سازماندهی، ١٣٩٧در بهار 
های کاری برای حفاظت و نظارت بر  گروه شورای مخفی با سازماندهی. کرد

ی مالک خصوصی که در حال خارج ساختن  های تبه کارانه اموال کارخانه نقشه
ها و ابزار توليد بود را برمال و خنثی و با نظارت و کنترل، از   و فروش ماشين

های مستقيم  طبقاتی کارگران با رويکرد شورايی،  اقدا. بقای مجتمع نگهابانی کرد
  . ها و فعالين کارگری برخوردار شد از پشتيبانی خانواده
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 ٩۶ ماه اعتصاب و همبستگی با خيزش سراسری دی 
ديماه  ١٧صبح روز يکشنبه  ٩تپه از ساعت  کارگران شرکت نيشکر هفت

پی اين اعتصاب، در . دست به اعتصاب زدند» های کارخانه همه قسمت«، در٩۶
بيانيه » .تپه شدند شماری از کارگران مانع حمل نيشکر به داخل شرکت هفت

    :کارگران هفت تپه به خيزشگران
 !»نان، کار، آزادی«فرياد بزنيم 

هوشيار باشيد و فريب بازی کثيف صدا و سيمای ملی و ! مردم ايران... «
فرياد بر آريم که ديگر  نيروهای امنيتی را نخوريم و صبورانه و بدون خشونت

ی کارگران شرکت نيشکر  لذا ما جامعه... عدالتی و تبعيض ايم ازاين همه بی خسته
از تمام اصناف و سنديکاها و ... هفت تپه با توجه به حق اعتراض واعتصاب 

 ٩۶دی ماه  ١٧آوريم تا در روز يکشنبه  جوامع کارگری کشور دعوت بعمل می
آمده و درتظاهرات و راهپيمايی اعتراضی شرکت ها  به خيابان ١۶از ساعت 

های گسترده  عدالتی و حق خوری به بی نموده و بدون خشونت، اعتراض خود را
 !»آزادی نان، کار،: در کشور ايران، فرياد بزنيم

 پيش از اين نيز اسماعيل بخشی هنگام بازگشت به خانه در دزفول با دشنه،
   )٨(.بود نقابداران قرار گرفته  ی مورد حمله

تپه پرونده  نيشکر هفت کارگر شرکت ٧٠دستکم برای بيش ازتا اين زمان، 
کارگران نيشکر  قضايی تشکيل شده بود که همگی پس از اعتصاب بزرگ

 .بازداشت و يا احضار شده بودند ٩۶تپه در شهريور ماه  هفت
بهمن، در  ١۴کارگران در برابر يگان ويژه سرکوب، روز شنبه شب 

شدت امنيتی در کارخانه برقرار و کارخانه   جو به«که  در حالی« کتمحوطه شر
کارگران درخواست برای آزادی  .يستادگی کردند١ بود» شده تبديل به پادگان
بازداشت شده، خواستار پايان فضای امنيتی شرکت نيشکر  فوری کارگران

ن شرکت سنديکای کارگرا. ويژه از اين شرکت شدند  سريع يگان تپه و خروج هفت
حق اوليه و بی چون و چرای «تپه، اعتصاب، تجمع و اعتراض را  هفت نيشکر

خواهی، اعتراض و  هيچ کارگری به دليل حق«: دانست و افزود »کارگران

                                                            
٨https://www.radiofarda.com/a/iran_hafttapeh_ismail_bakhshi_
attack_reactions /٢٨٩٧٩٠٢٨.html 
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حرمتی، دستگير، بازداشت و مورد تهاجم  نبايد مورد بی اعتصاب و تجمع
رغم گزارش شد که اعتصاب کارگران، به . »نيروهای نظامی قرارگيرد

 .است ها ادامه داشته بازداشت
ها و همبستگی کارگران، ضامن پيروزی طبقه کارگر در مبارزه   پشتيبانی

کارگران در سراسر ايران از کارگران پيشتاز نيشکر . استثمارگران است عليه
  :کنند  پشتيبانی می هفت تپه
 !»از مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه پشتيبانی کنيم« 

از چند روز پيش کارگران مجتمع نيشکر هفت «: اخوان بودعنوان اين فر
تپه بارديگر دست به اعتصاب زدند و دور جديدی از مبارزه را عليه مديران، 

 .مسئوالن وکارفرما آغاز کردند
 اتحاد و عزم راسخ کارگران نيشکر هفت تپه برای دست يابی به

  اين کارگران برای مبارزات مستمر. خواستهايشان، آنها را آبديده کرده است
 :مطالباتشان چند دستاورد داشته است

طبقه کارگر بايد برای به کف آوردن مطالباتش همواره متحد  - １
 .کند باشد و مبارزه

 .خود است طبقه کارگر برای پيروزی در مبارزه نيازمند تشکل طبقاتی -٢
 .طبقه کارگر بايد هم مبارزه اقتصادی کند و هم مبارزه سياسی -٣
قه کارگر بايد در مبارزات خود فقط به نيروی طبقاتی خود اتکا طب -  ٤
باشد و هرگز نبايد به طبقه سرمايه دار، کارفرما، مديريت، مسئوالن و  داشته
 .اعتماد کند انسرمايه دار دولت

عالم ا«اما در عمل   ظاهر تحمل، ، اعتصاب بهگرچه در جمهوری اسالمی
کارگرانی که در همين جمهوری  ، ولیشود شناخته می» جنگ با حکومت اسالمی

کارفرما و دولت سرمايه داری حاکم  اسالمی با نقض حقوق ابتدائی خود از سوی
اين بی حقوقی را لمس و درک کرده اند،  شوند و با گوشت و پوست خود روبرو می

در : گويند کنند و می مبارزه طبقاتی تلقی می ای برای آموزش اعتصاب را مدرسه
. گذارد کارگر قدرت طبقه خود را به نمايش می کل و اعتصاب است کهاتحاد و تش

مبارزات مستمر خود به اين درک رسيده اند که بايد  کارگران نيشکر هفت تپه در
مزدهای عقب افتاده، طرح طبقه بندی مشاغل، رسميت  همچنان که برای تأمين

ل و حفظ قراردادهای کار خود و همچنين مبارزه برای حق تشک بخشيدن به
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خود، بايد مبارزه را تا عزل مديريت و پس گرفتن کارخانه از  سنديکای طبقاتی
اسماعيل بخشی يکی از نمايندگان کارگران در ميان . ادامه دهند بخش خصوصی

خود هشدار داد که در صورت عدم پاسخگويی مسئوالن،   ابی صاعت همکاران
ه و مجتمع طرح نيشکر اعمال قادرند مديريت مستقيم خود را بر کارخان کارگران
روبرو شوند، کارگران ترديدی ندارند که بايد   اگر دوباره با بی اعتنايی  کنند و

 .به زير بکشند و با همت و قدرِت خود، مديريت توليد را به دست گيرند مديريت را
 چرخ توليد کارخانه نيشکر هفت تپه با شيره جان :اسماعيل بخشی می گويد

 او. د نسل به گردش در آمده و هويت کنونی خود را يافته استپدران ما طی چن
سرمايه  گويد خود کارگران توانايی اداره اين کارحانه را از مديران و مسئوالنمی

دولت را به  اين کارگران مبارز در اعتصاب خود نمايندگان سياسی! دار دارند
فرما و  امی کارآنها فرماندار، وزارت کار و قانون کار را ح. چالش کشيدند

نماينده کارگران  اين. مديريت معرفی کردند و گفتند هيچ توهمی نسبت به آنها ندارند
کارگران نوشته نشده  در سخنرانی خود تآکيد کرد که قانوِن کاِر فعلی هرگز به نفع

 .کارگران نوشته شود است و بايد قانون جديدی توسط نمايندگان واقعی
 ره خوران نقاب دار نظام حاکم به اسماعيلهجوم و حمله اوباشان و جي

 بخشی ناشی از کينه کارفرما به کارگرانی است که در مبارزه خود، مسئوالن
 همه کارگران در. سياسی رژيم و قانون سياسی حاکميت را به چالش گرفته اند

تپه  نيشکر هفت  تمام مراکز کارگری بايد از اين تجارب ارزنده کارگران مجتمع
 يگانه راه پيشرفت سياسی و اجتماعی. و در مبارزه خود بکار ببندند بياموزند

 تواند به رهايی سياسی و اقتصادی اين طبقه طبقه کارگر و يگانه راهی که می
 ها و صنايع مختلف و اتحاد منجر شود، ايجاد تشکل مستقل طبقه کارگر در رشته

طبقاتی  سياست مستقلها و  های سراسری و کنفدراسيون اين تشکل ها در اتحاديه
کارگر  خود و برخورداری از ستاد رهبری کننده و حزب سياسی قدرتمند طبقه

تواند تغيير  میکارگران تنها مبارزه طبقاتی با خط و مشی سياسی انقالبی . است
سياسی، نظری و  مبارزات اقتصادی،. بنيادی جامعه سرمايه داری را تحقق بخشد

پايدار داشته باشد که  تواند به ثمر رسد و نتايج فرهنگی طبقه کارگر هنگامی می
طبقه . کارگران باشد در راستای تأمين منافع و اعمال قدرت متحد و شورايی

  ».خود است کارگر نيازمند اعتماد به خود و تکيه بر نيروی خود و متحدان
 کارگران پروژه های پارس جنوبی
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 کارگران پتروشيمی های منطقه ماهشهر و بندر امام
 سنديکای نقاشان استان البرز

 فعاالن کارگری جنوب
 فعاالن کارگری شوش و انديمشک
 کرج –جمعی از کارگران محور تهران 

 ١٣٩٦دی ماه 
  »شوند ها رهاسازی می در واقع اين شرکت«

در ادامه تخريب چوب بست های مراکز توليدی و روی آوری حکومت به 
متالشی شدن بافت و بقايای ساختار   داللی و انباشتن بازار از کاالهای بنجل،

  . صنعتی و توليدی را به پيش بردند
های  گزارش خبرگزاری ايلنا ارگان شوراهای اسالمی کار، اعتراف بنا به

از باند ) الباجی(جواد کاظم نسب : کند کارگزاران باندهای حاکم را بازگويی می
 ١٣٩۶/٠۵/١۶پنجشنبه اصالح طلبان حکومتی و نماينده مجلس از اهواز، شامگاه 

 در نشست با وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعيت صنايع استان و
های بزرگ و  در حال حاضر بيشتر صنايع: مشکالت و چالش های آنها گفت

کوچک استان و از جمله اهواز درگير مشکل نقدينگی هستند که به طور حتم 
وی  )٩(».ه تزريق نقدينگی دارندبرای ادامه حيات صنعت استان نياز اضطراری ب

های صنعتی برای رفع معضل نقدينگی مجبور به  برخی از شرکت: ادامه داد
نماينده دولتی از اهواز در مجلس . اند استفاده از تسهيالت بانکی با سود باال شده

ای گذشته برای حل مشکل نقدينگی موجود از  سازی اهواز طی ساله لوله: گفت
ارگاد با نرخ بهره باال استفاده کرد و اصل نقش باندهای تسهيالت بانک پاس

 ١۵٠دولت در اقتصاد، تسهيالت که در ابتدا بالغ بر - ای خامنه –حکومتی سپاه 
ميليارد تومان بود اکنون به دليل عدم پرداخت اصل وبهره تسهيالت بدهی شرکت 

. يده استميليارد تومان رس ۶٠٠لوله سازی اهواز به بانک پاسارگاد به حدود 
  : کاظم نسب اين نماينده حکومت اسالمی می افزايد

                                                            
٩https://www.ilna.news/ -صنايع- بيشتر- ٩/٥٢٠٢٤١-کارگری-بخش 

دارند- نقدينگی-مشکل-اناست-کوچک- بزرگ  
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اين بدهی به اندازه ارزش شرکت گرديده واين شرکت  ٩٧متاسفانه تا سال «
وی با اشاره به مشکالت واحدهای » .توسط بانک پاسارگاد تصاحب خواهد شد

صنعتی دچار رکود و تعطيل شده در اهواز و مانند شرکت گروه ملی فوالد و 
اکنون مهمترين «:ورت چاره جويی فوری برای حل مشکالت آنها اعالم کردضر

نفر  ۵٠٠٠مشکل در سطح شرکتهای صنعتی متعلق به گروه ملی فوالد ايران با 
شود و  اين شرکت زير نظر قوه قضاييه اداره می«: وی ادامه داد» .پرسنل هست

تفاق عملی نشده مقرر شده است که به مالکيت بانک ملی درآيد که هنوز اين ا
بانک ملی به اميد تملک شرکت گروه ملی فوالد «: و اعتراف کرد که» .است

عضو . حاضر نيست يک لير نقدينگی و يا سرمايه به اين شرکت تزريق کند
 ٢٠کميسيون کشاورزی مجلس افزود شرکت گروه ملی فوالد درحال حاضر با 

ملی فوالد به دليل عدم شرکت گروه : کند، ادامه داد درصد ظرفيت فعاليت می
شود و معضل بزرگی  توليد، بدهکاری و زيان انباشته به زودی ورشکست می

 . برای منطقه ايجاد خواهد کرد، بنابراين سريعتر اين کارخانه تعيين تکليف شود
کاظم نسب با اشاره به واگذاری شرکت تصفيه شکر اهواز نيز در چند سال 

   :گذشته به بخش خصوصی اعتراف کرد
واگذاری شرکت به بخش خصوصی سبب تعطيلی شرکت، اخراج کارگران و 

متاسفانه شرکتهای صنعتی به : وی افزود. از دست دادن منبع درآمد صدها خانوار شد
در واقع اين شوند،  صورت علمی و کارشناسی به بخش خصوصی واگذار نمی

سارقين حکومتی  اين نماينده دولتی در حاليکه شريک. شوند ها رهاسازی می شرکت
  :او افزود. سازد است، فريبکارانه خويش و باند دولت را تبرئه می

های صنعتی واگذار شده به بخش خصوصی سودده هستند و به  شرکت 
اين : شوند که سابقه اداره و يا فعاليت صنعتی ندارند، افزود کسانی واگذار می

عالوه  و اين موضوع شوند ها پس از خصوصی شدن ورشکست می شرکت
های فراوان اقتصادی و اجتماعی از قبيل بيکاری، حاشيه نشينی،  برايجاد آسيب

بزهکاری منطقه را با مشکالت امنيتی مواجه می سازند و مالکان اين شرکتها 
در «اعتراف کرد که .  فقط به دنبال فروش امالک و مستقالت اين صنايع هستند

يزان توليدش بسيار باال بود اما گذشته فوالد خوزستان قبل از خصوصی شدن، م
شرکت لوله سازی اهواز سودده بود اما ... اکنون حجم توليد آن پايين آمده است

دهی افتاده است، شرکت قند دزفول به بخش خصوصی واگذار شد  اکنون به زيان



~ ٦٦ ~ 
 

های  و پس از مدت زمان کوتاهی دچار رکود شد و دهها کارگر، بيکار و خانواده
درسال گذشته شرکت کشت و ... صادی خود را از دست دادندآنان امنيت اقت

هزار  ۴هزار هکتار زمين، سه کارخانه جانبی و  ٢۴تپه با  صنعت نيشکر هفت
نفر پرسنل به صورت قسطی و به يک مجموعه فاقد سابقه فعاليت در حوزه 
صنعت واگذار شد که به دليل افت شديد توليد احتمال ورشکستگی و بيکاری 

  )١٠(».کارگر وجود داردهزاران 
اين پرده نمايشی است از يک اعتراف و فريب و شعارهای دروغين 

کند تا  کارگزار مجلس ارتجاع وابسته به باند دولت تالش می. باندهای حکومتی
ها،  ها، ويرانی رقبای سپاهی و عناصری در خالء را مسئول ورشکستگی

ری نفرتناک و بسيار کهنه اما اين يک فريبکا. ها و اين شرايط بشناساند بيکاری
 . ی نمايش های رژيم اسالمی است نخ نماتر از همه

  
 رويکرد شورايی

  ٩٧آبان ماه  ٢٧ذشت، روز گ دو هفته از خروش ديگر بار کارگران می
کارگران، با سخنان اسماعيل بخشی نماينده کارگران نيشکر هفت تپه، با مارش 

برابر کارگران، گارد ويژه و درهای و در . شود آغاز می اگرايیپرخروش شور
اسماعيل بخشی سخنان خود را اينگونه آغاز . بسته که در هم نورديده ميشوند

ما زيباترين اعتصابی که تا اکنون امکان داشته، بدون خشونت و بدون ”: کند می
حتی اعتصاب ما آنقدر زيبا و باشکوه بوده که . ايم آسيب زدن به چيزی انجام داده

کف زدن (“ .ش، بازاريان، دانشجويان، معلمين هم به ما پيوستندمردم شو
بينيم دولت به جايی که به داد ما برسد، روز به  می حاال”: افزايد و می) جمعيت

روز دارد بی مورد يگان ويژه را به شوش می آورد و حاال با اسلحه به اينجا 
انم شما چگونه به د نمی”گويد  سپس خطاب به نيروی گارد ويژه می” .آورده است

شما . شما هم از ما هستيد. مگر ما چه گفته ايم. ايد روی مردمتان اسلحه گرفته
هايمان برويم  ما االن ميخواهيم با ماشين! آقايان”. ... “فرزند اين سرزمين هستيد

                                                            
 ٢٠٠تا  ١٨٨ص نقش باندهای حکومتی در اقتصاد ايران، عباس منصوران،  ١٠

 آلفابت ماکسيما سويد/نشر خانه فرهنگ شاملو ٢٠١٨نوامبر /١٣٩٧آبانماه 
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. سوار شديم رفتيم که هيچ. اگر اجازه دادند، کاری نکردند. به سمت فرمانداری
رويم جاده را  کنيم و می زنيم، حرکت می را به هم گره می هايمان اگر نه دست

. کارگران دوباره با کف زدن ممتد سخنان او را مورد تاييد قرار ميدهند. “بنديم می
  :گويد دهد و می بعد از آن اسماعيل بخشی خبر می

بازاريان، . خواهند بيايند پيش ما از مدارس می. آقايان کمی صبر کنيد”
فردا هيچکس کارت نزند و برادرانی که در . اند مان همه به ما پيوستهدانشجويان، معل

کارگران با همايش شکوهمند و . “مستقيم جلوی فرمانداری. شوش و حومه هستند
معلم، ”: با شعارهای طبقاتی و همبستگی. پرقدرت در برابر فرمانداری، ايستاده اند

خشی همراه با محسن آرمند شود که اسماعيل ب گزارش می! “کارگر، اتحاد، اتحاد
و . يکی ديگر از نمايندگان کارگران و سپيده قليان در اين روز دستگير ميشوند

  .بود نفر گزارش شده ١٨ساعاتی بعد ديگر نمايندگان که شمارشان تا 
  

 در پی اوج يابی سرکوب ها  رجز خوانی اسدبيگی
 ١٣٩٨ماه  بانآ ٢٢ها، در تاريخ  بيگی، پدر اسدبيگی اهللا اسد حاج احسان

در دفتر خود در  »انصاف نيوز« وگويی با خبرنگاران گفت در ) ١١/٢٠١٩/١۵(
اميرحسين اسدبيگی، سيامک نصير افشار،  خيابان پاسداران تهران به همراه

اين . انجام داد که نشانگر ماهيت اين باند فاسد بود )ها مشاور مافيای اسد بيگی(
ماعيل بخشی و محمد خنيفر و سپيده قليان اس ، در شرايطی کهشی کارگر ُکزالو

غلتيدند، کارگران زير شکنجه را  خون خود می در  و ديگر اسيران، زير شکنجه
  : اينگونه خواند

يک سری عناصری در داخل کارگران به دنبال . شوند می خودشان باعث«
ی ها کنند و از گروه بهم بريزند و کارگران را تحريک می اين هستند که کشور را
دانند  های کشورهای مخالف ايران که می ها؛ گروه   داعشی مختلف هستند، مثال از

جنوب ايران هفت تپه است، با بهم ريختن آن به دنبال بهم ريختگی  پاشنه آشيل
در تاريخ هم آمده است، يک سری افرادی بودند که از خيلی زمان . هستند کشور
ها جنوب ايران را از آن جدا کنند  گليسیی ان به دنبال اين بودند که به وسيله پيش

 اند، در اين ودر حال حاضر هم اين عناصر که نسل به نسل ماجرا را منتقل کرده
ها  زمين های اين افراد را گرفته است؛ درحالی که اين فکر هستند که دولت زمين

ر با شلوغی د به دولت فروخته شده است و اين افراد به دنبال اين مساله هستند که
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دار  سرمايه اين» ....های خود را پس بگيرند جنوب ايران، آن را جدا کنند و زمين
تجزيه طلب بنامد  ها و انگل تالش کند تا کارگران را نسل اندر نسل عامل انگليسی

مورد شورای  او در. »اند نسل اندر نسل ماجرا را منتقل کرده«و داعشی که 
حتی پرونده هم  عناصر خائن و نادان که سه نفر از-دو«: کارگری چنين ادامه داد

اين افراد قائم مقام مديرعامل را زدند، اين . دارند، اين شورا را به دست گرفتند
اگر . خاصی دارد چه شورای کارگری است؟ مشخص است که اين شورا هدف

کدام شورای  رود جلوی توليد را بگيرد، کسی دلش برای توليد بسوزد که نمی
 کند؟ روز اعتصاب می ۴۵بندد و  جلوی توليد را میرود  کارگری می

همين آقای خنيفر جلوی  ...اگر توليد نباشد ما از کجا بايد درآمد داشته باشيم
ای را که درآمريکا تحصل کرده است گرفته و او را مورد  ساله ٧٠قائم مقام 

 ای دادند که وزارت اطالعات، حراست، سپاه نامه. ضرب و شتم قرار داده است
 ٢٠نفر  ۴١ما تصميم گرفتيم از اين . نفر را نوشتند که خرابکار هستند ۴١اسامی 

 »…نفر را پايان قرارداد در نظر بگيريم
 اهللا اسد بيگی در پاسخ به پرسش کتايون آزاد و زهرا منصوری، احسان
پاسخ می   ی خودکشی کارگران، در باره حکومتی،» انصاف نيوز«خبرنگاران 

خودکشی و خودسوزی وجود ندارد، اگر خودسوزی باشد  اصال«: گويد می
های قضايی بايد شکايتی  کنند و يکی از دستگاه ضبط می های ما آن را دوربين

ای  ای که قبيله شود در منطقه اگر ضبط هم نشده باشد مگر می نوشته باشد و حتی
. خودسوزی يا خودکشی کند و اقوام او بگذارند ما وارد منطقه شويم است کسی
 محافظ باز هم ۴٢٠ما همين حاال با . محافظان ما را با هجده گلوله کشتند دو تا از

قابل  اين مساله به وسيله دستگاه قضايی خوزستان. ترسيم در منطقه برويم می
 ».پيگيری است

خودکشی ميالد آل کثير، نوجوان خوزستانی که پدرش : پرسد خبرنگار می
 ل وضع بد اقتصادی رخ داد چطور؟کارگران هفت تپه بود و به دلي از

خاندان آل کثير در آن منطقه «: و از سوی سرمايه دار قاتل، پاسخ می يابد
 ».هستند و خودکشی به اين دليل وجود نداشته است زياد

 هللا اسد بيگی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در باره خودسوزیا احسان
 گويد چند تن دوربين می آقای اسماعيل بخشی در مقابل«: گويد می  کارگران،

ام؛  کارگر برای يک ميليون و دويست تومان خودسوزی کردند، من بارها گفته
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يکبار سه نفر با بنزين آمدند . فيلم از خودسوزی اين کارگرها به ما نشان دهيد يک
 زنيم، به آنها گفتيم ظرفيت گفتند ما را استخدام کنيد؛ وگرنه خود را آتش می و

 )١١(».استخدام نداريم
حکم خود سوزی پاسخ سرمايه دار جنايتکار، حاج احسان اهللا اسد بيگی، 

  .ميالد آل کثير بود که خود را آتش زد ،کارگر جويای کار
  

 اسماعيل بخشی دستگيری 
بار و نيز در  ی مناسبات فالکت در نقش ابزار سلطه  ،استثمار کارگزاران

و با ابزار شکنجه و زندان و حکومت و دولت، بی درنگ مسلحانه  در   نقش طبقه
اخراج،   داران، با از سوی مديريت سرمايه. کارگران ايستادند سرکوب، در برابر

 گيری زير شکنجه و ای سوخته و اعتراف  برگزاری نمايشنامه شکنجه،  دستگيری،
بسيج  خود به »دوگانه سوز«عوامل  به ميدان فرستادن...های روانگردان و قرص

 های چماقداران با تحريکات چی. ا به ميان کارگران فرستادپرداخت و آنها ر
 ی فضای اينترنتی که گاهی به آشکارا با پول هنگفتی که به شناخته شده

 وظيفه داشتند تا به ميان کارگران رفته و در صف اول  اشان ريخته شد، حساب
يکی از اين عناصر . شعار دهند، به عنوان پروواکاتور، تحريک بيافرينند

های شوونيست پيوست  او روزی به پان ايرانيست. رضا رخشان بود ودفروخته،خ
 ،خود کای هفته تپه به همراه همتای ديگريبا برپايی سند. بود ای وظيفهو جويای 

تا مدتی با  اين دو. پيشين بودند سنديکايی گانميان نمايند در نيکوفرفريدون  
به همراه سيد  هردو ی و همتايشنخستين دستگيری و ، اما باندسنديکا همراه شد

 يعنی بازوی امنتيی و ايدئولوژيک سرمايه داران حکومتیبه  جليل احمدی
 .اجير شدندو در برابر کارگران  ندپيوست شورای اسالمی کار

عالوه بر نقش تخريب و اخالل در هفت تپه،  هر دو عنصر امنيتی،
 سازی سنديکا  شبرد پروژهبه عنوان کارگزار امنيتی برای پيگرفتند تا  ماموريت

مستقل کارگران شرکت  سنديکای همراه چند عنصر ديگر در تهران،  حکومتی به
ديگر  از سوی. گه ناکام ماندند واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را منحل کنند

 تلويزيون صدای آمريکا بخش فارسی و داران جهانی به ويژه های سرمايه رسانه

                                                            
١١ http://www.ensafnews.com/١٩٩٥٦٥ 
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ساليدارتی ) ١٢(»سوليداريتی سنتر«داشتند که نماينده  سی فارسی، وظيفه. بی. بی
  موقوفه"يا " ند"يكی از چهار نهاد اصلی ) . همبستگی بين المللی آارگران(سنتر 

المللی احزاب دموآرات و  های بين است آه همسوی شاخه" ملی برای دموآراسی
ی سنتر با سوليداريت. باشند جمهوريخواه و اتاق تجارت اياالت متحده آمريکا می

کند که با نفوذ  تالش می) NED-ِند (استفاده از پولهای دريافتی از جانب 
ی جهانی، در گروههای ضد  ايدئولوژيک در تشکلهای کارگری موجود در گستره

های  های راديکال بين المللی کارگری، سياست گلوباليزاسيون در آمريکا و کمپين
اين مرکز، يک نهاد ضد . آورد سازمان سيا و دولت آمريکا را به اجرا در

کمونيستی و ضد کارگری است و بازوى وزارت اطالعات َامريکا براى پيشبرد 
مهدی کوهستانی نژاد، عضو رهبری . آيد هاى امپرياليستى به شمار می سياست

اتحاديه زرد کانادا، کارگزار سوليداريتی سنتر در تخريب جنبش کارگری در ايران 
های کالن  های کارگری باپرداخت فساد کشانيدن برخی چهره او سازمانده به. است

برای شناخت . (باشدساختگی و وابسته می از ساليدرايتی سنتر و سنديکاسازی
های چشم اندازکارگری، آزادی بيان، به نوشتارهايی از  بيشتر اين عنصر به سايت

  .)احمد بخردطبع و عباس منصوران و سيامک مويد زاده نگاه شود
امپرياليستی   »دمکراسی«های  سياست فارسی، که تبليغ و کارگزاریبخش 

کارگری در ايران را به عهده دارد به ميدان  کانادا و نفوذ در جنبش - آمريکا
 .رفوگری و انحرافی مهار شود ی آورند تا خواست کارگران در محدوده

مبارزات و  کشانيدنبرای به بيراهه   ،١٣٩٨و  ١٣٩۶در اعتصاب بزرگ 
دانشجويان «طالب بسيجی به نام   سوی حکومت، از  های کارگران، واستخ

هايی از رهبران حکومت  اينان با عکس. شدندگسيل  به هفت تپه» عدالتخواه
شعارهای اسالمی، همانگونه که در اهواز و در پيشاپيش  ها و  اسالمی و آيه

ی را به نمايش ماموريت يافته بودند، تالشی مذبوحانه و رسوايکارگران پوالد 
 .گذاردند

                                                            
١٢ National Endowment for Democracy (NED) 
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 ها، وظيفه داشتند تا کارگران بيگی های شناخته شده اسد آنان به همراه مهره
 های راهه پيشتاز و اخراج شده را به کارخانه راه ندهند و نيز با نشان دادن بی

  .های خود بکشانند خانه  شوراهای اسالمی سرمايه، کارگران را به سالخ
ب و همايش کارگران گروه ملی فوالد اهواز اعتصا ٩٧آبان ماه  ٢٧روز

نيشکر «وارد نهمين روز خود شد، در برابر استانداری همايش کردند و با شعار 
همبستگی طبقاتی خود را با » ايستيم هفت تپه ما هستيم ما هستيم کنار هم می

و کارگران شورايی هفت تپه در شوش و در . کارگران هفت تپه اعالم کردند
ر برابر فرمانداری با برخورداری از صف پيشتاز زنان کارگر به خيابان و د

دو اعتصاب بزرگ با هزاران کارگران همراه با . فراخوان اتحاد پاسخ دادند
های خود، با پيشاهنگی زنان و شعار شوراگرا، دوش به دوش نمايش  خانواده

شور ما ک«: قدرتی شورانگيز را در خيابانهای اهواز و شوش به آزمون گذاردند
! “همه بی عدالتی هرگز نديده ملتی اين! » دزد خونه است، توی جهان نمونه است

نه تهديد، ”! “همدستای مافيا استاندار و فرماندار“ ! “فوالد هفت تپه اتحاد اتحاد“ 
ميرد ذلت  کارگر می”! “کارگر معلم اتحاد اتحاد”! “نه زندان، ديگه فايده نداره

و در نماز “  ! ن جاست، دروغ ميگن آمريکاستدشمن ما همي”! “نمی پذيرد
جمعه با اشغال جايگاه نمايش فريب و نيرنگ، پشت به پيشنماز و منبر و 

اهللا  و نصر من! پشت به دشمن رو به مردم:  ای با شعار عکسهای خمينی و خامنه
در برابر گارد ويژه، سازمان ! القريب، مرگ براين دولت مردم فريب و فتح

 .  ه و ديگر نيروهای سرکوب ايستادنداطالعات سپا
مارش . ای های دوره کارگران همچنان در اعتصاب و همايش ٩٧سال  

در هفت تپه و شوش با پژواکی  ی اسالمیشورادفتر  پرشکوه کارگران به سوی 
تا پوالد و هپکو و سنديکای کارگران اتوبوسرانی و شوراهای صنفی آموزگاران 

انشجويان و زنان و کارگران بازنشسته و مال باخته گان گان و د و اتحاد بازنشسته
  . و ميليونها قربانيان جنايات سرمايه و حاکميت سياسی آن

ی مرگ  های تا آستانه دستگيری اسماعيل بخشی و سپيده قليان و شکنجه 
ی تلويزيونی در  های سوخته آنان برای به زانو درآوردن آنان و سپس نمايش

و بازجوخبرنگاران  وابسته به سازمان اطالعات سپاه »ت و سیبيس«تلويزيون 
اسماعيل بخشی کارگر، فعال کارگری،   .، نتوانست کارگران را خاموش سازدآن

تپه دراول  نماينده ی شورايی مستقل کارگری در کشت و صنعت نيشکر هفت
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در . خوزستان بازداشت شد ١٣٩٧در اوج اعتراضات کارگری  ١٣٩٧بهمن ماه 
اسماعيل بخشی و سپيده . ا دهها کارگر پيشرو دستگير و شکنجه شدندهمان روزه

های دزفول و اهواز به اوين منتقل شدند تا پس از شکنجه و سناريو  قليان از زندان
به زانو در آوردن . عبرتی باشند برای کارگران معترض  های سوخته، نمايش

ماعيل بخشی نقش اس. های خونين بود جنبش کارگری در هفت تپه، پيام شکنجه
سازی  تپه عليه خصوصی يابی اعتراضات کارگران هفت  ای در سازمان ارزنده

 .شرکت، و ديگر مطالبات کارگران و نيز  طرح  خواست مديريت شورايی داشت
يا پيروزی در » النصر من الرعب« سياست. اما کارگران مرعوب نشدند

په، در برابر چشمان کارگران در هفت ت. هراس افکنی است، کارآيی نداشت
  هراس زده کارگزاران حکومتی و عناصر خودفروخته، پس از شوهای شکست

های خود   در هفت تپه، همايشی عظيم برپا کردند و بر خواسته خورده تلويزيونی، 
پای فشردند و از اسماعيل بخشی و ديگر کارگران دستگير شده و اسير، به 

از . بازگشت به کار آنها را فرياد زدندکردند و خواست آزادی و  شايستگی ياد
، خواست بازگشت به کار  محمد خنيفر ٩٩تا اعتصاب تاريخی تابستان  ٩٧بهمن 

های اصلی  و اسماعيل بخشی و ديگر کارگران اخراجی به يکی از خواست
 .کارگران تبديل شد

ها سنگين از  از جمله اسماعيل بخشی در گرو وثيقه  کارگران دستگير شده،
آبان  ٨روز چهارشنبه   اسماعيل بخشی، .خانگی بازگردانده شدند  ان به زندانزند
او زير شکنجه . ميليونی به طور موقت از زندان آزاد شد ٧۵٠با قرار وثيقه  ٩٨
تبليغ «، »اجتماع و تبانی«، »های مخالف نظام عضويت در يکی از گروه«به 

  .متهم شده است» ومینشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عم«و » عليه نظام
ا ه ها و اعتصاب اعتراض. های کارگران پاسخ ندادند به درخواست حکومتيان 

 .به يک روند تبديل شده بودند
کارگران . دولت روحانی به تاکتيک وقت کشی  و خريد وقت روی آورد

نفره  نمايندگان کارگران از هفت  ١١های خود،  گروهی  برای پی گيری خواست
راهی تهران شدند تا با نمايندگان » کميسيون اجتماعی مجلس«تگو با تپه برای گف

يازده نفر از کارگران در راه تهران  ١٣٩٨مهر ٢٣روز . مجلس گفتگو کنند
به  شد باندهای حکومتی با دام گذاری،  از آنجا که پيش بينی می. دستگير شدند

. اين سفر شدند دستگيری کارگران بپردازند، کارگران در دوگروه جداگانه راهی
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ديگر را در نفر  ٨راه و  اما نيروهای امنيتی سپاه، سه تن از کارگران در پليس
محمد خنيفر و يوسف بهمنی دو تن از کارگران بازداشتی . شوش بازداشت کردند

 .بودند که  قوه قضاييه، حکم جلب  آنان را صادر کرده بود
تی در مجلس، همقطار سهيال جلودارزاده عنصر حکومتی و رهبر باند حکوم

به اصطالح فراکسيون کارگری  ٩٨عليرضا محجوب، عضو هميشگی تا سال 
فرصت طلبانه کارگران بازداشتی را عضو شورای اسالمی کار معرفی    مجلس،
جلودارزاده درباره پيگيری احکام صادره برای اسماعيل بخشی، محمد خنيفر و . کرد

رچه کميسيون اجتماعی مجلس پيگير مطالبات اگ«: ها گفت سپيده قليان به خبرگزاری
تپه هست اما درباره اين موضوع خاص به دليل امنيتی شدن پرونده اين  کارگران هفت

 ».تواند اين موضوع را پيگيری کند افراد کميسيون اجتماعی نمی
های  ها و نمايش ها و سرکوب با اين دستگيری  ها، باند اسد بيگی  

آنان با برخورداری از . دانستند نده اين مبارزه طبقاتی میخويش را بر تلويزيونی، 
های  تبليغاتی و بی دريغ تمامی دستگاه  های نظامی، امنيتی، همه پشتيبانی اين

 . وسرکوب و مالکيت عربده می کشيدند» المبين فتح«حکومتی، سرمست از 
 

 اعالم آمادگی برای خودمديريتی
شتازان خود را بر سکوهای جنبش کارگری در هفت تپه، پي١٣٩٧سال 
  کار،  نان،. از آن پيشتازان بود  اسماعيل بخشی يکی. گر ساخت جلوه اعتصاب،
ما خودمان هفت تپه را «. يک شعار انتزاعی نبود !خودمديريتی شورايی  آزادی،
 نقطه عطفی در جنبش ٩۶سال . يک اعالم خودمديريتی کارگری بود »!کنيم می اداره

  جوان، اسماعيل بخشی کارگر پيشتاز و. ه ويژه هفت تپه بودکارگری ايران و ب
اين برهه  کای هفته تپه دريسند. دستاورد اين دوره و اين برهه از جنبش کارگری بود

نوينی بودند  ها و ساختارهای کارگران، خود در جستجوی شيوه. ديگر در ميان نبود
 .خگو باشدکه نيازهای مبارزاتی اين برهه را برآورده سازد و پاس

 ، جنبش اعتراضی با مهر و نشان١٣٩۶در ديماه سال   درخيزش تهی دستان،
  »!ديگه تمومه ماجرا اصالح طلب، اصول گرا، «شعار . طبقاتی به ميدان آمد

های خاتميسم و  پرونده فريب دوم خردادیتپه،  جنبش کارگری در هفت
طلبی را بر  د اصالحطبقه کارگر، جشم بن همراهان را فرو افکند و از تريبون

. حکومت، آماج و سيبل خشم کارگران بود اين يک دستاورد بود، کل. دريد
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القضات حکومت اسالمی در ايران،  از قاضیاهللا صادق الريجانی  بجايی آيت جا
 و نشانيدن آيت» مجمع تشخيص مصلحت نظام«اش به  حساب شخصی ۶٣با  که

 دادستان کرج و از ١٣۵٨سال اهللا ابراهيم رئيسی که از بيست سالگی در 
هزار زندانی  کشتار بيش از پنجو  ۶٠های دهه  اندرکاران رديف اول دادگاه دست

ای برای مهار  گزينه قضاييه در ايران،  راس قوه٩٨تا ١٣۶٧سياسی در  تابستان 
و لغو » تعاونی خودگردان«ی  گزينه .های کارگری بود ها و اعتصاب اعتراض

با خواست لغو مالکيت خصوصی در هفت تپه و کارگران  خصوصی سازی
کارگران گروه توليدی و صنعتی هفت تپه، در اين . شدند اراک و اهواز، يکصدا
دست يافته بودند که با اين شعار، دولت در بن بست قرار  برهه، به اين آگاهی

ماهيت و نقش خود را  شد،  داران ناچار می خواست، دولت سرمايه با اين. د گير می
دار و هم به عنوان طبقه در حاکميت و  ابزار فرمانروايی طبقه سرمايه ه عنوانب

دالالن نشان دهد و در سوی ديگر، با  -ها و ديگر لمپن مانند اسدبيگی کارانی تبه
ماهيت استثمارگرانه مناسبات را بدون پنهانکاری  پذيرش دولتی کردن، اجبار با
ين هرچند سه جانبه گرايی قانون کار و بگذارد و به اجبار تمامی مواز به نمايش
جهانی کار به نام کارفرما را بپذيرد، به قراردادهای سفيد امضا و موقتی  سازمان

... ها، به ندادن دستمزدها و حقوق کارگران و کاری  ها و پيمان اجاره دهی به و 
 ها و به بازنشستگی های کارگری، به ايمنی محل کار،  به رعايت بيمه  دهد و پايان

 های ابتدايی و اين خواست. های کارگران متعهد بماند به تمامی خواست
  داری، در مناسبات باندها و منافع شبکه و در چارچوب سرمايه خواهی رفرم

به  مافيايی حاکميت اسالمی سرمايه جايی نداشتند و طبقه کارگر در سراسر ايران
طبقاتی به  ن و تجربه، در مبارزهپيوستند و با آزمو  جنبش مطالباتی اين چنينی می

  . کردند روی می تری پيش  يک کارزار طبقاتی کوبنده
  

  ٩٨خيزش سراسری آبان ماه 
  در چنين روزهايی در سحرگاه شنبه، ٩٨در بيست و چهارم آبانماه سال 

به اين پندار که جامعه در خواب و خاموشی است به  حکومت منفور اسالمی، 
های   لوله با در دست داشتن شاه  باندهای حکومتی،. ن زدگان بيدار، شبيخو خفته

بهای بنزين از هزار . نفت و بنزين و تيربار، بر گلوگاه تنگدستان پای فشردند
اين هجوم کرکسان حاکم به . تومان به سه هزار تومان رسيد و سه برابر اعالم شد

اين . گان بود شده  های تاريک و سرد به فالکت نشانده  های خالی و خانه سفره
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يعنی تا سيصد برابر به قهقراتر کشانيدن فالکت زدگان   دستبرد غازيان غارت،
سه برابر شدن سوخت، يعنی سه برابر شدن بهای نان و سبد گذران بخور و . بود

های  در برابر راهزنان هستی، هر کوی و برزن. دستان تهی  نمير کارگران و
ايی در سراسر ايران، در سپيده دم با دست نشين شهری و روست کارگری و تنگ
 .زنان پيشتاز بودند. برخاستند خيزش خروسخوان، به

  
 دستان تهی خيزش
بسا که برآمد اعتراض پرخروشی بود   اين خيزش يک شورش نبود، 

ِ           پيوستار  برآمد  ستمکشانی  ٩٨ در آبانماه  ٩۶ماه  دی  .١٣۵٧باريشه در قيام بهمن        ِ       
ها و   اميديه. شان نشانيده بودند عليه حاکميت و مناسباتی بود که به روز سياه

ها و افزون به پانصد شهر و شهرک در سراسر ايران فرياد و  بهبهان و مريوان
در سپيده، خيزشی به پاخاست که در چهل سال . آتش و خون و گلوله شدند

ديناميسم اين . مانند بود ها و قاجارها بی کومت اسالمی و حتا در دوران پهلویح
ستمی که بين دو طبقه . گرسنگی و ستم مناسبات ضد انسانی طبقاتی بود  برآمد،

شان و کارگران، شکافی ژرف  داران و حکومت اصلی جامعه، يعنی سرمايه
بين  ها،   ها و پايينی صدای گسست شکافی پرناشدنی بين بااليی . آفريده بود

های جهل و جعل بر   ی آيه بين آنانی که به پشتوانه  نشينان و زاغه نشينان، کاخ
و تنگنای   گيرند و آنانی که به حاشيه های ستمبران سوارند و سواری می گرده

ِ دستان  خروش خشم تهی. اند بود  زندگی و مرگ رانده شده با دستان تهی از سالح       
 .های تير دشمن خمپاره، در برابر باران توپ و بی های بیو نان، در سنگر

ها  نوا، بين حکومت لمپن نان و بی دستان بی شکافی ژرف بين دالالن حاکم و تهی
ی خون و قدرت، غرق در فسادهای  و دالالن و مداحان و زنجيريان روانپريش و تشنه

آبانماه آوردگاه . ضيلت انسانیبين رذالت حاکم و ف نهادينه و برآمده از فسادهای نهادينه، 
بارشان در  نکبت  هستی آشامانی که بودشان در گرو نبود است و   بين خون  ای بود مبارزه

ريزان آبانماه در  در برگ  گان، به فالکت نشانيده شده. گرو نيستی و مرگ ديگران
باری  ای و حاکميت جهالت امر خامنه ی شوم خمينی و ولی منفوريت چهره  برابربان،

خواستند و بردن به  ای هميشه کربال و روزهايی هميشه عاشورايی می ايستادند که جامعه
 ..)م ۶٨٠اکتبر  ١٠(ق . ه ۶١محرم  ١٠قهقرای 

ها در محور اقتصاد، نيروی  ای از اين عناصر، عوامل و سبب مجموعه
ر و ی انفجا آسمان ايران را با شعله ٩٨آبانماه  ٢۵آتشفشانی بود که روز شنبه 

  )١٣(...گلوله و دود و فرياد و خشم و خروش اشباع کرد و در جهان پژواک آفريد
                                                            
١٣ https://www.azadi‐b.com/ ?p=٢٢٤ 
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  .ماند است و نامش جاودانه میمحسن محمد پور نماد اين جنبش 
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 خيزش در که خرمشهری  عرب،  ساله، ١٧ نوجوانی  محمدپور محسن 
با ضربات باتوم جالدان حکومت اسالمی . شرکت کرد ٩٨آبان سراسری

 کارگری ساختمان و و کرد در نانوايی روزها کار می. دبرسرش، به قتل رسي
در . دويد از خرمشهر تا تهران نان و زندگی می در پی و شبانه روز خواند می درس 

بيمارستان در کما بود که بدون اجازه خانواده اعضا داخلی بدنش را بيرون 
  .آوردند و پيکرش را تحويل دادند

  
اخير، خواست واگذاری  خيزش با شکوه پيش از  ٩٩تابستان  در  کارگران،

اين خواست برخالف . کارگری را پيش روی نهادند تعاونی مجتمع نيشکر به
در مجتمع ... در سود و  »سهيم شدن کارگران«آريامهری  های فريب تعاونی

. خصوصی يا دولتی، خواستی در ماهيت متفاوت بود نيشکر، در کنار بخش
قه حاکم، در برابر خواست تعاونی کارگران و طب و کارگزاران  عوامل سرمايه
موضوع   داران، اتاق فکر سرمايه. آوردند به ضدتاکتيک روی  خود مديريتی

کارگران «و   »سازی کارشناسانه نبوده خصوصی«را مطرح کرد که » اهليت«
. »بايد به کاردان و اهل مديريت سپرد نيز در مديريت تخصصی ندارند و کار را

تعاونی خودگردان پيشنهادی  .کارگران بود ی نا اهل خواندن واژه کليد» اهليت«
های  به صورت قسط مالکيت تمامی مجتمع و خريد قسطی آن کارگران، 

کارگران، مالکيت جمعی  يکصدهزار تومان در ماه بود، بدون آنکه کسی جز خود
راهی بلکه   سوسياليستی نيست، اين مالکيت، مالکيت. اين مجتمع را داشته باشد

تمامی امور شرکت که در مالکيت  برای کنترل توليد و توزيع بوده و کارگران بر
نزديک به چنين مشارکتی، به  نمونه. نظارت و مديريت دارند  خود آنان است،

نيز مطرح  ١٨۵۶کارگری سالهای  وسيله پرودون فرانسوی در انترناسيونال اول
اين طرح در برابر خصوصی . بودها کارگر برخوردار شد و از پشتيبانی ميليون

ها  دولتی. ای پيشرو و بهتری بود گزينه خصولتی سازی و دولتی سازی،  سازی،
گرفته تا  ) یشريعت(استاندار خوزستان  و کارفرما و عوامل و کارگزاران آنها از

آخوندهای بسيجی و  - و طلبه) موسوی فرد سيد عبدالنبی( امام جمعه اهواز
سراسيمه و با غوغا در برابر طرح ... قضاييه و  مقامات قوهنمايندگان مجلس و 
عوامل تالش کردند تا به هر وسيله و دسيسه  هريک از اين. تعاونی قرار گرفتند

يکی از ترکيب شرکات . کارگران را خنثی کنند طرح با حمله و اشک تمساح، 
ايی کرد، داستان سر) شستا(» تأمين اجتماعی گذاری  شرکت سرمايه«کارگران با 
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گفت و ديگری » اهليت«ديگری به سپردن به دست   يکی از واگذاری به شستا، 
تمامی . مشارکت با سپاه پاسداران را از آستين بيرون آورد واگذاری به سپاه و يا

برای آن بود که طرح تعاونی کارگری را خنثی  ،حکومتی های طراران اين طرح
پيشنهاد تعاونی   روزه، ٩۵تاريخی  روزهای اعتصاب تجربه هفت تپه در. کنند

درصد از مشارکت کنندگان به ۴۴گذاشت و  صددرصد کارگری را به رای
گری پيرامون  با اين همه آگاه. رای دادند درصد به دولتی کردن ۵۶تعاونی و

 .بيشتری نياز دارد هريک از اين گزينه به زمان و نيروی
  :کند  دنمايی میبرای بسياری از کارگران پيشتاز، اين پرسش خو

چرا عوامل کارفرما عامدانه دو نوع تعاونی کامال متضاد را با هم قاطی 
 کنند؟ می

در واقع دو طرح کامال متضاد از تعاونی برای جايگزينی مالکيت بخش 
يکی برای خنثی سازی طرح کارگران و به . هفت تپه پيشنهاد شد خصوصی در
که کارگزاران . ها يه اسدبيگیشرکت به عناصر يا نهادی شب هدف واگذاری
 .شناخت کارشناسی ضدکارگری آنان را به رسميت می» اهليت« حکومتی زير نام

اعتصاب، سيد عبدالنبی موسوی فرد، امام  ۵۶روز ١٣٩٩مرداد  ١٨شنبه 
اهواز و نماينده ولی فقيه در خوزستان با حضور در جمع کارگران نيشکر  جمعه

او آمده بود تا با فريب و همراه نشان داد از . ماموريت ديگری داشت هفت تپه
ها، مالکيت سپاه و يا بنياد مستضعفين که زير دست واليت   اسدبيگی خلع يد از
های مالی و اقتصادی در خاور ميانه را در بر گرفته  گسترده ترين شبکه فقيه، و

 .است را داللی کند
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 طرح  تعاونی کارگری شکوه 
نام تعاونی کارگری  که برخی همکاران تحت اين طرح«از زبان کارگران 

طرح کردند همچنين دارای مديريت و کنترل شورايی کارگری بر تمامی  »شکوه
در اين شکل از تعاونی کارگری . حقوقی است- مالکيتی- مالی-اجرايی- شئون فنی

تمام کارگران به صورت شورايی بر همه چيز نظارت و دخالت و اعمال نظر 
داران روبرو  ، بی درنگ با پاتک عوامل سياسی امنيتی سرمايهاين طرح   ».دارند
کانال مستقل کارگران هفت تپه، ماهيت عوامل ضدکارگری پنهان و نيز . شد

 :شناخته شده و جلوی صحنه آنها را افشا کرد
با وجود اختالف و «: هفت تپه از جمله آشکار ساخت- کانال مستقل کارگران

اسدبيگی و رستمی هر دوی اينها و عوامل آنها بر درگيری بين دو کارفرما يعنی 
  :سر چند موضوع اشتراک و موافقت دارند 

  تالش برای ايجاد تفرقه در صفوف کارگران معترض،  -١ 
تالش برای به کار بستن امکانات همدستان حکومتی شان برای بقای  -٢
  ،خودشان
 .و تالش برای تخريب فعاالن و نمايندگان مستقل کارگری -٣ 

در راستای تالش برای تخريب نمايندگان مستقل کارگری هر دو جناح 
آشکار شد که از جناح داعش . فاسد، عوامل و جاسوسان خود را به کار گرفته اند

، )ملقب به توهم فرار(مسعود کثير و از جناح رستمی ) خاندان اسدبيگی( ها بيگی
دو عنصر «ا به عنوان که کانال مستقل از آنه( و رضا رخشان  نيکوفرفريدون 
کنند که آن يکی طرح تعاونی ضد کارگری که  تالش می) دنام می بر» اطالعاتی

فقط  سهمی از سهام را برای کارگران در نظر ميگيرد را به فعالين کارگری 
دروغ اعالم کنند که اين همکاران ما شايد عالقه مند يا موافق اين «بچسبانند و به 
روغ چيزی نيست جز تالش برای تخريب وجهه اين ادعای د. طرح باشند
 ».نمايندگان ما

اينکه عوامل کارفرما عامدانه طرح « :آشکار ساختند ،کارگران پيشرو
تعاونی صد در صد کارگری را با يک طرح تعاونی ديگر که ضد کارگری 

کنند يکی را به فعالين  وغيرقابل قبول است به جای هم معرفی ميکنند و سعی می
رگری نسبت بدهند چيزی نيست که کارگران هفت تپه به سرعت متوجه مستقل کا
کارگران با روشنگری های بی درنگ و لحظه به لحظه کانال مستقل » .آن نشوند
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کارگران هفت تپه و نمايندگان مستقل آنها «و کارگران آگاه، اعالم کردند که 
يچ گونه هشيارند و هيچ گونه خصوصی سازی ديگر را قبول نخواهند کرد؛ ه

تعاونی که در آن فقط بخشی از سهام به کارگران داده شود را قبول نخواهند 
 »  .کرد

 
اسدبيگی و رستمی به همراه جاسوسان و عوامل شناخته شده خود از جمله 

آينده اشان به هم گره .. مسعود کثير، رخشان اطالعاتی، محمد نوری و ظهيری و
  .خورده بود

 
 :آشکار و روشن  بودانتخاب کارگران هفت تپه 

 دولتی شدن شرکت با نظارت کامل و شورايی کارگران هفت تپه، - ١
و يا واگذاری صد در صد مالکيت شرکت به کارگران هفت تپه چه در  -٢

 .چارچوب تعاونی صد در صد کارگری
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 مستقل کارگری کانالضرورت و نقش 
ای با برگزاری مجمع عمومی در عمل و به ويژه در اعتصاب ه ٩۶سال 

 .اخير از سنديکا عبور شد
 :درخشيدنداز مجمع نمايندگان به گفتگو نشستند،  نمايندگانی  در اين دوره ،

اميد آزادی، مسلم چشمه خاور، يوسف بهمنی،   عادل سرخه، حسن ُکهنکی،
، اسماعيل بخشی ووو  به همراه کارگران به یابراهيم عباسی منجز محمد خنيفر، 

ها کارگری و آزادمنشی و  نام خويش را بر تاريخ اعتصاب  پا خاسته در هفت تپه،
 .شجاعت ثبت کردند

که کارگران برای بيان  ٩۶مستقل هفت تپه که به ويژه از سال   کانال
همواره نقش يک کميسيون کارگری   های خود به فاز ديگری وارد شدند، خواست

تبليغی و  ی، خبر گزارشی،   های آگاهی بخش، آموزشی، ايفا کرده و در زمينه
کرده  عمل کارگریی شيوه نوينی از ترييون و ارگان  ترويجی بازتاب دهنده

ها و  از خود کارگران با ديدگاه  به اين معنا که اين ساختار، وييم ارگان، گ می. است
و سيستماتيک يک   های زنده ها گوناگون ساختار يافته که به صورت سلول  تجربه

مشارکت و حضور ميدانی  پردازند،  کارگری می اندامواره، به سوخت و ساز
مطالبات مشترک و آرمانی   های مشترک، خواست  با نبضی مشترک،  دارند،

های  در بخش  آشکار است مشارکت کارگران،. برند مشترک را به پيش می
... های  فرهنگی و سنتی و سنی و آموزشی و گوناگون، و برآمده از بافت

بخشد و نيز با آزمون و خطا به  و هم افقی غنا می گوناگون، به اين همدلی
اين خود کارگران هستند که در . سازد های سرنوشت ساز رهنمون می تجربه

هايی که در خيابان و محل کار در جريان امور و مشارکت و ابراز  مجمع عمومی
ها،  گزارش  ها، پيوسته در جريان چگونگی  پردازند، نظر و دخالتگری می

... های دشمن و ها و تک و پاتک تصميم و خرد جمعی،  تغيير تاکتيک  ،ها آگاهی
اين يک ساختار افقی است که در هفت تپه برای نخستين بار . گيرند قرار می

های امنيتی کارفرما نيز  شوراگرايانه آزمون درآمد ونشان داد که در برابر دسيسه
 .قدرت دفاعی و ايمنی دارد
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 بر سکوی هفت تپه  اعالم خودمديريتی شورايی

ضروت ساختاری بود که پاسخگوی نياز روز و   يکی از داليل اين اعالم،
، کارگران با ٩٧و  ٩۶های  در روزهای اعتصابی سال. خواست کارگران باشد

برگزاری مجمع عمومی در محل کار، اعتصاب ها را به کمک نمايندگان خود 
ها و  اعتراض ها، شعارها، مايشبردند، در اين روزها رهبری و پيشبرد ه پيش می
ها و حتا گفتگو با نمايندگان سرمايه و کارفرما و حکومتی  به وسيله  تاکتيک

کارگران حاضر در ميدان  انجام می گرفت و در همان لحظه در کانال مستقل  
در . بازتاب می يافت و يا بيشتر رهنمودها از اين رسانه کارگری گرفته می شد

ر فيزيکی در صف نحست و مورد اعتماد، نخستين عنصر اين دوره، اين حضو
کارگران شورای . ها بود های و اعتراض آگاهی بخش و پاسخگوی سطح خواست

اسالمی کار را نيز مردود دانستند و آن را بازوی مسلح سرمايه دارند اعالم 
 . کردند
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  ٩٩زمينه های  اعتصاب سال 
 :تقل  هفت تپه اعالم کردمس کانالدر حاليکه اعتصاب آغاز شده بود، 

ها آزار و اذيت و  ، اسماعيل بخشی بعد از مدت١٣٩٨آذر  ١۵ - جمعه 
حبس و دوری از همکاران و دوستان، باالخره و در اثر مقاومت خود و خانواده 
و دوستان و همکارانش و همچنين به عنوان يکی از نتايج اعتصابات متحدانه 

. مکاران خود در شرکت حاضر شدکارگران هفت تپه، درميان استقبال ه
کارگران هفت تپه بازگشت به کار فوری اسماعيل را به عنوان يکی از شروط 

 .تعليق اعتصاب اعالم کرده بودند
کارگران هفت تپه همچنين اعالم کرده اند که منتظر اجرای ساير تعهدات 

در . کارفرما هستند که برای تعليق اعتصاب و مکتوب متعهد شده است
ينصورت ادامه اعتصاب را اينبار مستقيما در مقابل فرمانداری از سر غيرا

 .خواهند گرفت
 - پايتخت اعتصاب جهان -اين پيروزی را به کارگران متحد هفت تپه  

همانطور که بارها همکاران ما اعالم کرده اند مشکل ما فقط يک  تبريک ميگوييم
الگرانه بخش خصوصی يا دو ماه دستمزد نيست؛ مشکل ما حضور داعشی و اشغ

تا اعتصاب و تجمع فراگير نداشته باشيم تکليف ما با اينها . در هفت تپه است
همکاران در هپکو موفق شدند از بخش خصوصی خلع . يکسره نخواهد شد

ما در هفت تپه و در پايتخت اعتصاب جهان اين بار با اعتصابی که . مالکيت کنند
جاسوس هايش شود خواهيم توانست  منجر به بيرون کردن اسدبيگ و شرکا و

  .برای هميشه از شر اين منشا فساد و مصيبت خالص شويم
 

 باندهای حکومتی  رقابت  ی ها در منگنه اسد بيگی
و نيز  های نهادينه ی فساد و افشا های کارگران ها و اعتراض در پی اعتصاب

و   گرايان، قضاييه و مجلس اصول های درونی بين دولت و قوه  در ميان اختالف
ها به ديگر مناطق  ها، و در هراس از گسترش اعتصاب بيگی آشکار شدن فساد اسد

مهرداد رستمی چگينی به دادگاه  ، اميد اسد بيگی و ١٣٩٩در خردادماه   ايران،
اين دو  به همراه مجتبی کحال زاده، جواد بصيرانی، علی اکبر . فراخوانده شدند

اول دوم تا پنجم اين پرونده هستند که به همراه  ميرزايی حسين زاده متهمان رديف
متهم ديگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی  ١۶
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و رسول سجاد دو نفر از مديران کل ستادی بانک مرکزی نيز در ميان اين 
 .متهمان قرار دارند

  ز همدستان،اسد بيگی و چند تن ا  »اختالس«با سناريو برگزاری دادگاه 
دار  اسدبيگی را همانند يک نورچشمی در لباس يک مدير عامل و بچه سرمايه

نمايش اختالس به هر   ای توضيحات بدهد، شيک و گستاخ، پذيرا شدند تا پاره
بهانه به تعويق اندازد و مجال داده شود تا به کمک عناصر سند ساز و جاعل 

دهی  سازی برای اجاره ها، متخصص سند»هرمز کاهکش«خويش از قماش 
  های بيست ساله، دهی  کاران و اجاره  ها، سندهای جعلی بسازد با پيمان زمين

 .مالکيت خصوصی را تضمين  و از خلع يد جلوگيری کند
سردستگی سازمان يافته اخالل در نظام ارزی و پولی کشور از «اتهام 

آلوده کردن « و» های دولتی طريق قاچاق عمده ارز و معامالت غيرمجاز ارز
و به گفته نماينده دادستان با اين واقعيت که در ميان سران حکومتی » مسئولين

ای  تازه  ها پديده ، در ستيز گرگ»!توان خريد هر کسی را در هر مقامی می«
 .شان مرزی نيست که در رقابت و حذف و اتحاد  اين شيوه مافياست. نيست

از کارگزاران خود را قربانی  ه يکی ها، حکومت ناچار شد ی گرگ در دره
تنها  های درونی و مافيايی،  و فساد نهادنيه خود را به چند فرد که در تصفيه  کند

هيچ تماشاچی   اين نمايش در هفت تپه،. های گوناگون محدود کند خرده سلطان
  اسد بيگی شايد که همانند وحيد مظلومين، سلطان سکه که وزن. نخواهد داشت

افزون بر دو ُتن گزارش دادند،  ٩٧هنگام دستگيری در آبان ماه  هايش را  سکه 
های ويژه  قضاييه به حساب  ، به دستور  قوه پس از واريز کردن ميلياردها سرقت

حساب شخصی  ۶٣همانگونه که پيش از آيت اهللا سيد ابراهيم رئيسی، به حساب 
شد و يا  اريز میهای ديگر و قضاييه و حساب  رئيس پيشين قوه صادق الريجانی، 

به دار کشيده شود و يا با ميانجيگری  برای پنهان ماندن نام همدستان، 
ی مافيا، در کنار بابک زنجانی در زندان بماند يا به بهشت مافيا، مقيم   ها پدرخوانده

 .شوند
های درونی، اعالم شد که  در اين فرصت به دست آمده برای تصفيه حساب

عتمد پارسه نيز به مشارکت با شرکت نيشکر هفت تپه شرکت بين المللی دنيای م«
شرکت آرياک صنعت داتيس هم به عنوان قاچاقچی «و » و اميد اسد بيگی، متهم

شرکت دريای نور زئوس  هم با . خوانده شدند» عمده ارز، شريک اين دو شرکت
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شرکت های باال در معامات غير مجازی ارزی، همدست شناخته شده و متهم 
 ».است

درجه  ۵۵روزهای تاريخی اعتصاب بيش از سه ماهه در دمای آتشبار در 
در يکی از . و همه گيری مرگبار کرونا، دادگاه فرمايشی اميد اسد بيگی بر پا بود

دادستانی . ساکی پر از پول و سکه طال به نمايش گذارده شد  اين نمايش ها،
از مديران پيشين  اين کيف پر از سکه طال و ارز متعلق به يکی«: اعتراف کرد

کشف   سکه ۴٠٠بانک مرکزی ايران است و در عين حال تاييد کرده است که 
بندی صرافی پسرعموی اميد اسدبيگی،  شده از خانه مديران بانک مرکزی بسته
 ».مديرعامل کارخانه نيشکر هفت تپه است

قضاييه در گزارشی از دادگاه روز   وابسته به قوه» ميزان«خبرگزاری 
های متعدد به مديران  های اسدبيگی، پرداخت رشوه تيرماه نوشت اتهام ١٢ شنبه

 .بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صنعت شامل است
ميليون تومان وجه  ۵٠٠ دادگاه، اسدبيگی را متهم کرد که يک ميليارد و

سکه تمام بهار  ٨٠٠ هزار دالر آمريکا و ١٢ سکه تمام بهار آزادی و ١٠٠ نقد،
های محسن  ه دو نفر از مديران پيشين اداره اموال بانک مرکزی به نامآزادی ب

 .صالحی و رسول سجاد پرداخت کرده است
دادگاه همچنين اسدبيگی را متهم به پرداخت رشوه به فرشاد طالبی از 

ميليون تومان وجه  ۵٠٠ مديران سابق بانک کشاورزی، به ميزان يک ميليارد و
های طال و  در دادگاه، کيفی پر از سکه. کرده است هزار دالر آمريکا ۵٠ نقد و
در قبال همکاری در بانک مرکزی به » های ميلياردی رشوه«به عنوان ... ارز و

 ».نمايش در آمد
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 ها وکيل برادر اختالسگر حسن روحانی، وکيل دفاع از اسدبيگی
رئيس  برادر فريدون ،حسين که پيش از اين وکالت پرونده حسين سرتيپی

را به عهده که او نيز ازآقايان مافيای فساد بود  )روحانی(ر حسن فريدون جمهو
ارز «: گويد ها را به عهده گرفت و در جلسه دادگاه می داشته، دفاع از اسدبيگی

نماينده دادستان در پاسخ به اين ادعا  واکنش » !بی کيفيت به آقای اسدبيگی دادند
ز فروش همين ارز بی کيفيت، هفت اسدبيگی با سود حاصله ا«: دهد که نشان می

 .»!تپه را خريد
نيز در ) با مديريت کحال زاده(» بين المللی دنيای معتمد پارسه«شرکت 

همدستی با شرکت نيشکر هفت تپه و اميد اسد بيگی، اينک با مالکيت هولدينگ و 
و روسای » دريای نور زئوس«در شراکت  با » آرياک صنعت داتيس«شرکت 

های قاچاق ارز  باندهای حکومتی به يکی از بزرگترين شبکهبانک مرکزی و 
با استفاده از کارت  زاده ودر همدستی با کحال  اميد اسد بيگی. تبديل شدند

در نخستين سرقت خويش از دسترنج کارگران » معتمد پارسه«بازرگانی شرکت 
 هزار تن، ١٨ی ورود کارخانه چغندر قند با ظرفيت  در هفت تپه، به بهانه

 ۵پس از (هشتصد ميليون دالر ارز دولتی دريافت کرد، بدون اينکه تا به امروز 
اين هشتصد ميليون دالر، . يک پيچ مهره وارد کرده باشد) ١٣٩٩تيرماه  -سال

در سال «اسد بيگی آشکار شد که وی  » دادگاه«در نمايشنامه . يک رقم ناچيز بود
ميليون دالر  ١۴عات به قيمت با سفری که به ايتاليا داشت يکسری ضاي ٢٠١۴

ميليون دالر ارز دولتی  ٣۴۵خريداری کرده که با قراردادی صوری به ازای آن 
او به سان يکی از تيولداران . اين نيز يک رقم ناچيز بود» .دريافت کرده است

رانتی، شريک نظام ارزی و پولی باندها و متخصص جعل اسناد و چپاول هستی 
جوانی پر رو که در دادگاه هم، به نماينده دادستان «: ها رشبنا به گزا. جامعه است
بی نزاکتی او در جلسات دادگاه به حدی است که قاضی مسعودی . کند اهانت می

های اختالس در نظام پولی و مالی کشور در چند  مقام، قاضی معروف پرونده
اده همدستان اين خانو  ».سال اخير، او را به اخراج از دادگاه تهديد کرد

استاندار خوزستان است که در دادگاه پرداخت  ، یشريعتغالمرضا استثمارگر، 
هزار دالر سفر گردشگری وی و  ٢٠هزار دالر رشوه به وی و نيز تٔامين  ٢٠٠

غالمرضا شريعتی، استاندار دولت سرپاسدار. به حساب همسرش افشا شد
در خوزستان   يدند،روحانی، که برای فريب او را در حال جابجايی به گيالن نام
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همچنان  به پشتوانه مافيای حاکم بر صندلی سرکوب تکيه زده و از کارفرمای 
به همراه  رئيس دادگستری شوش، جعفری چگنی، . کند خويش پشتيبانی می

  بسيجی، امنيتی، تشکيل شده از سپاهی، » شورای تامين شهرستان و استان«
و صدها محافظ شخصی   نداری،ها، استا ها، حراستی لباس شخصی انتظامی، 

 . اند داران عليه کارگران بسيج شده ها، از سوی سرمايه بيگی اسد
اولين «ها اعالم شد که  آغاز شمارش معکوس برای اعتصاب و همايش
به  ١٣٩٩ارديبهشت  ٢٩جلسه دادگاه متهمان پرونده شرکت نيشکر هفت تپه 

 .شود صورت علنی برگزار می
ائيه هم خبر دادگاه و اختالس يک و نيم ميلياردی خبرگزاری رسمی قوه قض

  .اميد اسدبيگی را اعالم کرد
 

 :فرد حقيقی و حقوقی از جمله  ٢۶ 
شرکت نيشکر هفت تپه متهم است به مشارکت در اخالل در نظام ارزی و 
پولی کشور از طريق قاچاق عمده ارز و معامالت غيرمجاز ارزهای دولتی به 

 يافته ای و سازمان صورت شبکه
شرکت بين الملل دنيای معتمد پارسه متهم است به مشارکت در اخالل ) ٢١

در نظام ارزی و پولی کشور از طريق قاچاق عمده ارز و معامالت غيرمجاز 
 ارزهای دولتی

شرکت آرياک صنعت داتيس متهم است به مشارکت در اخالل در نظام ) ٢٢
 عامالت غيرمجاز ارزیارزی و پولی کشور از طريق قاچاق عمده ارز و م

شرکت دريای نور زئوس متهم است به مشارکت در اخالل در نظام ) ٢٣
 ارزی و پولی کشور از طريق قاچاق عمده ارز و معامالت غيرمجاز ارزی

اميد اسدبيگی متهم است به سردستگی سازمان يافته اخالل در نظام ) ١
غيرمجاز ارزهای ارزی و پولی کشور از طريق قاچاق عمده ارز و معامالت 

 ،دولتی
مهرداد رستمی متهم است به مشارکت در تشکيل شبکه سازمان يافته ) ٢

اخالل در نظام ارزی و پولی کشور از طريق قاچاق عمده ارز و معامالت 
 ،غيرمجاز ارزهای دولتی
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مجتبی کحال زاده متهم است به مشارکت در تشکيل شبکه سازمان يافته ) ٣
پولی کشور از طريق قاچاق عمده ارز و معامالت اخالل در نظام ارزی و 
 ...غيرمجاز ارزهای دولتی

در جريان دادگاه اميد «: اعالم کرد که ،هفت تپه - کانال مستقل کارگران
اسدبيگی و رستمی و تنی چند از اختالسگران و اشغالگران هفت تپه که در راس 

لتی به قيمت بخش خصوصی ای هستند که هفت تپه را با همدستی مسئولين دو
فقط در يک . هيچ به چنگ آورده و غارت کرده اند نکات جديدی مشخص شد

ميليارد و پانصد ميليون "پرونده، اين افراد با همدستی مقامات دولتی حدود يک 
اين ارز را . ارز اختالس کرده و به جيب زده اند و خرج شرکت نکرده اند" دالر

 ».و به مصرف شخصی رسانده اند با اعتبار هفت تپه گرفته و قاچاق کرده
با همدستی و پشتيبانی سران  ٩٤اين باند بزرگ سرقت و غارت در سال 

هزار  ٢٤تومان شرکتی که " ده هزار ميليارد"دولتی، به جای قيمت دستکم 
می آمد را به بهای   رهکتار امالک کشاورزی مرغوب و بی مانند درايران به شما

آن هم به طور کامل پرداخت نشد، به مالکيت خود  تومانی که" هشت ميليارد"فقط 
با اين نيرنگ و سرقت، شرکت نيشکر هفت تپه، به يک هزارم قيمت . در آورد

 ».کارشناسی به  باند اسد بيگی ها واگذار شد
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 ١٣٩٩اعتصاب تاريخی تابستان 
 اعتصاب تاريخی های زمينه

و اعتراض از  های اعتصاب در تمامی جوامع و مناسبات طبقاتی، زمينه
موجود بوده و همزاد با تضاد   استثمارگرانه، حاکميت مناسبات همان تاريخ
ها به ويژه از همان  ها و اعتراض درهفت تپه به ويژه اعتصاب. طبقاتی هستند

 .سازی شدت و ضرورت بيشتری يافت با خصوصی ١٣٨۴سال 
اضر، گردد، در حال ح تا آنجا که به شمار کارگران اين صنعت باز می

هزار  ٢نفر نيروی کار رسمی و قراردادی و  ٣٨٠سه هزار و  ها از کار گزارش
هزار کارگر  ٨ها از  برخی گزارش. حکايت دارند نفر کارگر فصلی ۵٠٠و 

های سرمايه داران و  کنون عليه ستمگری تا ١٣٨۴گويند که از سال  سخن می
 .اند ر پا کردههمايش و اعتصاب ب صدها  کارگزاران دولتی و کارفرمايان

کارگران نيشکر هفت تپه، درپی عدم پرداخت پنج ماه  ٩٧پاييز سال 
و . هايی را آغاز کردند که تا شوش و اهواز گسترش يافت اعتصاب دستمزد خود

ها تن از کارگران و فعاالن  نيروهای امنيتی و بازداشت ده سرانجام با يورش
و شوهای عسل محمدی  ،بخشی و سپيده قليان کارگری از جمله اسماعيل

همزمان با چهاردهمين  ٩٧آبان ماه  ٢٧روز . شد تلويزيونی سناريو سوخته منجر
تپه، سپيده قليان فعال و پشتيبان جنبش  روز اعتصاب کارگران نيشکرهفت

و فعاالن کارگری مسلم آرمند و محمد خنيفر و  کارگری به همراه اسماعيل بخشی
 .زفول انتقال يافتنددجه گاه شکن حسن فاضلی دستگير شدند و به

کارگران پيشتاز، اسماعيل بخشی و محمد خنيفر در يک سلول و سپيده 
ی شکنجه مجاور شکنجه شدند و در حاليکه هر سه در خون خود  دخمه قليان در
زدند، سپيده قليان خونين و بيهوش را که در چنگ داشتند و روی  می دست و پا
بخشی و خنيفر و مسلم در برابر . اين کشانيدندکشيدند، به شکنجه گاه  زمين می
 .شکنجه گران به سپيده، مقاومتی تا پای جان داشتند تعرض

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار 
بار ديگر ضرب و شتم و اعمال خشونت بر اسماعيل  :اعالم کرد ای چنين بيانيه

قيد و شرط ايشان  اهان آزادی فوری و بیکند و خو محکوم می بخشی را قويا
های قضايی گشوده شده برای ساير نمايندگان  تمامی پرونده همچنين. باشد می
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تپه بايد بسته و منع تعقيب اين  کشت و صنعت نيشکر هفت کارگران شرکت
 .نمايندگان صادر گردد

البته کارگران نيشکر هفت تپه به درستی و با اتحاد و اعتصاب، برای 
های خود دست از اعتراض بر حق  اسماعيل بخشی و تحقق ديگر خواسته ادیآز

 ». اند برنداشته خود
 زير» شهرستان شوش  دادسرای عمومی و انقالب«اسماعيل بخشی در 

 اخالل در نظم«و » اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی«: با اتهاماتی از جمله هجشکن
مشارکت در تشکيل گروه «اتهام  و همچنين در دادسرای شهر اهواز با» عمومی

ها و  دادسرای همدست اسدبيگی. روبرو شد» هدف برهم زدن امنيت ملی با
» مجمع نمايندگان کارگران هفت تپه«سرمايه، شرکت در سازماندهی  کارگزار

با انتقال . به ديگر اتهام بخشی افزود» ...مشارکت در تشکيل گروه« را زير نام
های اطالعات سپاه و در شکنجه گاه تلويزيون  گاه گان در شکنجه دستگير شده
 .رژيم، سناريو سوخته اجرا و به نمايش در آمد هشت و سی

شالق،  ی مرگ با خوراندن داروهای روانگردان، همراه با شکنجه تا آستانه
دست به سپيده قليان در زندان . حکومتکران برای تسليم کارگران بود سالح

 ماه در برنامٔه تلويزيونی دی ٢٩امگاه شنبه در ش. زد اعتصاب غذای خشک
های بازجويی برخی از دستگير شدگان از جمله  با انتشاربرگ » بيست و سی «

زير شکنجه عليه » اعترافات«و  محمدی، سپيده قليان، اسماعيل بخشی، عسل
اين . برابر تلويزيون های اطالعات سپاه نشانيده شدند خود، خونين و زخمی در

حکومت اسالمی، افکار نيروهای آزاديخواه وچپ و  و درماندگی اوج رذالت
موجی . کارگری در سراسر جهان را برانگيخت سوسياليستی و سازمانهای

کارگران گسترس يافت و به شدت اعمال ضد  گسترده از پشتيبانی جهانی از
کردند و خواهان آزادی فوری دستگير شدگان  انسانی حکومت اسالمی را محکوم

طراحی «نسبت پخش مستند  کارگران حمل و نقل  المللی فدراسيون بين. ندگرديد
اين . را محکوم و خواستارآزادی فوری اسماعيل بخشی و سپيده قليان شد» سوخته

اعترافاتی تحت «حسن روحانی اين مستند را   به ای سازمان کارگری در نامه
نگرانی کرد و از وضعيت کارگران در ايران ابراز  خواند و نسبت به» شکنجه

در اين نامه پيرامون  .دست بردارند» شکنجه« سران حکومتی خواست تا از
 :است آمده پخش طرح سوخته حکومتی
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دهد اين اعترافات از طريق تهديد، ضرب و شتم  اطالعات معتبر نشان می«
باشند  می چنين مواردی که نقض حقوق ابتدايی انسانی. است شکنجه گرفته شده و

  ».ی پايان يابندبايد فور
ی رژيم جدا از دستگيری اسماعيل بخشی، سپيده  در اين سناريو سوخته 

سه تن از اعضای تحريريه نشريه سياسی قليان و سپس عسل محمدی در شوش، 
فرد و  قلی، اميرحسين محمدی صنفی و فرهنگی آنالين گام به نامهای علی امير

  .شده بودند همسرش ساناز اله ياری بازداشت
روز ششم : "در بخشی از پست اينستاگرامی خود آورده است ل محمدعس

بازداشتم در اهواز به سلول کوچک و نموری منتقل شدم که هفت زندانی در آنجا 
اش زمانی  يکی از آنان سپيده قليان بود که برای شناختن چهره. محبوس بودند
ش چنان باورم نمی شد که در مدت کوتاهی چهره بشاش و شاداب. مکث کردم

هنوز آثار کبودی بر گردن داشت و جای چنگ . تکيده و الغر و نحيف شده است
 ."و خراش روی دستهايش

اش  شاهد ساعتهای طوالنی بازجويی: "گويد اين فعال اجتماعی همچنين می
بودم و از ده صبح تا پاسی از نيمه شب تقريبا هر روز اين پروسه ) سپيده قليان(

های بازجويش را از اتاق کناری می  فرياد و توهينمن صدای . تکرار می شد
ما شاهد روزی بود که چنان فشاری برای اعتراف دروغ بر او آوردند که . نشيدم 

  ."اش می کشيد و آرزوی مرگ می کرد پنجه بر چهره
مشخص شده : "محمد جعفر منتظری، دادستان کل ايران امروز اعالم کرد 

گونه  تپه از اساس دروغ بوده و هيچ خبر شکنجه کارگر شرکت نيشکر هفت
 ."ای در کار نبوده است ضرب و جرح و شکنجه

دادستان کل همچنين اين ادعا را مطرح کرده که کارگر شرکت نيشکر هفت 
يک فرد و کارگر عادی نبوده و چه بسا برای سرپوش گذاشتن به جرائم "تپه، 

دولتی ايران ادعای های قضايی و  مقام را مطرح کرده است"خود مسئله شکنجه
اند و از جمله محمود واعظی، رئيس دفتر حسن روحانی، گفته  شکنجه را رد کرده

توانند از آقای بخشی برای  است وزارت اطالعات و حکومت ايران می
 .هايش شکايت کنند حرف

پيشه، رئيس کميسيون امنيت مجلس ايران ديگر مقامی  اهللا فالحت حشمت
  .کذيب کرده استاست که موضوع شکنجه را ت
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سپيده قليان  پس از آزادی کوتاه مدت اعالم از آن شبانه روزهای شکنجه  
وارد کردن . شد ای کاش شکنجه به همان ضرب و شتم خالصه می": سخن گفت

زدم صدايم به جايی  اتهامات جنسی، در جايی که قطعًا حتی اگر فرياد می
  ".ترين قسمت ماجرا بود رسيد، دردناک نمی

خواست مانع از  او گفته است اسماعيل بخشی در زمان دستگيری می     
اما خودش را چنان به باد کتک گرفتند که بيهوش "کتک خوردن خانم قليان شود، 

 ."شد
  .خانم قليان گفته است تهديد شده تا اعترافات مورد نظر بازجوها را بيان کند

وران بازداشتش قای بخشی دو روز پيش در اينستاگرام خود نوشت که در د
آقای بخشی، محمود . توانسته حرکت کند آنقدر شکنجه شده که سه روز نمی
دعوت کرد تا " مناظره زنده تلويزيونی"علوی، وزير اطالعات ايران را به 

  .درباره پرونده او پاسخگو باشد
را  ' های جنسی شديدترين توهين' ماموران و حتی مسئوالن امنيتی حاضر 

گيرد و  ه اين موضوع مورد اعتراض کارگران بازداشتی قرار میکنند ک به او می
کند  از جمله آقای بخشی به ضرب و شتم و فحاشی عليه خانم قليان اعتراض می

در انتقال از شوش به اطالعات اهواز در ون . زنند که او را نيز به شدت کتک می
جلوی ون  گيرند، آقای بخشی که در نيز زندانيان مورد ضرب و جرح قرار می

شود و خانم قليان نيز از شدت درد و ضربات وارده فکر کرده  بوده بيهوش می
 ."گردنش شکسته است

براساس اين روايت در بازداشتگاه اطالعات، به مدت چند روز خانم قليان 
هايش ميزنند و  با کابل به کف پا و دست"دهند  را مورد ضرب و شتم قرار می

چشم بند زده او را لگد می زدند و به در و ديوار  کوبيدند؛ باطوم در کمرش می
گويند آنقدر عليه تو شايعه خواهيم ساخت و ماجرا  بازجوها به او می. کوبندش می

  ."درست می کنيم که به دست بستگان يا کارگران به قتل برسی 
شدت شکنجه ' بينند از وقتی خانواده در اولين مالقات خانم قليان را می"

فرستند و به  است، او را سپس به بند عمومی امنيتی می ' رفتن نداشتهتوانايی راه 
نجس و   او کمونيست است و' بازداشت شدگان با اتهام ارتباط با داعش گفته بودند

تا بتوانند بدون دخالت خود ماموران برای خانم قليان مشکلی  ' خدا را قبول ندارد
شد و اين بازداشت شدگان به سپيده  ايجاد کنند، اما اين اقدامشان با شکست مواجه



~ ٩٣ ~ 
 

اند حاضرند شهادت بدهند که آثار ضرب و شتم و کبودی و زخم را بر  قليان گفته
  .بدن او ديده اند و ديده اند که چه بر اين زندانی گذشته است

ها و سرانجام آزادی کوتاه مدت اسماعيل  ها و شکنجه پس ازاين دستگيری 
های حکومت  ای از آنچه در شکنجه گاه افشای گوشهبخشی و سپيده قليان و در پی 
سازی آنان مورد هجوم  گذرد، بار ديگر برای خاموش سرمايه داران اسالمی می

دستگيری مجدد سپيده قليان و اسماعيل بخشی پس از پخش . قرار گرفتند
  !زير شکنجه صورت ميگرفتو  اعترافات اجباری

 ٧سپيده، ساعت  به گفته پدر، . سپيده قليان بار ديگر بە مرگ تهديد شد
مامور مرد و دو مامور زن با  ١٢) ژانويە ٢٠/دی ٣٠( صبح روز يکشنبە

او  ،خشونت بە منزل شخصی وی يورش بردە و ضمن شکستن دندانهای پسرش
وی  که نيروهای رژيم، پدر سپيدە اعالم کرد. را همراه با سپيدە بازداشت کردەاند
پدر سپيده اعالم . ە را تهديد بە مرگ کردەاندو همسرش را کتک زدەاند و سپيد

مأموران ادارە اطالعات شوش حين مراجعە، او را تهديد بە بازداشت  کرد که
 .کردەاند

چاقو گردنش را فرزندانم را با دست بند و پابند بردند و گلوی همسرم را با «
  )١٤(».شکافتند
ای پسرم را ه دندان  ،با خشونت ريختند خانه... «:در ادامه گفت او 

خواهش . شکستند من و همسرم را کتک زدند گفتند دخترت را هم می کشيم
  .کنم نگذاريد بچه های ما را بکشند می

های من بدتر  اين همه سال داستان دو طفل مسلم را برای ما گفتند با بچه...
دست و پای . زد رفتار کردند، با ديگ غذا زدند توی سر دخترم، سپيده فرياد می

من رفتم اطالعات شوش گفتند تو . عقب ماشين را بستند انداختند صندوق پسرم
  ».کنيم را هم بازداشت می

زد همه   يکی از ماموران لحظه بازداشت فرياد می«گويد  می سپيده قليان پدر
کرد به  پسرم التماس می. کشم اين دختر رو کنم، می ولش کنن، من يکی ولش نمی

ببرن تمام سر و صورت پسرم پر از خون بود  که تو رو خدا نگذار منو ،من

                                                            
. YouTube - گفتگوی اختصاصی با پدر سپيده قليان ١٤
https://www.youtube.com/watch?v=eYUcHjRq-YI 
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خواهم صدای منو بشنوند نگذارند  من فقط می. گردند دونم سالم بر می اصال نمی
 ».های منو بکشند بچه

کارگران در هفت تپه مرعوب نشدند و در دوران زندان اسماعيل         
ش کارگری ادامه داشت و آزادی او و کارگران و پشتيبانان جنب بخشی، اعتصاب
های کارگران نيشکر  های اعتراضی و اعتصاب خواست همايش دستگير شده،

از اول مهر با حضور کوبنده ی کارگران آغاز شده بود،  تپه که به ويژه هفت
محکوميت حکومت اسالمی و مقاومت کارگران هفت  در پی فشار و. همراه شد

يل بخشی عصر روز سراسر ايران و جهان، اسماع تپه و همبستگی کارگران در
فرزانه زيالبی، وکيل کارگران  .آزاد شد از زندان ١٣٩٧آذر  ٢١چهارشنبه 
ميليون تومانی از  ۴٠٠قرار وثيقه  تپه، آزادی موقت بخشی را با شرکت هفت

او وزير اطالعات سيد » .شده ام شکنجه«: بخشی اعالم کرد  . زندان تاييد کرد
ای را به مناظره تلويزيونی  خامنه محمود علوی وزير زير مسئوليت سيدعلی

 .علوی هيچگاه جرات روبرويی با کارگران رانداشت. فراخواند
های  محمدی، يکی ديگر از فعاالن بازداشت شده در همايش عسل        

ز ماه بود که در روزهای پس از بازداشت، گواهی خود را ا اعتراضی آبان
. زندان اطالعات اهواز منتشر کردبخشی و سپيده قليان در  شکنجه شدن اسماعيل

سپيده قليان . من شاهد شکنجه اسماعيل بخشی و سپيده قليان بودم« :نوشتاو 
 ».سايه کابل و اتهام جنسی باالی سرم بود «: که اعالم کرد

برنامه هشت و سی، زيرنظر معاونت سياسی صدا سيما، نماينده مستقيم 
اين سيمای حکومتی، تهيه  وظيفه محوری. ای است فقيه، علی خامنه ولی

از اعترافات زير شکنجه و بازجويی بازداشت شدگان و انتشار  ويديوهايی
- جنسی و نيز اعترافات تلويزيونی زندانيان به وسيله بازجو اتهامات امنيتی و
 .خبرنگاران است

او رو به . اسماعيل بخشی در زير شکنجه، برنامه طراحی را ناکام کرد
ای که  لقای ذهنیا« :گفتجه بازجو خبرنگاران زير شکن روی دوربين

اين شده ; »ما انداخته بودند های ديگر در ذهن های کارگری و کمونيست کمونيست
 .کند گيری را پی »شورای مستقل کارگری«که ايده تشکيل 

ای از سوی وزارت اطالعات ايران زير  در ادامه اين طرح سوخته، برگه
شد که پيش از آزادی از زندان، از اسماعيل  ديده می »نظرسنجی فرم«عنوان 
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در اين مدت «: شده بودند تا با دست نوشته خود گواهی دهد که بخشی خواسته
 ».احترام و برادری چيزی نديدم حضورم به جز

 سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس حکومت اسالمی که شکنجه ها را برای
 :کند نيز گواهی داد اری میامنيت رژيم و حاکميت مناسبات سرمايه داری پاسد

مجموعه وزارت اطالعات اقدامات توام با احترام و برادری را در مورد «
 ».اعمال کردند] اسماعيل بخشی[ ايشان

من و اسماعيل بخشی «: سپيده قليان در حساب توييتری خويش اعالم کرد
ها به  آنتپه را هم جلوی دوربين بنشانيد و از  سهل است، پنج هزار کارگر هفت  که

که  کابل و باتوم اعتراف اجباری بگيريد باز هم چيزی از اصل داستاِن اين زور
ها بود که بار  در پی اين افشاگری» .ستمگر و فاسد هستيد کم نخواهد کرد شما

اسماعيل بخشی و سپيده قليان به همراه برادرش دستگير شدند و به شکنجه  ديگر،
 .شوش برده شدند گاه

جمعی از کارگران نيشکر هفت تپه در  ١٣٩٧بهمن  ٢٩وشنبه روز د        
شهرستان شوش همايش کردند و خواستار آزادی زندانيان  برابر دادگستری
مستقل کارگران هفت تپه گزارش شد که اداره اطالعات  در کانال. کارگری شدند

. است بخشی را که در اين تجمع حضور داشت، تهديد کرده مادر اسماعيل ،شوش
ها دستور بازداشت مادر اسماعيل بخشی را  کارگزار اسد بيگی دستانی هماننددا

اما در پی اقدام مأموران برای زدن دستبند به دستان . کرده بود پيش از اين صادر
 .بخشی، او از حال رفته و به بيمارستان منتقل شد مادر اسماعيل

زندان سال  ١۴، اسماعيل بخشی به تحمل ١٣٩٨شهريور  ١۶در تاريخ 
هفت سال حبس تعزيری به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه  .محکوم شد
سال حبس تعزيری  ٢سال حبس تعزيری به اتهام توهين به رهبری،  ٢امنيت ملی،
سال و شش ماه حبس تعزيری بابت اتهام فعاليت تبليغی  ١اکاذيب،  به اتهام نشر
سال و شش ماه حبس تعزيری  ١ومی به بابت اتهام اخالل در نظم عم عليه نظام و

 .شالق محکوم شد ضربه ٧۴و 
با قرار وثيقه ١٣٩٨در پی مقاومت و همبستگی کارگری، شنبه هشتم آبان 

ميليون تومانی به طور موقت تا پايان مراحل دادرسی حکم اوليه خود در ٧۵٠
 .تجديد نظر از زندان اوين آزاد شد دادگاه
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 ٢٠فوالد اهواز و فعال حقوق کارگری که در مهدی، کارگر مجتمع  ميثم آل
بيان کرده که » سازمان عدالت برای ايران«دستگير شد، در گفتگو با  ٩٧آذر 

چگونه عالوه بر شکنجه فيزيکی، او را از راه تهديد بر خانواده اش  شکنجه گران
زير  »گروهی جدايی طلب در خوزستان«ساختگی به عضويت در  برای اعتراف

 .داده اندفشار قرار 
 دانيم بيماريش کشنده می. دانيم همسرت بيمار است گفتند می«: به بيان او

 توانيم اسمش را از می. توانيم جلوی دسترسيش به دارو را بگيريم می. است
 :او می افزايد که بازجوها تهديد کرده اند ».فهرست سهميه دارو حذف کنيم

ت و همسرت را هم بياوريم، طور که تو را آورديم، می توانيم برادر همان«
 ».لختش می کنيم جلوی همه

 ها و ديگر کارگران دستگير شده در ها، سپيده قليان ها، بخشی در اين برهه، ميثم
 با اين همه شکنجه، خودآگاهانه از خويش شجاعتی... هفت تپه و اهواز و اراک و 
 و تک چهره اين پرچمداران جنبش کارگری ديگر فرد. ستودنی به نمايش گذاردند

 تپه، های کارگران کارخانه نيشکر هفت آنان همراه با اعتراض. های درخشان نبودند
های  اسماعيل بخشی که در پی نمايش. به چهره های اميد بخش و پيشرو تبديل شدند

تالش  تلويزيونی برای جامعه به چهره ای دوست داشتنی تبديل شده بود، بيشترين
نمايش  و» طرح سوخته«. هره ساختن او متمرکز شدرژيم به درهم شکستن و بی چ

 .رسوا آميز حکومت اسالمی به ضد خود حکومت تبديل شده بود
های دستگاه امنيتی سپاه سرمايه برای درهم شکستن مقاومت  طرح و تالش
های طبقاتی  در راستای همين تالش. ترديد و نااميدی را بود کارگران و ايجاد

رهبری علی مطهری در مجلس، دام ديگری  به» اميد فراکسيون«سرمايه بود که 
بخشی در برابر اين تهديد اسماعيل  .گسترانيد تا اسماعيل بخشی را در هم بشکند

و به سازش  نشينی سخنگوی دولت به شکايت و خدشه دار کردن چهره و به عقب
مجلس ارتجاع به رهبری » فراکسيون اميد«تالش . کشانيدن او، ايستادگی کرد

مطهری دام گستر، اين بود تا بخشِی به شدت زخمی و خونين و مسموم از  علی
ای غير  در برابر افکار عمومی تهی و تباه سازد و چهره داروهای روانگردان را

همه، اسماعيل از اين دام حکومتی،  با اين. قابل اعتماد از او به نمايش بگذارد
ن را برمال ساخت و اعالم های شکنجه گرا سرافرازانه گذر کرد و تمامی تالش

 :او از زندان برای نوروز اينگونه پيام فرستاد. »ام مردم دروغ نگفته«کرد که به 
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     ٢٠١٩مارس  ٢٢
  

  مرکزی اهواز به مناسبت نوروز پيام اسماعيل بخشی از زندان
 راز زندگی در سعادت است«

 راز سعادت در شادی
 راز شادی در سالمت است

 ....متپس شاد باشيد و سال
 زندگی چيزی جز رنج نيست

 معنای زيستن را در رنج می يابيم
 »...بر رنج ها بخنديم پس بيائيد در رنج ها،

روز  سبز بمان و آن روز که ديگر سبز نباشی، ت پايدار هفت تپه،ا سبزی
 .مرگ من است

طبيعت در فصلی می ميرد و در  سرزمين سبزم، هفته تپه همکاران عزيزم،
کشند بنگر که  ها و سرسبزی ها قد می گل ها، باره شقايقفصلی ديگر دو

 .تغيير و ساختن فردای بهتر سرفصل روشن سال است دگرگونی،
دادفران و همه عدالت  دانشجويان، های زندان به طبقه کارگر، از پشت ميله
چه بگويم  .گويم خواهان درود می فرستم، نو روز را شادباش می طلبان و برابری

خواهران و برادرانم، بی وزن ، حمايت مردم عزيز برای قدردانی از که واژه ها
 .برابری و عدالت به اميد آزادی، .هستند

کارگر هفت تپه از زندان مرکزی  اسماعيل بخشی؛، دوستدار مهرتان
 شهرستان اهواز

  )مستقل کارگرانکانال  -هفت تپه(



~ ٩٨ ~ 
 

  فرزانه  تپه، تدر اينجا بايسته است از وکيل وفادار و شجاع کارگران هف
  :و چه شايسته  تر و گوياتر از زبان اسماعيل بخشی. زيالنی قدردانی شود

  
  در ستايش يک وکيل کارگری

اما ما . اند»وکال کاسبکار«يکی از نمايندگان مجلس افاضه فرمودند «
تپه پس از شنيدن اين سخن وقتی به پشت سر برميگرديم و به  کارگران هفت

زيالبی و به کارنامه وکالت و عمل سرشار از  فرزانهوکيل شريف مان خانم 
کنيم آنجا که ايشان از سال نود  انسانيت ايشان در حق کارگران ستم ديده نگاه می

وشش تا به امروز در بيش از صد پرونده سازی قضايی برای کارگران هفت تپه 
 وکالت پذيرفتند و تا کنون يک ريال بابت حق زحمت خودشان پول از کارگر
دريافت نکرده اند که هيچ در بسياری از مواقع از جيب خودش هم برای کارگران 

 .خرج کردند
آنجا را بياد می آورم که درسال نود و هفت که برای پيگيری پرونده 
شکايتم از وزارت اطالعات در اوج دست تنگی مرتب بايد به تهران ميرفتيم و 

طم را هم متقبل ميشد، آنجا يبلگرفت هيچ گاهی پول  ايشان دستمزدش را که نمی
که همکاران ما را بازداشت کرده بودند ايشان پا به پای ما بمدت يک هفته از 

 .صبح تا عصر جلوی دادگاه در آن گرما حضور داشتند
آنجا که وقتی در بازداشت و زندان بوديم ايشان عالوه بر امر وکالت و 

نده خانواده های مارا ياور و تسال رسيدگی به پرونده های ما، با سخنان اميدوار کن
بودند، آنجا که هرگاه برای کارگری پرونده قضايی درست ميشد ايشان بالفاصله 

کردند سريع برای  گرفتند و اعالم می قبل از اينکه به او بگوييم خودشان تماس می
 .پيگيری پرونده به او وکالت دهند

لی کمک کنيم ايشان هم خواستيم به کارگری تحت فشار ما آنجا که وقتی می
کرد، آنجا که نهادهای امنيتی مرتب کارگران را برای وکالت  اعالم آمادگی می

گذاشتند و از اينکه ايشان بی چشم داشت و بدون دريافت  زيالبی تحت فشار می
کند  شود و ازشان دفاع می يک ريال پول، متعهد و با شجاعت وکيل کارگران می

کند اما  ی زير نيم کاسه شان است چون کاسبکاری نمیشک داشتند که حتما کاسه ا
دانند شرافت چيز ديگريست، آنجا که از ايشان در هنگامه ی دفاع از  نمی

کارگران در بيدادگاه چيزی جز تعهد و شرافت کاری نمی ديديم، آنجا که در اين 
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چند سال که ايشان صبورانه و مهروزانه وکيل ما بوده است از اين بانوی 
شجاعت، اخالق، عشق به  وار عالوه بر مسائل حقوقی، تعهد، شرافت،بزرگ

 …انسانها و در نهايت انسانيت را آموختيم
خورد، کاسبکار کسی ست که در  اين صفت کاسبکار به وکيل ما نمی! نه

جايگاه خودش نيست کسی که خودش را با تبليغ و تملق درجايگاهی که نه سواد و 
کيل ما فرزانه و. دهد کاسبکار است را دارد قرار میای از علمش  نه اندک بهره

خانم زيالبی، بسيار شريف و عزيز است و امروز نور چشم کارگران رنج 
 ١٣٩٩آذر  ۵اسماعيل بخشی  ».ی هفت تپه است کشيده

مدافع  وفادار و شريف و وکيل پايه يک دادگستری و وکيلی  بفرزانه زيال
ه انقالب اهواز به يک سال حبس تعزيری و تپه توسط دادگا هفت کارگران پرونده

جمعی از کارگران مجتمع کشت   .دو سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شد
ای سرگشاده اعالم کردند که رأی صادرشده  تپه در نامه و صنعت نيشکر هفت

ثابت  یها خواست ازاين درخواست به يکی  .شان بايد لغو شود عليه وکيل
  .شد کارگران هفت تپه تبديل
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 ١٣٩٩عتصاب بزرگ و تاريخی تابستان ا
ش ها و اقدامات تروريستی کارفرما و حاميان ها و سرکوب با وجود بازداشت

نيز بارها دست به اعتراض و  ١٣٩٨هفت تپه در سال  حکومت، کارگران  در
 .اعتصاب زدند

باندهای رقيب حکومتی و شدت يابی ١٣٩٩سرانجام در بهار سال 
حاليکه شعار عليه خصوصی سازی در اراک و اهواز  گران درهای کار افشاگری

های اختالس در دستور کار قرار   دادگاه گسترش می يافت، ترفند برگذاری  ...و
 .گرفت

 .آغاز شده بود١٣٩٩شمارش برای اعتصاب تاريخی بهار و تابستان 
. همبستگی و اتحادو آگاهی و ها و ذهنيت آماده سازی زمينهدر روند 

  : ان کارگران در هفت تپه اعالم کردندپيشتاز
  

  .احقاق حق و حقومان است های گره کرده تنها راه پيش روی ما برای مشت«
شما درد و ! برادران و خواهران عزيز در سطح شهرستان شوش و هفت تپه

. های سطح شهر صدای خرد شدن غرورمان را شنيديد مغازه رنج ما را ديديد و در
ديديد که مسالمت آميز . که برما تحميل نشد درد و رنج ها در اين مدت چه بسيار

شوش اعتماد کرديم و رو دست  ولينئبه مس. اعتراض کرديم، گفتند ضد انقالبند
 آبرومندانه نداريم؟ آخر چقدر تحمل کنيم؟ آيا ما کارگران حق زندگی. خورديم

ای نزديک به صورت مسالمت آميز  مردم شريف شهرستان شوش در آينده
سطح شوش برگزار خواهيم کرد و انتظار حمايت شما را  اهپيمايی هايی را درر

کل منطقه نه فقط بدست کارگران هفت  ما حمايت کنيد که چرخ اقتصاد از. داريم
پس اگر قرار است  .تپه بلکه توسط همه کارگران در همه شرکتها می چرخد

 منطقه با رکودچرخ زندگی کارگر از حرکت بايستد، شغل شما و اقتصاد کل 
 ».شديد روبرو خواهد شد

اهالی  پشتيبانی فراخوانیگونه برای اعتصاب و  کارگران پيشرو، به اين
ی  های در منطقه بين قوميت و همبستگی درخواست اتحاد شوش و هفت تپه و

 :، به فعاليت پرداختند و اعالم کردندکارگری
ها را  راهپيمايیايم که مسالمت آميزترين اعتصابات و  ما ثابت کرده«

 .دهی کنيمنتوانيم سازما می
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خواسته ما از ريش سفيدان اعم از شيوخ محترم عرب و ريش سفيدان 
است که با توجه به شرايط حساس کنونی از برادران و  طوايف بختياری و لر اين

 .کنيد خواهرانتان در نيشکر هفت تپه حمايت
اگر بتوانيم حقمان را در  .ای آباد، مساوی است با شهرستانی آباد هفت تپه

توانيم در ساير بخشها نيز به خواسته های بر حقمان  بنشانيم می هفت تپه به کرسی
عدالت طلبان ما کارگران ظلم ستيز و رنجديده  برادران و خواهران و. برسيم
شورای تامين شوش با برچسب زدن  پليس امنيت و ٩۶متاسفانه در سال . هستيم

در صدی مردم شريف  کارگران هفت تپه مانع حمايت صد های سياسی امنيتی به
سال  اما اکنون پس از گذشت سه. شهرستان شوش از کارگران هفت تپه شدند

پس ما انتظار حمايت حداکثری از جوانان . ديديد که دم خروس چگونه بيرون زده
 .فرهنگيان و همه قشرهای ستمديده شوش هستيم کشاورزان و

اگر چه تا کنون به دليل ويروس کرونا و دادگاه  به کمک شما نيازمنديم
اما ديگر سکوت نخواهيم کرد . تپه سکوت کرده بوديم بخش خصوصی فاسد هفت

به دليل ويروس کرونا ما را به حال  چرا که دولتمردان در شرايط حاد بوجود آمده
ر قرار است به س پس اگر. خود رها کرده و با اجبار ما را به سر کار می کشانند

 کار بياييم بجايش اعتصاب خواهيم کرد تا هرچه زودتر به شرايط مطلوبمان
 .برسيم

پيروزی تک تک ما در گرو حمايت از يکديگر اعم از کارگر، کشاورز، 
 » .است....بازاری  فرهنگی، بازنشسته، کارمند و

  
 دادگاه فساد در فساد دادگاه

در نخستين . راه بوددر  ١٣٩٩سال در تابستا  روزه  ٩۵اعتصاب تاريخی  
پيشرو مورد  یکارگر فعال  ،يوسف بهمنی: روزهای برگذاری دادگاه اختالس

ها درحاليکه به  در دادگاه  حضور يافت و روبروی اسدبيگی  اعتماد کارگران،
از وقتی اين آقايان آمدند جز فالکت و «: کرد، ايستاد و اعالم کرد آنان اشاره می

دستاورد اين آقايان … دزدی، قتل، غارت، چپاول و. نکبت هيچ چيز عايد ما نشده
کرد؛ آن را به جايی  به کل مملکت خدمت می... ای که  هَفت تپه. همين بود

خواهند به هفت تپه کمک کنند، هفت تپه با آن همه  های خيريه می رساندند که بنگاه
عظمت به کجا رسيده است؟ عملکرد اين آقايان چه بوده؟ به جای 
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شرکت را به دو تا بچه برای بازی . زی خصوصی بازی کردندسا خصوصی
اين آقايان  .کاری نکردند. حيثيت منطقه را زير سئوال بردند. کردن، تحويل دادند

هدف . دهند تا نفاق بياندازند در تهران و منطقه کسانی را دارند که به آنها پول می
ها را از هفت  د اسدبيگیاز قوه قضاييه درخواست داريم، ي. اينها کار کردن نيست

امکان ندارد . خواهيم بروند، آدم اينکار نيستند می. تپه با تمام قدرت کوتاه کنند
گويند کارگر هفت تپه  می. وضعيت خوب باشد و کارگر ناشکر اين قضيه باشد

گيرد، در اين وضعيت کارگر هفت تپه ماهی سه ميليون  ماهی فالن قدر حقوق می
» .کند در بدترين شرايط آب و هوايی و در گرما کار می .گيرد و نيم حقوق می

اما اين آقا با «: بهمنی، شجاعانه به سوی اسدبيگی اشاره کرد و افزوديوسف 
به خاطر . هر جا کم آورده کارگر را گرو گرفته است. کند افکار عمومی بازی می

په در هفت ت. اينکه از قوه قضاييه آوانس بگيرد کارگر را سپر انسانی کرده
 » .کنند کند، اين آقايان با جان مردم بازی می کرونا بيداد می. بحران است

يوسف بهمنی بدون  توهم به بازی جناح ها و رقابت های آنان، هم دولت 
روحانی و هم  قوه قضايی به رهبری ابراهيم رئيسی، همدست باند رهبری 

 .الم می کنداستقالل کارگران هفت تپه از جناح باندهای حکومتی را اع
انصاف نيوز، ارگان خبری وابسته به سپاه پاسداران در دادگاه اختالس در 

نماينده کارگران از سويی و در سوی ديگر با  گفتگويی با يوسف بهمنی، 
ای از ماهيت  شود گوشه ناچار می  ها، ها در رقابت با باند دولتی اسدبيگی
سازد و زمينه را برای واگذاری  ها و دولت را به سود باند سپاه برمال اسدبيگی

 :مجتمع نيشکر هفت تپه به باند خود فراهم سازد
 کنيد؟ های شير خشک و ذغال صحبتی نمی چرا از کارخانه: انصاف نيوز
توانيد با عکاس از آن ديدن  اين کارخانه در گمرک است، می :اميد اسدبيگی

 .کنيد
اين  اند،  ها کرده سوله های دست دوم وارد اين آقايان دستگاه :يوسف بهمنی

ی  ها را از کارخانه رب و گوجه به ذغال و از ذغال به کارخانه دستگاه
کنند؟ اين  برند، چهار سال است از دستاوردهای خود صحبت می شيرخشک می

 های مفت تا کی ادامه دارد؟ حرف
 !آقای بهمنی شما هم حرف مفت نزن ] :پدر مافيا[حاج احسان اله بيگی 
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بان، پدرخوانده مافيای اسد بيگی هايی برخوردار از پشتوانه دولت، با اين ز
 . به نماينده کارگران اهانت می کند

ها  رسيم؛ نبايد توهين کنيم، از سوله ادبی به جايی نمی با بی :اميد اسدبيگی
ی کارگرا هستند؟ کارگران ما شورا  آقای بهمنی چه کاره. بياييد و گزارش بگيريد

. ، کارگران ما مستقل هستند و جان ما هستند]ورای اسالمی کارمنظور ش[دارند 
  )١٥(».زنند، انگشت شمار هستند ادبانه حرف می کسانی که اينطور بی

از وقتی که  «:در اين گفتگو با حضور اسدبيگی اعالم کرد يوسف بهمنی 
کنند  هفت تپه خصوصی شد، عملکرد آن مشخص است، آقايان اسد بيگی اعالم می

. گويم دروغی بيش نيست ايم، بنده با قطعيت می در در هفت تپه هزينه کردهفالن ق
ی مديران بازنشسته بگويم، اين آقايان چند  در ابتدا درباره. برای آن هم دليل دارم

مدير بازنشسته را با حقوق باال به شرکت آوردند و هر سندی را بدون هيچگونه 
گويند فالن قدر  کنند و می ند سازی میدر واقع س. کنند دليل و مدرکی را امضا می

زنند؟  ی رب و گوجه را مثال می با کدام دليل و مدرک؟ آيا کارخانه. هزينه کرديم
ی شيرخشک است؟  ی ذغال خالی است يا منظور آنها کارخانه سوله و کارخانه

کدام يک از اينها به تحقق رسيده است؟ اينها گفتند يک پارک تفريحی درست 
ی يخ را ما درست  حالی که فقط يک تابلو و در دارد، گفتند کارخانهکرديم، در 

ی يخ پنجاه سال است در دست بهره برداری است و يا از ساخت  کرديم، کارخانه
 گويند که از زمان تاسيس هفت تپه تا به حال بوده مجتمع فرهنگی و ورزشی می

شرکت شدند، يک ورودی و خروجی شکر داريم، از وقتی اين آقايان وارد پ.
عملکرد اين آقايان چه . های شرکت نداريم ای در هيچ يک از زمين هيچگونه ترقی

. هزار تن شکر زرد تحويل داديم ١٨هزار تن شکر سفيد و  ١۵بوده است؟ امسال 
اينها اهليت اين کار را . ی آن را گرفتند هزار تا را بردند و يارانه ١٨همين 
گويند فالن قدر نيروی انسانی  اين آقايان می. نداينها مال اين کار نيست. ندارند

استخدام کرديم، اگر هم استخدامی صورت گرفته است، فقط برای ابزار تبليغاتی 
اگر اين همه آدم استخدام کرديد، پس چرا برای آنها کار فراهم . کنند استفاده می

 »کنيد؟ نمی
 کرديم؟ ی تبليغات هفت و هشت ميليارد تومان هزينه: اسدبيگی اميد

                                                            
١٥ http://www.ensafnews.com/٢٤١٧١٢ 
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 :گويد می شده برافروخته و رفته نشانه ها، اسدبيگی بسوی اشاره انگشت بهمنی يوسف
دزدی، . از وقتی اين آقايان آمدند جز فالکت و نکبت هيچ چيز عايد ما نشده «

های  اين آقايان دستگاه ...دستاورد اين آقايان همين بود… قتل، غارت، چپاول و
ها را از کارخانه رب و گوجه به  د، اين دستگاهان ها کرده دست دوم وارد سوله

برند، چهار سال است از  ی شيرخشک می ذغال و از ذغال به کارخانه
و اميد » های مفت تا کی ادامه دارد؟ کنند؟ اين حرف دستاوردهای خود صحبت می
آقای  :گويد می تمام گستاخی با :بيگی اله احسان .آيد اسد بيگی قاتل به خشم می

  »!ما هم حرف مفت نزنبهمنی ش
ی معاون وقت قوه قضائيه و دستيار  مصاحبه غالمحسين محسنی اژه   

آبان  ٢٧قضاييه حکومت اسالمی،  در   ابراهيم رئيسی  و رئيس کنوين قواه
ها و شرکا،  مدعی شد که  ی اسدبيگی ای فساد و شبکهشدر رابطه با  اف  ١٣٩٧

ی است و اصال زندان نيست که تپه فرار  مديرعامل شرکت کشت و صنعت هفت
در حاليکه  مدعی بود که سهامدار  . فرصتی به او داده شود تا مشکالت را حل کند

را   )اميد اسد بيگی(برد  ديگری  در زندان به سر می) رستمی(ديگر اين شرکت 
  .خواندمتواری 

  :گزارش داد ی مشرق نيوز  رسانه 
دادگاه قربانعلی فرخزاد  در يازدهم دی ماه سال گذشته، هنگامی که« 

مديرعامل ماشين سازی تبريز به جرم فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد 
برگزار شد، رد پای اميد اسدبيگی سهامدار اصلی شرکت کشت و صنعت نيشکر 

طبق اظهارات نماينده دادستان، . هفت تپه نيز در البالی اين پرونده ديده می شد
از  ١٣٩۴اسفندماه ٢۵تا  ١٣٩۴تيرماه  ٣١گی از فرخزاد با همکاری اميد اسدبي

دالر ارز دولتی دريافت  ٢۴٠هزار و  ١٢٢ميليون و  ٩٨نوين مبلغ  بانک اقتصاد
اميد اسدبيگی که : وی گفت. کرده، بدون اينکه اقدام به واردات کااليی کرده باشند

لی از متهمين تحت تعقيب دادسراست با تهيه پروفرم های جعلی به نام قربانع
 های گازدار و ورق خام فرخزاد اقدام به ثبت سفارش برای خط توليد نوشابه

 MDF  می کند و طبق وکالتی که از وی داشته به تخصيص ارز دولتی و
دريافت ارز از بانک اقتصاد نوين مبادرت ورزيده و در بازار آزاد فروخته و 

متهم قربانعلی : ن گفتنماينده دادستا. سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می نمايد
ميليارد تومان به وی پرداخت کرد  ١٠تا  ٧گويد، اميد اسدبيگی مبلغ  فرخزاد می



~ ١٠٥ ~ 
 

ميليارد و  ٣۵۶و طبق بررسی توسط سازمان سپاه سود حاصل از ارز دولتی 
درصد را دريافت و  ٣٠ريال است که متهم حدود  ٩۶۴هزار و ۵۴ميليون و ۶١٢

اميد اسدبيگی است که نامبرده به علت پرونده های اقتصادی  بقيه در اختيار
  .متواری است

  
به تازگی جديدترين فهرست ارزبگيران دولتی توسط بانک مرکزی منتشر 
شده که بررسی اين فهرست نشان می دهد اين شرکت توانسته عليرغم تمام 

بررسی ها نشان  .ريافت کندمشکالت و شائبه های پيرامونش، ارز دولتی نيز د
می دهد، شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه توانسته است طی بازه زمانی 

ميليون يورو دولتی و  ۵٠حدود  ١٣٩٨فروردين ماه  ٣١تا ١٣٩٧فروردين ماه 
 )١٦(».يوان دولتی دريافت کند ١۶٧هزار و  ٩٠٠ميليون و ٧٢۵

  

                                                            
١٦ https://www.mashreghnews.ir/news/٩٢٤٧٦١/ -قربانعلی-محاکمه 

سازی- ماشين-کارخانه- خريد-وی-مرتبطين- و- خزادفر  
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  مجمع نمايندگان، رويکرد نوين شورايی
سرکوب و برای انحراف  ای بود که در نقش بازوی می حربهشورای اسال

و دستگيری و زير شکنجه بردن  مبارزات کارگران هفته تپه پس از انحالل
مجمع «. ها فعال شد به فرمان اسد بيگی» مجمع نمايندگان« فعالين کارگری

، نهادی شوراگونه فراتر از سنديکای صنفی و پاسخگوی نيازهای آن »نمايندگان
طبقاتی، هنگامی اعالم شد و مورد استقبال  اين ارگان. هه از جنبش کارگریبر

کارگران قرار گرفت که با دستگيری و سپس بازنشسته شدن برخی از نمايندگان 
آن و  علنی شدن همکاری امنيتی رضا رخشان که پيشتر با رای اکثريت از 

بازنشسته ٩٠از سال  پيش، سنديکا عمًال نيکوفرسنديکا اخراج شده بود و فريدون 
و و جليل احمدی  فعال کردن شورای اسالمی کار از سوی ايندو. شده بود

همکاری با نيروهای امنيتی و دستگاه سرکوب ابزار سرکوبی در برابر مجمع 
اسالمی کار از سوی حکومت اسالمی و به سان بازوی  شورای. بود نمايندگان

عليه اعالم خود مديريت شورايی  امنيتی سرمايه در برابر مجمع نمايندگان و
ها و  سوی اسدبيگی زدر اين شرايط بود که همزکان ا. ضرورت يافته بود

و فريدون   رضا رخشان. نيروهای سرکوب، مجمع نمايندگان، منحل اعالم شد
  اما به پشتوانه. ی اين پروژه بودند نيکوفر دو عنصر وجارچيان شناخته شده

شورای کارگران در اين مجمع، مجمع مت وو مقانی کارگران يبااعتماد و پشت
ها و اعالم  سازمان يافته بود و رهبری اعتصاب ٩٧نمايندگانی که از سال 

های کارگری را به پيش  يابی به مهمترين درخواست های کارگران و دست خواست
  . برد، همچنان پايدار ماند

، با نشر ١٣٩٨در سال  تپه، برای نخسيتن بار کانال مستقل کارگران هفت
سندی، از رشوه سه ميليارد تومانی اسدبيگی به جعفری چگنی رئيس دادگستری 

اين سند انکار ناپذير،  .شوش و حسينی پويا، دادستان استان خوزستان خبر داد
فساد در هفت تپه را به دادگاه کشايند و   يکی  از مهمترين اسنادی بود که شبکه

  . حکومت را به پاسخگويی واداشت
و حمايت از » سازی عليه کارگران پرونده«نا براين سند، اين رشوه برای ب

ها و  به وسيله ی تهيه گزارش»  اسدبيگی در شورای تامين شوش و خوزستان
اين کانال يک هفته بعد از افشای اين سند، برای . مصاحبه به سود اسدبيگی بود
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هايی را که  از پول ميليون دالر ٧٠٠نخستين بار اعالم کرد که اسدبيگی مبلغ 
 .اختالس کرده است به وسيله ی صرافی خواهرش به کانادا منتقل کرده است

تپه، بارها همدستی مقامات قضائی و دولت از مالکين و   کارگران هفت
در نخستين جلسه دادگاه، در . تپه را افشا و محکوم کرده بودند مديران شرکت هفت

ن بانک مرکزی ايران به اتهام فساد مالی، رقابت باندها، شماری از مديران پيشي
تپه و متهم رديف اول اين پرونده،  عامل شرکت نيشکر هفت اميد اسدبيگی، مدير
های هنگفت به مديران پيشين اين بانک و برخی ديگر از  به پرداخت رشوه

 .ها متهم شدند بانک
 در گزارشی از دادگاه روز  قضاييه وابسته به قوه» خبرگزاری ميزان«

های متعدد به  پرداخت رشوه های اسدبيگی، اتهام«نوشت  ١٣٩٩ تيرماه ٢١شنبه 
 .»مديران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صمت شامل است

 ۵٠٠يک ميليارد و «دادگاه، در رقابت باندها، اسدبيگی را متهم کرد که 
يکا و هزار دالر آمر ١٢سکه تمام بهار آزادی و  ١٠٠ميليون تومان وجه نقد، 

سکه تمام بهار آزادی به دو نفر از مديران پيشين اداره اموال بانک مرکزی  ٨٠٠
در اين جلسه، . »های محسن صالحی و رسول سجاد پرداخت کرده است به نام

همچنين اسدبيگی را متهم به پرداخت رشوه به فرشاد طالبی از مديران سابق 
 ۵٠ون تومان وجه نقد و ميلي ۵٠٠ بانک کشاورزی، به ميزان يک ميليارد و

کيفی حاوی شمار زيادی سکه طال به عنوان . هزار دالر آمريکا کرده است
به » های ميلياردی بدهکاران ارزی در قبال همکاری در بانک مرکزی رشوه«

 .نمايش درآمد
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 متهمان پرونده 
اميد اسد بيگی، مهرداد رستمی چگنی، مجتبی کحال زاده، جواد بصيرانی،  - 

الرجانی، فرشاد طالبی، مهدی توسلی، سيد رسول سجاد، محسن صالحی، سيد اکبر 
محمد رضا حسينی، فرزاد محمدی، اسداهللا سيفی، شهريار دربانی، سيد محمد رضا 
آل علی، موسی حسين زاده، محمد رضا قاعدی، ميثم فرجام، محمد نوری، محمد 

 ...بيرانوند، سيد وحيد حسينی، حميد رضا مخبر، رضا انصاری
نفر از  ٢متهم اسدبيگی ارتباط نزديکی با «  :بنا به اعالم دادگاه اختالس

مديران سابق اداره اموال بين المللی بانک مرکزی داشت که محسن صالحی و 
طبق گزارش سازمان اطالعات سپاه پاسداران، . سيد رسول سجاد نام دارند

 ».برقرار شده است ارتباط غير متعارفی بين اميد اسدبيگی با سيد رسول سجاد
اميد اسدبيگی، برای کارگزاری بانک مرکزی و تخصيص نوع ارزهای 
دولتی برای واردات خط توليد شرکت، رشوه هايی به متهم رسول سجاد پرداخت 

 ».کرده است
های الزمه  شود که اسد بيگی با رقبای سرسختی درافتاده و رانت آشکار می
کنند تا » کله پا«ان قير و طال بخواهند او را شايد که مانند سلط. را نپرداخته است

ای که از استثمار کارگران   هم کارگران را خاموش سازند و هم ميراث بادآورده
 .انباشت شده را به چنگ آورند
از جنايت اين فاسدان عليه هزاران کارگر سخنی به   در دادگاه حکومتی،

 :نی آشکار و اينگونه اعالم شدميان نيامد و تنها گوشه ای از اختالس و فساد  درو
  

 :اميداسد بيگی
اهللا، متهم رديف اول پرونده اتهامات مديران  اميد اسدبيگی فرزند احسان«

. سابق بانک مرکزی درباره اخذ رشوه های کالن از بدهکاران ارزی کشور است
او متهم به پرداخت رشوه به مديران بانک و بانک کشاورزی و وزارت صنعت 

دالر آمريکا  ١٢٠٠٠سکه طال و  ١٠٠ميليارد ريال وجه نقد و  ١۵ل و معدن شام
 .به محسن صالحی رشوه داده است

اميد اسد بيگی، کارگزار رسمی بانک مرکزی بود و طبق قرارداد 
کارگزاری که بسته بود تالش داشت تا بتواند منابع مسدود شده ارزی کشور را 

رداخت را به بانک مرکزی وارد کشور کند و قرار بود يک ضمانت تعهد پ
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در دادگاه  .پرداخت کرده و در ازای آن ارز گرفته و کار کارگزاری انجام دهد
گفته بود که ارتباط خاصی با صالحی و سجاد نداشته و ميزان کار کارگزاری او 

اعالم » .زير قيمت کارگزاری ديگران بود. /٢ )دو دهم(و حتی  ) سه دهم( ٠٫٣
 :شد که

سکه تمام بهار آزادی به متهم سيد رسول  ٨٠٠هم چنين  اميد اسد بيگی«
 ١۵اميد اسد بيگی به فرشاد طالبی که از متهمان پرونده است، . سجاد رشوه داده

ضمنا اسناد رسمی . هزار دالر کمک مالی کرده است ۵٠ميليارد ريال رشوه و 
 ».را جعل و مهره های شرکت های خارجی را نيز جعل کرده است

دستور اميد اسدبيگی، توسط يکی از مديران سابقش به نام سيد به «و نيز 
سکه بهار آزادی در بانک مرکزی تحويل رسول سجاد شده  ۵٠وحيد حسينی، 

آزادی توسط اميد اسد بيگی به رسول سجاد داده شده  سکه بهار ٧٠٠تعداد . است
 ».سکه را فروخته است ۵٠٠و او نيز 

در دادگاه حکومتی متهمان را ، رکزیمتهمان پرونده فساد مديران بانک م
 : به ترتيب اينگونه معرفی شدند

] ها در هفت تپه شريک اسد بيگی[چگنی  مهرداد رستمی« •
وی به جعل اسناد رسمی و . فرزند ميرمحمد متهم رديف دوم اين پرونده است

آباد و استفاده از اين  های سبز گمرکی به نام گمرک خرم اسناد گمرکی و پروانه
د مجعول جهت رفع تعهدات ارزی شرکت دريای نور زئوس در بانک اسنا

 » .اقتصاد نوين متهم است
رضا رخشان و .  در دادگاه، اسدبيگی، همدست ديرين خود را قربانی کرد

جانب او را گرفتند و در برابر داگستری شوش، با شعار عليه اسد  نيکوفرفريدون 
اما کارگران . اند ر کارگران قرار گرفتهبيگی، فريبکارانه وانمود کردند که در کنا

در همين روزها بود که عنصر حکومتی يعنی رضا . وی را افشا کردند آگاه
رخشان، محمد خنيفر، کارگر شجاع و پيشتاز و مورد اعتماد کارگران را مورد 

 .حمله فيزيکی قرار داد
عادی فرزند اکبر، متهم رديف سوم، متهم به جعل اسناد  زاده مجتبی کحال 
های شرکت خارجی فروشنده کاال و استفاده از اسناد مجعول برای ثبت  و مهر
های  و تخصيص ارز ]صنعت، معادن و تجارت[ ها را در وزارت صمت سفارش

دولتی در شبکه بانکی کشور با همکاری متهم اميد اسد بيگی و مهرداد رستمی 
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تومان به مهدی ميليون  ۶٠٠وی همچنين به پرداخت رشوه شامل . متهم است
 ».ميليون تومان به فرزاد محمدی متهم است ٢٠٠توسلی و 

از » شرکت دريای نور زئوس«نماينده داستان به وکيل کحال زاده صاحب 
 ٢٨، ٩۶ميليون يورويی تا خرداد سال  ۴٩با وجود بدهی  ٩۵در سال «اينکه 

با همين  ٩۶کند و پس از آن تا آذر ماه سال  ميليون يورويی ديگر دريافت می
کند يعنی شرکتی که هيچ تعهد ارزی  ميليون يورو ديگر اخذ می ٢٠٠دستورات، 

ارزها گرفته «: می گويد و اينکه» .کند انجام نداده همچنان تسهيالت دريافت می
اگر . کاالی هم جنس هم وارد نشده است. شده است، اما خط توليدی وجود ندارد

  »..رکزی نداردکااليی وارد شده است مجوزی از بانک م
. فرزند علی متهم رديف چهارم پرونده است جواد بصيرانی« •

های خارجی فروشنده کاال و همينطور  مشارکت در جعل اسناد و مهر شرکت
استفاده از اسناد مجعول عادی و مهر جعلی برای انجام ثبت سفارش واردات 

ن صالحی از ها به نام شرکت معتمد پارس با همکاری اميد اسدبيگی و محس کاال
 .ديگر اتهامات وی است

متهم رديف پنجم پرونده به مشارکت در جعل اسناد  اکبر الرجانی •
عادی و جعل مهر شرکت خارجی و استفاده از سند مجعول عادی و مهر جعل 

 .برای ثبت سفارش متهم است
فرزند علی که متهم رديف ششم اين پرونده است به  فرشاد طالبی •

هزار دالر  ۵٠ميليون تومان و  ۵٠٠يک ميليارد و  دريافت رشوه به ميزان
 ».ميليون تومان از صالحی متهم است ١٣٠آمريکا از اميد اسد بيگی و 

 
 : متهم به فساد و اختالس» سه نهاد حقوقی«

نيز به مشارکت با شرکت نيشکر  »شرکت بين المللی دنيای معتمد پارسه
هم به عنوان قاچاقچی  »اتيسشرکت آرياک صنعت د«هفت تپه و اميد اسدبيگی و 

به مديريت کحال »شرکت دريای نور زئوس«عمده ارز، شريک اين دو شرکت 
های کشاورزی و مرکزی از سوی دادگاهی که باند  زاده و مديرانی از بانک
 .کرد، متهم شناخته شدند رقيب دولت برگزار می

 ی بيکار شدهخبر تلخ خودکشی رضا آل کثير، کارگر ١٣٩٩آذر  ٢٢شنبه
سال سن،  ٢٤کثير با  رضا آل: ها پخش شد تپه در رسانه بخش خدمات شرکت هفت
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آخرين فرزند خانواده بود و هفت خواهر و سه برادر داشت که از اين ميان، دو 
خواهر و يکی از برادرانش معلول بوده و مشکالت جدی برای تامين معيشت 

تپه در پی  ت نيشکر هفتنيز يک کارگر فصلی شرک ١٣٩۶اسفند ماه  .خود داشتند
خودداری بخش مالی اين مجتمع از پرداخت مساعده به وی در کانال پمپاژ آب 

ميالد آل کثير، نوجوان . تپه خودکشی کرد و جان خود را از دست داد هفت
اعتراض و فرياد عليه خوزستانی که پدرش از کارگران هفت تپه بود و به 

  .خودکشی کرد و جانباختستمگران، 
 
 های اعتصاب تاريخی ينهزم

های اعتصاب و اعتراض های کارگری از همان تاريخ حاکميت  زمينه
اين دوران، موجود بوده و با اين  ربر بست  داری، استثمارگرانه سرمايه مناسبات

در هفت تپه  به ويژه اعتصاب و اعتراض از همان سال . مناسبات، همزاد هستند
 .يشتری يافتبا خصوصی سازی شدت و ضرورت ب ١٣٨۴

نفر نيروی کار رسمی و قراردادی و  ٣٨٠از کار سه هزار و  یهاي گزارش
هزار  ٨ها از  برخی گزارش. نفر کارگر فصلی حکايت دارند ۵٠٠دو هزار و 

بيش از  ١٣٩٩تا ماه های نخست سال  ١٣٨۴گويند که از سال  کارگر سخن می
بر پا   ارگزارانشداران و ک های سرمايه اعتصاب عمده عليه ستمگری ١٠٠
نيز بارها دست به اعتراض و  ١٣٩٨کارگران اين کارخانه در سال . اند کرده

 .اعتصاب زده بودند
کارگران نيشکر هفت تپه، درپی پرداخت نشدن پنج ماه  ٩٧پاييز سال 

. هايی را آغاز کردند که به شوش و اهواز کشيده شد دستمزد خود اعتصاب
ها تن از کارگران و فعاالن  نيتی و بازداشت دهسرانجام با دخالت نيروهای ام

کارگری از جمله اسماعيل بخشی  و محمد خنيفر و سپيده قليان و شوهای 
تلويزيونی سناريو سوخته سازمان اطالعات سپاه و وزارت امنيت حکومت 

 .اسالمی منجر شد
ش  ها و اقدامات تروريستی کارفرما و حاميان با وجود بازداشت و سرکوب

جهانگيری، دستيار حسن ق ااسحدولت از جمله باند ياست جمهوری و در ر
ها، پاسخ دستگاه  روحانی، شماری از کارگران دستگير و سرکوب اعتراض

 .اجرايی سرمايه داران در دولت بود
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اعتصاب ها، به ويژه  هراس رژيم از  شدر پی مقاومت کارگران و گستر
در اراک و اهواز کارگران سراسری شدن اعتصاب های کارگری در حاليکه 

 ١٣٩٩هپکو و آذرآب و فوالد در اعتراض بودند، سرانجام در بهار سال 
با . های اختالس را اعالم کردند  های حکومتی به ناچار برگذاری دادگاه  دستگاه

شمارش » کانال تلگرامی کارگران هفت تپه«های کارگران به ويژه از  افشاگری
 . ه بودبرای روزهای اعتصاب آغاز شد

  
 همبستگی  برای یذهنی مادی و ها آماده سازی زمينه

  »!های گره کرده، تنها راه پيش روی ما برای احقاق حق و حقومان است مشت«
کارگران هفت تپه، با پرچشم . ی کارگری بود اين فراز، اعالم يک اراده

ز در برادران و خواهران عزي« :آمد طبقاتی، پيشتاز طبقه کارگر، به ميدان می
های  شما درد و رنج ما را ديديد و در مغازه! سطح شهرستان شوش و هفت تپه

در اين مدت چه بسيار درد و . سطح شهر صدای خرد شدن غرورمان را شنيديد
ديديد که مسالمت آميز اعتراض کرديم، گفتند ضد . رنج ها که برما تحميل نشد

آخر چقدر تحمل . ورديمبه مسولين شوش اعتماد کرديم و رو دست خ. انقالبند
کنيم؟ آيا ما کارگران حق زندگی آبرومندانه نداريم؟ مردم شريف شهرستان شوش 
در آينده ای نزديک به صورت مسالمت آميز راهپيمايی هايی را در سطح شوش 

ازما حمايت کنيد که چرخ . برگزار خواهيم کرد و انتظار حمايت شما را داريم
کارگران هفت تپه بلکه توسط همه کارگران در  اقتصاد کل منطقه نه فقط بدست

پس اگر قرار است چرخ زندگی کارگر از حرکت بايستد، . همه شرکتها ميچرخد
 )١٧(».شغل شما و اقتصاد کل منطقه با رکود شديد روبرو خواهد شد

کارگران پيشرو، به اين گونه برای اعتصاب و به پشتيبانی خواندن اهالی 
 اتنيک هایت اتحاد بين کارگران و اهالی شهر از شوش و هفت تپه و درخواس

در منطقه، به فعاليت پرداختند و نشان دادند ... عرب و لر و بختياری و فارس و
و جنسيت را مرزهايی در برابر مبارزه و همبستگی و  اتنيسيتهکه طبقه کارگر، 

مت ايم که مسال ما ثابت کرده« :داند و اعالم کردند هم سرنوشتی طبقاتی نمی

                                                            
. تمامی گفتاردها از کانال اينترنتی مستقل کارگران هفت تپه ١٧

https://telegram.me/kargarane٧tape  
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خواسته ما از . توانيم سازماندهی کنيم ها را می آميزترين اعتصابات و راهپيمايی
بختياری و لر  اتنيسيتهريش سفيدان اعم از شيوخ محترم عرب و ريش سفيدان 

اين است که با توجه به شرايط حساس کنونی از برادران و خواهرانتان در نيشکر 
 . هفت تپه حمايت کنيد

اگر بتوانيم حقمان را در . مساوی است با شهرستانی آبادای آباد،  هفت تپه
های بر حقمان  توانيم در ساير بخشها نيز به خواسته هفت تپه به کرسی بنشانيم می

برادران و خواهران و عدالت طلبان ما کارگران ظلم ستيز و رنجديده . برسيم
چسب پليس امنيت و شورای تامين شوش با بر ٩۶متاسفانه در سال . هستيم
های سياسی امنيتی به کارگران هفت تپه مانع حمايت صد در صدی مردم  زدن

اما اکنون پس از گذشت سه . شريف شهرستان شوش از کارگران هفت تپه شدند
پس ما انتظار حمايت حداکثری از . سال ديديد که دم خروس چگونه بيرون زده

 . هستيمجوانان کشاورزان و فرهنگيان و همه قشرهای ستمديده شوش 
به کمک شما نيازمنديم اگر چه تا کنون به دليل ويروس کرونا و دادگاه 

اما ديگر سکوت نخواهيم کرد . بخش خصوصی فاسد هفت تپه سکوت کرده بوديم
چرا که دولتمردان در شرايط حاد بوجود آمده به دليل ويروس کرونا ما را به حال 

پس اگر قرار است به سر . کشانند خود رها کرده و با اجبار ما را به سر کار می
کار بياييم بجايش اعتصاب خواهيم کرد تا هرچه زودتر به شرايط مطلوبمان 

پيروزی تک تک ما در گرو حمايت از يکديگر، اعم از کارگر، کشاورز، . برسيم
 » .است....فرهنگی، بازنشسته، کارمند و بازاری 

  
 ديدار نمايندگان کارگران با رئيس قوه قضاييه 

های حکومتی در راس قوه قضاييه به جای صادق الريجانی،  جابجايی مهره
و به رياست نشاندن ابراهيم رئيسی، قاتل هزاران زندانی سياسی در تابستان سال 

تا کنون آدمکشی و فرمان  ١٣۵٨و همان قاضی و دادستانی که از سال  ١٣۶٧
و انتقال و ادعاها کشتار دستجمعی هزاران هزار نفر، بخشی از پرونده ی اوست 

های  ی اليه بايد برای همه  و نقش سيد ابراهيم رئيسی در راس قوه قضاييه،
، نمايندگان کارگران ١٣٩٩ارديبهشت  ٩. شد کارگری به نمايش گذارده می

، رئيس قوه قضائيه )رئيسی(السادات  شرکت نيشکر هفته تپه، با سيد ابراهيم رئيس
  .ديدار داشتند
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نشست هم انديشی  ارديبهشت سال جاری ٩روز«ر ايلنا، به گزارش خبرنگا
به دعوت قوه  .برگزار شد کارگری رئيس قوه قضائيه با توليدکنندگان و فعاالن

شرکت کشت  کارگران از جمله» محمد امين آلکثير«و » يوسف بهمنی« قضاييه،
از کارگران اخراجی اين شرکت، » محمد خنيفر«و   و صنعت نيشکر هفت تپه

 ».حضور داشتند
های حکومتی و نيز مقامات حاکم تالش ورزيدند اين نمايندگان  خبرگزاری

وانمود سازند، اما اين شايعه و دسيسه » اعضا شورای اسالمی کار«را 
. رگران شرکت کننده قاطعانه و بی درنگ خنثی شدحکومتيان، از سوی  کا

الزم است که «: يوسف بهمنی درباره جزئيات اين ديدار و شايعه اعالم کرد
کارگری دعوت شديم و فعال کارگری هستيم،  فعال عنوان  بگويم، ما چند نفر به

هفت تپه نيستيم؛ چراکه پيش از تشکيل  اما عضو شورای اسالمی کار
تپه را داشتيم و از هر بخش از  ما مجمع نمايندگان کارگران هفت شورا اين

ای در اين مجمع به رأی کارگران  های وسيع و بزرگ اين شرکت نماينده بخش
های  ر حضور کارگزاران و رسانهيوسف بهمنی بازرگانی، د  ».حضور داشت
صدای  و ها و سر که بازداشت ٩٧اما پس از اعتصابات سال « :حکومتی افزود

شهری فشار آوردند که شورای اسالمی کار را  مسئوالن زيادی نيز اتفاق افتاد،
چون آنها . فراوان همکاری کرديمرغم مخالفتهای   تشکيل بدهيم و ما نيز به

ها  گفتند اين شورا به مصونيت داشتن فعاالن کارگری و رسمی شدن فعاليت می
کند اما متأسفانه بعد از مدتی ديديم که برای همان شورای اسالمی کار  کمک می

موانع بسياری از طرف مسئولين ايجاد شد به عنوان نمونه محمد خنيفر را بکلی 
کردن و برای برخی ديگر از اعضای فعال شورا پرونده از شورا اخراج 

در نهايت چند نفر از نمايندگان کارگری از اين شورا يا اخراج شدند . شد درست
در نهايت شورا با ورود . و يا خودشان به دليل ناکارآمدی شورا استعفا دادند

مثل  خروج نمايندگان فعال کارگری. البدل و با پنج نفر تشکيل شد اعضای علی
محمد خنيفر، اميد آزادی و چند تن ديگر از شورا و جايگزين شدن اعضای 

 ».البدل باعث شد که اين شورا اعتبار خود را در بين کارگران از دست بدهد علی
بار دوهزار کارگر ملغا و  ازشورای اسالمی کار بار ديگر با رای بيش 

عنصر سه  ه ناچار با دوشورای اسالمی ب. ماهيت سرکوبگرانه آن افشا شدديگر، 



~ ١١٥ ~ 
 

در راس خود، برای کارگران به سان  از جمله سيد جليل احمدی، اطالعاتی
  . بازوی سرکوب جنبش کارگری شناخته شد

ای از  يوسف بهمنی در همايش دستجمعی کارگران در هفت تپه،  به گوشه
 هنی قضاييه اينگونه اشاره کرد و اينگو ها کارگران در برابر قوه طرح خواست
در ديدار با آقای رئيسی درباره بازگشت به کار تعدادی از «: گزارش داد

… تپه مانند اسماعيل بخشی، محمد خنيفر، ايمان اخضری و  کارگران هفت
کردند صدای رسای  آنها تنها سعی می. صحبت کرديم، زيرا به ناحق اخراج شدند

اما حاال با . دتپه باشند و مشکالت را به گوش مسئوالن برسانن کارگران هفت
وجود اينکه حکم کيفری آنها نيز مشمول عفو رهبری شده است، مسئوالن شهری 

ای در  سعی ندارند نسبت به بازگشت به کار آنان کاری انجام دهند و عزم و اراده
 ».شود مسئوالن شهر و استان برای حل اين مشکل مشاهده نمی

ر از مواردی که در يکی ديگ«: ی در جمع کارگران گزارش دادنف بهمسيو
همچنين . ديدار با آقای رئيسی مطرح کرديم درباره اقدامات بخش خصوصی بود

آمار و اسناد وضعيت  ای به ايشان تقديم کرديم که تمام صفحه ۴٠کاتالوگ حدودا 
تپه را قبل و بعد از واگذاری آن به بخش خصوصی، در آن درج  توليد هفت

. خواست داريم که اين کاتالوگ را مطالعه کنندما از ايشان عاجزانه در. ايم کرده
تمام . تپه انجام دهند خواهند کاری برای وضعيت هفت برخی مسئوالن شهری نمی
دست کسانی که نه  تپه را کوچک جلوه دادند و آن را به حرف ما اين است که هفت

 ».اند فن بلد هستند و نه اينکه اهليت و مقبوليت دارند، سپرده
رئيس قوه قضاييه نيز قول «: ر گزارش به کارگران افزاودبهمنی ديوسف 

نماينده » .تپه به بخش دولتی را پيگيری کنند دادند که موضوع واگذاری هفت
تپه به  اگر بنا باشد بار ديگر، پرونده هفت اما«: کارگران شرکت هفت تپه، افزود

ای  فايده ردد،آوری شود و به تهران برگ استان برگردد تا اطالعات از استان جمع
ما از آقای رئيسی درخواست . دوباره به نقطه اول بازخواهيم گشت که ندارد؛ چرا

طور ويژه اين  ای را در اين خصوص ترتيب دهند تا به کارگروه ويژه ،داريم
غيرمستقيم برای حدود چهارصد  طور مستقيم و تپه به هفت .موضوع پيگيری شود

دير  تنها چند روز دستمزدهای کارگران اگر .هزار نفر شغل ايجاد کرده است
ينها مسائلی است که با توجه به ابعاد ا .چرخد ديگر بازار شوش نمی پرداخت شود،

 ».تپه بايد ديده شود هفت های اقتصادی فعاليت
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آقای رئيسی نيز «: در گزارش به رفقای کارگر خود افزود یيوسف بهمن
ها  ط است و حتی اين شرکتگفتند که واگذاری چند شرکت به بخش خصوصی غل

ما همچنين از . ارز دولتی بهره بردند تا بعدًا اين دالرها در بازار آزاد فروخته شد
تپه را  تپه بيايند و وضعيت هفت آقای رئيسی قول گرفتيم که بعد از کرونا به هفت

 ».از نزديک ببينند
که   تپه در گزارش خود نشان داد نماينده شجاع و صادق کارگران در هفت

کارگران و نمايندگان راستين آنها، کوچکترين توهمی به نهادهای حکومتی چه در 
ت اسالمی و چه در قوه اجرايی يعنی ممجلس سرمايه، چه در قوه قضاييه حکو

يکی ديگر از مشکالت ما اين است «: او اعالم کرد. دولت سرمايه داران ندارند
پرسند  سئوالن استانی از ما میکه وقتی تجمع و اعتصابی صورت بگيرد، تازه م

وقت نديديم کسی  اما هيچ. گويند که ما هميشه در کنار شما هستيم که چه شده و می
مان صحبت  رويم تا درباره مشکالت همچنين ما هرجا که می. در کنار ما باشد

های بيگانه  گويند رسانه شود؛ از يک طرف می کنيم نوعی شانتاژ خبری انجام می
کنيم تا  کنند از طرف ديگر وقتی با شخصيتی ديدار می اده میاز شما استف

زنند ديدار صميمانه  های داخلی خبر می مشکالتمان را پيگيری کنيم رسانه
مان هستيم  اين وسط ما که به دنبال مشکالت. تپه با فالن شخصيت کارگران هفت
شود، اما مان حل  خواهيم مشکالت حالی است که ما می اين در. ايم گرفتار شده

  ».هيچ عملی را شاهد نيستيم
ما به رئيسی گفتيم که ما با هيچ نهاد و «: او به کارگران اينگونه گزارش داد

ناپذيری  يوسف بهمنی برای تاکيد بر سازش» .ارگانی نشست صميمانه نداريم
دار و نمايندگان سياسی و حکومتی  تضاد آشتی ناپذير بين کارگر و سرمايه

 :عالم کرد کهداران ا سرمايه
نکته مهم ديگری که بايد گفت، اين است که ما با هيچ نهاد و ارگانی، «

. مطلبی که من به آقای رئيسی، رئيس قوه قضائيه هم گفتم. نشست صميمانه نداريم
نشينيم، فورا چند دوربين حضور پيدا کرده و فردا  ای می چرا که هرجا در جلسه

. تپه با فالن نهاد و ارگان ارگران هفتزنند که نشست صميمانه ک هم تيتر می
 .هايی که هيچ خروجی هم برای کارگر نداشته است برنامه
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های آقايان در موعد مقرر محقق نشود، بر  ها و قول با اين همه اگر وعده
اساس شور و خرد جمعی با کارگران، تصميم خواهيم گرفت که چه واکنشی به آن 

 » .داشته باشييم
تپه در همايش کارگران و در برابر رسانه  ينده کارگران هفتيوسف بهمنی، نما 

. به رئيسی گفتيم که ما با هيچ نهاد و ارگانی نشست صميمانه نداريم: ها اعالم کرد
  .افراد ناشناس منزل من را به آتش کشيده و خانه محمدخنيفر را به رگبار بستند
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  تاريخی اعتصاب اعالم
  ١٣٩٩خرداد  ٢۶دوشنبه 

برای يک مبارزه . رگران برای اعالم اعتصاب با هم شور می کنندکا
 . جمعی، بايد  جمعی تصميم گرفت و با هم حرکت کرد

  
 : برای اعالم اعتصابرويکرد شورايی 

به نظر شما آيا بايد تجمعات را در داخل شرکت برگزار کنيم و  -
 يا مستقيما جلوی فرمانداری؟

را به بحث و همفکری بگذاريم تا لطفا در گروه های مختلف اين مورد 
 . پاينده باد هفت تپه. ظرف روزهای آينده نتيجه گيری و اقدام کنيم

در اين روز شمار عظيمی از کارگران کشاورزی درب مديريت همايش 
ها در بخش صنعت به صورت  کردند و با پيوستن کارگران از ساير بخش

سوی  نيکی وارد شدند و بهراهپيمايی به امور مالی و اداری و تجهيزات مکا
به سوی مديريت سرازير   ی کارگران، با گردآمدن همه. کارخانه حرکت کردند

 .شدند و همانجا اعتصاب خود را با تحصن آغاز کردند
  

 ها سدبيگیا استاندار،  ها، ارتباط شورای اسالمی کار با امنيتی
بيگی ها  ها و در روزهايی که از احضار و محاکمه اسد در آغاز اعتصاب

شورای اسالمی کار از اعتصاب دم زد ولی فعالين و کارگران به   در جريان بود،
 .فراخوان انحرافی شورای اسالمی کار پاسخ ندادند

امضا کارگران مردود اعالم شده  ٢٠٠٠ شورای اسالمی کار با بيش از
ی ها، در شرايطی برای رسميت بخشی به شورا اما عوامل کارفرما و دولتی. بود

داری در  اسالمی کار پرداختند که بيش از هميشه اين بازوی ضد کارگری سرمايه
 .شده بوداعتبار  مجتمع نيشکر، بی

ی عوامل شورای اسالمی کار  بنا به گزارش کانال مستقل کارگران، دسيسه
ايجاد يک سپر انسانی برای جلوگيری از بازداشت اسد  و عوامل خودفروخته، 

در دادگاه گفته بود اگراعالم کند اگر مرا بازداشت کنيد کسی  اسد بيگی. بيگی بود
او با همين دسيسه آزاد شد و . نيست دنبال تهيه پول و  پرداخت دستمزدها برود
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بدون اينکه مزدی پرداخت کند اين فريبکاری پی در پی و به همين شيوه ادامه 
 .داد

واست پرداخت داشت تا با درخ  شورای اسالمی کار در اين مقطع  وظيفه
تالش عوامل کارفرما و . اعتصاب را در همينجا مهار بزند   دستمزدها و نه بيشتر،

شورای اسالمی کار به خيابان کشاندن کارگران برای اهرم فشار جهت جلوگيری 
 .ها و برداشتن فشار روی بازداشت شدگان فاسد بود بيگ  از بازداشت اسد

اخت نشده تنها يکی از مطالبات خواست برای دريافت دستمزدهای پرد در
های چندگانه و حياتی کارگران از جمله خلع يد از   با طرح خواست. کارگران بود

ها همدست شدند و برای انحراف،  بخش خصوصی، شورای اسالمی و اطالعاتی
تنها پيگيری خواست دستمزد از طريق شورای اسالمی حکومتی را در ميان 

شورای . از جمله عوامل کارفرما، نيکوفر رضا رخشان و فريدون. نهادند
های آنان بی درنگ از سوی  اين عوامل و دسيسه. در اين  برهه بودند اسالمی،

و اين عناصر به برخورد فيزيکی با نمايندگان . کارگران برمال و رانده شدند
 .های آنان خنثی شد از جمله محمد خنيفر روی آوردند، اما دسيسه فعالين کارگری
از جمله   زهای اعتصاب، عوامل شورای اسالمی کار و کارفرما،در رو

با نيکزاد نماينده مجلس اسالمی به تنهايی گفتگو  نيکوفررضا رخشان و فريدون 
کردند و موضوع لغو خصوصی سازی را خواست کارگران ندانستند و با اين 

 .دی امنيتی برای جلوگيری از اعتصاب و طرح خلع يد ماموريت يافتن دسيسه
های  کارگران در برابر حکومت و کارگزاران سرمايه، با طرح خواست

 :زير، اعتصاب تاريخی را اعالم کردند
 تپه  خلع يد فوری کارفرمای اختالسگر و بخش خصوصی از هفت

 های معوقه و تمديد دفترچه بيمه پرداخت فوری تمام حقوق  •
 ها،خشکار فوری برای همکاران اخراج شده در تمام ب بازگشت به

   - بازداشت فوری اسدبيگی و مجازات حبس ابد برای اسدبيگی •
 رستمی
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 بازگرداندن فوری ثروت های اختالس شده به کارگران •
 پايان کار مديران بازنشسته  •

در آغاز، اعتصاب در محيط کار ، تشکيل مجمع نمايندگان مستقل کارگران
الش کارگزاران ت  همانگونه که اشاره شد،. به راه افتاد در مجمع عمومی

  . خارج ساختن کارگران از کارخانه بود  ضدکارگری در کارخانه،
هراس دولت و کارفرما آن بود که با حضور کارگران و اعتصاب در 

 :کارخانه
 ،ی کارخانه بيانجامد  تواند به اشغال کارخانه و کميته می -
ان به با کشانيدن کارگردر نظر داشتن تا  – ها عوامل کارفرما و دولتی 

پرداخت دستمزدها،  ، آنهمها به تنها يک خواست بيرون و محدود کردن خواست
 ها به کناری گذارده می شوند، ديگر خواست

با تحريک و تشنج و ايجاد درگيری و دامن زدن به موضوع انحرافی  -
کارگران پيشرو را  درگيری فيزيکی زمينه دستگيری و ايجادقوميت و باورها، 

  .فراهم آورند
ی ديگری از اعتصاب  چهره  ها، ای کردن اين درگيری از سوی ديگر با رسانه - 

 .ی مردمی محروم سازند نشان دهند و اعتصابگران و اعتصاب را از پشتوانه
خرداد از سوی  ٣١به همين دليل بود که روز پنجم اعتصاب در روز 

فعالين . ر شدندکارگزاران سرمايه و کارگران دو تجمع با اهداف اشاره شده برگزا
کانال مستقل کارگران هفت تپه از قول کارگران کارگر و مجمع نمايندگان و نيز 
های ضدکارگری شورای اسالمی کار و عوامل  اعتصابی، برای خنثی سازی نقشه

 :و دو تجمع و دو هدف را اينگونه شرح داد ندکارفرما بی درنگ به آگاه گری پرداخت
ها و دولت را در نطفه  ی کارگزاران اسدبيگی کانال مستقل کارگران توطئه

 .خفه کردند
  

 دو تجمع دو انگيزه و دو هدف 
اند و به  های اطالعات و کارفرمايان اختالسگر دست به کار شده جاسوس«

اينها برای . اند که از قافله عفب نمانند عنوان ستون پنجم اختالسگران وارد شده
و مسعود کثير را  نيکوفرپه انواع رخشان و ت کارگران هفت. اند ايجاد تفرقه آمده
بايد همزمان با ! همکار مستقيم اطالعات وارد صحنه شده است! نخواهند بخشيد
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همکاران در . بيرون کردن اسدبيگی و رستمی اين مزدوران را هم بيرون کنيم
 .های کارفرما هشيار باشيد مقابل اين ستون پنجم

رخشان و کرامت   و فرمانداری است،در ليست تبليغی و تشويق رفتن به جل
تنها حقوق معوقه معلوم است به دست عوامل  اسد . نيست.. پام اثری از خلع يد و 

 . بيگی تهيه شده و دست مسعود کثير پشت آن است
امروز شنبه، با دخالت عوامل کارفرما، انشعابی در اعتصاب و تجمع 

جمع و اعتصاب کردند و يک عده در درون شرکت ت. کارگران هفت تپه رخ داد
. متاسفانه عده ای هم گول خوردند و تجمعی گدايی وار جلوی فرمانداری داشتند

 :اين دو تجمع از زمين تا آسمان با هم فرق دارد
و توليد و کنترل  کشت و کار يابی يعنی ادامه ،تجمع درون شرکت-١

رفرما برای چرخيدن چرخ کشت و توليد و گرفتن بهانه از کا. کارگران بر شرکت
مسلط بودن بر شرکت و تمامی . شرکت کنترل کارگری بر اوضاع. حقوق ندادن

ها و قدم به قدم بيرون کردن مديران ارشد و عوامل کارفرما و بعد از خلع  بخش
دهيم تا مال  يد از اين اختالسگران بخش خصوصی، شرکت را تحويل نمی

اين . گری روی آن باشدکارگران شود و حتی اگر دولتی شد نظارت کامل کار
تجمع حساب شده در درون شرکت با هشياری و هدف اصلی لغو خصوصی 

 .سازی انجام شده
کارگران، اتوبوس و پول برای رفت و آمد زيادی ندارند که دو ساعت 

وقتی قرار باشد . بروند جلوی فرمانداری بعد دوباره برگردند شرکت ادامه کار
بايد از اول صبح همانجا بروند و شرکت نيايند  جلوی فرمانداری تجمع باشد يعنی

، وسايط حمل و نقل در )هر دو(مگر اينکه مديران شرکت برای رفت و برگشت 
. که نميدهند زيرا االن بحث بر سر خلع يد خود آنهاست! اختيار قرار بدهند

کارفرما اين کار را نميکند که اتوبوس بدهد که دوباره از دم فرمانداری برگرديم 
کارفرما اتوبوس ميدهد که ! چون ميخواد شرکت تعطيل شود! رکت و کار کنيمش

 !لطفا هشيار باشيم. برويم فرمانداری و ديگر برنگرديم شرکت
از طرفی تجمع فقط در جلوی فرمانداری يعنی از اول صبح بايد رفت دم -٢

رفتن جلوی فرمانداری يعنی تعطيلی . فرمانداری و شرکت رفتن منتفی ميشود
در اين شرايط رفتن جلوی فرمانداری يعنی ايجاد جو ظاهرا امنيتی در . رکتش

مثال به قول نماينده شوش با (شهر و فشار شورای تامين برای دادن يک حقوق 
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و بعد برگشتن ) دخالت و پرداخت از سوی جهانگيری يا نوبخت در دولت
سدبيگی با يعنی ا. کارگران به سر کار با همان مالکيت و مديريت اسدبيگی

فرمانداری رفتن کارگران موفق ميشود حقوق کارگر را از جيب دولت بدهد و 
در اين شرايط جلوی . اعتصاب هم تمام شود و مالکيت خودش ادامه پيدا کند

فرمانداری رفتن يعنی تثبيت بخش خصوصی و از دست دادن شرکت و کشت و 
 .به يک حقوق توليد و کنترل کارگری بر شرکت و تقليل دادن مطالبات

اعتصاب و تجمع در شرکت را عوض کردن با تجمع جلوی فرمانداری 
يعنی عوض کردن کنترل و اداره کارگری بر شرکت و نابود نکردن کشت و 

يعنی به جای خلع يد از بخش . شرکت را با مطالبه فقط يک حقوق عوض کردن
هم در آن . خصوصی فقط يک حقوق بگيريم و همان بخش خصوصی باقی بماند

بيخود نيست تمام جاسوسان . شرايطی که اين اختالسگران در حال محاکمه هستند
و عوامل کارفرما تالش کردند کارگران را از شرکت بيرون ببرند و در جلوی 

اختالس به ما ربطی ندارد؛ ما با اين کارفرمايان مشکلی : "فرمانداری بگويند
عوامل کارفرما يعنی کرامت پام  همانطور که يکی از" (نداريم فقط حقوق بدهند

دقيقا در مصاحبه اش با خبرگزاری امنيتی صدای کرخه همينطور اعالم کرده 
 .)بود

نه . وقت خلع يد از بخش خصوصی است. همکاران عزيز به هوش باشيم 
رستمی را - اسدبيگی. شرکت را رها نکنيم و تعطيل نکنيم. فقط گدايی يک حقوق

بخش خصوصی را ! ون برويم و همه چيز را رها کنيمبيرون کنيم نه خودمان بير
 ».بيرون کنيم نه اينک يک حقوق گدايی کنيم

اين پيشنهاد از سوی جمعی از کارگران از بخشهای مختلف شرکت هفت 
 . از کانال مستقل هفت تپه اعالم شد ١٣٩٩خرداد  ٣١ -تپه در روز شنبه 
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  ی اعتصاب در محل کار هفته نخست اعتصاب، تجربه

 کارگری خرد جمعی در رويکرد شورايی
کردن خودگردان را در يک همه   خودگران يا دولتی  کارگران، خواست تعاونی
با واگذاری صددرصد  ۴۴٪در اين نظر سنجی، . پرسی کارگری به رای گذاشتند

  .دهند کنترل کارگران رای می درصد با دولتی شدن و ۵۶شرکت به کارگران و 
   

 ی اعتصاب در محل کار هفته نخست تجربه
ی خود را در  روز ششم اعتصاب در محيط کار اينگونه  کارگران تجربه

 : بيان کردند
در حالی که داشتيم تو شرکت اعتصاب ميکرديم بهانه ای دست کسی نبود «

اداره شرکت رو رها کردن، کشوندن جلو . کرديم و شرکت رو هم اداره می
در حالی که . ق سر و ته قضيه رو تموم کننفرمانداری که فقط با يه خواسته حقو

اعتصاب تو شرکت کشت و داشت و کارخانه سر پا بود و شرکت دست خودمون 
تن ميدن؟ خواسته ما  چطور برخی از دوستان به تحريکات عوامل کارفرما. بود

اين اسدبيگی . که فقط حقوق معوقه نيست، االن بايد شرکت رو از اين دزدا بگيرن
 ».د زندانی بشنو رستمی باي

 روز هفتم اعتصاب
 :تجربه کارگران به بيان خود در اين هفته چنين بيان شد

در اين شرايط رفتن جلوی فرمانداری يعنی بازی کردن در زمين -
 ،اختالسگران

 ها يعنی تثبيت مالکيت داعشی -
 يعنی تقليل خواسته های کارگران به گدايی حقوق -
 تيغ زدن دولت يعنی گروگان گرفتن کارگران و -
 يعنی منحرف کردن پرونده محاکمه دزدها -
 يعنی تعطيل نشان دادن شرکت -
 يعنی نابودی مزارع -
 کند اين راه را انتخاب نمی یهيچ آدم عاقل -
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گيريم و ترسی هم نداريم اما خدا هم  ما حقمان را در هر جا که باشد می
فردا صبح دم . رفتن نيستعقلی به ما داده؛ عقل ميگويد االن زمان فرمانداری 

به عقل و تصميم جمعی !!! اميداوريم برخی. شرکت تصميم گيری جمعی ميکنيم
 ».کاری نکنن ،احترام بذارن و سر از خود

اين تاکتيک تا اين لحظه، يک انتخاب آگاهانه بود، تجربه  •
  :برای نشان دادن آنکه  اعتصاب در کارخانه،

 کارخانه ملک خودمان است،  •
م بدون مديريت با خود مديريتی جمعی، کل مجتمع را تواني می •

 اداره کنيم،
  ،ی کارگران کنترل و توليد به وسيله نظارت بر کار،   •
کارگران که حاکميت با تمامی  شايستگی و اهليت نشان دادن •
جلوه  و ناشايست  »نا اهل«ها در تالش آن بوده و هست که کارگران را  جناح
  ،دهد

 ،ارع با آبياری و اداره امورحفظ توليد و حفظ مز •
 ،ها های کارفرما و بااليی ها  نقشه  خنثی کردن دسيسه •
محل کار، برای تصميم  مراجعه به مجمع عمومی کارگران در •

 ،....گيری جمعی و خرد جمعی
  

کارگران . است خويش  طبقه کارگر، دارای فلسفه و دانش و شرايط رهايی
های انسانی و  و تمامی جامعه به ارزش انقالبی، وظيفه و رسالت بازگشت آدمی

کارگران نيز . را دارند و زيست بوم انسان از خطر نابودی حتا آزادی طبيعت
نه تنها زنجيرهای بردگی  ،استعداد فراگيری و کاربرد اين دانش آزاديبخش

. دهد بلکه کل جامعه و زبيعت را از نابودی نجات می  ،گسلد کارگران را از هم می
ی زنان و مردان زير ستم و از هر قوميت و  سياليستی کارگران، همهانقالب سو

هر رنگ و فرهنگ را به انسان های آزاد و به دنيايی پر از آسايش و شادی 
های  اما مناسبات و ستم استثمارگر و بردگی مدرن و دستگاه. سازد رهنمون می

سفه رهايی سرکوب اين مناسيات ضد انسانی، اجازه دستيابی و کارگران به فل
از همين روی کارگران زن و مرد . دهد بخش خود را آنگونه که بايد و شايد نمی

بنا به قانون استبداد مطلق سرمايه از آموزش دانش مبارزه طبقاتی محروم 
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در هفت تپه نيز . کارگران آگاه برای رفع اين کمبود، پيشتاز طبقه هستند . اند مانده
های اينترنتی از جمله کانال تلگرامی به  دانش رسانهکارگران پيشتاز با استفاده از 

های نقد اقتصاد سياسی پيرامون  تالش پرداختند تا مستقالنه به سلسله آموزش
های روز به روز پيشبرد  ها و شيوه ها و سازمانيابی ها و تعاونی انواع مالکيت

ها  در بخشی از اين آموزش. های طبقاتی بپردازند ها و بيان خواست اعتراض
 :چنين آمده بود

در جامعه سرمايه داری مالکيت اساسا و عمدتا ترکيبی از دولتی و «
در خصوصی ترين شکل مالکيت، هميشه دولت سهم . خصوصی بوده است

بزرگی دارد و در دولتی ترين شکل مالکيت، مالکيت خصوصی کتاب مقدس و 
 ».شود قانون اساسی سرمايه محسوب می
ی  ارگران هفت تپه، هم به سان بازتاب دهندهکانال تلگرامی مستقل ک

هم   های کارگران مجتمع هفت تپه عمل کرد، و اعتراض  ها و اعتصاب خواست
های کارگری و  ها و نيز از بازتاب ديگر گزارش نقش ساماندهی اعتراض

انتشار ليست ناپديد شدگان . اجتماعی در جهت همبستگی کارگری غافل نماند
افراد ستم ديده و معترضينی بودند که در روزهای خيزش  نيزارهای ماهشهر که

های نيروهای حکومتی به  برای فرار از مرگبار مسلسل ١٣٩٨سراسر آبان ماه 
 .نيزارها پناه برده و قتل عام شدند را به بيان يک کارگر همکار منتشرکرد

   
 :نيزار جراحی، راز ترسناک سرکوب اعتراضات مردمی

با کمال ) استاندار خوزستان- سرپاسدار(ی امروز غالمرضا شريعت«
ی مردم در نيزارهای جراحی شد و  رحمانه پررويی آمد و منکر کشتار بی

ليستی ! درخواست کرد که اسامی کشته شدگان را اگر که واقعيت دارد به او بدهند
گويان نظام که همواره با دروغگويی،  از اين اسامی خدمت ايشان و ديگر دروغ

 :دهيم شوند، ارائه می مردم در اهواز و ديگر نقاط منطقه میمنکر سرکوب 
و کسانی است که تا  اين اسامی جدا از زندانيان، مجروحين، از کارافتادگان 

 ».به امروز از آنها خبری نيست
تن از کشته شده گان با مشخصات در اين گزارش آورده شده  ٢٧نامهای

 .بود
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ه لحظه و پا به پای کارگران در کانال تلگرامی مستقل، با حضور لحظه ب
های حسی کارگران هم  تمامی گوشه و کنار مجتمع و شهرهفته تپه، همانند شاخک

و  به سان چشم و گوش کارگران عمل کرده و هم تا کنون مانند ارگانی سازمانده 
 . عمل  کرده است تبليغی و ترويجی نيز

شرکای  ازپشتيبانی ز ها به دور از چشم کارگران با برخورداری ا اسد بيگی
روحانی، در حاليکه محاکمه رياست جمهوری حسن دولتی به ويژه باند فاسد 

فروش و اجازه   ها، در جريان بود، با فراغ بال به تکه تکه کردن زمين  اختالس
کارگران آگاه با خود با . دهی و سند سازی و جعل سند و توطئه می پرداختند

 :ا نقش برآب  کردندها ر  حضور در صحنه اين دسيسه
  

 ها و سند سازی   اجاره دهی زمين
در حاليکه دادگاه اختالس و فساد در جريان بود و اميد اسد بيگی بدون 
بازداشت، آزادانه در رفت و آمد تا عليه کارگران به دسيسه بپردازد، کارگران 

سندی است  اين»  :اعالم کردند های او را فاش و کاری با انتشار سندی تبه  هفت تپه،
دهد اسدبيگی زمين را به قيمت مفت و به اسم اجاره به ساجد آلکثير  که نشان می

ميليون تومان  ٢آيا اجاره يک هکتار زمين . داده و تا مزدوری اسدبيگی رو بکنند
اينا دنبال اغتشاش و تخريب داخل ! البته اونم مطمئنم ازشون نگرفته! است ؟

کثير، سيدهادی احمدی، و چند نفر  ساجد آل(ی نفر ۵امروز هم . شهرستان هستند
وقتی نتونستند کارگرا رو باخودشون همراه . اومدند گفتند بريم فرمانداری) ديگر

. آسيب زدند ،های بخش کشاورزی رو شکستند و به اموال شرکت کنند، تمام شيشه
اينها فقط می خواهند جو ! يک کارگر دلسوز آيا به اموال شرکت ضربه می زند؟

شرکت و اعتصابات قانونی ما رو امنيتی کنند و پای پليس امنيت و اطالعات را 
به ماجرا باز کنند تا اعالم کنند که در صورت نبود اسدبيگی منطقه به آشوب 

ولی کارگران آنها . خواهد رفت تا مقدمات آزادی پدر خوانده خود را فراهم کنند
اين عوامل نفوذی در ميان . ادندرا به خوبی شناختند و حق را از باطل تشخيص د

کارگرا جايی ندارند و بهتر است هر چه سريعتر دست از کارهای مخرب خود 
 ».ها برخورد جدی خواهيم کرد بردارند و گرنه با آن
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 همبستگی طبقاتی
اين . تمام بخشهای مجتمع نيشکر هفت تپه را فراگرفت عمومی، اعتصاب

خرداد  ٣١روز خود،ششمين روز در په اعتصاب با شکوه کارگران نيشکر هفت ت
های مختلف نيشکر هفت تپه از بخش کشاورزی گرفته تا بخش  ی بخش همه

. فراگرفتهای اداری،  توليدی، تجهيزات و مکانيکی، امور اداری و ديگر بخش
در اين روز نيز همانند روزهای گذشته، کارگران در برابر دفتر مديريت 

پرداخت دستمزد معوقه ماههای فروردين و . ندهای خود را پيگيری کرد خواست
ارديبهشت، پرداخت حق بيمه و تمديد دفترچه های درمانی، بازگشت به کار چهار 
رفيق اخراجی خود اسماعيل بخشی، ايمان اخضری، محمد خنيفر و ساالر بيژنی 

ها، برچيده شدن بخش خصوصی و سپردن مجتمع،  در مرکز همه خواست. است
  ».گری برای اداره آن به وسيله خود کارگران استبه تعاونی کار

  
  

  
 

   بيانيه مشترک
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سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و جمعی از کارگران 
  :مجتمع فوالد اهواز

خرداد تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران نيشکر هفت تپه مقابل  ٣١امروز «
 .ه مطالبات معوقهفرمانداری شوش درششمين روز اعتصاب، در اعتراض ب

کارگران هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق معوقه و عدم 
تمديد دفترچه های درمان و لغو خصوصی سازی در ششمين روز اعتصاب، 

 .دست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش زدند 
کارگران نيشکر هفت تپه سالهاست درگير مطالبات معوقه خود هستند و از 

جايی که اين شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر آن
کارفرمای نيشکر هفت تپه به علت تخلفات و فساد مالی ازسوی مقامات قضايی 

 .تحت بازجويی ميباشد 
متاسفانه کسی پاسخگوی دستمزد ومطالبات معوقه کارگران نيشکر هفت 

 .ی قرار دارندتپه نيست و کارگران هفت تپه در شرايط بسيار سخت معيشت
سنديکای کارگران شرکت واحد ضمن به رسميت شناختن حق اعتراض و 
اعتصاب برای همه ی کارگران، از اعتراضات و اعتصابات کارگران نيشکر 
ها  هفت تپه قويا حمايت ميکند و خواستار رسيدگی فوری مسئوالن به خواسته

نبض مبارزه ظلم . باشد ومطالبات معوقه کارگران معترض نيشکر هفت تپه می
ستيزانه و حق طلبانه جنبش کارگری دوباره در هفت تپه به تپش افتاده است تا به 

 .تعرض مافيای چپاولگر و باندهای اختالسگر پايان ببخشد
مافيايی که قدرت خود را از سيستم حاکم و ثروت خود را از محصول کار 

معيشت ما  و زحمت کارگر کسب کرده سالهاست با بيرحمی ذاتی خود بر
شرايط سنديکا را از زبان دوتن از نمايندگان وقت آن در اوايل  کارگران تاخته

يعنی شش سال پيش گويای آن است که سنديکا در آن سالها جز بيانيه در  ٩۵سال 
برخی موارد و سازش با کارفرما برای بازگرداندن کارگران به کار نقش ديگری 

فريدون نيکوفرد نقش اصلی در اين کارکرد  با توجه به اين گفتگو،. نداشته است
  . دارد

 يعنی مديريت تقريبا االن سنديکا را قبول کرده؟: سوال
من . کنند که توافق با سنديکا بوده است ای را دارند اجرا می االن اين بخشنامه: نيکوفرد

  .های هيات مديره سنديکا به کارگران می گوييم بروند سر کار به آنها گفتم من و بچه
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گذاريم، اگر قرار است اعتصاب بشکند  مان را گرو می گفتم ما شخصيت ..
  ...ها می روند سرکار و توليد ضربه نخورد، بچه

به رغم اين که در . يک نتيجه گيری بکنيم، گرچه خسته تون کرديم: سئوال
خارج اين طورمنعکس شده که سنديکای هفت تپه ديگر مثل قبل فعال نيست و 

خواهند بگويند سنديکا بی نتيجه بوده تا  ها می باقی مانده و بعضیيک اسم از آن 
کارگران را مايوس کنند، اما به نظر می رسد سنديکای هفت تپه بسيار قوی تر و 

  بسيار عميق تر از گذشته در حال فعاليت است؟
 
ما با توجه به شرايط زمانه حرکت کرديم با توجه به وضعيت موجود : نيکوفرد

همان به دور و برمان هست و با توجه به اين که شرايط را درک کرديم اين که نگا
گير بوديم که سنديکا بايد فعال  ما پی. دانيم حساسيتها چيست، هزينه ندهيم و می

من پارسال بود به شما گفتم سنديکای ما اينطوری   ...باشد و آزادانه فعاليت کند
تب برگزار می شود، نه به شکل است، ما ارتباطاتمان را داريم، نشستهايمان مر
  ....خيلی سازمانی، ولی به مناسبتها ما بيانيه داديم

ايم و  واقعا ما دور افتاده. سنديکای هفت تپه مثل جاهای ديگر نيست: بسحاق
واقعا مظلوم واقع شديم ولی در اين بين، ما مرتب پی گير کار خودمان بوديم ولی 

ها با زندان رفتن هزينه دادند، هيچ حمايتی  چهما امکاناتی نداريم به قول خودتان ب
  )١٨(...نشدند از هيچ جا

و فقر و محروميت را بر ما و خانواده هايمان تحميل ساخته است با اين همه  
 .هنوز نتوانسته و نخواهد توانست کمر همت مبارزه حق طلبانه کارگر را خم کند

مال شدن جنايت ها؛ اين سيستم مافيايی به رغم رسوايی های پياپی در بر 
هايش همچنان تالش  دزدی ها؛ اختالس های چند ده هزار ميلياردی و غارتگری

ميکند به پشتوانه شرکای امنيتی، نظامی و قضايی خود با پرونده سازی های 
مضحک و دربند کردن فعاالن کارگری نظيرآنچه که در مورد اعضای اتحاديه 

مبارزه ما کارگران را به عقب براند اما آزاد کارگران اتفاق افتاد؛ صف مستحکم 
شروع دور تازه اعتراضات و اعتصابات کارگران شجاع و آگاه هفت تپه و ساير 

 .محيط های کارگری در جای جای کشور معادالت سيستم را برهم زده است
                                                            
 نيشکر هفت تپه خصوصی شد - ١٨
http://www.ofros.com/mosahebe/kmhk_mfdkht.htm  
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در طی ساليان گذشته طبقه کارگر هم سرکوب گسترده و عريان را تجربه کرده 
ه آور از ژست های عدالت جويانه دستگاه قضايی را ديده است، و هم نمايش های خند

 .ای بی سرانجام شده استه اما نه مرعوب سرکوب و نه مفتون اين خيمه شب بازی
چگونه ميشود دستگاهی که ادعای مقابله با فساد و مفسدين را دارد و 

همين دادگاههای متخلفان اقتصادی برگزار ميکند اما همزمان کارگری که مقابل 
فسادها و بيحقوقی ها ايستاده و آن را افشا کرده و فرياد زده و حقش را طلبيده 

 محکوم و دربند سازد؟
ما پشتيبانی و حمايت مان از کارگران معترض نيشکرهفت تپه را با صدايی بلند و 
 .رسا اعالم ميداريم و در اين مبارزه خود را در کنار آنها و همقدم با تک تک شان ميدانيم

همچنين احضار، تهديد و بازداشت فعاالن کارگری و پرونده سازی های 
امنيتی اخير را محکوم کرده و خواهان پايان بخشيدن به اين رويه غيرقابل قبول 

سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و جمعی از ( ».هستيم
 )کارگران مجتمع فوالد اهواز

در همين روزها است که بسياری از  همراه با اين اعالم همبستگی طبقاتی
زحمتکشان  و آموزگاران هفته تپه، همبستگی و پشتيبانی خود را از کارگران 

 ۵٠برای نمونه در آن روزهای مرگبار و گرمای باالی. دهند اعتصابی نشان می
کارگران با تحمل تشنگی و   در برابر هجوم بيماری کرونا،  درجه سانتيگرادی،
هايی،  کنند، سلمانی در عمل مقاومت می ...ديد نيروهای مسلح وگرسنگی و زير ته

ها و خواربار  نانوايی کنند،  رايگان بودن کوتاه کردن موی سر کارگران را اعالم می
و لباس رايگان و پزشک متخصص قلبی   ها به دادن نسيه و برخی پوشاک فروشی

 .کنند مادگی میهای آنان اعالم آ برای پذيرش رايگان کارگران و خانواده
  

 نظر سنجی کارگری
کردن خودگردان را به دريک   خودگران با دولتی  کارگران خواست تعاونی

با واگذاری  صددرصد  ۴۴٪در اين نظر سنجی، . گذارند رفراندم کارگر رای می
. دهند درصد با  دولتی شدن  با کنترل کارگران را می ۵۶شرکت به کارگران و 

اما بنا به رای  مانده تر از تعاونی خودگردان بود،  د عقبشدن هرچن  شعار دولتی
اين يک خواست گذرا بود همان گونه که انتخاب . کارگران به تجربه گذارده شد
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شعار تعاونی تا تعيين تکليف نهايی و لغو مناسبات حاکم، يک شعار و خواست 
 .آيد تاکتيکی و گذرا به شمار می

   
 دهمين روز اعتصاب
های  نها از کانال مستقل کارگران نيشکر هفت تپه است که گزارشتا اين روز ت

عوامل  هرسد و درون کارخان لحظه به لحظه از درون اعتصاب به گوش جهانيان می
کارفرما در نقش اعضا شورای اسالمی کار که خود را سنديکايی نيز معرفی 

خواهان دستمزدهای  گويند به کارگران بايد به خيابان بروند و کردند به انحراف می می
دراين ميان  کارگران، با يکی سخت ترين چالش های !! معوقه شوند و نه چيز ديگر

ا و اعتصاب ه و بسيار انرژی سوز و آن خنثی سازی دسيسه مبارزاتی روبرو بودند
ان جدو عامل شناخته شده و . های عوامل اطالعات و کارفرما شکنی و تخريب گری

ها و  کانال مستقل و کارگران با انتشار گزارش. ا می شدندسخت ضد کارگری بايد افش
رفتند به طرد و افشای اين عناصر  نوشتارهايی که از صدها صفحه فراتر می

های کارگری، تنها به گوشه های از  ما دراين مرور تجربه. ضدکارگری پرداختند
 .نقش اين عناصر و واکنش کارگران می پردازيم

  
 ز سوی کارگرانافشای عوامل  امنيتی ا

عوامل کارفرما و شورای اسالمی کار به ويژه دو عنصر شناخته شده ی 
پيشين و رانده شده ی سنديکا، عضو شورای اسالمی کار يعنی بازوی مسلح و 

به آشکارا ماموريت يافته بودند تا به عنوان  ١٣٩۶ايدئولوژيک سرمايه  از سال 
و در اين پوشش عليه نمايندگان  خود را معرفی کنند» هتپ  عضو سنديکای هفت«

آشکار شد . راستين و شجاع کارگران از کارفرما و نيروهای سرکوب دفاع کنند
های بين مرداد رستمی و اميد اسد بيگی در دادگاه اختالس که اسد  که اختالف

بيگی آزادانه بين دادگاه و بيرون با کت و شلوار همانند ميهمان در آمد و شد است 
رستمی . شدت يافته است  در لباس زندان ناچار به تحمل زندان شده،و رستمی که 
و در دادگاه از وی خنجر از پشت  ها شده کند که قربانی اسد بيگی که حس می

رويکرد به شورای اسالمی با شد تا  متوسل عواملی با پرداخت پول به  خورد،
ه عوامفريبانه، به اين وسيلد و نمامور شعار مرگ بر اسد بيگی ک رخشان راکار 

 . خواهان فشار بر اسد بيگی ها شد تا خود قربانی نشود
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، از امنيتی عنصردو يکی از اين  های رضا رخشان، اشاره به پرونده سازی
که گويی در نقش مشاور او را پشتيبانی » رفاقت کارگری«جمله در سايت 

  :بازتاب داده شدهکند،  می
بخشی را نقد کردم و نوشته بودم  جا در چند مورد اظهارات آقای من آن«

اول اين که ايشان بحث تصرف کارخانه را طرح کردند که يکی از تزهای چپ ...
داخل اين  - اسماعيل بخشی نماينده آگاه کارگران[دوم، او ... راديکال در ايران بود

که اين قانون  ميان کشيده بود و اين بحث قانون کار را به] است نگارندهکروشه از 
ميان کشيدن آن  به... اين مبحث . ب بردگی نوينی در عصر حاضر شده استموج

تپه معلوم نيست که کدام درد را بايد از کارگران  در مبارزه جاری کارگران هفت
هايی از جامعه نسبت  و سوم هم، بحث اعتراضات عمومًا اقتصادی بخش. دوا کند

آن الزم  تفاقات مربوط بهميان کشيد و از ميان همۀ ا جمهوری اسالمی را به به
دانست که بر عليه اظهارات امام جمعه تهران موضع راديکالی اعالم کند که از 

  .بود] اسماعيل بخشی[های سخنرانی ايشان  بيت ديگر شاه
حرف امام  به] بخشی[کنم دليل اشاره ايشان  حقيقتًا من هنوز هم درک نمی

قصد مطرح شدن  ا ايشان بههم در يک اعتصاب صنفی چيست؟ ي جمعه تهران آن
زند و يا واقعًا  ها می بازی اين سوپرمن ترين زمان دست به و مشهور شدن در کوتاه

 .ها مطرح شده است براساس باور سياسی و در جهت مبارزۀ سياسی اين صحبت
نهادی نام برده را در  تپه همان خط پيش نظر من اگر کارگران هفت به... 

  .تمی استپيش بگيرند، شکست آنان ح
دهد  وی در اينجا گرای امنيتی می( تان شما برای خوراک کانال تلگرامی...

مستقل کارگران هفت تپه، معرفی  به کانال تلگرامیمرتبط تا اسماعيل بخشی را 
های هفت تپه پشته سازند و شما هم  بسيار خوشحال خواهيد شد اگر از کشته )کند

 »...ی مرگ بخوانيد نوحه
 :در خدمت شکنجه گران اعالم کردوی بالفاصله 

برند و حالشون  حقيقت اينست که آقای بخشی نه در حصر خانگی بسر می«
اما در مورد اخراج ايشان بهيچ عنوان اخراج . هم خيلی خوب بود که خدايا شکر

نيستند و طبق اخبار هفت تپه حتا بدستور مهندس کاظمی روزهای بازداشتی، 
لحمداهللا مشکل شغلی ندارند و هيچ شماره حسابی هم اند و ا حضور از کار گرفته

در اينجا اين  ”!اند مسدود نشده است و مثل بقيه کارگران حقوقشان را گرفته
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رفاقت «و . چيز باخبر است  همه اطالعات محرمانه و از یعنصر اطالعات
هايش عليه فعالين  مشاور و تريبون پخش اطالعات و تبه کاری» کارگری

های اطالعاتی  اشان، بيانيه آيا رفقای رخشان تنها منبع خبری. تپه تکارگری در هف
 !رضا رخشان است؟

های دوره بازداشت خود و سپيده قليان،  اسماعيل بخشی با تشريح شکنجه 
خواستار پاسخگويی علنی وزير اطالعات جمهوری اسالمی در يک مناظره 

» زدند کتک می«ده قليان را او و سپيگران  اعالم کرد که شکنجه او .تلويزيونی شد
و مکالمات » دادند های رکيک جنسی می انواع و اقسام فحش«و در همانحال 
 . شده است» شنود«خانوادگی او نيز 

   
    :سپيده قليان نوشت

در آزادی کوتاه مدت فرصت يافت تا در گزارشی کوتاه  ١٣٩٩در سال 
تم شب است يا روز؟ فرياد دانس توانستم غذا بخورم، نه می ده روز نه می«:بنويسد
ها و فريادهايم عاصی شدند و نزديک اتاق  قراری کشيدم، تا اينکه از بی می

 ۶./برادرم اسماعيل زنده بود. اش را شنيدم اش بردند و صدای زخمی بازجويی
روزهای اول، چه حين دستگيری و چه در بازداشتگاه با ضرب و شتم همراه 

آنکه حرفی  همين دليل بود که بی به. د تا اعتراف بنويسمی کابل باالی سرم بو سايه .بود
 ٧. /ام شدند ام زده باشم متوجه غيرطبيعی بودن وضعيت از شکنجه با خانواده

. شد و ای کاش و صد ای کاش شکنجه به همان ضرب و شتم خالصه می
زدم صدايم به  وارد کردن اتهامات جنسی، در جايی که قطعًا حتی اگر فرياد می

 ٨. /ترين قسمت ماجرا بود رسيد، دردناک نمی جايی
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گفت اگر بيرون بروی و دهانت را باز کنی همين  روز آخر بازجو می
م را در اخبار بيست و سی ه بخشی_اسماعيل# ادعاها و اعترافات اجباری تو و

بله خداوندگاران قدرت اگر من . و پودرتان خواهيم کرد. پخش خواهيم کرد
 ٩./توانيد ما را پودر کنيد که روی اين صندلی نشسته نبودم دانستم که شما می نمی

هايم بازجويی و تحقير شدم،  من حتی در مورد رنگ مو و مدل لباس
آيا شکنجه  بازجويی با شکم گرسنه از صبح تا چند ساعت پس از خاموشی،

 ١٠/نيست؟
ی وزارت  شخصی که خود را نماينده. ها نه بازداشت پايان يافت اما شکنجه

های غيراخالقی به  اطالعات شوش معرفی کرده، در ميان پنج هزار کارگر نسبت
 ١١. /ام هم رسيده  ها به گوش خانواده من داده و اين اتهام

صرفًا به ميانجی تصور کنيد در يک شهر کوچک، و در فرهنگی سنتی، 
آن ادعاها، در اين روزهای به اصطالح آزادی چه بر من گذشته و 

 ١٢.../گذرد می
ی اسماعيل بخشی  ی دستگيری شاهد ضرب و شتم وحشيانه من در مرحله

به شکلی که چند بار او را مجبور . بودم و در روزهای بازجويی شاهد تحقير او
حاضرم چه در مورد خودم و چه . ندکردند در مقابل ديگران به خودش هتاکی ک



~ ١٣٥ ~ 
 

ها  ، در دادگاهی عادالنه برای اين شکنجه بخشی_اسماعيل# در مورد برادرم
  ».شهادت بدهم

و دو باره در تهران و دورميدان آزادی با پای در  ربودندسپيده را دوباره  
اوين  و زاکرمان و بوشهر و اهو ایه او زندان. زنجير گرداندند تا آزادی را ببيند

. زندگی در جهنم و مقاومت در دل توحش«: و در يک فرصت نوشت. را ديد ...و
 اين جا زندان سپيدار، زندان مرکزی بوشهر، زندان قرچک ورامين، اين جا

جا ماييم و تعرض و دوربين و اعترافات  اين. زندان جمهوری اسالمی است
اجباری، فريب و دروغ نمايشی و صد بار کوبيدن دروغ سازماندهی شده بر سر 

 نیانند زينب جالليان زنداهممانند دهها زن سياسی و دربند و مقاوم  .» ما و مردم
ی مقاومت و شجاعت و وگسال نشسته زير حکم اعدام و ابد و همچنان ال ١۵

   .و از زاگرس و کرد وی زن بودن و زن شورايی بودنگ، الشخصيت انسان
  

  
 

  سپيده قليان 
 

  نامه سپيده قليان از زندان
گران در کانال مستقل خود، در همان حال به شرايط زنان زندانی در کار

زن زندانی  ١٠و مشخصات و وضعيت دردناک اهواز واکنش نشان داده و نام
اعالم شد که اين زنان که همگی . زندان سپيدار اهواز را گزارش دادندسياسی در 

. فته انداز اهواز هستند، پس از بازداشت مورد بازجويی و شکنجه قرار گر
برخی از آنان حين بازداشت باردار بوده و در همين وضعيت زير شکنجه و 

يکی از اين زنان زندانی به نام الهه درويشی که در سن . بازجويی قرار گرفتند
 .سالگی بازداشت شده بود، فرزندش را در زندان بدنيا آورد ١٨
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العات با همچنين سکينه سگور پس از شکنجه های وحشيانه در اداره اط
جسمی خونين، در حاليکه دستبند به دست و زنجير به پا داشت، جهت وضع حمل 

 .به بيمارستان منتقل و فرزندش در چنين شرايطی زاده شد
فرزند، سه  ۴يکی ديگر از اين شهروندان مريم زبيدی نام دارد که مادر 

های محمد ساله خود، بنام ٢۶و  ٢٩مريم همراه با دو پسر . پسر و يک دختر است
زير  ٩٨تيرماه  ۵يکی از پسران او، بنيامين در . و بنيامين آلبوغبيش بازداشت شد

  ».شکنجه جان باخت
 

  :سپيده قليان از زندان نوشت
باردار را وقتی برای زايمان به بيمارستان ) سگوری(» سکينه صگوری«

گی بعد از افسرد. که برگشت ديگر نخنديد خنديد، اما از وقتی خود می بردند بی می
زايمان است؟ مگر اين زن حق افسرده شدن دارد؟ پاهايش زخم است، موقع 

خوای سگ  می«زدند  زايمان پابند شده بود و دکتر و پرستار سرش فرياد می
ناراحتی سکينه اين بود که تا االن فقط خودش داعشی » داعشی به دنيا بياری؟

زم دارد بپذيرد و باورش کند ال. است  بود، حاال بايد بپذيرد فاطمه هم داعشی
 .»نارنجک«گفتند  پرستارها در بيمارستان به فاطمه می. آورد وگرنه دوام نمی

شناسنامه  بی  حاال فاطمه. سکينه را با شکم پاره پوره برده بودند که اعتراف کند
 ».من داعشی هستم«اند  يک شناسنامه دارد که با رد خون روی آن نوشته

  
  به مناظره عاتوزارت اطال فراخوان

 اعالم جرم اسماعيل بخشی عليه وزارت اطالعات و عوامل اطالعاتی
اسماعيل بخشی در حاليکه از شدت شکنجه در آستانه ی مرگ نشانيده شده 
بود، اما سرافرازانه وزير اطالعات جمهوری اسالمی را در يک برنامه زنده 

 .تلويزيونی به مناظره فراخواند
 :اين فراخوان از جمله چنين اعالم کرد اين کارگر مبارز، در 
  
روزی که ناعادالنه در بازداشت وزارت  ٢۵جناب آقای علوی در «

ايی بر من تحميل شد که هنوز از شّر آنها خالص ه اطالعات بودم مصائب و رنج
نشدم و برای رهايی از آن ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده ام، اما در 
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ساسی مثل ُخره مغز مرا درگير خود کرده است که پاسخ اين مدت دو پرسش ا
باشيد و اين حق بنده و ملت شريف ايران  دهنده ی اصلی آنها فقط شخص شما می
 .است که پاسخ اين پرسش ها را بدانيم

اول اينکه در روزهای اول بدون دليل يا هيچ حرفی تا سر حد مرگ مرا 
توانستم  اعت در سلولم از جايم نمیس ٧٢شکنجه و زير مشت و لگد گرفتند که تا 

تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابيدن هم برايم زجر آور 
بود و امروز پس از گذشت تقريبا دوماه از آن روز سخت در دنده های شکسته 
ام، کليه ها، گوش چپم و بيضه هايم احساس درد ميکنم جالب اينکه شکنجه گران 

ناميدند اما به بنده و خانم قليان انواع اقسام  گمنام امام زمان می خود را سرباز
زدند اما از شکنجه ی  فحش های رکيک جنسی ميدادند و ايشان راهم کتک می

دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش  جسمی بدتر، شکنجه های روانی بود، نمی
پايم ميلرزيد  آب کشيده شده بودم و هنوز دستهايم ميلرزد، منی که زمين زير

تحقير شدم و به شخصيت ديگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص های 
اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شديد عصبی روحی و روانی می شوم، 
اکنون از جنابعالی بعنوان وزير اطالعات و کسی که خودش يک روحانی مذهبی 

بخصوص دين اسالم  از نظر اخالقی، حقوق بشری و: ست اين پرسش را دارم 
 ی يک بازداشتی چيست؟ آيا رواست؟ اگر رواست به چه ميزان؟ حکم شکنجه

ام بسيار بسيار مهمتر از شکنجه های  مسئله دوم که برای من و خانواده
ام توسط دستگاه  مکالمات تلفنی بنده و خانواده» شنوِد«ست بحث ا جسمی و روحی

دانيم  ه چيز تو خبر داريم حتی میاطالعاتی شماست، بازجويم ميگفت ما از هم
همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا ميدانيد گفت 

شد که باعث عصبانيت شديد من حين بازجويی  می» شنود«های تو  ها تماس مدت
ام از شما بعنوان وزير اطالعات و يک شخصيت  حال پرسش بنده و خانواده. شد

خصوصی ترين مکالمات انسانها از » شنود«آيا :  اين است که روحانی و مذهبی
نظر اخالقی، حقوق بشری و دين اسالم رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی 

 کند؟؟؟» شنود«خصوصی بنده و همسر عزيزم را دستگاه اطالعاتی شما بايد 
لذا جناب آقای علوی اينجانب اسماعيل بخشی برای شنيدن پاسخ هايتان شما 

 .به يک مناظره در يک برنامه زنده تلويزيونی دعوت ميکنمرا 
 ٩٧دی  ١۴اسماعيل بخشی 
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 شدت يابی  فضای ترس

ها و اخبار اعتصاب تا دهمين روز، تنها از  کانال  گزارش
مستقل کارگران، لحظه به لحظه از درون اعتصاب به گوش جهانيان 

 .می رسد
په در روز يکم ت بازداشت سپيده قليان، پشتيبان کارگران هفت

در حاليکه اعتصاب کارگران با اراده و عزم استوار  ١٣٩٩تيرماه 
جز هراس افکنی در ميان ب معنايی  در محيط کار جاری بود،

های هفت تپه و تشديد سرکوب و نشان دادن چنگ  پشتيبانان اعتصاب
. جنبش کارگری نداشت و دندان عليه کارگران و فعالين و پشتيبانان

در اوين خود را برای » شهيد مقدس«ن بناچار به دادسرای سپيده قليا
 . اجرای حکم پنج سال زندانی معرفی کرد

  
 ای به بازداشت در بيانيه -واکنش کارگران
اين بازداشت در حالی صورت گرفته است که «: کانال مستقل-هفت تپه

کوم های امنيتی مربوط به آن مح سازی تپه که در پرونده  طلبان هفت تمامی حق
امنيتی که چندی -عوامل دستگاه قضائی. شده بودند، احکامشان لغو گرديده است

قبل مانور تبليغاتی وسيعی به بهانه لغو احکام برخی از فعالين کارگری برای 
به راه انداخته بودند، اکنون چه » اصالحات سيستم قضائی«رئيسی در جهت 

تپه دارند؟  اگر قوه  همان هفتتوجيهی برای به اسارت گرفتن يکی از حاميان و مت
ها و  تپه و رسوايی دليل واهمه از شدت گرفتن اعتراضات پيرامون هفت قضائيه به
تپه شد،  های جناحی حاضر به عقب نشينی در محکوميت متهمان هفت درگيری

شود که امروز برای  کاران منجر به تناقضاتی می نفوذ عوامل اطالعاتی و امنيتی
 . آمده استسپيده قليان پيش 

  
 فعالين جنبش کارگری در هفت تپهخبررسانی 

تپه در پی تعويق دستمزدها و بحران مالکيت  کارگران هفت •
های مدير  برند و اختالس ها مجددًا در اعتصاب خيابانی به سر می شرکت و زمين

به غير از سپيده قليان، باقی . ها نيز محرز شده است و کارفرما در دادگاه
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از کارگران تا حاميان و اعضای گام مشمول عفو » تپه يتی هفتمحکومان امن«
ها، همچنان دست  اند و باوجود بايگانی و مختومه شدن اين پرونده قرار گرفته

 . کنند تپه تعرض می عوامل خودسر کوتاه نشده است و به حامی کارگران هفت
 شود دادستانی همزمان شاکی اختالسگران و حاميان کارگران چگونه می

 باشد؟
 کنند؟  کجی می ها آزادانه دهن چگونه است که قليان در بازداشت و اسدبيگی

ضمن دفاع از سپيده قليان که اکنون بی هيچ توجيه قانونی بازداشت و 
زندانی شده است، در برابر برخوردهای متناقض و دوگانه وزارت اطالعات و 

 .قوه قضائيه بايستيم و مانع از شدت گرفتن آن شويم
تپه  همان گونه که ديگر فعاالن هفتو پيده قليان بايد آزاد و احکامش لغو س«
 تپه شدگان هفت کمپين دفاع از بازداشت -».آزاد شدند

  
   ١٣٩٩خردادماه  ٢۶- از کارخانه به خيابان 

اعتصاب به خيابان  روز اعتصاب يکپارچه در کارخانه،  ١۶پس از 
ای  د که کارگران با جا افتادن و رسانهفرا رسيده بو زمان آن. شود فراخوانده می

کارگران . به خيابان بيايند شدن و بازتاب جهانی اعتصاب و مطالبات، 
های عوامل  های اساسی خود را پرچم ساختند و با خنثی کردن توطئه خواست

در برابر فرمانداری شوش به همايش   ها، شورای اسالمی کار و کارفرما و نفوذی
کارگران با يک نظر سنجی پس از موافقت جمعی به . دادند اعتراضی خود ادامه

 .اعتصاب و اعتراض ادامه دارد. خيابان آمدند
به خيابان  ١٣٩٩تير  ١١اعتصاب هفت تپه روز چهارشنبه  هفدهمين روز

 . يابد و جلو فرمانداری شوش ادامه می
  

 :ها مهمترين خواست ی خيابان  يانيهب
گران برای برگزاری تجمع در مقابل در پی فراخوان روز گذشته کار«

فرمانداری و عدم تجمع درون شرکت، در هفدهمين روزاعتصاب کارگران هفت 
تپه همه کارگران اعتصابی متحدانه و فقط در مقابل فرمانداری شوش تجمع 

در ادامه کارگران معترض، در داخل شهر شوش و به سمت چهار دستگاه . کردند
. رفرمای اختالسگر و بخش خصوصی شعار دادندراهپيمايی کردند و عليه کا



~ ١٤٠ ~ 
 

کارگران معترض اعالم داشته اند تا بيرون کردن بخش خصوصی از هفت تپه به 
 :اعتراضات و تجمعات خود در شهر شوش ادامه خواهند داد

 ،پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمديد دفترچه بيمه •
  ،بازگشت به کار فوری همکاران اخراج شده •

 ،رستمی -ری اسد بيگی و مجازات حبس ابد برای اسدبيگیبازداشت فو
  ،خلع يد فوری کارفرمای اختالسگر و بخش خصوصی از هفت تپه •
 ،بازگرداندن فوری ثروت های اختالس شده به کارگران •
 .پايان کار مديران بازنشسته •

  
  

 بسيج نهادهای حکومتی در برابر کارگران
اف کشانيدن اعتصاب بسيج های حکومتی برای اخالل و به انحر ارگان

انصاف و » عدالت خواه«طالب و بسيجيان حکومتی با شعار  -دانشجويان .شدند
 !ندبودجمله آنها نيوز از 
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 :پيام فعالين کارگری
نيوز رو چندين سال قبل دستگاه  در جريان باشيد که انصاف. سالم و درود«

اتفاق افتاد و  وقتی جنبش سبز. طلبی امنيتی راه انداخت با پوشش اصالح
طلبان  های اصلی اصالح های درون حکومت باال گرفت، خيلی از سايت درگيری

اونجا بود که وزارت . طلب بازداشت شدند نگاران اصالح تعطيل و روزنامه
طلب ايجاد کنه  اطالعات فضا رو فراهم ديد که يک رسانه جديد در ظاهر اصالح

 .اما تحت کنترل
ز هم مسعود پزشکيانه، وزير اسبق بهداشت در نيو انصاف  فرد اصلی پشت

او کامال مورد اعتماد . دولت خاتمی و نماينده پرنفوذ تبريز در چند دوره مجلس
اصغر شفيعيان  علی. وزارت اطالعات و حتی سپاه و خودش هم عضو سپاه بوده

هفت  -از(» .خوره نيوز هم بدون اجازه وزارت اطالعات آب نمی مدير انصاف
 )کارگران ال مستقلکان - تپه

اين دو نهاد . دو ارگان اطالعاتی حکومتی وارد ماجرا شدند در هفت تپه، 
گرايان تالش کردند با بسيج  به نمايندگی از دو جناح حکومتی دولت و اصول

  :اين دخالتگری، افشا شد. گری بپردازند های خود به دخالت به سود جناح  نيرو،
 

 !و اطالعات سپاه دولتی ای وزارت اطالعات رقابت رسانه
اطالعات سپاه که در باند روحانی نيست و در جريان هفت تپه دوست داشته 

های کارگران  که اسدبيگی ها و باند روحانی را شکست بدهد بعد از افشاگری
هفت تپه به سراغ تعدادی از مسئوالن دولت روحانی رفت و ثابت شد که آنها 

ات که زير نظر روحانی است برای حفاظت حاال وزارت اطالع. رشوه گرفته اند
از اسدبيگی يعنی دست پرورده روحانی وارد عمل شده و با انصاف نيوز و علی 
. اصغر شفيعيان که اطالعاتی است وارد صحنه شده و از اسدبيگی ها دفاع ميکند

ای از سربازان گمنام عقب  در نبرد رسانه! اطالعات سپاه و اين پاسداران گمنام
اطالعات سپاه در . دارد شديدا از داعشی ها حمايت ميکند زانصاف نيوترند و 

سرکوب کارگران و مردم زبل است اما در مقابله با اسدبيگی ها و در تقابل با 
دست به سکوت مصلحت آميز زده  - انصاف نيوز -رسانه ی وزارت اطالعات

در اين فيلم ! نامای سربازان و پاسدارن گم! واقعا چه فيلمی راه انداخته ايد! است
 »!سينمايی، مبادا راست راستکی چشم هم را درآوريد
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 درخواست پشتيبانی   -  بيست و پنجمين روز

روزانه صدها نفر را از پای  ١٩-در شرايطی که در ايران، پاندمی کوويد
روز است که بيش از هزار  ٢۵آورد، در مجتمع نيشکر هفت تپه، اينک  درمی

درجه سانتيگراد در برابر دفتر فرمانداری حکومت  ۵٠ز کارگر در گرمای بيش ا
اينک جان کارگران در اثر ويروس . اسالمی در خيابانها در اعتراض هستند

های نيروهای مسلح  باش شليک گلوله کرونا از يک سوی و در سوی ديگر، آماده
کارگران در اين شرايط بحرانی خود را به کام . جمهوری اسالمی در خطر است

حکومت با بی تفاوتی نسبت . کشند، زيرا هيچ گزينه ديگری را نمی بينند می مرگ
ای که  های کارگران، سياست سکوت را دنبال کرده است، به گونه به خواست

، گرما و گرسنگی در خيابانها جان ١٩ -کوشد تا کارگران يا در اثر کوويد می
اند که  ران پيمان بستهکارگ. خود را از دست بدهند و يا تسليم وضع موجود شوند

در حال حاضر . آنها تنها نيستند. ها بمانند به اعتراض خود ادامه دهند و در خيابان
و رژيم مشغول سياست . ها اعتصاب و تظاهرات در ايران برپا است روزانه ده

هراسی افکنی و پرداخت به جنگهای نيابتی در يمن، سوريه، حزب اهللا در لبنان، 
کارگران زير ستم و به پا خاسته و . لسطين و غيره استجهاد اسالمی در ف

های زحمتکش در سراسر ايران به همبستگی طبقاتی کارگران در سراسر  توده
 .جهان نياز دارند

  
  ضرب و شتم کارگران  وبازداشت 

ی  روز اعتصاب با حمله سی و ششمين ١٣٩٩تيرماه  ٢۴روز سه شنبه 
  . يگان ويژه، روبرو بود
ضرب و شتم کارگران به وسيله و  با بازداشت ٣٩٩يژه، حمله يگان و
درجه و  ۵٠بيش ازدر اين روز، دوشادوش دمای . شدت يافت نيروهای حکومتی،

 در. هجوم آورد  گرد و غبار و داس مرگ کرونا، حکومت با گسيل يگان ويژه،
ی نيروهايی که هميشه  اين جنگ يک طرفه، کارگران بی سالح  و در محاصره

روند،  رکوب و کشتار کارگران و زحمتکشان گويی به جبهه جنگ میبرای س
گيرند، دهها  ها تربيت شده و حقوق می هايی که تنها برای همين ماموريت همان

خنيفر،  محمد  : کارگران - کارگر را مجروح کردند و به بازداشت چهار نماينده
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 -ونا داشتنددو نفر کر-مسلم چشمه خاور که  ابراهيم عباسی، يوسف بهمنی، 
کارگران . باز می گردند ی سرکوبها  به پادگان» فتح الفتوح«پيرومندانه با اين 

کارگر  ٨٠٠٠اعالم کردند بازداشت نمايندگان کارگران،  به معنای بازداشت 
به دستگيری و   دستگاه قضايی برای ترساندن کارگران،. هفت تپه است

دست زد و او را به اتهام  اخالل کارگر هفت تپه   محکوميت محمدرضا دبيريان،
 .ضربه شالق  محکوم کرد ٢٢٢به ... عليه امنيت و 

جمهوری «مستقل خود به جهانيان اعالم کردند که  کانالکارگران در 
اش، محمد خنيفر، يوسف بهمنی، ابراهيم  اسالمی در ادامه اعمال ضدکارگری

شکر هفت تپه را در عباسی و مسلم چشمه خاور، چهار تن از فعاالن کارگری ني
 :کارگران اعالم کردند که . دستگير کرد ١٣٩٩تير  ٢٣تاريخ 

گروهای امنيتی و نظامی، مجلسيها و اسدبيگی در يک توطئه مشترک و «
اما هفت  .با تهديد و زور از اعتراض ما مقابل فرمانداری ممانعت به عمل آوردند

شکل . ان  ادامه ميدهيمما به اعتراضم. هفت تپه مال ماست. تپه سرجايش هست
جلسات نمايندگان ما برگزار ميشود، مذاکرات . اعتراض را خودمان تعيين ميکنيم

نمايندگان ما با مسئولين ادامه پيدا ميکند، نمايندگان ما به تجمعات ما در شرکت 
اتحاد ما سرجايش است و برای تمامی . دهند و سخنرانی ميکنند گزارش می

کار اخراجی ه فوری ترين مطالبه ما برگشت ب. ش ميکنيممطالبات اعالم شده تال
 ».های دفع آفات، غيرنيشکری، فنی و ساير همکاران است

 :هفت تپه به اين هجوم واکنش نشان دادند کانالکارگران در 
 !»درود بر آارگران هفت تپه«  
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 روز و پيشنهادها ٣۶ :فعالين کارگری از 

  !رفقاى عزيز خسته نباشيد
. و اعتراضات شما همكاران عزيز مى گذرد روز از اعتصاب سى شش

آارفرما و شرآايش در قدرت سعى مى آنند آه با آمك گيرى از اتاق فكرهايشان 
يعنى از يك طرف سرآوب خزنده، از طرف . جنگ فرسايشى به راه بياندازند

 ديگر ايجاد شكاف در صفوف ما آارگران تا جايى پيش خواهند آه به اهداف شان
 »!برسند، اما در مقابل ما چه بايد و مى توانيم بكنيم؟

زير  پيشنهادهای  های خود، يابی به خواستکارگران برای ادامه اعتصاب و دست
 :را اعالم کردند

  
 :پيشنهادها

ايجاد صندوق حمايت و همبستگى و طلب همگامى بخش ديگر مردم با  -١
 ،آارگران
گر صنايع و خدمات بيرون از هفت هاى دي ايجاد ارتباط منظم با بخش -٢

دره، صنايع نفت و پتروشيمى و  تپه از جمله تماس با هپكو، آذرآب، معدن آق
هاى صنفى در سراسر ايران دارند و درد مشترآى  مخصوصا معلمان آه آانون

 .هم دارند
ها، فعالين  المللى و در خواست همبستگى از اتحاديه ايجاد ارتباط بين -٣

 مندان وووردگان و هنآارگرى، نويسن
 ى خارج آشورها ارتباط با رسانه -٤

 ٢۴در  روز سه شنبه   پيام کارگران در واکنش به بازداشت همکاران خود،
 .در سراسر جهان بازتاب يافت ٩٩تيرماه 
 !چند دقيقه فرصت داريد آزادشان کنيد 

 : بيانيه
 !بازداشت چند تن از کارگران هفت تپه! فوری

نيروهای امنيتی  ١٣٩٩تير  ٢۴ -يافتی، امروز سه شنبه بر اساس خبر در
چهار تن از کارگران و نمايندگان کارگری هفت تپه را دستگير کردند و تا اين 
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: اسامی اين کارگران به شرح زير است. لحظه از سرنوشت آنان خبری نيست
 .ابراهيم عباسی، يوسف بهمنی، محمد خنيفر و مسلم چشمه خاور

از ! چشم دستگاه قضائی روشن تر! کارگران دربند دزدان آزادند و
اينها . دستگيری خسته نميشويد؟ اسماعيل را گرفتيد ده تا اسماعيل ديگر برخاست

بگيريد تا خسته . را بگيريد صد تا فعال کارگری از هفت تپه برخواهد خواست
 .تا لغو خصوصی سازی اعتصاب ادامه دارد ! شويد

 . فتخار آميز پايتخت اعتصاب جهان رقم خواهيم زدفردا روز ديگری در تاريخ ا
فردا همگی در مقابل فرمانداری، متحدانه عليه بخش خصوصی و کارفرمای 

 .اختالسگر و همچنين مسئوالن حامی اين باند اختالسگر شعار خواهيم داد
. فردا نام همکاران بازداشت شده را در خيابان های شوش فرياد خواهيم زد 

 . همکاران بازداشتی را آزاد خواهيم کرد مبستگی،با اتحاد و ه
 !زنده باد اتحاد، زنده باد هفت تپه

  !تا لغو خصوصی سازی دست در دست  هم و متحدانه خواهيم جنگيد
 ! کارگر زندانی آزاد بايد گردد: در صدر همه شعارها ! شعار فردای ما

يک روز  به فرض که! فردا غيرت و شجاعت خود را به نمايش ميگذاريم
اما برای حمايت از همکارانی ! بی حقوق روز کارت نزديم و به فرض که يک

به خيابان خواهيم آمد  و مطالبات ما دستگير شده اند فردا قکه برای دفاع از حقو
 !و فريادهای خروشان خود را سر خواهيم داد

  !فردا روز ديگری است
چهار شير دربند  فردا روزی است که پايتخت اعتصاب جهان در حمايت از

 !خود فرياد سر خواهد داد
 !فردا مقابل فرمانداری خروش ما را خواهيد شنيد و خواهيد ديد

  »!زنده باد اتحاد -زنده باد هفت تپه
  

 !پاسخ کارگران اعتصابی به مقامات قضايی شوش
گفتيد دوستان دربند قبول کنند اعتصاب تموم بشه؟ اونها هم گفتند نه و «

 ! حق کارگرانهگفتند اعتصاب 
 از جواب همکاران ما حالتون گرفته شده؟

 ...معلومه نمايندگان ما بر سر منافع پنج هزار کارگر کوتاه نمی آيند
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 ! شنيديم همکاران گفتند تا ابد هم ما رو نگه داريد تعهد نميديم
 حالتون گرفته شده؟

ی حاال فردا بيشتر حالتون گرفته ميشه وقتی جمعيت تجمع کننده بيشتر
 .فردا جواب محکم تری دريافت خواهيد کرد. خواهيد ديد

 !کارگر زندانی آزاد بايد گردد
 !لغو خصوصی سازی حق مسلم ماست

 .کنيم از همکاران دربندمان که از اعتصاب ما حمايت کردند فردا حمايت می
بر اساس اخبار دريافتی، همکاران دربند در اعتراض به بازداشت 

کنی دادگستری ستم گستر شوش در روند آزادی شان غيرقانونی شان و کارش
 . اعتصاب غذا کرده اند

اين همکاران از سپردن هرگونه تعهد برای پايان اعتصاب سرباز زده اند و 
اعالم کرده اند انتخاب اعتصاب تنها راه کارگران هفت تپه برای احقاق حق است 

فاده کارگران از حق و اعتصاب و تجمع طبق قانون آزاد است و هرمقامی در است
 ! تجمع و اعتصاب سنگ اندازه کند مجرم است

شان تا دقايقی ديگر، فردا کارگران  کنيم در صورت عدم آزادی اعالم می
اعتصابی دست به اقدامات الزم برای اعتراض و افشای فساد دستگاه قضايی در شوش 

 .خواهند زد
 !چند دقيقه فرصت داريد آزادشان کنيد

 !يماتمام حجت کرد
  

 اعالم جرم کارگران عليه سرکوبگران
تا کنون پيوسته عليه  ١٣۵٨ دادستانی شوش از آغاز برپايی خود از سال

استثماری در اتيک عنوان ارگان سرکوب سيستم کارگران و فعالين کارگری به
اين ارگان ضد . داران و دشمنان طبقه کارگر عمل کرده است  کنار سرمايه

قتل و کشتار و شکنجه صدها کارگر و فعال  ستگيری، مردمی تا اکنون عامل د
عليه اين ارگان  ٩٩تيرماه  ٢۶کارگران هفت تپه در . کارگری بوده است

 :سرکوبگر  کيفر خواست زير را اعالم کردند
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 اعالم جرم عليه دادستان شوش 
 ١٣٩٩تير  ٢۵ -دادستان شوش اخيرا و در تاريخ چهارشنبهنظری 

مومی دادگستری شوش انجام داده است که در آن نکات مصاحبه ای با روابط ع
برخی از موارد ادعا شده توسط دادستان شوش، آقای . مختلفی بيان شده است

نظری، مشمول اتهامات مختلف کيفری و امنيتی است به نحوی که ميتوان عليه 
دادستان شوش در  .ايشان دست کم در شش فقره جداگانه طرح دعوا کرد

رتکب جرايمی منجمله، نشر اکاذيب، تبليغ عليه نظام، هتک اظهارات خود م
حرمت و هتک حيثيت چهار کارگر هفت تپه و نيز مجموعه کارگران هفت تپه، 
اظهارات کذب و مخرب منجر به سنگ اندازی در چرخه توليد و آسيب رساندن 
 به اقتصاد کشور، حمايت از باند اختالسگران، اظهارات و ادعاهای دائر بر نقض
حقوق اوليه شهروندان مندرج در قانون اساسی و موارد متعدد ديگری شده است 

 .که جا دارد بدين اعتبار عليه ايشان اعالم جرم شود
در اين يادداشت کوتاه به ذکر کلی برخی از موارد و مصاديق جرايم 

 .دادستان شوش ميپردازيم
ت تپه با دادستان شوش، آقای نظری در مورد چهار تن از کارگران هف 
ياد کرده و آنها را مسبب بر هم زدن نظم و امنيت شهرستان " کارگر نما" عنوان 

در همين اظهارات دادستان چندين جرم مشهود نهفته . شوش معرفی کرده است
- اوال که عنوان کارگرنما ناظر بر تحقير و نيز انکار رابطه کارگری. است

اين عبارت تحقير آميز ميتواند . کارفرمايی اين اشخاص با شرکت هفت تپه است
اعاده " به عنوان هتک حرمت و هتک حيثيت مورد شکايت کيفری منجمله 

قرار گيرد و نيز انکار کارگر بودن اين اشخاص که قابل استعالم از " حيثيت
مالی شرکت هفت تپه است ميتواند به مثابه نشر اکاذيب مورد پيگرد -امور اداری

 .قانونی قرار گيرد
همچنين انتساب تجمع قانونی کارگران هفت تپه در شهر شوش به چند نفر 

زيرا تجمع قانونی کارگران هفت تپه به  ؛مصداق بارز نشر اکاذيب است ،خاص
فراخوان فرد يا افراد خاص شکل نگرفته و حتی مطابق اسناد و شواهد و قرائن و 

ای مجازی منجمل فيلم ها و نوشته جات منتشره مختلف در مجاری فضاه
کارگران هفت تپه، افراد نامبرده در اظهارات دادستان شوش، روزها بعد از 

همچنين اين افراد در بيانيات خود در جمع . تشکيل تجمعات بدان پيوسته اند
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کارگران مرتکب هيچ اقدام يا اظهار غيرقانونی نشده بلکه برعکس و مضاعفا 
همچنين . اند آميز ترغيب کرده کارگران را به انجام تجمعات قانونی و مسالمت

اطالق عنوان بر هم زدن نظم و امنيت شهر به تجمع کارگران هفت تپه مغاير 
زيرا تجمعات کارگران . قانون اساسی، نشر کذب و تشويش اذهان عمومی است

هفت تپه اوال مورد اعتراض شهروندان نبوده است و ثانيا مترتب است بر حق 
قانون  ٢٧اصل (ات مسالمت آميز بدون حمل اسلحه قانونی شهروندان برای تجمع

و ثالثا برخالف اظهارات دادستان شوش اين تجمعات مورد حمايت ) اساسی
 . شهروندان شوش نيز قرار گرفته است

دادستان شوش همزمان چند مورد نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی در 
شوش مرتکب شده مورد چهار کارگر و نيز جمع کارگران تجمع کننده در شهر 

همچنين انکار تلويحی حق . است که اين موارد قابل پيگرد قضايی است
منجمه  -شهروندان از برخورداری از حقوق تصريح شده  آنها در قانون اساسی

مصداق مخالفت و عناد  - قانون اساسی ٢٧حق تجمع تصريح شده در اصل 
ا نظام جمهوری دادستان شوش با قانونی اساسی و الجرم مخالفت و عناد ب

 »...اسالمی ايران و قابل پيگرد قضايی منجمله در دادگاه انتظامی قضات است
سرکوب در برابر اراده و مقاومت کارگران،  ينتی و ماشيدستگاه امن

   ...نمايندگان بازداشتی روز بعد آزاد کرد
 نمايندگان دستگيری و هجوم با ،تفرقه ی توطئه برای ها دولتی تالش

 به عناصری ی وسيله به توطئه طرح ريزی برنامه .بود مراستاه کارگران

 هفت از خارج در  تيرماه ٢۶ در تپه، هفت از کارگری فعال يا نماينده عنوان

 فاش را توطئه اين درنگ بی کارگران .شد آشکار  قضايی مقامات برخی با تپه

 .کردند
 وظيفه اعتصاب چهارم و چهل روز  سرمايه، حکومت قضايی عامل

 داران،سرمايه سود به توليد تا بازگرداند کار به خيابان از را کارگران تا داشت

 خبری نشست يک در قضائيه، قوه سخنگوی اسماعيلی، غالمحسين .دهد فرمان

 ".نکنند تعطيل را کار کنيم می توصيه هم کارگران به" :بگويد تا داشت دستور

 اکثريت و دارد ارگرک هزار هشت هفت شرکت، اين" که بگويد دروغ به و

 پاسخی در کارگران - تپه هفت در ».کارند به مشغول کارگران فاقات به قريب

 :کردند اعالم دندانشکن
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 و خصوصی بخش شدن برچيده اخراجی، همکاران کار به بازگشت" 
 ماه تير و خرداد ارديبهشت، ماه سه افتاده عقب دستمزدهای پرداخت همچنين

 ،)اعتصاب روزهای(
 
  :شوش فرمانداری برابر در کارگران فوری های تدرخواس
 
 ،تپه هفت از خصوصی بخش و اختالسگر کارفرمای فوری يد خلع- 
 ،بيمه دفترچه تمديد و معوقه های حقوق تمام فوری پرداخت - 
 ،ها بخش تمام در شده اخراج همکاران برای فوری کار به بازگشت - 
 - اسدبيگی برای ابد حبس مجازات و بيگی اسد فوری بازداشت - 
 ،رستمی
 ،کارگران به شده اختالس های ثروت فوری بازگرداندن - 
  ،بازنشسته مديران کار پايان - 
  

: اعالم شد روز اعتصاب با شکوه کارگران در هفت تپه، در پنجاه و دومين
باور کنيد اگر سرسوزنی از اين ! مسئوالن رنگارنگ دولتی و قضايی و مجلسی«

ماييم کارگران . ها نشود باز هم ما را خواهيد ديد در خيابانهای ما عملی  خواسته
 » !هفت تپه، يعنی پايتخت اعتصاب جهان

ا و شعارهای ه ، کارگران در بيانيه١٣٩٩تير  ٢۵ -در بامداد چهارشنبه  
به کارگران هفت تپه ظلم و ستم روزانه و روزافزون روا «: خود اعالم کردند که

شرم بر ! دان آزادند و نمايندگان ما دستگير ميشوندداشته ميشود و دزدان و مفس
: و در برابر حاکميت ايستادند که» .اين مسئولينی که از اين فاسدان حمايت ميکنند

تا آزادی همکارانمان و تا لغو خصوصی سازی فسادانگيز، اعتصاب و «
 ».اعتراض ادامه دارد

آنان را فاش  های های حکومتی و رقابت کارگران آگاه محور مشترک جناح
های  بيانيه کوتاه کارگری زير  به صورت فشرده اشتراکات و اختالف. می سازند

 :درون حکومتی را آشکار می کنند
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  !رقابت رسانه ای وزارت اطالعات و اطالعات سپاه«
اطالعات سپاه که در باند روحانی نيست و در جريان «اعالم کردند که 

بعد از  ،و باند روحانی را شکست بدهدهفت تپه دوست داشته که اسدبيگی ها 
های کارگران هفت تپه به سراغ تعدادی از مسئوالن دولت روحانی رفت  افشاگری

حاال وزارت اطالعات که زير نظر روحانی . اند و ثابت شد که آنها رشوه گرفته
است برای حفاظت از اسدبيگی يعنی دست پرورده روحانی وارد عمل شده و با 

علی اصغر شفيعيان که اطالعاتی است وارد صحنه شده و از انصاف نيوز و 
در نبرد رسانه ای ! اطالعات سپاه و اين پاسداران گمنام. اسدبيگی ها دفاع ميکند

ها حمايت  از سربازان گمنام عقب ترند و انصاف نيوز دارد شديدا از داعشی
قابله با اطالعات سپاه در سرکوب کارگران و مردم، زبل است اما در م. ميکند

دست به  -انصاف نيوز -ی وزارت اطالعات ها و در تقابل با رسانه اسدبيگی
ای سربازان و ! واقعا چه فيلمی راه انداخته ايد! سکوت مصلحت آميز زده است

 »!در اين فيلم سينمايی، مبادا راست راستکی چشم هم را درآوريد! پاسدارن گمنام
  

  ما کانال همه کارگران هفت تپه هستيم
يعنی بازوی حکومت و » شورای اسالمی کار«عوامل اطالعاتی در راس 

نامند به تخريب  کارفرما که همزمان خود را صاحب سنديکای نيشکر هفت تپه می
کارگران به يکی از چند عامل شناخته شده . گری و شانتاژ خويش شتاب بخشيدند

اب بزرگ داشتند سال که کارگران چندين اعتص ۵ين ا یتو«: به ويژه پاسخ دادند
سال تو کانال مجازيتون تشريف  ۵شما اين ! شما عوامل کارفرما کجا بوديد؟

!!! کرديد داشتيد و کارگران رو کمونيست و گوسفند و شعبون بی مخ خطاب می
 !!کانال زديد در حمايت از همين کارفرمايی که االن اون رو فاسد خطاب می کنيد

 ؟!!درجه چرخش پيدا کرديد ١٨٠ما چی شده؟ زمين به آسمون اومده که ش
سال،  ١٠چگونه ما کارگران به فردی مثل جنابعالی اعتماد کنيم که بعد از 

تنهايی و يواشکی اومدين در فرمانداری و فيلم می گيرين؟ و ميگين تمام کارگران 
! فهميد؟شما عقل کل هستيد و فقط شما می! !اشتباه می کنند و شما راست می گوييد

 ،کارگران در کانال تلگرامی مستقل هفت تپه» !دانيد؟ ن را همه نادان میو کارگرا
ميليون تومان به حساب  ٧٠٠سند مزدوری يکی از اين عوامل  را که در رقم 



~ ١٥١ ~ 
 

خانوادگی اش واريز شده بود را افشا کردند وی در پی ماموريت های خود، شکنجه 
 . ناميد» گوشمالی رهبری«های جانفرسای اسماعيل بخشی را 

وقتی اسماعيل بخشی «: کانال مستقل اعالم کردند کارگران در
ها  زيرا برخی کانال ،کانال مستقل شروع به کار کرد ،در زندان بود

و يا افرادی که ادعای همراهی با ما داشتند ناگهان تغيير ريل دادند و 
هايی که اسماعيل در زندان بود  در تمام ماه. به سمت کارفرما رفتند

م که برای بار دوم دستگير شد و در زندان بود ما کماکان از و بعد ه
گوييم اسماعيل بخشی از نمايندگان ما  هنوز هم می! او دفاع کرديم

 !کارگران هفت تپه، بايد بدون قيد و شرط به کار بازگردد
دستگير ميشدند و در ... وقتی همکارانی نظير خنيفر، بهمنی، عباسی و 

با تمام وجود از آنها دفاع کرديم و هنوز هم از تمام  زندان يا بازداشت بودند
 !اقداماتيکه به نفع کارگران هفت تپه ميکنند حمايت ميکنيم

وقتی برای هر کدام از همکاران در هر بخش از شرکت مشکلی 
 !پيش آمد با تمام وجود از آنها دفاع کرديم

هرگاه يک خائن يا يکی از عوامل کارفرما دست به اقدام مخرب 
 !زد عليه اش نوشتيم و هنوز هم ادامه خواهيم داد

هر مسئولی که عليه کارگران هفت تپه اقدامی کرد و با 
اش نوشتيم  عليه،اختالسگران و فاسدان بخش خصوصی همراهی کرد

هميشه بر ضرورت اتحاد بين همه ... و هنوز خواهيم نوشت 
 !همکاران تاکيد کرديم و هنوز هم خواهيم کرد

کارگری که قرارداد دارد بايد از ! ا يکی استمشکل همه م
ما کانال همه کارگران هفت ! ...کارگری که اخراج شده حمايت کند

حتی اگر فقط يکی از همکاران دچار مشکل شود وظيفه ما . تپه هستيم
چه اين همکارمان اسماعيل بخشی و محمد خنيفر و . حمايت از اوست

کی و عادل سرخه و آزادی عباسی و بهمنی و اخضری و بيژنی و کهن
و چشمه خاور و اميدوار باشد چه سيد عزيز باشد که هر روز در 
تجمع مقابل فرمانداری حاضر ميشود و به زبان شيرين عربی 

چه اسماعيل . سخنانش را ساده و جاری و پاکيزه و محکم بيان ميکند
بخشی باشد و خنيفر و عباسی و چه همکاران عزيز در غير نيشکری 
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کارخانه و - ن آالت و نی بر و ليليکو و فنیيع آفات و بانک ماشو دف
 »!چه همکاران عزيز بازنشسته ای که مطالبات معوقه دارند

امروز بار ديگر با تاکيد بر ضرورت «: کارگران اعالم کردند
ادامه اعتصاب و اعتراض و تجمع، ضمن اينکه اعالم ميکنيم 

گونه اقدامات مضحک و نخ کارگران اعتصابی از پليس و تهديد و اين
نما هراسی ندارند، به صراحت اعالم ميکنيم که ما گردانندگان کانال 

پا و هم صدای ساير همکاران و با تمام  مستقل کارگران هفت تپه، هم
تا بازگشت به . قدرت ما در اتحاد ماست! وجود از شما حمايت ميکنيم

م مطالبات همه تا پرداخت تما! کار شما عزيزان در کنارتان هستيم
  ».همکاران و تا لغو خصوصی سازی از پا نخواهيم نشست

  
 همايش در برابر فرمانداری 

کارگران با حضور گسترده در برابر فرمانداری، در حالکيه 
کردند هراس افکنی  کارگران برای آزادی همزنجيران خود تالش می

. فتتر از پيش ادامه يا اعتصاب کوبنده.حکومت را حنثی می سازند
تالش حاميان حکومتی کارفرمای فاسد را نقش برآب کردند و نشان 

ی کارگران کارآيی  ها، بر اراده دادند که هجوم و ربايش و دستگيری
المللی  های بين با همايش و فراخوانی پشتيبانی. چندانی نخواهد داشت

ها و هجوم يگان ويژه، موج پشيتبانی  با دستگيری. ای شدند و رسانه
ها و   ارگانانهای کارگری و گگران هفت تپه از سوی اراز کار
 .به سوی هفت تپه جاری شد کارگری جهانی نهادهای

با درخواست خلع يد از بخش خصوصی و   کارگران هفته تپه،
پايان دادن به فساد دولتی،  نه به سان شعار بلکه، نشانه گرفتن عامل 

. دهند ادامه میاصلی فالکت، يعنی مناسبات حاکم به مبارزه خود 
 کارگران با درخواست لغو مالکيت بخش خصوصی و پيشنهاد

اين . اند آلترناتيو دولتی کردن، همزمان فساد حکومتی را نشانه گرفته
خواست، به معنای گذر از يک تاکتيک و همزمان شعار خودمديريتی 

هفت تپه از آن ماست و خودمان توليد و فروش و توسعه و «که 
 !»کرد  خواهيم  چيز آن را کنترلمالکيت و همه 
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 پروژه مشترک شورای اسالمی و بسيج دانشجويی و ستاد امر به معروف 

حکومت اسالمی، نخست ! شد تکرار می ٩٧رخدادهای سال 
سخنگويان را گروگان می گيرند؛ سپس جيره خواران شورا و طالب 

سازمان از سوی » عدالتخواه«و دانشجويان بسيجی که زير نام 
به سان عامل نفوذی عات سپاه و سرمايه وظيفه گرفته بودند تا با اطال

ميان کارگر آمده تا به  بهپروواکاتور يعنی تحريکاتچی  نقشو در 
اعتصاب را تمام کنيد تا کارگران آزاد : اعتصاب پايان دهند و بگويند

  !شوند
اين فريب تواسنت برای !! اين يک بازی کثيف حکومتی بود

لی ايجاد کند و دو دستگی را دامن بزند، ولی به کوتاه مدت، اخال
  . ب شدآهشياری برمال و نقش بر

رقابت بين  دو سه تن از فعالين نيز با اريبابی غلط که بتوانند از
اين يک . سود کارگران استفاده کند، يک توهم بيش نبود باندها به

تجربگی و عدم شناخت ماهيت طبقاتی حکومتگران و  اشتباه و بی
  . تم حاکم بيش نبودسيس

شورای اسالمی «: کارگران اعالم کردندپيشتازان و فعالين 
ها را فروخته و گفته که عامل اصلی تجمع  خيانتکار که خودش بچه

ای مشترک در جلسه با  نفر هستند به همراه طالب در پروژه ۴اين
! اند مسئولين امنيتی شرکت کرده و به آنها وعده پايان اعتصاب داده

دوستان عزيز فعالين کارگری که هم اکنون در بازداشت هستند به اما 
پس گول شورا و ! نتيجه راضی نيستند پايان اعتصاب بدون رسيدن به

 .بسيج و طالب را نخوريد
محکم و استوار به اعتصاب خود تا آزادی فعالين و لغو 
خصوصی سازی ادامه خواهيم داد و ضمنا شورای خائن منتظر 

های مکرر باشد و اين روزها  گران به خاطر خيانتالعمل کار عکس
 » ...سعی کنند کمتر طرف کارگران آفتابی شود
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بر ما معلوم نيست اين عده چه کسانی هستند و «: و هشدار دادند
قرار است چه موضوعی را پيگيری کنند و مطالبه يا حرف مد نظر 

 :اما. آنها چيست
هی از کارگران به صراحت اعالم ميکنيم که هر فرد يا گرو

هفت تپه که فقط بر سر برخی مطالبات معوقه نشست و جلسه بگذارد 
 !هيچگونه نمايندگی و تاييديه از سوی کارگران هفت تپه ندارد

کنيم که هر فرد يا گروهی که اعالم نکند و  صراحت اعالم می به
  اصرار نکند و موضع اول و آخرش اين نباشد که 

   :کارگران هفت تپه خواهان" 
لغو فوری و بی قيد و شرط خصوصی سازی هستند و هيچ *

هيچ  به" قبول نخواهند کرد سازی ديگری را هم گونه خصوصی
 . کند عنوان نمايندگی از مطالبات ما نمی

هر فرد يا گروهی که به دستگيری همکاران و نمايندگان *
کارگران هفت تپه معترض نباشد و خواهان آزادی بی قيد و شرط و 

آنها و پايان دادن به تهديد و احضار و دستگيری عليه فوری 
 . کارگران هفت تپه نباشد به هيچ وجه مورد تاييد ما نيست

چه  ها و تعيين تکليف هر ما خواهان بازداشت اسدبيگی*
رستمی و حبس ابد برای آنها و بارگرداندن - سريعتر برای اسدبيگی

 . های اختالس شده به کارگران هستيم ثروت
خواهان پرداخت فوری حقوق و مطالبات معوقه و سامان ما *

 .يافتن وضع کشت و کارخانه هستيم
بدانند خواسته اول ... مسئولين قضائی و دولتی و مجلسی و *

و آخر ما کارگران هفت تپه پايان دادن فوری به استيالی ظالمانه و 
فاسدانه و تفرقه انگيز و تشنج آفرين بخش خصوصی اختالسگر و 

 !لگر بر هفت تپه استاشغا
مچنين ما خواهان پايان دادن به سلطه برخی مقامات و ه*

بهمنی . امنيتی در شوش و خوزستان هستيم- قضايی- مسئوالن دولتی
رئيس پليس امنيت شوش، چگنی رئيس دادگستری و نظری دادستان 

در . شوش در راس اين مقامات خرابکار و مدافع اختالسگران هستند
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ع و اقسام اسناد را داريم اگر گوش شنوايی وجود مورد آنها انوا
 !داشته باشد

شريعتی، استاندار رشوه خوار خوزستان و حسينی پويا 
دادستان خوزستان نيز در دفاع از مختلسين از هيچ اقدامی فروگذار 

 .نميکنند
به کارگران هفت تپه ظلم و ستم روزانه و روزافزون روا داشته 

! زادند و نمايندگان ما دستگير ميشوندميشود و دزدان و مفسدان آ
 .شرم بر اين مسئولينی که از اين فاسدان حمايت ميکنند

تا آزادی همکارانمان و تا لغو خصوصی سازی فسادانگيز، 
 ».اعتصاب و اعتراض ادامه دارد

  
 ١٣٩٩تير  ٢۵ - بامداد چهارشنبه  - جمعی از کارگران هفت تپه

های  حکومتی و رقابتهای  کارگران آگاه محور مشترک جناح
آنان را فاش ساخته و بيانيه کوتاه کارگری زير به صورت فشرده 

 :کند های باندهای حکومتی را آشکار می اشتراکات و اختالف
  

 عليه اعدام
در حاليکه به تحريک و انحراف و به سود رستمی عوامل وی شعار مرگ بر 

دادند،  را سر می  اسد بيگی و برخی از عوامل اسدبگی شعار مرگ بر رستمی
گران به کار توضيحی و  کارگران پيشرو، آگاهانه با بايکوت کردن اين تحريک

 :را محکوم دانستند  »!اعدام بايد گردد«و » !مرده باد«آگاهگرانه پرداختند و شعارهای 
کارگران عليه اعدام شعار . ی آگاهی طبقاتی بود اين يک دستاورد و نشانه

 » !اعدام سياست طبقه کارگر نيست :هدادند و اعالم کردند ک
عتصاب کارگران هفت تپه در سراسر اکارگران به تجربه آموختند که 

ايران و جهان بازتاب يافته و به الگويی برای کارگران سراسر ايران تبديل شده 
شعارهای کارگران هفت . ها پيوند بگيرد رفت تا با کارگران ديگر بخش بود و می

های  ، و خلع يد از بخش خصوصی، به خواستيريتی شورايیخودمدتپه از جمله 
شعار . کارگری در خوزستان و اراک و ديگر نقاط ايران نيز تبديل شده بود

دار  اعدام يک سرمايه. مورد انتقاد قرار گرفت" مفسد اقتصادی اعدام بايد گردد"
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و ی مفسدان اقتصادی مشکلی از مشکالت طبقاتی جامعه  و يا يک مفسد و همه
فساد و مفسد اقتصادی ريشه در مناسباتی دارد که . کند طبقه کارگر را حل نمی
 . داران قرار داده فرمانروا گردانيده کارگر را زير ستم سرمايه

  
 مييليون دالر به کانادا  ٧٠٠افشای انتقال 

کانال تلگرامی مستقل کارگران، نخستين منبعی بود که در هفته اول مرداد 
ی صرافی عموزاده اسدی بيگی  ميليون دالر به وسيله ٧٠٠ل سند انتقا ١٣٩٩

با اين افشاگری مستند که به گونه ای . به کانادا را منتشرکرد) اميد حسن بيگی(
. گسترده و غيرقابل انکار بازتاب يافت، دولت روحانی  به ويژه در تنگنا افتاد

سه ميليارد تومانی  تپه، با انتشار سند ديگری از رشوه کانال مستقل کارگران هفت
اسدبيگی به جعفری چگنی رئيس دادگستری شوش و حسينی پويا، دادستان استان 

 .خوزستان پرده برداشت
پرونده «بر اساس اين سند، پرداخت  اين رشوه از سوی کارفرما برای 

و حمايت از اسدبيگی در شورای تامين شوش و » سازی عليه کارگران 
ها و مصاحبه به سود باند  ی با تهيه گزارشبوده است که بايست» خوزستان

 .اسدبيگی  انجام گيرد
  :ها و بازتاب آنها در کانال مستقل کارگران اعالم شد بنا به گزارش

اسدبيگی و باندش برابر با شصت سال حقوق ما اختالس کردند و برابر با سی «
ما را به اند ولی با پرداخت قطره چکانی حقوق،  سال آن راهم به کانادا برده

 ».اند مسخره گرفته
  

 بر سکوی هفته  ٩٧سال   یها تجربه سخنرانی در راستای
و حضور اسماعيل  ٩٧های سال  کارگران با تجربه گيری از اعتصاب

تجربه آموخته بودند و رويکرد به روش شورايی به   بخشی بر سکوی هفت تپه،
بيان کنندگان  که نه از يک بخشی بلکه اينک، از دهها بخشی را به عنوان

اين . گان مورد اعتماد خود، پشتيبانی کنند ها، سخنگويان و نماينده خواست
ها را  ها و پيام ها، گزارش هر روزه در ميان کارگران، خواست کارگران پيشرو، 

ای  اين تجربه. دادند ها و کارگران ايران و جهان بازتاب می رو به جامعه و رسانه
پيشرو، بلکه دهها کارگر در آموزشگاه اعتصاب نوين بود که نه يک کارگر 
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آموزش ببينند و پرورش يابند و نيز با دستگيری هريک کارگران ديگری باشند 
 ..که جايگزين شوند

  
 تروريسم دولتی

اقدامات  تروريستی به  س افکندن در دل اعتصابگراناحکومت برای هر
 .دست زد

ل خود دستور داد تا به عوام کارفرما برای ايجاد جو ترور و وحشت، 
کارگران در واکنش به اين اقدام ددمنشانه . سرپناه کارگران را شبانه آتش بزنند

 :اعالم کردند
با اجير کردن چند خود فروخته  ٩۶کارفرمای هفت تپه که قبال در سال «

در ادامه با . در شهرستان دزفول، با قمه و شمشير به جان اسماعيل بخشی افتادند
فعالين سعی کرد که  ٨های گوناگون و بازداشت و زندانی کردن پرونده سازی 

اما در آخرين حرکت . آنها را از ميدان به در کند ولی تا اکنون موفق نشده است
رذيالنه خود بوسيله جيره خواران خود اقدام به آتش زدن خانه فعال کارگری 

ان هفت تپه ما کارگر...دستگاه هفت تپه نموده است ۴٠يوسف بهمنی در منازل 
کنيم و کارفرمای فاسد منتظر  اين حرکت ددمنشانه کارفرما را شديدا محکوم می

 )جمعی از فعالين کارگری مستقل هفت تپه (» .عواقب اين کار خود باشد
 :يوسف بهمنی در مصاحبه ای اعالم کرد

افراد ناشناس منزل من را به آتش کشيده و خانه محمد خنيفر را به رگبار 
ايم و هزينه آن  ما با تمام توان بر سر حق و حقوق قانونی کارگر ايستاده....بستند

 ....پردازيم را هم می
متاسفانه، همين اسدبيگی که گفته بود، حقوق کارگران به اندازه پول توجيبی 
او بوده، هيچ اهليت مالی برای تملک شرکت نداشته و معلوم نيست که با چه 

حاال . ای خود به چنين شخصی واگذار شده است ههد ۶ ی تپه با سابقه بررسی هفت
هم که برخی از بازنشستگان با بازگشت به کار خود، مشغول سندسازی برای 

بازنشستگانی که . اند های انباشته مواجه کرده تپه را با بدهی شرکت بوده و هفت
 باز نشر از -از مصاحبه يوسف بهمنی با امتداد(کنند  حقوق نجومی هم دريافت می

   ).گرانرکا کانال مستقل - هفت تپه
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 !هفت تپه به منزل او شليک شده است هجده گلوله برای ترور نماينده کارگران
ما کارگران هفت تپه در حمايت از تمام نمايندگان : کارگران اعالم کردند

خود و همچنين در حمايت از آقای محمد خنيفر که اين جنايت سازمان يافته عليه 
رستمی اتفاق افتاده و در اعتراض به اين اقدام وحشيانه و -بيگیاو به دست اسد

همچنين در اعتراض به اقدام وحشيانه به آتش کشيدن منزل يوسف بهمنی از ديگر 
نمايندگان کارگران هفت تپه، در تجمعات روزهای آتی با شعارهای محکم و رسا 

قدامات داعشی فرياد خواهيم زد و اعالم حمايت خود و محکوم کردن اين دست ا
 .ها در هفته های اخير را به گوش تمام دنيا خواهيم رساند
 ١٣٩٩مرداد  ٢۴–جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مخنلف جمعه 

های کارگران در  در پی ايستادگی کارگران و بازتاب اعتصاب و خواست
های  های جهانی و پشتيبانی فعالنی سوسياليتسی و کارگری و ارگان رسانه
المللی کارگری در خارج از کشور، تلويزيون حکومتی برای نخستين بار  بين

  .ها و از برگزاری دادگاه اختالسگران خبر دهد ناچار شد از فساد اسد بيگی
  

 بران کردستان پشتيبانی از کوله
ازسوی  کارگران در کانال مستقل  نبرا آنچه که در همبستگی با کوله

ن بيدار و آگاه طبقاتی کارگران هفت تپه بود که کارگری بازتاب داده شد، وجدا
و فراخوان  دفاع از » !بر نکشيد  کوله: مرداد به حکومت اعالم کرد ١٢روز 

  .کولبران و  توفان توئيتری
  
 سفر نمايندگان کارگری به تهران و ديدار با نمايندگان مجلس 

با مجلس شکار شد که در ديدار نمايندگان کارگران آمرداد،  ١١روز شنبه 
شورای اسالمی در تهران، نمايندگان مجلس با بددهنی با کارگران روبرو شده و 

ی استوار و اعتماد به طبقه و نيرو و  در حالکيه کارگران از سويی با اراده
حقانيت خود آگاه از سوی ديگر از ماهيت مجلس و نمايندگان و رسالت طبقاتی 

در پی اين ديدار و اعالم . اخان دادندپاسخ مناسب را به گست  آنان آگاه بودند،
مواضع و خواست کارگران بدون کوچکترين کرنش در برابر اين نمايندگان 

به هفت تپه بازگشتند و گزارش ماموريت خود را به گوش   فرمايشی نشان دهند،
 . همه کارگران رساندند
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پاسخ  ،محکوم کردن برخورد نمايندگان در مجلس توهين آميز به کارگران
بلکه پاسخ طبقه  نه تنها کارگران هفت تپه،   پاسخ کارگران بود،  عادل سرخه،

 .کارگر در برابر فرمانداری شوش به نمايندگان اختالس در مجلس
نمايندگان کارگران مانند شماها ...  شماها هستند  نمايندگان ما باالتر از«
 ،، همه اختالسگرهمه زندانبان، همه دست در دست هم  شماها همه دزد،. نيستند

 ...ميليونی و   ١٠٠های  فرزندان در کانادا و آمريکا و اروپا و حقوق
يافتند تا به شوش سفر کرده و پشت درهای  تسه نماينده حکومتی ماموري

و گفتند ما در  نپذيرفتندرا  مخفيانهکارگران گفتگوی . بسته با کارگران گفتگو کنند
 .منشيني جمع همه کارگران به گفتگو می

نمايندگان که خود از پاسداران مجلسی بودند، برای واگذاری مجتمع نيشکر 
کارگران دريافتند که . هفت تپه  به سپاه يا بنياد مسضعفان به هفت تپه آمده بودند

  :از همين روی اعالم کردند که. اينان تيم سپاه بودند
ی هفت تپه اين چند نماينده مجلس که به شوش آمدند برای اين بود که ويران«

اند که  آمده: ها رو بيرون کنند اما را ببيند، گزارش کنند به مجلس ببرند اسدبيگی
يعنی فردا بايد با توپ و تانک سپاه ! يعنی سپاه. دوستان خودشان را جايگزين کنند

ما نه سپاه نه ارتش نه . الزم نيست! خيلی ممنون! و با موشک روبرو بشيم
شرکت . ماعی و نه هيچ کدام از اينها رو قبول نداريمنيروی انتظامی نه تامين اجت

 ».به وزارت کشاورزی داده بشه با نظارت خودمون
کمک کانال مستقل کارگران از  برای شناخت بيشتر اين نمايندگان 

 :مگيري  می
! عضو شورای مرکزی جبهه پايداری انقالب اسالمی: علی خضريان-

دوازده ! ١٣٩٦باتی سال انمايش انتخ عضو و سخنگوی ستاد انتخاباتی رئيسی در
ها، مدير مرکز ارتباطات و اطالع  سال همکاری با نهاد رهبری در دانشگاه

 !يک سپاهی کامل و وابسته به دفتر رهبری! رسانی نهاد رهبری
و عاشق سپاه و از  پاسدارسياستمدار اصولگرا و : الدين موسوی سيد نظام -

 : يکی از خبرگزاری های سپاهارس، خبرگزاری فول سابق ئاين بيشتر مس
عاشق پياده روی کربال، مخالف ظاهری نوليبراليسم، مردم : احمد نادری -

 !همراه و همدست سپاه! ای شناس و ضد مردم حرفه
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تيم تخصصی از سپاه فرستادند که محاسبات کنند چطور هفت تپه رو اشغال 
 !کنند

نيمه دولتی اعم از  - نه به هرگونه خصوصی سازی و نه به نيمه خصوصی
 !سپاه و تامين اجتماعی

جنابان سرداران سپاهی در لباس نماينده و در  ،کارگران هفت تپه هشيارند
 »!کت و شلوار

خضريان در جمع کارگران برای فريب کارگران  در هفت تپه  گفت هفت 
 !تپه محصول نئوليراليسم است

های جنگی   دوره گذرانيدن مدعی سرمايه، و نظامی مامور سياسیهر سه 
. ش دوام نياوردندشو، اما بيش از نيم ساعت در جلو فرمانداری و جبهه در سپاه

کارگران با . بيهوش افتادند غش کردند و درجه نيمه ۵٠آنان در گرمای بيش  از
راه پايتخت را نشانشان  نجاتشان دادند و پس از تيمار شانبر سر يخ ريختن آب

سيد نظام موسوی نماينده سپاهی از ساری، . کردند وانهبه تهران ر دادند و آنها را
اون شالقی که قراره به پشت کارگران بخوره اول «ادعا کرد در جمع کارگران 

علی . بايد به پشت من سيد نظام موسوی و احمد نادری و علی خضريان
من صدای کارگران هفت تپه : گفت و فريب رياکارانه و از روی تقيه  خضريان،

 . هستم
ريختند و درمانشان  يخ ها که غش کردند و کارگران روی آنان آب همين

عليه کارگران به توطئه  که مجلس رسيدند، کردند و راهی تهران شدند و روز بعد
جلب رضايت کارگران به واگذاری مجتمع  نيشکر   سپاه، هيئتماموريت  .نشستند

رگران در خلع يد از آنان به ظاهر با کا. بود» اد مستضعفاننيب«به سپاه يا 
ها برای مديريت  آنان از اهليت نداشتن اسدبيگی. هماوايی نشان دادند  ها، اسدبيگی

. و واگذاری گفتند و سپاه را ارگانی معرفی کردند که اهليت دار است و هم دولتی
های  خواستند کارگران را خلع سالح کنند و خواست می خدعه و نيرنگآنان با اين 

و قرارگاه  کيت سپاهليا تعاونی کارگری را مصادره کرده و ماکردن و  دولتی
 .   را به جای آنها بنشانند شان خاتم
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 اهواز ماموريت موسوی امام جمعه

د را موسوی امام جمعه اهواز و نماينده ولی فقيه آمده بود تا ماموريت خو
بر اعتراض  آمده بود که  به بيان کارگران هفته تپه، .در فريب کارگران انجام دهد

و اعتصاب ما سوار شود و برای سپاه و بنياد مستضعفان و ستاد اجرايی فرمان 
حاال که اعتصاب ما به نتيجه رسيده آمده اعتصاب شکنی . گری کند امام واسطه

در حالی که ! ها محاکمه شوند تازه ميخواهد اسدبيگی! کند و ميگويد مهلت بدهيم
 !شوند دارند محاکمه می

ما بعد از خلع يد . ايد به دولت برگردد يا به خود کارگرانشرکت فقط ب
 ».اسدبيگی شرکت را به هيچ نهاد نظامی يا دولتی يا نيمه دولتی نميدهيم

اهللا موسوی از دولتی کردن گفت يعنی سپاهی شدن هفت تپه، از بدون  آيت
ملک شخصی بی جان کارگران را مثل يک دولت  و نبايدها حرف زد و آنگاه 

دهند در راه  کارگران جانشان را می«: گفت هديه جمهوری اسالمی کرد ارزش
مورد تمسخر کارگران  ای گرفت و هو شد و پاسخ کوبنده! »جمهوری اسالمی

ميزان فريب را  ی ، شال و عمامهالی قباقرار گرفت و دست بر عمامه گذاشت 
 .محل را ترک کرد و هراس با اعتراضو  کرد

را هم که در اين ماجرا فرصت يافته بود  رزدیکارگران پيشرو حشمت طب
و در برابر   .داند او درد کارگر را نمی مورد انتقاد قرار دادند که تا چيزی بگويد،

کارگران لر و بختياری مخالف اعدام چند لر «بی مسئوالنه با اعالم اينکه  او که
 !»درست نکيند واکنش نشان دادند و نوشتند که برای ما شناسنامه قومی  ،»اند شده

 .و به او هشدار دادند
  

 !نماينده مجلس و داللی برای سپاه
که خيلی هم برای حق کارگران  به نام خضريان يکی از نمايندگان مجلس

او . کرد تا بگويد که سپاه را برای جايگزينی پيشنهاد ميدهد هفت تپه گلو پاره می
ی نوعی تعاونی بود که نگرش او از تعاون. از تعاونی هم  چيزی به زبان آورد

 مجتمع را درصدی٩٠برای فريب سهم ناچيزی به کارگر بدهند وسهم افزون بر 
 .دکننمل حکومتی و سپاه  واگذار ابه عو
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های جناح مقابل  خضريان، هم مانند ديگر کارگزاران حکومتی و امنيتی
داند که خواست تعاونی کارگری آنگونه که کارگران  دولت به خوبی می

خواهند، از واژه ی  هند و نه آنگونه که حکومتيان آنرا با ماهيتی ديگر میخوا می
تعاونی محلی که او به «: کارگران واکنش نشان دادند. کند تعاونی سوء استفاده می

در حالی که کارگران ! آن اشاره ميکند البد يک تعاونی حلقه به گوش سپاه است
صد در صد سهام به کارگران  هفت تپه تعاونی را در صورتی قبول ميکنند که

 » .داده شود و تعاونی هم توسط خود کارگران تشکيل و اداره کامل شود
 :خواست کارگران در باره مالکيت در اين برهه چنين اعالم شد

  !آری به تعاونی صد درصد کارگری! نيمه و مفت خورانه - نه به تعاونی نصفه
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 های معتبر کيانند؟ ارگان

 مين روز اعتصابدو ۵٢مرداد   ١۵
نمايندگان کارگران نيشکر هفت تپه با نمايندگان  گفتگویين روز، ادر 

شورای اسالمی در مجلس و با حضور نايب رئيس و چند تن از نمايندگان مجلس، 
سازمان تأمين اجتماعی، ديوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان 

ی به اعتصاب در سازی و استانداری خوزستان برای بررسی و رسيدگ خصوصی
يوسف بهمنی و  ،کارگران مجمع نمايندگان  ،در اين نشست. هفت تپه برگزار شد

  .ابراهيم عباسی و محمد خنيفر را به عنوان نماينده برگزيد
  

 سخنرانی شجاعانه عادل سرخه در پنجاه و پنجمين روز اعتصاب
شوش  عادل سرخه، از سوی ديگر در ميان کارگران، در برابر فرماندرای

مشکل اصلی ما کارگران، مسئوالنی هستند که از ما کارگران «  :اعالم کرد
او به   »!اعتصاب تا لغو خصوصی سازی :بنابراين .نيستند و درد ما را نميدانند

از ايستادگی و مقاومت و ادامه اعصاب می عنوان يکی از نمايندگان مجمع، 
کارگران در برابر فرامانداری اين کارگر پيشتاز در چندين سخنرانی بين . گويد

ها سخن  از ماهيت ضد کارگری نمايندگان و دولتی به روشنگری و   شوش،
 :راند می
وقتی موسوی  قهر کرد و رفت و يک آخوند بسيجی ايستاده بود کارگران «

او از اسماعيل بخشی   ».دهند برای مذهب اين و مذهب آن  و برای مرز جان نمی
کارگران « :او اعالم کرد ».و موسوی را محکوم کرد ردکو دفاع ووو خنيفر 

 ».برای خود و خانواده خودو طبقه خود مبارزه می کنند
 :و از چرخاندن کيف پول درمجلس سخن گفت

برای همکارانی که دل به مجلس خوش کردن، اين مجلس چند روز ديگه «
ديگری  اگر کار. تا چهارشنبه مهلت داره که نشون بده کيف توشون نچرخوندن

 .کردن ديگه اسمشون را هم نبايد بيارين
 اين مجلس نماينده. اما من و خيلی از دوستان به اين آقايان هيچ اميدی نداريم

مثل دولت، مثل قوه . هاست های اسدبيگی و سايپا و ايران خودرو و پااليشگاه
 ای دالر و سکه وه کيف. های پايين قضائيه، مثل استاندار و فرماندار و رده
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و حرف آخر اينه  مخالصه ما گفتي. های چرب تا حاال حرف اول را ميزنه رشوه
 »!که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
های خود در اين  تجربه و بازنگری در اين برهه، کارگران به مرور

کارگر پيشرو به  آگاهی يک به  عادل سرخه،. پردازند اعتصاب تاريخی می
 :ها و آزمون اين دوره اشاره کرد   زشدستاوردها، آموارزيابی  

 : نخست برای يادآوری، مروری کنيم بر درس های گذشته 
 اعتصاب: اول مروری کنيم به درس های سال قبل -
 اعتصاب: مروری کنيم به درس های دو سال قبل -
 اعتصاب: مروری کنيم به درس های سه سال قبل -
 اعتصاب :مروری کنيم به درس های دوازده سال اخير -

 .اعتصاب کنيم تا پيروز شويم: نتيجه
 ».پيروزی نزديک است

 :رسند و در پايان اين ارزيابی به جمعبندی زير می
اعتصاب تنها راه به زانو : اين درس غليظ را به تمام دنيا مخابره ميکنيم«

 .درآوردن جماعتی است که منافعشان متضاد با منافع ماست
  

 »، پايتخت اعتصاب جهانپايان درس امروز از هفت تپه
سال  ١۵ اسالمی ، اسماعيل بخشی در حاليکه شمشير١٣٩٩مرداد  ١٨روز

ی سنگين و اخراج، به گروگان گرفته شده بود  زندان  برفراز سر داشت و با وثيقه
و اجازه شرکت در اعتصاب را نداشت، در اينستاگرام خود هشدار داد و در 

چه  سالمیا مهوریگويند و مسئولين ج کارگران چه می«ای با عنوان  بيانيه
بنيادها و واگذاری و دولتی   پيرامون ترفندهای حکومتيان و اهليت،» شنوند می

 ....کردن  به آگاهی رسانی پرداخت
  

 !شرکت بايد دولتی بشه و نظارت کارگران روش باشه
 .داران  سرمايهو دولت  داران دو شنبه روز ديدارنمايندگان سرمايه

فوری و ! همکاران«با روی سخن به  ای بيانيهندگان اعتصاب سازمان ده
 :انتشار دادند»  مهم
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سازی با رئيس  قراره فردا دوشنبه نمايندگان مجلس و رئيس خصوصی«
جمهور يا با معاون آن جلسه در مورد هفت تپه و خلع يا واگذاری شرکت جلسه 

بين نيستيم  ه مسئوالن خوشالبته که ما زياد ب. ما منتظر جلسه فردا هستيم. بگذارند
ولی از االن به مسئوالن . کنند و احتماال همچنان از اختالسگران حمايت می

هشدار ميدهيم که خواسته ما لغو خصوصی سازی و واگذاری به بخش دولتی با 
 . نظارت کارگران است

فصلی، دفع آفات، . از تمام همکاران هفت تپه اعم از رسمی، قرادادی
برای بومی منطقه و حومه همه و همه استوری و وضعيت  نی. کوغيرنيشکری ليل

 »!اتحاد اتحاد. چون جلسه فردا خيلی مهمه پس بجنبيد! بگذارند که شرکت بشه دولتی
با جابجايی رئيس قوه قضائيه صادق آملی «: نماينده مجمع نمايندگان اعالم کرد 

و مردم ديدند که بابا ا يک ذره رفت کنار  الريجانی وقتی رفت کنار تازه پرده 
. االن هم همينطوره .بزرگترين مرکز و مرکز اصلی فساد همان خود قوه قضائيه بود

خود الريجانی را کاری . تازه وقتی يکی را بذارن کنار ابعاد دزديها بيشتر رو ميشه
تا معاون و مسئول را نمايشی گرفتند و يکيش هم که اتفاقا معمم بود با  نداشتند، اما چند

يليونها دالر راهی اروپا شد که همانجا يک باند ديگر دزد سر به نيستش کرد که گند م
آقا جان باور کنيد . حاال آقايان مياند تو تجمع ما تبليغات کنند. هاش رو نشه دزدی

من اعضای . خرهای که تو روستاها دارند بار ميکشند هم االن شير فهم شده اند
اران حکومتی که جانباز آب ميکشند را ميشناسم که خانواده اين معممين و  دست اندک

شماها که نميتوانيد . ميگند، همه کار اينها جز دو رويی و فريب چيز ديگری نيست
فرزندان و اطرافيان نزديکتان را فريب دهيد و آنها بر عليه شمايند، حاال مياييد ما را 

ی سر يه روز ميتونند آنهم سر مسئله به اين روشنی که مسئولين مملکت. فريب دهيد
جناح رئيسی و مجلس سپاهی و سپاه ميخواهند شرکت را به . مشکل را حل کنند

شرکت . آقا جان نميتوانيد فريب دهيد. بدهند”  اهليت دار“خودشان، يعنی خصوصی  
 ».بايد دولتی بشه و نظارت کارگران روش باشه

 
 !شرکت های مختلف ها را در بخششوراضرورت سازمانيابی 

 مجمع نمايندگان يا شورا؟-١
 !مهم سازمانيابی است 

 !  گامی ديگر به پيش... پيروزی ديگر
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 :کارگران  نوشتند

ی جلوگيری از غارت شرکت و برای سرپا نگه داشتن شرکت و برا !همکاران
برای تعيين تکليف مالکيت و آينده شرکت، الزم است سريعا بر همه امور نظارت و 

الزم است اکنون نسبت به تشکيل شوراهای به همين منظور . مديريت و کنترل کنيم
مثال . ل بدهيمدر هر اداره و هر بخش يک شورا تشکي. مختلف در شرکت اقدام کنيم

خدمات، شورای - زيربنايی - شورای نظارتی کارخانه، شورای نظارتی تجهيزات
 ...نظارتی کشاورزی، شورای نظارتی بخش حراست و 

هم گذاشت اما بايد ... ميتوان نام اين نهاد را کميته، کارگروه، کميسيون يا 
 .شود به صورت شورايی و جمعی اداره

به هيچ وجه صالحيت نمايندگی کارگران را  شورای اسالمی کار از نظر ما
اما در نقطه مقابل، ساير نمايندگان و فعالين مستقل کارگری معتمد ما . ندارد

ها، اين عزيزان  بخش-هستند و قطعا در انتخاب نماينده برای شوراهای ادارات
کماکان مورد اعتماد ما خواهند بود و بخشی از نمايندگان ما در شوراها خواهند 

 .د و از آنها بهره خواهيم بردبو
برای زنده نگه داشتن شرکت، برای تسريع در لغو خصوصی سازی و -

برای حداکثر نظارت و کنترل و مديريت و تعيين تکليف بر مالکيت شرکت، 
 .ها و ادارات مختلف را تشکيل دهيم شوراهای بخش
تشکيل بخش و بعد -انتخاب نماينده از هر بخش، در همان اداره: قدم اول

 .شورای کل يا مجمع نمايندگان کارگری
شوراهای مستقل را در . هفت تپه از آن ماست خودمان آن را اداره ميکنيم

 !ادارات و بخش های مختلف تشکيل دهيم
 )  ٢٠٢٠اول اوت(١٣٩٩مرداد١١ -جمعی از کارگران هفت تپه، شنبه 

  
 های نمايندگان حکومتی تناقض گويی

 : س در حساب شخصی توئيترش نوشتاحمد نادری نماينده مجل
به همراه آقايان سيد نظام الدين موسوی و علی خضريان برای بررسی "

. ايم هفت تپه و اعتراضات کارگران آن، به شوش آمده«وضعيت امور شرکت 
و » نئوليبرال«انگيز اين روزهای هفت تپه محصول سياستهای  وضعيت غم
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ای است و بايستی فکر جدی به  خصوصی سازيهای بی ضابطه و کامال رابطه
 ."حال عامالن آن کرد

جمعی . با چراغ آمده استکه  است دزدی داران، سرمايه اين نماينده مجلس
گويد خصوصی  او می«: ای مختلف اعالم کردنده از کارگران هفت تپه از بخش
اما اين زبل خان، . اين درست است: وليبرال استئسازی محصول سياست های ن

اين ديگر ! گويد خصوصی سازی های بی ضابطه و کامال رابطه ای می در ادامه
کعب عمير هم دقيقا همينطور . خصوصی خوب و بد نداريم! حرف مزخرفی است

حرف زده و از اهليت نداشتن اسدبيگی و رستمی حرف زده و اين يعنی ممکن 
 نماينده(البته کعب عمير . است بخواهند يک بخش خصوصی ديگر را بياورند

اما بهتر است . اعالم کرده به فکر دولتی کردن شرکت است) مجلس حکومتی
بحث اهليت داشتن يا نداشتن را طرح نکند که يک کلک  :واضح به او اعالم کنيم

قديمی مورد عالقه الشخوران خصوصی سازی است و ما به طور قطعی مقابل 
 !ايستيم آن می

يا واگذاری به   به شکل خصولتی های سازی درست است که خصوصی
اما معنيش اين  ،های نظام در ايران و مثال در هفت تپه اتفاق افتاده است شانی خود

خصوصی سازی در ! سازی به شکل درست داريم نيست که در مقابل، خصوصی
در همه جای ! عين بمباران و تخريب کلی جامعه است. هر شکلش جنايت است

اين کاله . اند ويران گر بوده ،یوليبرالئجهان خصوصی سازی و سياست های ن
برداری به اسم خصوصی سازی که اهليت دارد و خصوصی سازی که اهليت 

 . ندارد يک توجيه برای ادامه خصوصی سازی است
بگويند اين  ،اينها ميخواهند وقتی در يک جا با خصوصی سازی گند زدند

ادامه  يکی بخش خصوصی اهليت نداشت و بعد قصد اين را ميکنند که برای
خصوصی سازی فقط آن يک شرکت و مالک خاص را عوض کنند و يک مفت 

وقتی ميگويند خصوصی سازی بدون اهليت آمده و ! خور ديگر به جايش بياورند
د و نبا رابطه و ضابطه بوده ميخواهند بر جو اعتراضی کارگران موج سواری کن

ی که ما ميگوييم خر اين پاالن خر را عوض کنند و پاالن جديدی بياورند در حال
 !اصال خصوصی سازی به هيچ شکلش را قبول نداريم: را نميخواهيم

اما باز هم  ،وليبرالی حرف زدهئهای ن اين نماينده مجلس مثال ضد سياست
همان سياست های نوليبرالی را تاييد کرده و ميخواد ايندفعه يک خصوصی سازی 
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های  نی دقيقا همان سياستيعن به قول خودش بی رابطه و بی ضابطه بياورد و اي
 .وليبرالی و ادامه مصيبت و جنايتی به نام خصوصی سازیئن

سازی در همه جای دنيا برابر بوده با بدبختی  خصوصی! آقای نماينده مجلس
هفت تپه هيچ خصوصی سازی ديگری را ! و مصيبت و فقر و فالکت مضاعف

 !»ما حواسمان جمع است! قبول نميکند
 )٢٠٢٠اوت ۶(١٣٩٩مرداد  ١۶ 

با حضور و ... ماهشهر، اراک، اصفهان و  عسلويه،  از هفت تپه تا کنگان،
 !در يک خيزش طبقاتی  خروش طبقاتی،

مجلسيان   در ديدار نمايندگان کارگران با نمايندگان حکومتی در مجلس،
را نشان  دخو خونآلود های  نقاب فريبنده خويش را برداشتند و چنگ و دندان

يوسف بهمنی در بازگشت از اين . ان به تهديد و توهين پرداخته بودندآن. دادند
متاسفانه در سومين جلسه، «: ديدار گزارش داد و از جمله چنين اشاره کرد

دژپسند، وزير اقتصاد مسائلی را مطرح کرد و مانع بيان مطالبات از سوی 
ه حضور کارگران شد که چندان جالب نبود و حتی، اعتراض ما به قدری بود ک

   ».حراست مجلس با وساطت منتفی شد
  

 ! از گفتگو با تهران فراخوان نمايندگان مستقل کارگری   :بازگرديد فوری 
جواب منفی ما به مسئولين حکومتی و نتيجه ! اعتصاب ادامه دارد! برگرديد

 .مضحک جلسه شان
تا خلع يد دزدان بخش خصوصی و اختالسگران از هفت تپه به اعتراض و 

 .صاب ادامه ميدهيماعت
  

  ١٣٩٩ مرداد ١۶ -پنجاه و ششمين روز اعتصاب پنج شنبه
 : کارگران اعالم کردند

. زحمت بسيار متقبل شديد. خسته نباشيد! عزيزان نمايندگان کارگری«
اما . ميدانيم که در جلسه قطعا با تمام توان از مطالبات همکاران دفاع کرده ايد

زديد اين نمايندگان مجلس برای  از پيش حدس می همانطور که احتماال خودتان هم
حل کردن مشکل نيامده بودند بلکه ميخواهند موقتا با قرص مسکن مقداری از 

 .درد را کم کنند
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يکی از اين نمايندگان مجلس فرمايش کرده که خصوصی سازی فعلی بايد 
 !خوب شما اشتباه کردی اين رو گفتی. لغو بشه اما شرکت دولتی نميشه

تمام زحمت و مسئوليتی که بر دوش داشتيد  ،شما گراميان. زان نمايندهعزي
ای مشکل هفت تپه وجود  ای برای حل ريشه اما نزد حاکميت اراده. رو انجام داديد

دادن حقوق و تمديد بيمه و . پاسخ ما به تصميمات اين حضرات منفی است. نداره
هم همش وعده سر خرمن دادن البته اينها رو . اينها که حق بديهی و معوقه ماست

 .مثل قبل
خصوصی سازی شون هم که در همه جا رسوا شده و خودشون دارن 

اين هو . دادگاهيش ميکنن مگه قرار بود اين بمونه؟ خوب معلومه اين هم بايد بره
  !وعده سر خرمن: وعده داده شده

اين حکومتی . اصل مطلب اين بود که ديگه خصوصی سازی انجام نشه
جلسه، اصل مطالبه ما رو دور انداختن و در واقع به همه ما دهن کجی  های توی

 .کردن
بايد تجمعات در شهر شوش ادامه پيدا کنه تا دستشون بياد که نبايد با کارگر 

 .هفت تپه بازی کنن
تهران و آن جلسات و آن سر و ! برگرديد. خسته نباشيد! نمايندگان کارگری

. مشکالت ما نيست و تجمعات ادامه خواد داشت کله زدن با آن آقايون، حل کننده
صبح در مقابل فرمانداری حرف ! تا لغو خصوصی سازی و دولتی شدن شرکت

 !ها داريم
 های مختلف جمعی از کارگران هفت تپه از بخش

جواب منفی ! اعتصاب ادامه دارد! برگرديد! به نمايندگان مستقل کارگری
 .لسه شانما به مسئولين حکومتی و نتيجه مضحک ج
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  اعالم اعتصاب و اعتراضبازتاب 
 :مستقل کارگران کانال-هفت تپهدر  
تراض به تالش وزير اقتصاد و همکاری يکی از نمايندگان مجلس عا در«

با او برای حذف نمايندگان کارگری از جلسات مذاکرات که به منظور باز کردن 
ترده کردن اعتصابات راه زد و بند مجلس و دولت انجام شده، به سرعت برای گس

 ».شويم به شکل تجمعات پر تعداد تر درون شهر آماده می
 آبيارها به اعتصاب پيوستند

آبياران برای پشتيبانی از اعتصاب و در اعتراض به  برخورد نمايندگان 
مجلس درباره هفت تپه  پس از جلسه نمايندگان کارگران در تهران، به تجمع می 

 :پاسخ دادند کارگران اعتصابی. پيوندند
در اين اعتصاب اين عزيزان . واقعا درود بر شرف و غيرت کارگران آبيار

فردا تجمع جلوی فرمانداری با راهپيمايی به سمت ميدان هفت تير . شاهکار کردند
ما خصوصی . با صدای بلند اعتراض ميکنيم به نتيجه جلسه در تهران. خواهد بود

 .همين. کت به وزارت کشاورزی بايد داده بشهشر. سازی ديگری را قبول نخواهيم کرد
 

  دانشجويان بسيجی - طالب اعزامهفتادمين روز اعتصاب و 
 »خواهان عدالت«زير نام  یفريب

داران  برای انحراف اعتصاب و اخالل، سردمداران اجرايی منافع سرمايه
به همراه همقطاران  » عدالت خواه«جی را زير نام دانشجويان يدانشجويان بس

ها  ها و رسانه ها به هفت تپه فرستاد تا جلو دوربين ها و پادگان به از حوزهطل
اما ماهيت و اهداف اين عوامل  !اند وانمود کنند که برای پشتيبانی از کارگران آمده

 .اينان بی درنگ افشا و سرافکنده دور شدند. رسواتر از آن بود که پنهان بمانند
تپه در  کارگران شرکت نيشکر هفت در حالی که اعتصاب و تجمع اعتراضی

آی شيراز،  تی ، کارگران کارخانه آیبود خوزستان به روز هفتادم خود رسيده
داران فيروزکوه و معلمان  آهن تراورس ناحيه ورامين، کاميون کارگران راه

  .قراردادی بازماندگان طرح مهر آفرين نيز به جمع معترضان ايران پيوستند
  )خوار عدالت(و بسيجيان  اب گذشته بودروز از اعتص هفتاد دو
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اعضای کميسيون اصل نود مجلس به رياست سيد  ٩٩/۶/٢در روز 
الدين موسوی وهئيت اعزامی از ديوان محاسبات کل کشور، چند نماينده  نظام

و  »خواه عدالت«بسيجی دانشجوی  ها و چند یبسيجپاسدارمجلس و 
ن صدای کارگران به هفت تپه هايی که هميشه آماده برای خفه کرد خبرگزاری

های  اين کارگزاران سرمايه، سراسيمه اعالم کردند اعتصاب بعد از وعده. آمدند
خبر تعليق . اين خبر دروغ بود... نمايندگان مجلس شکسته شد، پايان يافت و 

در  در کانال سنديکايی که وجود نداشت، اعتصاب از سوی عناصری غير مسئول
ايلنا ارگان خبری خانه کارگر اين خبر را . رسانه ای شدداخل و خارج کشور نيز 

عناصری . و از پايان يابی اعتصاب در هفتادمين روز خبر داد. ه بودپررنگ کرد
کانال مستقل کارگران  و . هفت تپه از تعليق نوشتکانال سنديکای  زير نام

اما . اشتاعتصاب ادامه د. نمايندگان و فعالين کارگری، اين خبر را تکذيب کردند
از سوی  و تعليق کارگر اشغال شده از سوی خبرگزاری خانه خبر پايان يابی

، گان سايت سنديکايی که سالها بود ديگر جز يک نام وجود خارجی نداشت گردانند
. آمد و در ناتوان سازی اعتصاب نقش داشت به شمار می آشکار اعتصاب شکنی

. را در برابر داشت خيابان اعتصابی در اين اعتصاب شکنی، واکنش کارگران
و بايد بمانند و کارگران نبايد به خانه بروند  که  شرايطی پذيرد که در هيچکس نمی

تا نمايندگان مجلس و زنی در ميدان نشان دهند  قدرت خود را در زمان گفتگو چانه
، با به خانه فرستادن عقب رانده شوند شورای اسالمی کار و عناصر امنيتی

. ابی و درغياب کارگران معترض، اعتصاب را در هم بشکنندکارگران اعتص
روزه کارگران نيشکر  ٧٠نماينده مجلس از اهواز با اشاره به پايان اعتصاب 

هفت تپه از استقرار نمايندگان ديوان محاسبات و رايزنی با قوه قضاييه برای خلع 
 .يد مدير اين شرکت خبر داد

اسماعيل بخشی، در . ه داردکارگران اعالم کردند که اعتصاب ادام
بازداشت خانگی ناچار شد تا برای خنثی کردن تعليق و پايان يافتن و يا تعليق 

بيانيه کارگران در کانال تلگرامی مستقل هفته تپه . اعتصاب را شايعه اعالم کند
هايی تکراری چند نماينده مجلس و تعدادی  در ادامه صحبت«: اعالم کرد

هايی که هميشه آماده برای  وچند بسيجی و خبرگزاری!! دانشجوی عدالت خواه
قيچی کردن صدای حق طلبی کارگران هستند، با خوشحالی تمام و پس از حضور 
اعضای کميسيون اصل نود مجلس در ميان تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه 
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در هفتادمين روز اعتصاب، غير مسئوالنه وسراسيمه اعالم کردند اعتصاب بعد 
اين خبر کذب را ما با تکذيبيه . ای نمايندگان مجلس تمام شد، پايان يافته از وعده

کارگران هفت تپه برای دوماه «: و افزوذند» .علنی به اطالع عموم رسانديم
خواسته . اند اند؛ برای چهار ماه حقوق هم اعتصاب نکرده حقوق اعتصاب نکرده
 :ما خيلی مشخص است

دن شرکت با نظارت کامل خلع يد فوری بخش خصوصی و دولتی کر
کارگران و يا واگذاری صد در صد مالکيت شرکت به کارگران هفت تپه، بازگشت 

ها و پرداخت فوری تمام مطالبات معوقه و محاکمه تمام همدستان  به کار اخراجی
  !رستمی-اسدبيگی تیدولتی و حکوم

 
  تالش سلطان رشوه برای ارتباط با برخی نمايندگان

 ١٣٩٩شهريور  ۴
احمد نادری نماينده مجلس اسالمی که سردمدار وقت گذرانی و خسته کردن 
کارگران بود، در نتيجه مقاومت و ايستادگی پرشکوه کارگران هفت تپه در 

 ٤راض به سه ماهگی خود نزديک می شد در روز روزهايی که اعتصاب و اعت
. شهريور با جلوه ای فريبنده ظاهر شد تا خود را مخالف نئوليبراليسم نشان دهد

با ) ها اسد بيگی(سلطان رشوه «از يک واقعيت پرده برداشت و گفت که  اما ،وی
وی در توييتی نوشت و . اند وی تماس گرفته و قصد خريداری وی را داشته

 : ه حکومتی شرق آنرا منشتر کردروزنام
تپه هستيم، سلطان  در طول اين يکماه که مستمرا پيگير موضوع هفت«

ان شااهللا خواهند ديد که اين . رشوه به طرق مختلف سعی در ارتباط داشته است
نتيجه حاکم کردن مناسبات . مجلس بر مبانی انقالب و نظام استوار خواهد بود

  ».تنئوليبرال بر کشور اين اس
های نخ نمای  تواند زير اين پرده اما عملکرد نمايندگان و ماهيت آنان نمی

 . تزوير و دروغ پنهان بماند
نمايندگان مجلس ما را به روحانی : کارگران بی درنگ پاسخ دادند

 ميفروشند؟
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نمايندگان انقالبی، متعهد و ذوب در واليت که کلی وعده دادند و ادعا «
ت نخواهند کرد مشغول فروختن نمايندگان کارگران هفت کردن که با دولت مماشا

 .تپه به وزير اقتصاد دولت روحانی هستند
دولت روحانی دارد تالش ميکند برای جلسه چهارشنبه کارگران در جلسه 

چه ! نباشند و به نظر ميرسد برخی از نمايندگان هم دارند با آنها همکاری ميکنند
در ميان باشد که به پنج هزار کارگر هفت تپه چيز امنيتی يا محرمانه قرار است 

مربوط نيست و کارگر هفت تپه درباره ماجراهای خودش نامحرم است؟؟؟ مجلس 
در حال معامله کارگران هفت تپه ! انقالبی و عدالت محور و ذوب در واليت فقيه
در صورت راه ندادن نمايندگان ! با وزير اقتصاد دولت فاسد روحانی است

 !آزمون بزرگ! خواهيم فرستاد... ه تمام شما کارگران، ب
وقتی ! وقتی برخی همکاران به مهلت و وعده نماينده مجلس باور دارند

وقتی برخی توهم دارن که ! برخی فکر ميکنن اينا فرقی با دولت روحانی دارن
وقتی متوجه نميشن وقتی اينا ميان تو تجمع در واقع ! اينا اومدن ما رو نجات بدن

وقتی برخی هنوز متوجه نيستن ! دن ببينن ميتونن اعتصاب شکنی کننفقط اوم
ای و پانزده روزه تمام شده و هنوز نماينده مجلس حاضر  همه مهلت های دو هفته
 !نيست کار جدی بکنه

وقتی دو روز مونده به جلسه مذاکرات همين نادری و نظام موسوی و 
  !کار روحانی ميشه نيکزاد دقيقا همزبان با وزير اقتصاد دولت کثافت

 !يعنی همشون سر و ته يک کرباسن
  !اصالح طلب و اصولگرا فرقی ندارن

يعنی اصالح طلب، اصولگرا برای زير پا گذاشتن حق کارگران با هم 
  مشترکن،

يعنی نماينده های مجلس در کمتر از چند هفته نشون دادن که همه اين رفت  
 .و آمدها بازی بود

ای که سرنوشت هفت تپه درش تصميم گيری ميشه  نماينده کارگر در جلسه
 راه نميديد؟ 

خوب ما سرنوشت هفت تپه و خيلی چيزهای ديگه رو در تجمعات خيابانی 
 ... !اصالح طلب، اصولگرا ها رو....تکليف همه شما رو. بايد تعيين کنيم
   ».تنها راه ما تجمع خيابانی است...دوستان
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ها در  که در خيابان! تمومه ماجراديگه  گرا،  اصالح طلب، اصول شعار
 ی تحريمها چند ماه بعد در صندوق و فراگير شد٩٨ن ماه ااعتراض سراسری آب

سفيد به جای حسن روحانی نشانيده شد از جنبش  رای بابا جابجايی ابراهيم رئيسی 
 .تپه سرچشمه گرفت کارگری در هفت

  
 ! مسئولين احمقانه عمل نکنيد

خبرگزاری «: دشاعالم  کارگران کانال مستقل-پهت هفتکانال تلگرامی  رد
امنيتی فارس پس از حضور نمايندگان مجلس در مقابل فرمانداری، خبر زده که 

 ! اعتصاب پايان يافته
شما نمايندگان مجلس و خبرگزاری امنيتی حامی دنبال يک چيز بوديد و آن 

همانطوری که . ”کنترل بحران“هم نشان دادن درايت خود به جناح مقابل برای 
امروز نشان داديم که عزم و اتحاد ما ...نيست” خطر“قبال هم گفتيد دولت متوجه 

تصميم در . برای کسب همه مطالبات ما مستحکم است و شما خام و احمق هستند
باره ادامه و يا تعليق اعتصاب به اراده ما کارگران بسته است و نه به سفارش 

  »!شما و خبرگزاری امنيتی دروغگويان
 
   

  پايان اعتصاب دروغين و اعالم ، ايلنانماينده مجلسدروغ بی پايان اعتصاب  
 تپه نماينده مجلس درباره پايان اعتصاب کارگران هفت 

مجتبی يوسفی، نماينده مجلس  ) ١٣٩٩شهريور  ٣(به گزارش مشرق، 
روزه کارگران  ٧٠پايان اعتصاب «: شورای اسالمی در توييتر خود نوشت

دنظام موسوی، نيشکر هفت تپه به لطف خدا و پيگيری مستمر ما بخصوص سي
احمد نادری و علی خضريان، اعتصاب کارگران با وعده خلع يد اسد بيگی ها و 

 .پرداخت حقوق معوقه آنها پايان يافت
ظلم پايدار : مصادف شدن پايان اعتصاب و ماه محرم پيام روشنی دارد

  » .نيست
اين دروغ  حکومتی بود که يک سوء استفاده چی در سايت سنديکايی که 

  .گرفت اشت آنرا پیوجود ند
گان سايت تلگرامی به نام  گردانند  در پی اخالل در اعتصاب کارگران،

ع ن و دو نفر در هزاران فرسنگ در دور دستها، بی ربط حتا به  (سنديکا   
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آنها اما  نه تنها نتوانستند تعليق اعتصاب را . دست به فرافکنی زدند ) خوزستان
در پی اين تالش . مخرب خود را الپوشانی کنندعملی سازند بلکه  نتوانستند نقش 
بعد از « :اعالم کردند که ١٣٩٩شهريور  ١٨مذبوحانه، آنان روز سه شنبه 

انتشار اطالعيه سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در ارتباط با تعليق اعتصاب 
ای به ظاهر راديکال اعالم تعليق  کارگران نيشکر هفت تپه، متاسفانه عده

های  گران هفت تپه را به دانشجويان نفوذی و نهادها و ارگاناعتصاب کار
خود » افتخارات«را بخشی از  یو اين اعتصاب شکن  ».حکومتی منتسب کنند
در اين بيان، هيچ واقعيتی وجود ندارد و افرادی «: هند دمی  اعالم کردند و ادامه 

گويا زنند که  گونه افکار دامن می که آگاهانه و يا از سر بی اطالعی به اين
آنها ...است بايد گفته شود ! و اين توطئه دشمن اعتصاب کارگران تعليق نشده

_ کردند و گفتند اعتصاب خاتمه يافته است که ما   پايان اعتصاب را اعالم
در آن زمان بر عليه آنان نوشتيم و ادامه _ سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه 

در اينجا دست به بازی خطرناکی    گران،اين اخالل» .اعتصاب را اعالم داشتيم
  زنند و تعليق  رانه به نام فرد، بلکه به نام سنديکای کارگران هفت تپه نيز می

ای به  کنند شايد کسی از نبود پديده و تيری در تاريکی شليک می. شود اعالم می
حسن «در حاايکه اين شليک از يک تفنگ . نام سنديکا خبری نداشته باشد

اعالم تعليق اعتصاب در اوج اعتصاب کارگری . اباروتی و خالی بود» موسای
و در ادامه خواهيم ديد که با اعالم  پايان يابی اعتصاب  يک اعصاب شکنی بود

در باال اما مجمع نمانيدگان و تمايم فعالين کارگری سازمانده . هيچ تفاوتی نداشت
معرفی » ای بی اطالع عده«و شرکت کننده دراعتصاب و پشتيبانان اعتصاب را 

های  ها و قول  وعده  خواند تا به کند و در سوی ديگر کارگران را فرامی می
داران اعتماد کنند  تا با تعليق اعتصاب  ی دولت و نمايندگان مجلس سرمايه فريبنده

اخاللگران در بيانيه تعليق .  در اين فرصت، به خريد وقت و سرکوب  آماده شوند
ان هفت تپه و نمايندگان ميدانی آنها بعد از اينکه توانستند با اما کارگر«نوشتند 

روز اعتصاب، دولت و نماينده گان  ٧١قدرت اتحاد و همبستگی کارگری، در 
مجلس را وادار به تسليم کنند و نماينده گان مجلس مجبور شدند که قول بدهند تا به 

به حالت تعليق  اعتصاب...خواست های کارگران نيشکر هفت تپه رسيدگی شود و
ها، اين  اخاللگر اعتصاب شکن، به کمک دو پشتيبان دوردست» .در آمد
زند  جا می» آورد يک دست«داران را  های فريب و خريد وقت برای سرمايه وعده
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گان صاحبان سرمايه  به نماينده... کارگران با اين دست آورد«: دهد که و ادامه می
های کارگران  ايجاد کردند که به خواست اران، اين فرصت راد هدر مجلس سرماي
از جمله خلع يد بخش خصوصی، پرداخت «: ها اما خواست» .رسيدگی شود

  های  نويسنده که وعده »...حقوق و مزايا، بازگشت به کار کارگران اخراجی و
برای تعليق » آورد کارگران دست«داران را  ی نمايندگان سرمايه  فريبکارانه و تقيه

ما شاهد هستيم که با پايان مهلت تعيين شده «: کند اعتراف می ليغ  واعتصاب، تب
شکنی عملن اين اعتصاب ».های کارگران عملی نشده است استهنوز خو

اعتصاب را در هفتاد و يکمين روز عين يکروز پس از اعالم پايان يافتن 
 پيشه درايلنا، تعليق کارگر و عليرضا محجوب جنايت اعتصاب در ارگان خانه

اما از آنجا که چيزی به نام سنديکا در هفت تپه وجود خارجی و . اعالم کرد
مخاطبی نداشت، به کمک تبليغات و تهديدهای حکومتی ابهام و اخالل آفريد، اما 
اعتصاب تا روز نود و پنجمين روز در اشکال گوناگون خيابانی و در محيط کار 

نشسته، و اخاللگرانه تعليق، در همان روز نام  پشت سنديکای باز. ادامه يافت
های مالی بسيار کالن  استفاد هرچند برای فعالين کارگری  به ويژه درهفت و سوء

به نام اعتصابگران در آن روزهای آتش بيز و کرونايی شناخته شده بود، اما 
اوايل ٩٠تا  ٧٨برای پرهيز از بدنام شدن نام کارگرو سنديکايی که در سالهای 

های  ی در ميان کارگران داشت خود داری شد و تنها به پاسخنقش مثبت و مترقي
وی . ای بدون بردن نامی از وی دو پشتيبان وی در دورهای دور، داده شد کوبنده

سالهای پيش بازنشسته شده بود  و نه تنها هيچگونه شرکتی در مجتمع نيشکر 
ارگران ها و ک ها نداشت، تا آن زمان هيچگونه پشتيبانی از اعتصاب واعتصاب

فرصت را غنيمت شمرد تا  ٩٩وی پس از سالها  در سال . اعتصابی نکرده بود
بگيرد و در سايتی که به نام سنديکا در اختيار  ماهی  آلود، ی گل در اين روخانه

و در همان حال به نام سنديکا به طور . داشت، به تعليق اعتصاب، ظاهر شد
در اين . کرد  می» تصابپيشبرد اع«فردی درخواست کمکهای مالی برای 

کارگری در اين مرحله، او تنها نبود و از شرکايی برای سوء  دخالتگری ضد
استفاده مالی کالن به نام کارگران هفت تپه و پشتيبانانی در خارج از کشور که 

کردند تا به سود سنديکاليسم و رفرميسم، در برابر رويکرد  برای او تبليغ می
گری  کانال کارگران  تخريب-تپه و کانال تلگرامی هفت شورايی و مجمع نمايندگان

  .برخوردار بود. کنند
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در برابر ادامه اعتصاب و شکست   خود نويسنده و مبلغ تعليق اعتصاب،
های خود بدون آنکه نامی از سنديکای خود که وجود خارجی نداشت   تالش

ه طور پوشيده ای ضمن اينکه ب صورت فريبنده های اعصتاب، به در روز   بياورد،
از پايان يافتن اعتصاب هنوز دفاع می کند، اعتصاب را به دور جديد، آن هم  

های دروغين و سرخرمن دولت و   داشت به وعده هنوز با دادن آدرس غلط و چشم
در صورت عدم تحقق خواست و مطالبه  «: ساخت که کارگزارانش منحرف می

ورت جمعی کارگران و نماينده آن با مش اعتصاب در موج جديدکارگران، روند 
 ».گان کارگری شروع خواهد شد

تواند از وجود سنديکای دروغين  خود در هفت تپه نامی  داند که نمی وی می
بدون  برد،  نام می» گان کارگری  مشورت جمعی کارگران و نماينده«از   ببرد،

ر ميدان گان واقعی و د را مجمع نمايندگان که نمايند» مشورت جمعی«آنکه اين 
 . کارگران  بودند بنامد

استفاده کنندگان از نام و مبارزه و اعتبار کارگران شجاع و شريف  سوء
ها و کسانيکه  ، اسماعيل بخشی٩٩تپه، در اوج اعتصاب باشکوه تابستان  هفته

» ياوه گويان «: اعتصاب را  محکوم و افشا کرده بودند» پايان يابی و تعليق«
از يوسف بهمنی   »گويان خود برای باز کردن مشت ياوهو به ادعای . خواندند

يعنی يکی از فعالين جنبش کارگری و عضو مورد اعتماد جنبش کارگری و از 
اعضا شجاع و شريف و رزمنده مجمع نمايندگان مجتمع نيشکر هفت تپه، نقل 

که گويا يوسف بهمنی نيز از پايان : آورد قولی به غايت دروغين و متناقض می
فرض شود که به . اين يک دروغ بود. موقت اعتصاب سخن گفته است  يافتن

  فرض محال يوسف بهمنی از پايان يافتن موقت اعتصاب سخن گفته باشد،
اعتصاب که در  ٧١ ی اسماعيل بخشی در همان روز پرسيدنی است که  اطالعيه

ن سراسر دنيا پخش شد  و نيز اعالم ادامه اعتصاب در کانال تلگرامی کارگرا
ها و از جمله  تکذيبيه مجمع نمايندگان مجتمع نيشکر  هفته تپه و همچنين در رسانه

ها را  نديد و  ها پشتيبانان جنبش کارگری از جمله نگارنده در رسانه و چرا تکذيبيه
ناميد و کارگر شجاع و دارای    »ياوگويان«نه تنها انکار کردند بلکه  همه را 

 !کند؟ می   جزی را شريک جرم خود معرفیاعتباری مانند يوسف بهمنی من
چون و چرايی است  نقل قول خود اخاللگران و اعتصاب شکنان مدرک بی

. کند و ماهيت سوء استفاده کنندگان از نام و اعتبار کارگران را بيشتر آشکار می
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کند تا  از قول  يوسف بهمنی وانمود سازد که خود  تابلودار نام سنديکا ، تالش می
در حاليکه  چنين ادعايی بيش از هم   !ه پايان يافتن اعتصاب همراه استبهمنی ب

مورد تمسخر کارگران و تمايم مردم شووش و هفت تپه قرار می گيرد و محال 
است که باور کنند که نماينده مورد اعتماد  جنبش کارگری در هفت تپه، يعنی 

يافتن اعتصاب نظر يوسف بهمنی در نقش عضو پيشتاز مجمع نمايندگان به پايان 
او از جنس  . داران  را تاييد کند داشته باشد و يا تبليغات ايلنا و بلندگوهای سرمايه

او ابتدا در جمله زير از مصاحبه با . شرکای مالی  دکان سنديکای دروغين نيست
از وقتی «: گويد  نقل قول استاندار و همقطاران را منظور دارد و می»  امتداد«

تپه، موقتا  روز، اعتراضات کارگران هفت٧٠رت گرفته و پس از اين بازديد صو
اند که با  به پايان رسيده، آقايان استاندار، فرماندار و دادستان شهرستان بيانيه داده

های فراوان، اين اتفاق صورت گرفته و کارگران به کار خود  پيگيری
تی  و تعليق را ، تالش غ پايان يافتن موقييوسف بهمنی بالفاصله  تبل  ».اند بازگشته

اين در حالی است که «: افزايد جارچيان رژيم ناميده و آنرا مردود شمرده و می
از وصول  حتی به رغم ادعای برخی مبنی بر بازگشت به کار کارگران، پس

های تير و مرداد به صورت معوق باقی مانده و ساير  مطالبات، همچنان حقوق ماه
ی يوسف  اين جمله ی کوبنده. ) بر زمين مانده است مطالبات کارگران نيز کماکان

» ...کار کارگران شت به گرغم ادعای برخی مبنی بر باز به«: بهمنی مبنی بر آنکه
هم ادعای حکومتيان و هم جارچيان آنها و هم اخالگران واعتصاب شکنان را 

  .سازد رسوا می
  

  کارزار عليه جنبش شورايی
 ترويکرد شورايی، محالفتقاتی و طب يابی مبارزه همراستا با شدت
اخاللگران . گرفت گران مالی و سياسی نيز شدت می اخاللگران و سوء اتسفاده

  طرح اخالل. نام سنديکايی که وجود نداشت سنگر گرفته بودند پشت
ايست در صف مقدم اين  نئوتوده ،ه بودشکست خوردای  های حاشيه رفرميست

آنان به تابلويی به نام سنديکای . بودندکارگران به نام   اختالس کارزار و پشتيبان
کارگران و فعالين کارگری با  .کارگری نياز داشتند و فرد مناسب را يافتند

احساس مسئوليت با آگاهی کامل به نام فرد و کسانيکه وی را در اختالس پشتيبانی 
د، اما می فرستادن  کردند هشدار می دادند، به فرد مورد نظر و حاميانش پيام می
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ای در دست دشمن  حربهديدند و آن را  به سود جنبش نمی گری آشکار را  افشا
گران با  سوء استفاده. دانستند په میتعليه طبقه کارگر و به ويژه کارگران هفت 

اشان به ويژه  های مالی ی سوء استفاده دامنهاز استفاده از اين  شرايط،  هرچند  سوء
  جلو دست زدند  ته شد، اما به سياست فرار به کاس ٩٩ن تاب تابسصاپس از اعت

  
  ز شوراگرايی تا شورا و اشاره به يک آسيب شناسیا

دو رويکرد در «ی رفيق نادر کلهری به نوشتار  های مسئوالنه مالحظه
از نگارنده، با » روشنگری پيرامون هفت تپه برابر سازمانيابی شوراگرايی و

ی از ديالگوک و نقد درآيد و  گووارهرويکردی سازند که به بايستگی بايد ال
ازهمين روی برای روشنگری . شايسته تر آنکه سپاسمندانه به پيشوازش شتافت

در اينجا الزم است   .نکاتی می پردازم که در نوشتارم ابهام آفرين دريافت شده اند
نخست فشرده به بخش دوم نوشتار پيشين بپردازم و پرداختن مبسوط به ماجرا را 

      .ل و مکانی مناسب وامی گذارمبه مجا
   

اشاره شده بود و نه به يک » يک تالش«در بخش دوم نوشتار پيشين به 
  !گرايش سنديکايی
يک  دومی خودنمايی کرده که تالش باال، دو گرايش گذشته از«نوشته بودم 

، بلکه از منافع شخصی طلبی و سوء استفاده جويی گرايش به شمار نمی آيد
يرد و چنين تبليغ می کند که گويا عده ای سنديکايی هستند و عده سرچشمه می گ

به اين بيان که اين تالش، پشت نام سنديکا سپر گرفته است و می . »ای شورايی
به . جلوه دهد» دوقطبی«کوشد تا برای دستيايی به منافع فردی خود، جنبش را 

عالين شناخته شده ، تنها از سوی يکی از فتالش اين«: روشنی نوشته شده بود که
کارگران هفت تپه در يک سوی و در سوی ] سنديکای بازنشسته[ی  و بازنشسته

ايدئولوژيک حافظ اين  - ديگر دو نماينده ی پيشين که هردو به دفاع سياسی
به » .مناسبات و سيستم امنيتی کارفرما و دولت پيوسته اند، پشتوانه می گيرد

ر از نماينده گان پيشين سنديکا که سه نفر راستی بايد افزود که از سوی چهار نف
سيستم سرکوب و به   سه نفر به کارفرما و(آنان به قطب سرمايه پيوسته اند 

و يک نفر بازنشسته که خود را صاحب سنديکايی که ديگر ) شورای اسالمی کار
  .در ميان نيست معرفی می کند

   
ط نماينده بازنشسته بخش دوم نوشتار من از سوء استفاده از نام سنديکا توس

کوشد تا به هدفی غير هفت تپه ای،  نام برده شده، که می تالش هفت تپه و از يک
، در برابر تمامی ساختارهای »سنديکای هفت تپه«يک کانال تلگرامی را به نام 
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فعال و موجود کارگری، نمونه گرايش شوراگرايانه مجمع نمايندگان کارگری 
شايد . و کانال مستقل کارگران قرار دهد... حددرهفت تپه، سنديکای شرکت وا

گرايش های شورايی و  -آورده شده در نوشتار پيشين  همين دو موضوع
سنديکای «زير نام  - سنديکايی بخش نخست و تالش های سوء استفاده جويانه

برای ابهام زدايی، پرداختن به جزييات و تمامی . سبب ابهام شده است» هفت تپه
  .ديگر وامی گذاريم مربوط به اين بخش را به مجال و مکانی جوانب و اسناد 

و » سنديکای هفت تپه«نوشتار پيشين در بخش دوم به موردی زير نام 
اکنون بازنشسته که تنها نامی از آن باقی است و آن هم در دست يک نفر، اشاره 

از در برابر رويکردهای شورايی  قطب دارد که سنديکايی بازنشسته را مانند يک
جمله مجمع نمايندگان کارگران هفت تپه و کانال مستقل کارگران قرار داده، آن را 
منتسب به خارج می کند، به نام سنديکا توهم می آفريند و به اراده و آگاهی و 

آنچه در هفت تپه از جمله   خرد کارگران توهين می کند و وانمود می سازد که
و با . انجام می گيرد، به فرمان اوستفعالين کارگری زير تيغ نيروهای سرکوب 

اين وانمود سازی های غيرمسئوالنه و ناراست، اهدافی بسيار مذموم را پی 
گيرد و سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و نمايندگان و  می

. تالشگران دارای اعتبار و احترام و اعتماد آن را از جمله سپر قرار داده است
نوشتار . دهد ند را آسيب رسان ارزيابی کرده و هشدار مینوشتار من، اين ترف

قطب رويکرد شورايی   پيشين به هيچ روی، ديگر سنديکاها و مجامع کارگری را
 .قلمداد نمی کند

  
   

  پيرامون بخش نخست نوشتار پيشين
دو «اند که گفتگو پيرامون  رفيق گرامی، نادر کلهری به درستی اشاره کرده

تنها در کالب هاوس ها نبوده بلکه ... زمانيابی شوراگرايیرويکرد در برابر سا
ی مرکزی نوشتار من  هسته. جاری بوده است  »...در گستره ی جنبش کارگری

دو رويکرد در برابر  « :نيز بر همين واقعيت اشاره دارد و عنوان نوشتار
رويکرد « در اين نوشتار بر. رساند نيز همين را می »سازمانيابی شوراگرايی

در آن . نه شورا سخن رفته است و »شورايی رويکرد«و  »شوراگرايانه
، »روی به«و » در جهت«، »به سوی«را همرديف با  »رويکرد« نوشتار،

به کار برده  شورا خود  نام و نه به سان صفت شورايی ووو به سان»گرايش به«
ِ                      اين کاربرد، نسبت به ايستايی گرايی  صنفی، سرشتی دگرگونه . شده است و                                 

من به اين ديدگاه گرايش دارم که . جنبشی دارد، يعنی به پيشرونده گی سخن دارد
سازمانده اعتصابها ، “و ” چهره بارز جنبش کارگری“گرايش شوراگرايانه 



~ ١٨١ ~ 
 

اين به . می باشد” اعتراضها ، همايشها ، و شعارها و تاکيکها و آزمون و خطاها
د بر آن نام سنديکا داده شود معنای نفی تالش های گرايش صنفی که تال ش ميشو

چهره بارز جنبش کارگری و  صنفی گرايی به اين برداشت نيستم که. نيست
، خود بازگو گننده به رسميت شناسی و »چهره ی بارز«کاربرد . اجتماعی است

چهره «در آن نوشتار، به . تاييد گرايش های ديگری است که چهره ی بارز نيستند
تا کنون اشاره شده، از مجامع عمومی  ٩٦از سال  اعتصاب های هفت تپه» بارز

تا  ٩٧و  ٩٦و خرد جمعی در اعتصابهای پوالد اهواز، هفت تپه ووو که از سال 
کنون جاری بوده و با حضور جمعی و طبقاتی بخش پيشتار کارگران و خواست 

نمونه پشتيبانی از جنبش کارگری در تمامی شاخه (های تهی دستان سراسر ايران 
کارگری، زنان، زندانيان سياسی، بازنشسته گان، آموزگاران، پرستاران، های 

اين ديدگاه شوراگرايی را ضرورت شرايط کنونی ). دانشجويان، کولبران ووو
جنبش و همخوان با سطح مبارزه و خواست ها و برآمدهای جنبشی کارگران می 

ان همانند شعر اين رخداد را می تو. داند که صنفی گرايی را پاسخگو نمی يابد
نياز و بيان هنری و حسی و   نيمايی دانست که به ضرورت پاسخگويی به

  و به بيان مولوی،. عاصفی و ادبی زمانه به ميان آمد و قافيه را در هم شکست
   

مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا   
 قافيه و مغلته را گو همه سيالب ببر

نه و ولونتاريستی نيست، پيدايش رويکرد شوراگرايی، جنبشی اراده گرايا
بلکه ضرورتی است آگاهمندانه که همانند مبارزه کارگری در هفت تپه از درون 
خود طبقه کارگر فرا روييد و خودآگاهانه و با هزينه و تالش بسيار، ماديت و 

تالش » .يابد که توده گير شود تئوری زمانی ماديت می«زيرا که . عينيت يافت
های صنفی و  پافشاری بر اتحاديه  اين شرايط، نوشتار من آن بود که در

های روزمره را تثبيت گرايانه است و تنها چانه زنی  سنديکاليستی رويکردی
. ی سرمايه داری بقا يابندبازتوليد می کند تا مناسبات استثمارگرانه و استبدادگرانه

تارک و تا کنون در آنجا که بر  ١٨٣٠اين سياست، از زمان چارتيست ها از دهه 
چشم انداز خويش، لغومالکيت خصوصی بر ابزار توليد نداشته، نقشی بازدارنده 

اين صنفيت جداگانه و انتزاع از هرگونه خصلت فرارونده . و رفرميستی داشته اند
. از چارچوب مناسبات بورژوايی، دستيابی به سقف رفرميسم را پيش برده اند

يان و آموزگاران و بازنشسته گان سنديکای شرکت واحد و برخی نهادهای فرهنگ
ِ       و خيزش های زنان، دادخواهان، دانشجويان و نهادهايی در محالت  برخی                                                         
شهرهای کردستان، همگی با خرد جمعی و نه صنفی و سنديکاليستی، بلکه از 

 .شوراگرايی برخورداند) ژانر(گونه 
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، بوده  نگرش کلهری عزيز با اين مفهوم شوراگرايی نوشتار من همراستا
و خرد جمعی را  شوراگرايی  اما ايشان فرمولبندی را ابهام آميز يافته و

در حاليکه چنين نيست، به اين گفتاورد از . در آن نوشتار يکسان می يايند شورا با
اما بايد صنفی گرائی را رها کرد، به جای دوسه نفر ”: نوشتار من اشاره می کنند

چهار سال يکبار در چارچوب يک  و بازمانده ی منتخبين يک مجمع عمومی هر
تشکل معين ، با رويکرد شوراگرايانه هر روزه ده ها وصدها و هزاران کارگر 

اين يک فراز ايجابی و کنکرت و دور از  ” .را در تصميم گيريها مشارکت داد
مبارزاتی سخن  -  هرگونه انتزاع و کلی گويی است و از يک ضرورت طبقاتی

سال يا تا  ٤ای صنفی گرايی که سرنوشت کارگران را به اين بيان، به ج. گويد می
اطالع ثانوی و سالهای سال بعد به چند نفر می سپارد، جنبش کارگری را به 

زير هر نام، اما با (ضرورت شوراگرايانه، نمونه خرد جمعی و مجامع عمومی 
بنابراين، . متوجه می سازد) دخالتگری هرچه بيشتر کارگران در رويکرد جمعی

ديدگاه شوراگرايانه به جای شوراها و «جايی از نوشتار مورد گفتگو   ر هيچد
   .است  يکسان گرفته نشده» نظاير آن

   
برای روشنگری، به ناچار بار ديگر، فرازی تکراری از نوشتار پيشين را 

  :به گواهی می آورم
با رويکرد شورايی و رها کردن صنفی گرايی است که با خرد جمعی و «

هرچه بيشتر از کارگران، بايد و می توان امور مبارزات جاری را به مشارکت 
 ی منتخبين يک مجمع عمومی می اين که به جای دو سه نفر که بازمانده. پيش برد

باشند و هرچهارسال يکبار در چارچوب يک تشکل معين انتخاب می شوند و 
تعميم می دهند، اراده، خواست ها و قضاوت نهايی را بنام همه و به دور از همه 

هر روزه ده ها و صدها و هزاران کارگر در تصميم گيری های ما مشارکت می 
اينکه . کنند، عمل مذکور نمونه و عينيت يابی بارزی از رويکرد شورايی است

تمرين شود که به جای چند نفر محدود، با الگوی سنتی و بورکراتيک و رئيس و 
مجمع تصميم گيرندگان و سازمان معاون و غيره، افراد هرچه بيشتری به 
اينکه جمع فعال کارگری به اين . دهندگان افزوده شود، يعنی رويکرد شورايی

فرهنگ و دانش و آگاهی برسند و عمل کنند که بايد پيوسته و هر روز بيش از 
دخالتگر باشند و   ها، ها، مداخله گری پيش، افراد بيشتری را در تصميم گيری

پيش از سازمانيابی  خالصه کالم آنکه. رويکرد شورايیيعنی  پرورده شوند،
، ضروری است و الزم نيست که به شکل شورای کارگری در يک شرايط انقالبی

های بسته و تنگ و سنتی و بورکراتيک و هر روز کاهنده ی يک عده نخبه يا به 
 به ی امور را  هرسبب انتخاب شده، تن سپرد و به انتظار اقدامات آنان تا همه



~ ١٨٣ ~ 
 

نيابت از کارگران انجام دهند و بدون دخالتگری و خرد جمعی کارگران تصميم 
در اين روش محدوديت گرا، به ويژه در شرايط حاکميت   بديهی است که. بگيرند

استبداد سرمايه و ايدئولوژيک حاکم، عالوه بر افزايش خطر امنيتی و پليسی 
راف و تکروی و خود را برای همان منتخبين، به طور طبيعی، درجه خطا و انح

کارگر پنداشتن، احتمال فساد پذيری و سوء استفاد های   به نيابت از هزاران
  »...شخصی، افزايش می يابد

شرايط   به سوی شرايط جاری، با توجه به اينکه ما«در نوشتار پيشين، از 
وجود شرايط  نام برده شد و از» جنبش کارگری پيش می رويم انقالبی و اعتالء

در نوشتار پيشين، افزوده شده بود که در چنين . سخنی به ميان نيامده البیانق
شوراگرا بود و اين ديدگاه را ترويج کرد، هرآنجا که امکان «شرايطی می توان 

نگرش مخالف اين بيان شوراگرا، بايد » .پذير، زمينه ساز آن و بستر آفرين بود
با . است و نه به سوی اعتالءبراين امر باورمند باشد که شرايط رکود برقرار 

اين صورت   در. چنين نگرشی، نبايد به سوی رويکرد شوراگرايانه پرداخت
ماند و تنها  گزينه ای در برابر اين ضرورت برای باورمندان اين ديدگاه باقی نمی

  .همانا صنفی گرايی و سنديکاليسم است که گزينه می شود
بحث ] منصوران[تاسفانه ايشان م«: گرامی نوشته اند رفيق عزيز ما، نادر

دانسته و زحمات تالش گران سنديکايی ” دوقطبی“”ريشه دار سنديکا و شورا را 
بايد يادآور شد که شورا و حتا » ...را در جنبش کارگری بی مقدار تلقی نموده

در  روند شوراگرايانه و اتحاديه های صنفی درچارچوب و مناسبات سرمايه داری
شورا ماهيتی خودمديريتی دارد و ظرفيت فرارفتن از . اند دو قطب قرار گرفته

دورباطل اسارت و استثمار را دارد، اما اتحاديه های صنفی و سنديکاهای تشکيل 
تا آنجا که به ايران مربوط است، در سالهای . مانند دهنده آنها در اين دور باطل می

رکت واحد، و حتا اخير مجمع نمايندگان کارگری درهفته تپه و نيز سنديکای ش
  !کانون های صنفی معلمان در روياروی هم قرار نگرفته اند

   :ی زير را يافتم با دوباره خوانی نوشتار خود، گذاره
سنديکای پيشين، پنج تن از نمايندگان خوش نام و   اعضائ هيئت مديره«

سال   تا ١٣٨٧ی بنيانگذاری خود در سال  شناخته شده ای سنديکايی که از دوره
در راه مطالبات کارگران مبارزه کرده و هزينه های بسيار داده و دست  ١٣٩٦

نماينده   پنجاين » .آوردهای ارزنده ای داشته، سرانجام با افتخار بازنشسته شده اند
ايش و همپه که همه روزه درتاند و کارگران هفت  پيشين، واقعا بازنشسته شده

ند   ا که سالهاست اينان بازنشسته شده فرياد هستند بيش از هر کس ديگری می دانند
  .و سنديکايی در ميان نيست
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کافی است تا به تجربه کارزار، «: در نوشتار پيشين، نيز افزوده شده بود
جنبش کارگری در هفت تپه، هپکو، پوالد اهواز و نقش شورای سازماندهی 

بر صد ها و مجامع عمومی که اکنون به مدت بيش از دو ماه در افزون  اعتصاب
نفت و گاز و پتروشيمی  های مرکز صنعتی و خدماتی کارگران پيمانی در پروژه

  ».جاری است بنگريم
کارگران رزمنده فوالد و هپکو و تراکتور سازی تبريز و دشت مغان و «

و جاری پيمانی و پروژه ای،  عسلويه و همه ی اعتصابيون سراسری سه ماهه
ايی از نهادهای معلمان نيز با چنين ه کانون های کارگران بازنشسته و بخش

کارگری و طبقاتی، و   رويکرد و کاربرد مجمع نمايندگان، خرد جمعی، مشارکت
سنديکای پيشتاز کارگران شرکت واحد تهران و . رويکرد شوراگرايانه داشته اند

حومه، در برهه های گوناگون، هرچند زير نام سنديکا، همزمان پيشبرد خواست 
کارگران را مطرح و درخواست کرده و وظيفه مند بوده و نيز با ها و مطالبات 

های  خردجمعی و مشارکت و همراهی اعضا، فراتر از صنفی گرايی از خواست
های اجتماعی، زنان دانشجويان، کولبران،  ديگر بخش های طبقه کارگر با جنبش

در » .ستپشتيبانی کرده و همبستگی نشان داده ا... بازنشسته گان کودکان کار و
فرازهای باال از دستاوردها و عملکردی نهادهای کارگری زير هر نام از جمله 

زحمات تالش «بنا به گفتاوردهای باال،. سنديکا ارزشگذار يو پشتيبانی شده است
شمرده نشده بلکه ارزشگذاری » گران سنديکايی را در جنبش کارگری بی مقدار

  .شده اند
از جمع شدن حتی دو «: ه کرده است کهنادر کلهری عزيز به درستی اشار

يا سه کارگر بايد حمايت کرد، از هرنوع تشکلی چه در قالب سنديکا يا اتحاديه 
که در چنين شرايطی کارگران موفق به ايجاد آن ميشوند پشتيبانی کرد، از … و

حرکت کارگران و ساير اقشار اجتماعی در مسير ايجاد هر نوع ارتباط و پيوند 
قبال کرد و در راه هدايت و ارتقا آنها به سطحی که از خواسته های سراسری است

صرفا صنفی و اقتصادی فراتررفته و از يک طبقه درخود به صورت عينی به 
و بايد افزود که نه تنها از هرگونه . »ای برخود تبديل شوند کوشا بود طبقه

سازی سازمانيابی کارگری پشتيبانی کرده و ضروری دانسته، بلکه از باز
سنديکايی راستين و پاسخگو به ضروريات و پی گير مطالبات کارگری، مدافع 
خواست ها و با فراخوانی مجمع عمومی از کارگران و گزينش نمايندگان برگزيده 

  .از سوی کارگران نيز بايد پشتيبانی کرد
  ١٤٠٠مهر ٨  عباس منصوران
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 ١۴٠٠ آبان ٢ بهيکشن  -  يابی طبقاتی پيروزی طبقاتی، در گرو سازمان

در اينجا، . تالش اين نوشتار، مروری به ضرورت رويکرد شورايی است
برد، تنها آنها را مد نظر دارد و نه  هرآنجا که از سنديکاليسم و رفرميسم نام می

مهر در برابر ١٢با دهها مصاحبه و نوشتار و به ويژه روز مورد ادعايی که 
اعالم علنی ارگان جمعی کارگران . ای گرفت فرمانداری شوش، پاسخی هفت تپه

در اين روز بيش از همه، برای کسانی بود که بنا به جايگاه و ) مجمع نمايندگان(
سال رويکرد   ۴منافع طبقاتی خود در اين نبرد طبقاتی، هنوز پس از نزديک به 

 .کنند شورايی هفت تپه را ناديده و انکار می کردند و می
درهفتمين روز همايش و اعتصاب اخير در  کارگران پيشتاز در اين روز،

در برابر فرمانداری و سپس راهپيمايی در شوش، از اصول کارگری  –هفت تپه 
سخنران و فعال : منجزی_عباسی_ابراهيم. و دستاوردهای خود دفاع کردند

ساختار نوين مجمع نمايندگان جنبش کارگری، در بخشی از سخنرانی خود اعالم 
 :کرد 

داريم که پنج هزار نفری است و ما با خرد  شورا # ا يکدر هفت تپه م
 !»است نمايندگان مجمع # ما تشکل # . گيريم جمعی تصميم می

  داری، حاکم و ابزارهای حکومتی در سراسر جهان سرمايه  ی طبقه دغدغه
به همين هدف و تضمين فرمانروايی . تضمين مناسبات و حاکميت سرمايه است

همه بايد از سازمان يابی طبقه کارگر باخونين ترين خويش، پيش و بيش از 
 .ی ممکنه جلوگيری کند شيوه

ی طبقه کارگر،  زنان و مردان مولد ارزش اضافی ساختار دهنده  در ايران،
. ها حوزوی و روحانيت و بازار بودند انگل  های دالالن سرمايه، نخستين آماج

گی کهنه، به  ی هولناکتر ازبردهو تحقق دهندگان سرمايه، بايد در شرايط  مولدين
و  ١٣۶٠ی  از اين روی، با کشتارهای دهه. شدند کشانيده می» مدرن«گی  برده

حاکميت هراس و خلع سالح جامعه   و برقراری۶٧فاجعه کشتار اسيران در سال 
با کشتار پيشتازان و فعالين کارگری و اسارت و اخراج و بيکار سازی و به 

تهی دستان و کارگران، از سازمانيابی طبقه کارگر  مرگ از گرسنگی کشانيدن
آفرينی و جلوگيری از گسترش آگاهی و  به اينگونه، مرگ. جلوگيری کردند

ای و تروريسم  های سياسی زنجيره  ی رهايی در جامعه، از جمله پيشبرد قتل  انديشه
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دولتی و اينک حاکميت نظامی سپاه و اصولگرايان با استخدام دست راست 
ای يعنی جالدی به نام رئيسی در رأس قدرت سياسی، از جمله اقداماتی   هخامن

 .بوده و هستند تا از فرارويی ساختارهای نوين طبقاتی کارگران، جلوگيری شود
 

 سازمانيابی به دوباره رويکرد ١٣٨٠ ی دهه
بنا به ديالکتيک و شدت يابی مبارزه  ١٣٨٠سرانجام در نيمه نخست دهه 

کارگران، ستادهای حاکميت مضاعف استبداد طبقاتی و استبداد  طبقاتی و مقاومت
ی  نيمه. ترفندی بود در برابر اين روند) إصالحات(خاتميسم . دينی ترک برداشتند

هايی از طبقه کارگر به سوی  ی رويکرد بخش ، دهه١٣٨٠دوم سالهای 
سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و . سازمانيابی صنفی گرديد

های اين رويکرد   رگران مجتمع صنعتی نيشکر هفت تپه، نخستين درخششکا
نقش سازمانده و الهام بخش اين روند، با . مستقل نهادهای کارگری بودند

کميته هماهنگی برای کمک «ی يک ارگان آگاهی بخش به نام  های سازنده تالش
رفرميستها و   در راستای اين رويکرد،. نيرو گرفت» های کارگری به ايجاد تشکل

 .سنديکاليسم راست آغاز به دخالتگری در امور کارگران کرد
  ها و مطالبات کارگری از سنديکا گذر کرده سطح خواست ٩٠ی  در دهه

ها و  با حضور نيرويی نوين و برخوردار از پشتوانه اين فرارويی از سويی. بود
های  از تجربه مبارزه طبقاتی و از سوی ديگر   دستاوردهای مبارزاتی و دانش

ضرورت و کشف . گرفت برآمده از پيوند تاريخی طبقه کارگر جهانی توانايی می
اين رويکرد در پيوند با کارگران با تجربه و فعالين سياسی سوسياليستی در ايران 

و جاری   زنده  های مبارزاتی طبقه کارگر از درون مبارزه و در بنياد، از آزمون
بود که نيروی نوين طبقاتی و   چنين ديناميسم و پويايیبا . خاست اين طبقه بر می

ها و خطاها، از سويی، به  طبقه کارگر کنونی، سبب شد تا کارگران با آزمون
ساختاری معتبر و مناسب با وزن، رسالت و پاسخگو به نيازهای   ضرورت

. ها و نيازهای مبارزاتی خود آشنا شوند مبارزاتی و در سوی ديگر به کمبود
ها،  ی طبقاتی و طرح مطالبات، و صف آرايی برای خواست های مبارزه تضرور

ِ                                         در سوی ديگر، ضرورت  روند نوينی را پيش روی جنبش کارگری قرار                   
در چنين شرايطی، عبور از ابزارهای سنتی و صنفی گرايی به يک . دادند می

 .ضرورت تبديل شده بود 
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اپيش همه با رويکرد در مجتمع فوالد اهواز پيش ١٣٩٠در نيمه دوم دهه 
ِ  ی نوين   جمعی و نيشکر هفت تپه، هپکو و آذرآب اراک ووو اين سامانه      

درهمين برهه بود که فعالين کارگری . رسيد سازمانيابی مستقل، به پاسخ يابی می
دريافتند که سنديکاليسم و صنفی گرايی نه تنها پاسخگوی نيازهای مبارزاتی آنان 

پذير، فسادانگيز، بوروکراتيک،  ت ناتوان، آسيببه شد  بلکه نهادهايی نيست، 
با . اشان هستند  رياستی، هرمی و هرآينه در خطر سازش با کارفرمايان و حکومت

ِ     پشت سرگذاردن  اين های کار، به جای  روند سامان يابی از ريشه  صنفی گرايی،             
بديل و کارساز جنبش کارگری ت  گانی از باال، کارسازترين ارگان پيشبرنده نخبه
يابی، خود را به راستی به نهادهای سنديکاليستی و عقب  ماديت چنين جلوه. شد

ای  های تعيين کننده يافت ها و ره تجربه - ضرورت حياتی. ی پيشين تحميل کرد مانده
های  مشارکت اليه  کردی از پيوند زنده و ارگانيک خرد جمعی، به سود چنين روی

 .گرفت يی ماديت میبيشتری از کارگران و روند شوراگرا
های کارگری، تعيين کننده نبودند، آنچه حياتی،  های چنين سامانه عنوان

راستا،  ساختار،   مايه، سرشت، سازمانگر، پيشرونده بود و پويايی داشت، درون
 .ها بودند افق و اهداف اين ارگان

  
 سنديکاليسم و رفرميسم راست  نقش

ی  های گسترده ويژه اعتصاب  و به٩۵آزمون هفت تپه و فوالد از سال 
در سراسر ايران، در  ها  ای و پيمانکاری نفت و گاز و پتروشيمی کارگران پروژه

بيانگر فرارويی طبقه کارگر به   تا اکنون ادامه ياب، ١۴٠٠ی تابستان  سه ماهه
و   ها و مطالبات جاری و روزانه ساختارهای پويا و نوينی هستند که با خواست

اين برآمد پيشرو، . ی کارگران همخوانی و ضرورت دارندمند طبقات افق
طبقه کارگر را به سراب و   سنديکاليسم و اتحاديه گرايی دست و پاگيری که

رويکرد . دارد، در برابر خود دارد ها و اصالحات حکومتی اسير می سرگردانی
ز ، ا)که نبايد آنرا با مجمع عمومی يکسان گرفت(خرد جمعی و مجمع نمايندگان 

سنديکای «های سنديکايی مانند  آنچنان سرشتی برخوردار است که حتا تشکل
ها و مشارکت  گری را به دخالت» های صنفی معلمين کانون«و …» شرکت واحد

 .هرچه بيشتر کارگران در بيان مطالبات رويکرد داده است
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مجمع عمومی نه يک ساختار پايدار بلکه حضور جمعی و مشارکت هرچه 
نمايندگان سنديکايی يا شورايی است که هميشه و   ران برای گزينشبيشتر کارگ

اما ساختاری است با رويکرد  مجمع نمايندگان، . يابد همه جا ضرورت برپايی می
که از مجمع عمومی کارگران و با نظارات و دخالتگری و خرد جمعی   شورايی
شود و اعضا آن  مورد نقد گرفته می گيرد،  پشتوانه و رای اعتماد می  کارگران

در هفت . برخالف مديران سنديکا، هر لحطه قابل برگماری و برکناری هستند
اين محمع نمايندگان است و نه   هايی اشتباه آميز، برخالف تبليغات و برداشت تپه،

يافته و در  سال است سازمان ۴ شوراگرايانه، نزديک به  مجمع عمومی که
اش، مطالبات  داری و حکومت ايندگان سرمايهها، گفتگو با نم  ها، اعتصاب همايش

 .برد کارگران را به پيش می
 
 يابی سازمان

يابی، با برخورداری از افق رهايی طبقاتی، بالنده از پايين و افقی و  سازمان
نخستين سنگ بنا . يابد نه هرمی، با آگاهی طبقاتی و گرايش شورايی سازمان می

 .طبقاتی است يابی، آگاهی های سازمان و ستون سازه
توانند نه تنها راه را از  ان طبقه، می در پرتو اين آگاهی است که پيشرو

 .گشا باشند بيراهه بازيابند، بلکه راه
تواند،  در پرتوافشانی چنين سامانه و خرد جمعی است که طبقه کارگر می

ِ  بار   های اسارت در داالن  از جمله اش،  های سرمايه و حکومت سياسی  چاله  دام   
سازمان جهانی کار، (داران  سرمايه ی »ها سه جانبه گرايی«های رفرميسم و  تله

 .، گم نشود و راه را از چاه بازشناسد)گرايند شورای عالی کار ووو که يک جانبه
شود،  است که رشد آگاهی طبقاتی پرولتاريا امکان پذير می در چنين راستايی

ِ  های   های تاريخی، واکنش  د پيچو در پرتو اين هشياری طبقاتی است که در تن   
. گردند ی پيروزی می  گيرد و با کارساز طبقاتی، پشتوانه ضروری و هشيارانه می

گی طبقه کارگر از هيچ شکل از پيش تعيين شده و ثابتی الگو  سازمانيابی همبسته
ُ                  تواند در خودج نبی درونی ساختار   مبارزات طبقه کارگر می. کند برداری نمی             
ضرورت مبارزه، ضرورت . ی مبارزه را به همراه بيآورد يستهضروری و با

مبارزه . کند ی اجتماعی بازتوليد می های مبارزه را در انديشه ها و سامانه شيوه
تواند بی هيچ شکل گيری از پيش   طبقه کارگر در فرآيند خودگستر مبارزاتی می
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ی  بلکه به سوی سامانهعبور کند، ” چانه زنی“  های ای نه تنها از ارگان تعيين شده
 .شوراگرايانه پرش کرده و فرارويی داشته باشد

 
 کارگر طبقه طبقاتی مفهوم

ِ  توان به مفهوم راستين   هاست که می يابی کردها و سازمان گونه روی در اين                    
و گرنه کارگران بدون نهادهای منسجم و آگاهمند خويش، از  نام برد،   طبقه

های زنجير از هم گسيخته و  سان حلقه بود و بهديناميسم و پويايی طبقاتی دور 
وار، همچنان در زير يوغ سرمايه،  مانند که پريشان و منفرد و برده ای می پراکنده

 .کنند ها و استثمار را بازتوليد و تکرار می سيه روزی
سان طبقه،  طبقه کارگر حتا هنوز و اکنون هم به در چنين شرايطی است که

اين طبقه . ای طبقه نيست و همجنان سيال و پراکنده استمنسجم نبوده و به معن
  رهايی بخش همه جامعه از خود بيگانگی، در مفهوم و معنای طبقه، هنوز،

های جانفرسای  طبقه کارگر، در واکنش. ای است درخود که طبقه نيست طبقه
روزمره و دفاعی برای زنده ماندن تا فردايی ديگر، تا به مفهوم واقعی خويش، 

  نی به طبقه، ساختار نيابد، همچنان در چنگ بورژوازی حاکم و حکومت ويع
برخی به خود  و حتا . ای برای سنديکاليسم اسير خواهد ماند مذهبش، و نيز طعمه

 .جرأت می دهند تا به نام اعتبار او دستبرد بزنند
در ايران و نيز سراسر جهان، بحران سامان يابی بر جنبش کارگری سايه 

است، اما افق جنبش رهايی بخش انقالب کارگری، به روشنايی رويکرد افکنده 
های چين و روسيه الگو و  دارد؛ بخش پيشرو پرولتاريای ايران، از اردوگاه

گيری از تجربه های  گيرد، بلکه با بهره های ايدئولوژيک و تئوريک نمی پشتوانه
نديشد، و با پاهای ا مبارزاتی راديکال کارگران در جهان، اينک با مغز خود می

وضعيت موجود، به   نهاده است و برای نقد  خويش بر ميدان مبارزه طبقاتی گام 
 .شود ی خويش مجهز می سالح معنوی يعنی به فلسفه

ی  يافت برای تداوم طبقاتی خويش، با پروژه در ره در ايران سرمايه،   حکومت
ابل کنترل ومديريت به ق» رفرم سياسی«، ضرورت تبليغ ١٣٧٠ی  خاتميسم، در دهه

های نئوليبراليسم جهانی، اندک مجالی به دست  هدف حفظ حاکميت، و پيشبرد برنامه
ی  اين نتيجه. يابی کارگری نيز به وسيله پيشروان طبقه، به واکنش بپردازد داد تا تشکل

آوری به ساختاريابی طبقه   روند روی. تحميل مبارزه طبقاتی به باندهای حاکم بود
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، با پرداخت بهايی سنگين و ايستادگی درخشان پيشروان ١٣٧٠، در نيمه دوم کارگر
، برای »اصالحات«دولت جنايتکار . طبقه، تا کنون تداومی گسترش يابنده داشته است

بقاء نظام، به پشتيبانی جهانی سرمايه نياز داشت و همانگونه، بازار افتصاد آزاد 
در تداوم همان سياست و همان سودا وسود  نئوليبرالسم سرمايه جهانی به خاتميسم و

ای سپرده شد تا  به احمدی نژاد و حسن روحانی و اينک به باند سپاه و خامنه
اصولگرايان با حاکميتی ورشکسته و ناتوان از اعمال قدرت به شيوه سابق، امروز 

در  ٩٩و  ٩٨در سال  کارگران و زنان و تهی دستان اما، . را به فردا بگذراند
 - اصولگرا - اصالح طلب«: باندها را روشن کردند - های خيابانی، تکليف جناح مارش

های کارگری  و اعتصاب ١۴٠٠خيزش خوزستان در تابستان ! »ديگر تمومه ماجرا
روزه و بی پايان همايش های زنان و تهی دستان و بازنشستگان و   و حضور همه

بارزه طبقاتی و سياسی در بيانگر يک م  زحمتکشان و آموزگاران در سراسر ايران،
  .برابر حاکميتی است که به بن بست رسيده است

  
 طبقه کارگر  طبقاتی  نيروهای
نيروی آگاهی  - ٣)٢٠(نيروی ساختاری -٢ )١٩(نيروی سازمانی-١
نيز  در ايران . آيند سه نيروی رهايی بخش طبقه کارگر به شمار می  ،)٢١(طبقاتی

ی، طبقه کارگر برای خود رهايی، بايد با ی جهان  سان بخشی از قلمرو سرمايه به
، دانش مبارزه طبقاتی  -٣ساختاری و -٢سازمانی،  - ١نيروی سالح اتحاد سه 

 .مسلح و مجهز شوند
ی بنيادين و انقالبی نيروی طبقاتی  سه سازه  نيروهای نامبرده شده در باال،

 .باشند کارگران می
ای پيروزی، نياز به آن دارد يابی است که طبقه کارگر بر  با چنين سازمان  

يافت خودرهايی  ره. آموزش يابد. تا محورهای زير را در منشور داشته باشد
کارگر  کرد طبقاتی طبقه پرولتاريای ايران، در شرايط کنونی، همان مبانی و روی

ِ  روز گردانی و کاربرد   بنا به اصول انترناسيونال نخست و به های تا کنونی  آزمون                   
 .ه استدر اين دو سد

                                                            
١٩- Associational force 
٢٠-Structural force 
٢١- The Force of Class Consciousness 
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 های مبارزاتی رئوس مبانی و آموزش

از آنجا که به ويژه در ايران و شرايط کنونی، هر مبارزه طبقاتی يک   -١
ها ساختاری مناسبات  مبارزه سياسی است، طبقه کارگر در ايران با خودويژگی

 .شود اين مبارزه کشانيده می به سرعت به   طبقاتی و حاکميت سياسی آن،
 :يابد که رويکرد خودمديريتی، آموزش می طبقه کارگر با 
 .کشی است هدف مبارزه طبقاتی، پايان دادن به مناسبات بهره -١
ستاد خودمديريتی به شمار   هر ارگان طبقاتی با رويکرد شورايی، يک -٢

 .آيد می
کند، آگاهی طبقاتی  اتحاد طبقاتی را تضمين می يابی شورايی،  سازمان -٣

 قالبی به همراه دارد،بخشايد و سرشتی ان می
کند  دهد و رهبری می ای آموزش و سازمان می ها را به گونه اعتصاب -۴

بوده و ضربه پذيری فعالين را   که با اتحاد طبقاتی و خرد دخالتگر و جمعی همراه
 .دهد کاهش می

 :يابند که کارگران در می
گر و های طبقاتی خويش، برای محافظت از منافع خود طبقه کار ارگان -١

 تهی دستان ضرورتی حياتی دارند،
 گذارند،  ها، اراده و نمايندگی طبقه کارگر را به نمايش می اين ارگان -٢
آنان در می يابند که هر ارگان و سازمان صنفی و سياسی کارگری،  -٣

 يک وسيله است و نه هدف،
 کارگر  طبقه  اند که يابند که اين ساختارها، از جمله ابزاری در می  -۴

َ   مزدو ری لغو سيستم  عالی خود، يعنی  برای هدف   .دارند  کلی، در دست طور به     
لغو کارمزدوری، بدون خلع مالکيت از بورژازی بر ابزار توليد و   -۵

 .قدرت سياسی، توهمی بيش نيست
داری مدرن و دستيابی به رهايی از  داری و برده برای رفع ستم سرمايه

ای  و نفی استثمار انسان از انسان، هيچ گزينه اسارت سياسی و اقتصادی و رفع
سازمانی و نيروی  ساختاری،   جز سازمانيابی سوسياليستی که از سه نيروی

ی ديگری  اند، گزينه ماديت گرفته”          َ       کار تاريخا  ضروری“دانش مبارزه طبقاتی يا 
 .در ميان نيست
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 سوسياليستی -های کارگری  هسته

های صنفی کارگران را مطالبه  ه خواستهنهادهای شوراگرايانه در حاليک
َ                        کنند، سازمانگر کل طبقه هستند و لغو کار مزدو ری را در برنامه دارند،  می                                           

های کارگری ـ  اند که سازمانيابی شوراگرايانه برآمده از هسته نهادهايی 
 سوسياليستی را

چه (اين نهادها هستند که اتحاد و مبارزه کل طبقه کارگر . کنند نمايندگی می
را در فرارويی سازمانيابی شوراگرايانه پشتيبانی ) بخش بيکار طبقه و چه شاغل

ی اسارت  های طبقه از چرخه شوند تا تمامی بخش کنند و سبب می و تضمين می
وحدت درونی طبقه کارگر در سرشت . آور سازش کارـ سرمايه، دل بر کنند

ای را به  ه و منطقهباشد که مبارزات پراکند خويش، دارای اين پتانسيل می
 .ی تر و راديکالتری بگستراند ا های ريشه سازمانيابی سرتاسری با درخواست

  
 کارگر يابی طبقه مبانی سازمان

های صنفی کارگران را مطالبه کنند، سازمانگر کل طبقه  نهادهايی که خواسته
َ                                       باشند و لغو کار مزدو ری و بيکاری را در برنامه داشته باشند،  جز نهادهايی                     

های کارگری ـ سوسياليستی  سازمانيابی مستقل و شوراگرايانه برآمده از هسته
بايد اتحاد و مبارزه کل طبقه کارگر را در فرارويی سازمانيابی . باشند نمی

. ی اسارت آور سازش کارـ سرمايه، دل برکند شوراگرايانه پشتيبان بود و از چرخه
باشد که مبارزات  ی اين پتانسيل میوحدت درونی طبقه کارگر در سرشت خود، دارا

 .ای را به سازمانيابی سرتاسری و مطالبات راديکالتر بگستراند پراکنده و منطقه
 

 !رفقای کارگر
 - وجود هر نهاد کارگری نخستين ضرورتی است برای طبقه کارگر که در خود

اما در عين حال اين خطر نيز . سان يک طبقه، سازمان بيابد  يابی به سازمان
گيرد،  همواره در کمين است، که آن ضرورتی که ساختار سازمانی بر خود می

ی  اما خود تبديل به نهادهايی تثبيت گرا و درجازننده، و بازدارنده و در چرخه
گرايی  سنديکای سنديکاليستی و اتحاديه. مناسبات توليدی حاکم، ماندگار بشوند

َ      کار مزدو ری می گی گرای برده رفرميستی از جمله ابزارهای تثبيت  .باشند        
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ی طبقه کارگر هيچ شکل از پيش تعيين شده و ثابتی  سازمانيابی همبسته
ُ                      تواند در خودج نبی درونی و خودجوشی،  ندارد و مبارزات طبقه کارگر می             

ضرورت مبارزه، . ی مبارزه را به همراه بيآورد ساختار مناسب و بايسته
. کند ماعی بازتوليد و پرورده میی اجت ضرورت شکل های مبارزه را در انديشه

مجمع نمايندگان کارگری در هفت تپه، دستاورد درخشان تاريخ   در ايران تجربه
تا کنون به  ٩۶جنبش کارگری است که جنبش کارگری در هفت تپه را از سال 

پيش برده و دستاوردهای درخشانی از جمله خواست خلع يد از مالک خصوصی، 
ی شورايی با تلفيق  ربه رويکرد شورايی و الگووارهطرح مديريت کارگری، تج 

 .کار علنی و مخفی ووو را دستاورد داشته است
مبارزه طبقه کارگر در فرآيند خودگستر  با اين تجربه و دستاوردها،

هايی مانند شرکت واحد اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و  مبارزاتی حتا در بخش
های رفرميست درون  الش سنديکاليستحومه، معلمين، عليرغم صنفی نمايی و ت

گرايش و سرشت   های ضروری و روزمره، ”چانه زنی“و برون طبقاتی و 
 .شوراگرايانه داشته است

برای رهايی از اسارت سياسی و اقتصادی و رفع و نفی استثمار انسان از 
ی  ی آن دانش مبارزه ای جز سازمانيابی سوسياليستی که فلسفه انسان، هيچ گزينه

باشد، آلترناتيو کارگری ديگری در ميان  می”          َ       کار تاريخا  ضروری“قاتی با طب
 .اند و ديگر هيچ و هرآنچه هست و می ماند، بوروژوايی و فريبنده و تقلبی. نيست

 
 !رفقای کارگر

های صنفی در غرب با غلتيدن به  ديدگان اتحاديه ها و آموزش سنديکاليست 
کارگر، همچنان بر اسارت کارگران  رفرميسم، از همان آغاز پيدايش طبقه

برند . اند ای وارد کارزار اخاللگرانه شده ورزند و به صورت حرفه اصرار می
 …ايرانی آنها، بسيار ديرهنگام به اين وادی پای نهادند

 ١۴٠٠آبانماه / ٢٠٢١اکتبر  ١٣

دو رويکرد در برابر سازمانيابی شوراگرايی و روشنگری پيرامون هفت 
 تپه
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ِ شعار  با کارگران  رويکرد با ٩۶ سال از شورايی اداره و آزادی کار، نان،    
 حال در کارگری مراکز برخی در نيز رهيافت، اين .اند گذارده پای پيشروتری

 . است يابی ماديت و تجربه
 پی در روز طبقاتی، مبارزه ديالکتيک حکم به کارگر طبقه انقالبی ماهيت 
 گذارد می سر پشت را کهنه های فرم ا،خط و آزمون و تجربه در گام هر با روز
 خود طبقاتی و مبارزاتی نيازهای پاسخگوی که گزيند می بر را نوينی های شکل و

 .باشد
 ويژه به و اينترنتی های رسانه برخی در که است چندی شرايطی، چنين در

 کارگری جنبش تا شود می تالش کسانی سوی از )هاوس کالب( گفتگو های اتاق
 . کرد تقسيم دسته دو به توان می را اينان .دهند جلوه قطبی دو را

 که است مطلق صنفی گرايی اتحاديه و سنديکاليستی گرايش نخست، دسته
 تقويت ها رفرميست طيف سوی از کشور خارج در ويژه به برخی سوی از
 و جنبش در و دارد کارگری جنبش با همزاد ای سابقه گرايش، اين .شود می

 نگارنده که شوراگرايانه گرايش اما .طبيعی است امری و قعیوا طبقاتی مبارزه
 جنبش بارز ی چهره به اينک عمل در داند، می همراه آن با را خود نوشتار، اين

 ها، اعتراض مطالبات، طرح ها، اعتصاب سازماندهی و آمده در کارگری جاری
 . پردازد می خطاها و آزمون و ها تاکتيک و شعارها و ها همايش

 و »شوراگرايانه گرايش« و رويکرد از چرا که است توضيح به الزم
 بالفاصله شورايی، رويکرد با مقابله برای برخی که زيرا .گوييم می »شورايی«

 واقعی حضور توليد، و کار ی حوزه کدام در و کجا شورا اين که کنند می ادعا
ً اصوال  يا و شده تشکيل وقت چه و کجا  !دارد؟  آيا البی،انق شرايط غياب در    
 در ها، پرسش اين دارد؟ وجود محالت و کارگری شورای سازمانيابی امکان
 پرسش به ضمن ها، آن کنندگان مطرح .هستند واقعی غير نيز و گرايانه نفی خود

 گرايی صنفی جز چيزی که را ديگری گزينه شورايی، رويکرد ضرورت گرفتن
 کنندگان مطرح .دارند ذهن پشت در نيست، حاکم و موجود وضعيت در ماندن و

 از برآمده مستقل شورای نيست الزم که  که دريابند خواهند نمی ادعايی، چنين
 در کارگران شوراهای به که آنجا در حتا .باشد يافته سازمان انقالبی شرايط

 برپايی با که شورايی گرايش که پذيرند نمی کنند، می اشاره ١٩٠۵ سال پتروگراد
 که گاپون کشيش درخواست با همزمان انجاميد، انکارگر انقالبی شوراهای
 برابر در دست در تزار و مسيح عيسی های تمثال با را کارگری همايش رهبری
 که نيست الزم .شد آغاز بود، ميان در دستمزد افزايش و کار درخواست و تزار

 و ترويج تمرين، را شورايی رويکرد بتوان تا باشد ميان در انقالبی شرايط
 به ما اينکه به توجه با جاری، شرايط در توان می .کرد تثبيت و داد گسترش
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 اين و بود شوراگرا رويم، می پيش کارگری جنبش اعتالء و انقالبی شرايط  سوی
 .بود آفرين بستر و آن ساز زمينه پذير، امکان که هرآنجا کرد، ترويج را ديدگاه
 با جهان، هرجای در انقالبی شرايط هر برآمد از پيش يا و جاری شرايط در

 مشارکت و و جمعی خرد با که است گرايی صنفی کردن رها و شورايی رويکرد
 .برد پيش به را جاری مبارزات امور توان می و بايد کارگران، از بيشتر هرچه
 هرچهارسال عمومی مجمع يک منتخبين یبازمانده که و نفر سه دو جای به که اين

 در کارگر هزاران و صدها و ها ده روزه هر ،معين تشکل يک چارچوب در يکبار
 شورايی رويکرد   يابی عينيت و نمونه اينک کنند، می مشارکت ما های گيری تصميم
 و بورکراتيک و سنتی الگوی با محدود، نفر چند جای به که شود تمرين اينکه .است
 انسازم و گيرندگان تصميم مجمع به بيشتری هرچه افراد غيره، و معاون و رئيس

 اين به کارگری فعال جمع اينکه .شورايی رويکرد يعنی شود، هافزود دهندگان
 از بيش روز هر و پيوسته بايد که کنند عمل و برسند آگاهی و دانش و فرهنگ
 پرورده و باشند دخالتگر   ها، گریمداخله ها،گيریتصميم در را بيشتری افراد پيش،
    .شورايی رويکرد يعنی   شوند،

 شرايط يک در کارگری شورای سازمانيابی از پيش آنکه مکال خالصه 
 و سنتی و تنگ و بسته های شکل به که نيست الزم و است ضروری انقالبی،

 تن شده، انتخاب هرسبب به يا نخبه عده يک ی کاهنده روز هر و بورکراتيک
 دهند انجام کارگران از نيابت به را امور ی همه تا آنان اقدامات انتظار به و سپرد

 اين در  که است بديهی .بگيرند تصميم کارگران جمعی خرد و دخالتگری بدون و
 ايدئولوژيک و سرمايه استبداد حاکميت شرايط در ويژه به گرا، محدوديت روش
 طور به منتخبين، همان برای پليسی و امنيتی خطر افزايش بر عالوه حاکم،
 کارگر  هزاران از نيابت به را خود و تکروی و انحراف و خطا درجه طبيعی،
 در( يابد می افزايش شخصی، های استفاد سوء و پذيری فساد احتمال پنداشتن،
 آنکه سرانجام ).پردازيم نمی شخصی فسادپذيری و استفاده سوء به کنونی شرايط
 ميان در محفل، و جمع هر ميان در شوراگرايانه و جمعی خرد رويکرد که مادامی

 برای انتظار نشود، تقويت و نيابد کارکرد و تجربه و آزمون کارگری، محيط هر
ِ موعود  روز فرارسيدن  بيش توهمی نيز کارگری پيشتاز و مستقل شورای  تشکيل     

 ايجاد برای شرايط که زمانی تا و امروز همين از بايد را شورايی رويکرد .نيست
 به و تساخ نيرومند و برگزيد شود، می آماده کارگری انقالبی و مستقل شوراهای

 های نمونه به توان می شورايی، رويکرد و برپايی و پرداختن تاييد در .بست کار
 .کرد اشاره ايران در جاری

 پوالد هپکو، تپه، هفت در کارگری جنبش کارزار، تجربه به تا است کافی
 مدت به اکنون که عمومی مجامع و ها اعتصاب سازماندهی شورای نقش و اهواز
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 در پيمانی کارگران خدماتی و صنعتی مرکز صد بر فزونا در ماه دو از بيش
 با ايران شرايط در .بنگريم است جاری پتروشيمی و گاز و نفت  هایپروژه
 - سياسی حاکميت و داری سرمايه مناسبات ذاتی و ی دوگانه و مطلق استبداد

 آرزوی و ميل و تالش برخالف جنبش اين مناسبات، اين حافظ ايدئولوژيک
 به را صنفی چارچوب برجسته ای گونه به  نام، هر زير صنفی، رايانگ اتحاديه
 صنفی که زيرا .است شکسته هم در پيشرو کارگران جانفشانی و تالش هزينه
 بلکه گيرد، نمی پاسخی تنها نه  دوگانه استبداد مطلق حاکميت برابر در گرايی،
 .کند می ذوب حکومت و سرمايه مذاب ديگ در را کارگری جنبش و کارگران

 نيز و کنون تا ١٣٩۶ سال از ويژه به همواره توانست اعتصاب با اگر تپه هفت
 و دولت و بدرخشد ١٣٩٩ سال در  خود روزه ٩٠ از بيش شکوه با اعتصاب

 مديريت و کنترل و نظارت از وادارد، نشينی واپس به را خصوصی بخش
 شود جنبش الگوی و بنامد اعتصاب پايتخت را خود و بگويد سخن توليد کارگری

 بوده صنفی سنديکای تنگنای و بازدارنده چارچوب از فرارفتن گرو در ووو
 و حضور نمايندگان، مجمع جمعی، خرد پناه در دستاوردها و رويکرد اين .است

 بر  روز شبانه که است بوده نيرويی آگاهانه و رو پيش مبارزه و اراده و تصميم
 پردازد، می مارش به رژيم مجلس و ها فرمانداری برابر در و تپه هفت سکوی
 نيروی و سرمايه حاکميت قوه سه و کند می گری مطالبه و افشاند می طبقاتی آگاهی
 و فوالد رزمنده کارگران .است نيامده کوتاه و داشته برابر در را سرکوب ی ويژه
 سراسری اعتصابيون ی همه و عسلويه و مغان دشت و سازی تراکتور و هپکو
 بخش و بازنشسته کارگران های کانون ای، پروژه و پيمانی  جاری و  ماهه سه

 خرد نمايندگان، مجمع کاربرد و رويکرد چنين با نيز معلمان نهادهای از هايی
 سنديکای .اند داشته شوراگرايانه رويکرد  و طبقاتی، و کارگری  مشارکت جمعی،
 گوناگون، های برهه در حومه، و تهران تهران واحد شرکت کارگران پيشتاز
 مطرح را کارگران مطالبات و ها خواست پيشبرد همزمان سنديکا، نام زير هرچند

 همراهی و مشارکت و خردجمعی با نيز و بوده مند وظيفه و کرده درخواست و
 با کارگر طبقه های بخش ديگر های خواست از گرايی ازصنفی فراتر اعضا،
 …و کار کودکان گان بازنشسته ان،کولبر دانشجويان، زنان اجتماعی، های جنبش

 . است داده نشان همبستگی و کرده پشتيبانی
 برخوردار شورايی مندی پويه و پتاسنيل از سازمانيابی و رويکرد چنين

 در .روياند می فرا خود، برای ای طبقه به را طبقه و رود، فرامی خود از و بوده
 صورت به که ديد را يیشورا رويکرد  توان می نيز کارگری جنبش از بخش اين

 .گيرد می قرار آن فعالين توجه مورد ای فزاينده
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 به گرايش يک که کرده خودنمايی دومی تالش باال، گرايش دو از گذشته
 سرچشمه جويی استفاده سوء و طلبی شخصی منافع از  بلکه آيد، نمی شمار
 .شورايی ای دهع و هستند سنديکايی ای عده گويا که کند می تبليغ  چنين و گيرد می
 و نام به را آنرا صاحبان ما .دارد ديگری نگرانی و دغدغه ادعايی، چنين اما

 اين .شود می پشتيانی دست يک انگشتان شمار از کمتر تنها و شناسيم می نشان
 تپه هفت کارگران ی بازنشسته و شده شناخته فعالين از يکی سوی از تنها تالش،

 -سياسی دفاع به هردو که پيشين ی ايندهنم دو ديگر سوی در و سوی يک در
 اند، پيوسته دولت و کارفرما امنيتی سيستم و مناسبات اين حافظ ايدئولوژيک

 و ايران در کارگری فعالين ی همه که است يادآوری به الزم .گيرد می پشتوانه
 که همانگونه تپه هفت سنديکای که است سالی چند که دانند می تپه هفت در ويژه به
 نشستگیباز اين چه اگر .است شده بازنشسته اند کرده تاکيد کارگری لينفعا

 بازنشستگی اختالفات، سرکوب، منجمله مختلفی عللدر ريشه تپه، هفت سنديکای
 امدن ميدان به مبارزه، شرايط تغيير و تپه هفت شرکت شرايط تغيير اعضا،

 با همخوان و ازني مورد و نوين رويکردهای و ها روش با جديد مبارز نيروهای
 نيست نوشتار اين موضوع آن، با پرداختن که(  دارد… و مبارزه سطح و ميزان

 پنج پيشن، سنديکای  مديره هيئت اعضائ از )کنيم می موکول ديگری مجال به و
 خود بنيانگذاری سال از که سنديکايی ای شده شناخته و نام خوش نمايندگان از تن
 و کرده مبارزه کارگران مطالبات راه در ١٣٩۶ سال  تا ١٣٨٧ سال در

 افتخار با سرانجام داشته، ای ارزنده آوردهای دست و داده بسيار های هزينه
 به آنان از نفر دو که ماند نفر سه تنها ٨٧ سال سنديکای از .اند شده بازنشسته
 اند درآمده کارگران سرکوب سيستم و کارفرما خدمت در و کرده پشت کارگران

 پيوسته کار اسالمی شورای به سوم نفر  و )فر نيکو فريدون و  رخشان رضا(
 گرفته جبهه کارگران اهداف و مستقل تشکل برابر در و )احمدی جليل( است
 . است

 به و باشد شاغل تپه هفت در که سابق سنديکای از نفر يک حتی راستی، به
 .ندارد رحضو باشد فعال آنها کنار در و جديد دور در کارگران مبارزات نفع

 کارگران منافع پيشبرد و مطالبات درخدمت امکان و نيست فعال سنديکا، اينکه
 تنها مورد، اين به اشاره هدف .نيست خوشحالی جای ندارد را تپه هفت

 های قطبی دو گروهی، و شخصی منافع بر بنا که است افرادی درباره روشنگری
 می اختالف ايجاد و دهند می قرار هم مقابل در را فعالين و کرده برپا را کاذب
 خود شخصی منافع واقعی، غير ادعاهای اساس بر که افرادی نيزدرباره و کنند
 نام بنابراين .گيرند می فربه بسيار های ماهی آلود گل آب از و کنند می دنبال را

 .پيمايد می را ديگری هدف »تپه هفت سنديکای« ِ  داشتن ِ     وجود ادعای و از بردن
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 باره در واقعی غير ادعاهای ايراد ضمن خود شخصی منافع ایبر که افرادی
 فعالين و ها فعاليت عليه که برند می پيش جايی به تا را کار تپه، هفت سنديکای
 تپه هفت در موجود هايی فعاليت و دهند می نيز امنيتی گرای تپه، هفت در موجود

 در امنيتی ستگاهد که ادعايی همان شبيه کنند؛ می منتسب کشور از خارج به را
 سرکوب برای را راه بتواند بلکه تا کرد مطرح ”سوخته طراحی“ کثيف برنامه
 طبقاتی مبارزات حاميان و کارگری فعالين .کنند هموار تپه هفت فعالين بيشتر
 موضع و برخورد بينی واقع و بينی روشن با مسائل اينگونه مورد در است الزم
 بيان از تا کرد مرعوب را سوسياليستی - ریکارگ فعالين توان نمی .کنند گيری
 .کرد ايجاد امنيتی فضای انشقاق، و پراکنی نفرت برای توان نمی بازمانند، حقيقت
 زير ايران، در کارگری فعالين کرد، دفاع جاری مبارزه و حقيقت از بايد

 کارگران های خواست جمعی، تالش و کار با سرکوب و امنيتی شرايط شديدترين
 تقويت و رويکرد و کار راه اين تقويت جای به برخی .برند می شپي به را

 نفر سه دو و کشور خارج به آنرا است، کارگران صدای و راهنما که ای رسانه
 طرح« و »٣٠ و ٢٠ تلويزيون« خط آگاهانه، نا يا اگاهانه کنند، می منتسب
  .برند می پيش به را اسالمی حکومت »سوخته

  مدعی و تکنيسين نژاد، گيالنی مازيار ادعای زا دارد آن جای پايان، در
 درهم برای کار اسالمی شوراهای با اينک و مکانيک و فلز دروغين سنديکای
 نام نيز آمده در رژيم خدمت در پيمانی کارگران سراسری های اعتصاب شکستن
 . ببريم

 ٢٠٢١ سپتامبر٢١ /١۴٠٠ شهريور ٣٠              منصوران عباس 
  

گرای   ها ظاهر شدند، هاوس در کالب پس نگذاشتند و ختالسی پااخالگران ا
 که بيشترای  گانه ۴ گفتارهای  به سلسله ١۴٠١و سرانجام در تيرماه  امنيتی دادند

و  به کارزار عليه مجمع نمايندگیمانست،  می »کارزار«های ويديويی  به شو
- فعالين کارگریتنی چند از  نشجنبش کارگری در هفت تپه دست زدند که با واک

 .سوسياليستی روبرو شد
ی واکنش در برابر  نوشتاری از محمود قزوينی  يکی از نمونه

م رمحمود قزوينی عليرفيق  الزم به اشاره است که . های آنان است گری تخريب
عليه  حربه نوعی  اينکه  به درستی وجود سنديکای هفت تپه را يک دروغ و 

در  ، کند اشاره می نيز به سنديکای يک نفره شمارد، اما کارگران هفت تپه می
چيز ديگری  سايت تلگرامی يک جز يک نام و  ٨٧سال  سنديکایاز حاليکه  

  .موجود نيست
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 بر عليه جنبش کارگران در هفت تپه” سنديکای هفت تپه“

 ١٢شهريور ١۴٠١ محمود قزوينی

 عضو تنها و ”تپه هفت سنديکای“ از باقيمانده عضو هاتن نجاتی علی آقای
 کارگری جنبش تخريب به و بسته همت کمر است مدتی ”سنديکا ” مديره هيئت
 هفت فعالين و رهبران هاس کالپ در  .ميپردازد آن دستاوردهای و تپه هفت در
 یصدا“ با ويدئويی گفتگوی يک در و ميکند سمپاشی آنها عليه بر و تحقير را تپه

 تشکيل با که ميداند کارفرما و رژيم توطئه را سنديکا ”ضعف ” علت ”کارزار
 رندی با .شود منزوی سنديکا تا اند شده موجب نمايندگان مجمع و عموميها مجمع
 بودن توخالی تا ميدهد قرار هم مساوی را اسالمی شورای و نمايندگان مجمع تمام

 سنديکايش که ميکند اعتراف امروز او هست هرچه اما .کند توجيه را ”سنديکا ”
 اين عمق هنوز ولی .ميزند حرف آن ساله ۴ موجوديت از تنها و است منزوی
 مديره هيئت تنها بلکه سنديکا، نه هم سال ۴ آن نميگويد و نميکند بيان را انزوا
 کاری و شد بسته همه بال و دست سنديکا، تشکيل اعالم از بعد و بوده موجود
 .ميباشد ”سنديکا“ خودش تنها و خودش که است سالی دچن و نميرفت پيش

 !ندارد خارجی وجود نيست، منزوی تپه هفت در سنديکا
 اعتراضات، اخبار پخش با تا داشت تالش تپه هفت سنديکای ” تاکنون
 در را خود ديگر، منابع از تپه هفت رهبران و فعالين و نمايندگان سخنرانيهای

 ديد که حاال .دهد نشان تپه هفت مبارزات در دخيل تپه، هفت از خارج انظار
 ”سنديکا ” که فهميده را اين ای ساده آدم هر و ندارد کارآيی روشی چنين ديگر
 تپه هفت در کارگران جنبش عليه بر خصمانه روش به ندارد، خارجی وجود
 ،”سنديکا“ جان بی وجود در تا ميشود آويزان ای وسيله هر به .است آورده روی

 رخشان رضا و نيکوفر ميان ميبيند که حاال .بدمد نفسی کارگر، از خالی سنديکای
 اعالم ”تپه هفت سنديکای ” رخشان رضا با ديروز که نيکوفر از شد، آب شکر
 ميکند، ياد نيکی به بود، گرفته قرار رژيم و کارفرما کنار در و بودند کرده

 ” عنوان با نديکاس سايت در بازنشستگان اعتراضات ميان در را او سخنرانی
 جذب عضوی ”سنديکا ” شايد تا ميدهد، بازنشر ”سنديکا مديره هيئت سابق عضو
 !کجا تا استيصال .کند
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 ببخشد، اعتبار آن به و دهد نجات را ”سنديکا ” رفت که ”کارزار صدای” 
 که است اين شد طرح گفتگو در که سوالی .کرد رو را سنديکا خالی تشت تمام
 صدای مجری هم .نيست تپه هفت کارگران مبارزه ساز و وختس در سنديکا چرا

 مجمع در آن علت که دارند توافق نجاتی علی آقای برنامه مهمان هم و کارزار
 راه رژيم و و کارفرما طرف از اساسا که ميباشد نمايندگان مجمع و عمومی
 را خود عضو بدون سنديکای نجاتی علی آقای .شود منزوی سنديکا تا شد انداخته

 .کارفرمايی و رژيمی را آن نمايندگان و عمومی مجمع اما ميداند، تشکيالت
 پس نميگويد است، رسانده آن اعالء حد به را طلبی فرصت که نجاتی آقای

 فعالين کارگران، نمايندگان حرفهای بلکه نميزد، را حرفها اين تنها نه تاکنون چرا
 و عمومی مجمع اگر .است هميداد بازتاب خود مجازی سايت در را رهبران و

 اين چرا بود، سنديکا انزوای برای کارفرما و رژيم سياست نمايندگان مجمع
 نرفت؟ آن با مقابله به تاکنون ”سنديکا“

 ما اگر که است اين کارزار صدای و نجاتی علی آقای از واقعی سوال
 و پهت هفت در ساله ٧ - ۶ مبارزات اين تمام اصال که بگذاريم اين بر را فرض
 باشد، بوده سنديکا انزوای برای کارفرما و رژيم تاکتيک آنجا در اعتراضات تمام
 .است نگرفته پاسخ تپه هفت مبارزات در سنديکا وجود عدم سوال هنوز باز

 سنگر باالی روز يک شده هم نمايش برای ميتوانست سنديکا عضو يک باالخره
 سنگر آن در .ميگويد چه سنديکا بگويد و کند معرفی را خود کلمه چند در و برود
 ميشد، سد سنديکا جلوی هم اگر اما نميکند، و نميکرده سد را کسی جلوی کسی

 آوردند را نمايندگان مجمع کارفرما و رژيم .ميشد ظاهر کارگران ميان در سنديکا
 .است ”سنديکا“ انزوای برای دليل ترين مسخره کردند، منزوی را سنديکا و

 ای مبارزه چنين در اگر .ديدند دنيا و ايران مردم را تپه تهف مبارزه اوجگيری
 مبارزه به و کند جمع را بساطش بايد سنديکا صاحب نيست، سنديکا از پايی جا

 .بپيوندد جاری
 کارگران مبارزات در دخالتی کوچکترين ”سنديکا“ که است اين واقعيت

 و رهبران بقيه و جاتین علی اقای اينکه .است نام يک تنها و است نداشته تپه هفت
 باره در چيزی کردند، رهبری را تپه هفت در ٨٠  دهه مبارزات تپه هفت فعالين
 مبارزه در نقشی نتوانست ديگر شد، تشکيل که زمانی از سنديکا .نميگويد سنديکا
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 در جمله از .کردم تکرار هايم نوشته در بارها من را اين علت .کند ايفاء کارگران
 سال مهر در عمومی مجمع به ديگران و نجاتی آقای گذشته سال حمله مقابل
 :نوشتم ،١۴٠٠ سال گذشته،
 شکل شورايی سنت در اتفاقا خود تپه هفت نيشکر کارگران سنديکای“
 از عضوگيری و کار قانون آموزش و سنديکايی آموزش با سنديکا .بود گرفته
   .آمد بيرون ساله چند عظيم مبارزه يک دل از بلکه نگرفت، شکل کارگران آحاد
 انتخاب با و کار محل در عمومی گيری رای با ١٣٨٧ سال ارديبهشت در

 سنديکا يک تشکيل معمول شيوه اين .شد اعالم سنديکا موجوديت نمايندگان
 واقع در . ميباشد شورايی و کارگری مستقيم مبارزه تشکليابی سنت اين نيست،
 يک  منتخب نمايندگان و شد انتخاب عمومی مجمع يک در سنديکا مديره هيئت
 فراهم دليل به .سنديکا اعضای منتخب مديره هيئت نه و بودند عمومی مجمع
 سنگينی اما .يابد استقرار نميتوانست شورا يا و سنديکا پايدار، تشکل ايجاد نبودن
 مجمع يک منتخب نمايندگان که شد باعث کارگری رهبران بر سنديکايی ذهنيت
 با ولی .اند داشته اعالم را آن و اند يافته دست سنديکا به که کنند تصور عمومی
 ذهنيت .نماند باقی مديره هيئت جز به سنديکا موجوديت از چيزی ديگر آن اعالم

 مجمع از تپه هفت مبارزات اخير دور مانند نتوانند آنها شد باعث سنديکايی
 که کاری .دکنن نشينی عقب کارخانه عمومی مجمع تشکيل  به کارگری نمايندگان
 انجام خودبخودی طور به شورايی سنت و عمومی مجمع سنت در آمده بار کارگر
 مجمع به فعالين و رهبران ميشود، منحل کارگری نمايندگان عمومی مجمع .ميدهد

 سنديکا مديره هيئت همچنين .ميکنند بسنده آن به و ميکنند نشينی عقب عمومی
 برای کارگران توده بسيج با را مقاومتی که نميداد اجازه قوا توازن و نميتوانستند
 رژيم به دوفاکتو صورت به را خود موجوديت و دهند سازمان تشکيالت پايداری
 به نميتواند نشود، پذيرفته دوفاکتو موجوديش که ای توده تشکل .کنند تحميل
 و دستگيری با توانست رژيم .دهد ادامه خود موجوديت به ای توده تشکل عنوان
 کند قطع بعدا و تضعيف کارگر توده با را فعالين و رهبران رابطه اخراج و زندان

 واقع در .دهد خاتمه آن تشکيل اعالم از بعد کوتاهی مدت در سنديکا عمر به و
 از بعد .نيافت استقرار هم کوتاهی مدت برای حتی اصال تپه هفت سنديکای
 سنديکا مديره يئته عنوان به که کسانی سنديکا تشکيل از جلوگيری و سرکوب
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 باعث خود همين اما .دارند نگه زنده را سنديکا نام کردند سعی بودند شده انتخاب
 فراوان… های باندبازی و ها خودفريبی ها، طلبی شهرت ها، طلبی فرصت بروز
 کارزار اين در رئيسه هيئت نام به درخشانش های اطالعيه و رخشان رضا .شد
 به برخيها .شد فساد ايجاد سرمنشاء ديگران و خود فريب و دروغ .نبود تنها

 آمدن پيش .درآمدند کارفرما اشکار خدمت به ديگرانی پيوستند، اسالمی شورای
 يا و کس که است اين عجيب نيست، عجيب اختناق شرائط در عوارض اين

 .”کنند عبور وضعيت اين از نخواهند حقيقت الپوشانی با کسانی
 نيز تپه هفت سنديکای  مانده باقی عضو تنها که بگويم متاسفانه بايد حاال

 جنبش به حمله شده کارش…و احمدی جليل و رخشان رضا و نيکوفر مانند
 . تپه هفت در کارگری

 و کارزار صدای .ندارد خارجی وجود نيست، منزوی تپه هفت در سنديکا
 کارگری مبارزات اوجگيری .کنند طرح را واقعی سوال نميخواهند نجاتی آقای
 انزوای و بحران .کرد هوا را ”سنديکا“ خالی تشت تنها ،٩۶ سال از تپه هفت در

 سنديکا از و افتاد اتفاق تپه هفت در کارگران مبارزات اوجگيری از قبل سنديکا
 .بود مانده نامی تنها زمان آن در

 جامعه و کارگران برای طالئی ”آگاهی“
 مثال ميکند سعی که کارزار صدای ”تئوريسين“ همراه به نجاتی علی آقای
 و کارگران برای را جديدی آگاهی کند، تئوريزه بهتر را نجاتی علی حرفهای
 بر العاده فوق تئوری اين .گرفت طال را آن بايد که اند آورده ارمغان به دنيا مردم
 کارگری بزرگ مرکز يک در بخش هر از نماينده انتخاب که است مبتنی اين

 مرکز آن در کارگران کردن بخش بخش معنای به نمايندگان، مجمع تشکيل برای
 کسی البته را اين .باشد کارگران همه نماينده نميتواند بخش هر نماينده و ميباشد
 عضوی اصال که ميزند حرف سنديکايش بودن منزوی باره در دارد که ميگويد

 مصاحبه همين در که رفت يادش نجاتی اقای تئوری نظر نقطه از اما .ندارد هم
 پوئن يک عنوان به و کرده تاکيد  ”عضوگيری ” سنديکايی اصل اين بر بارهدو

 سنديکايی انتخابات نوع برتری ميبايست نجاتی اقای ظاهرا .کرد ياد آن از مثبت
 معدود اعضای توسط نماينده انتخاب که دهد نشان ميبايست او .دهد نشان ما به را

 مستقيم روش يعنی نماينده، انتخاب روش ترين مطمئن و آزادترين بر سنديکا
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 بهترين در کنيم فرض اگر حتی .دارد برتری کارگری مرکز هر در شورايی
 مرکز يک کارگران از درصد ١٠ کردن متشکل به سنديکايی ايران در حالت
 قسمتهای از نماينده مستقيم انتخاب مقابل در بگيرد، عضو آنها از و شود موفق
 .ميباشد مانده عقب بسيار ميکند، ممکن را کارگران عموم دخالت که مختلف
 از بايد کارزار، صدای و نجاتی علی توسط شده عرضه انتخابات تئوری  با

 و ها اتحاديه برای کار محل نماينده جای به جهان کشورهای در بعد به اين
 برای را يکی شورا، يا و پارلمان برای استان و شهر و روستا نماينده شوراها،
 مردم نمايندگی نکرده خدای تا کنند انتخاب پادشاهی اصال يا و جمهوری رياست
 .کند نمايندگی را کشور يک مردم همه يکجا بتواند ”نماينده“ و نشود بخش بخش
 . بزند همه سر تو يکجا يعنی

 کارگران، سراسری اتحاديه در اتحاديه نمايندگان طالئی تئوری اين طبق
 سراسری شوراهای يا و کارخانه هایشورا سراسری کنگره در شورا نمايندگان
 کنگره برای سياسی احزاب نمايندگان شهر، فالن از پارلمان نماينده کشور،
 تمام واقعا تئوری اين با .ميباشد خود شهر يا و کار محل نماينده فقط هايشان،
 و اکتبر انقالب پاريس، کمون در انتخابات جمله از و جهان در انتخابات تاريخ

 اصال که ها اتحاديه در انتخابات ديگری، کشوری هر در شده يلتشک شوراهای
 صنف اساس بر صنعتی کشورهای ترين پيشرفته در ٢١ قرن در هنوز

 انتخابات نظير انتخاباتی جايش و ميشود اعالم يکن لم کان ميشوند سازماندهی
 .مينشيند.…و  برزيل ترکيه، آمريکا، در جمهوری رياست

 توطئه نمايندگان مجمع بگويند تا شد اختراع ناي برای ناب تئوری اين
 بوده کارگران ميان اختالف ايجاد و کارگران کردن پراکنده برای رژيم و کارفرما
 با کارزار صدای و ”سنديکا ” رياست ادعای با نجاتی علی نظرات اين با .است
 داری، سرمايه ماقبل عصر نظرات بيان برای را راه کارگر، از حمايت ادعای

 عملکرد و خود تا ميکنند، باز انتخابات قبل ما عصر عشايری، و ايالت صرع
 ناحيه انتخابات است، نداشته سابقه جهان جای هيچ در تاکنون .کنند توجيه را خود
 ای ناحيه بسيار شوراها انتخابات .کنند تلقی ناحيه همان انتخاب عنوان به را ای
 و کارزار صدای ناب تئوری اين با .دميباش پارلمان انتخابات از تر قسمتی و تر

 بزرگ مرکز يک در نمايندگان انتخابات تپه، هفت يکنفره سنديکای رياست
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 صورت دو به ميتواند کارگران و فعالين خود تشخيص و شرائط بر بنا کارگری
 به منجر سياسی آزادی و ساله چندين مبارزات که صورتی در .گيرد انجام

 انتخابات ميتواند باشد، شده ميشوند کانديد که ينیفعال و رهبران شدن شناخته
 بزرگ مراکز در معموال اما .گيرد صورت کارگری مرکز يک در سراسری
 يا و نمايندگان ی شورا تشکيل و بخش هر از نماينده انتخابات همان روش بهترين
 همکاران بخش هر کارگران کارگری، بزرگ مراکز در .ميباشد نمايندگان مجمع
 بهتری آگاهی و شناخت با در ميتوانند همين برای و ميشناسند نزديک از را خود

 انتخاب اصال کارگری بزرگ مراکز از بسياری در .کنند انتخاب را خود نماينده
 شرکتهای از بسياری و آهن راه کارگران برای .نيست ممکن سراسری نمايندگان
 .نيست ممکن سراسری دهنماين انتخاب سازيها، ماشين ديگر و سايپا مانند بزرگ
 و شهر هر در انتخابات مراکز، اين در دموکراتيک و آزاد واقعا انتخابات راه تنها
 . ميباشد نمايندگان شورای تشکيل و بخش

 ، ”درخشان“ مصاحبه اين از قبل شد خود سنديکايی توهمات قربانی نجاتی
 گفتمان بخشی اسماعيل که کرد ادعا هاوس کالپ در صحبتی در نجاتی علی آقای
 تپه هفت به و گرفت کشور خارج احزاب و گام جمع از را شورايی اداره و شورا
 شورايی اداره و شورا شعار کردن مسخره به خود عامی لحن همان با و آورد

 در کارگران فرد فرد عضويت جای به کردند اعالم تپه هفت کارگران .پرداخت
 و جمعی خرد آن و يافتيم دست تری پيشرفته و کارآ روش يک به ما سنديکا
 هيچ در که سنديکايش و سنديکا مانده باقی عضو تنها .است عمومی مجمع

 شورا تپه هفت در مگر ميگويد است، نداشته حضور عمومی مجمع و اعتراض
 روش از ما هست چه هر ميگويند تپه هفت کارگران !!!است؟ گرفته شکل

 شما .کرديم اختيار را مومیع مجمع و جمعی خرد و کرديم عبور سنديکايی
 هر مجبوريم ما دهيد، جوالن مجازی فضای در خود سنديکای نام با مختاريد
 . دهيم سازمان را خودمان اتحاد هست طور

 نداشته عضوی و نکرده عضوگيری کارگران از هيچگاه که ”سنديکايی” 
 .بود تپه هفت کارگران درد چاره ”سنديکا ” است مدعی است،

 به تپه هفت اخير دور رهبران ديگر و بخشی اسماعيل مانند اتینج علی اگر
 دچار امروز ميرفت، شرکت در مستقيم عمومی مجمع تشکيل و کارگران سراغ
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 و دروغگويی به نيازی و کند ضايع را خود که نميشد وحشتناک مخمصه چنين
 توخالی سنديکای .است نداشته سنديکا موجوديت باره در حقيقت نمودن پنهان
 نجاتی .زد زمين را مبارز کارگر اين واقع در و شد نجاتی آقای گردن وبال

 جنبش عليه بر دارد که رسيد اينجا به و شد خود سنديکايی توهمات قربانی
 . ميزند شمشير تپه هفت کارگران

 در ”تپه هفت کارگران سنديکای“ چرا که نيست اين نجاتی آقای از سوال
 را نيست موجود که سنديکايی چرا که است اين سوال بلکه شد، منزوی تپه هفت

 که تپه هفت کارگران .ميکنيد پنهان اذهان از را حقايق چرا ميناميد؟ سنديکا
 فضای در سنديکا اين کسی چه برای پس .ندارد خارجی وجود سنديکايی ميدانند
 ميگردد؟ مجازی

 زمبار کارگری فعالين و رهبران از يکی عنوان به نجاتی علی سرنوشت
 .کند رهنمون کجاها به را انسان ميتواند ناحقيقت ميگويد، ما به نزديک، گذشته
 جلوه کارگری داير نهاد و سنديکا را کارگر از خالی سنديکای بخواهد کسی وقتی
 است اميدی آيا .بايستد کارگران جنبش خود برعليه که ميکشد اينجا به کارش دهد،
 لقای به را سنديکا نام عطای بکشد، رونبي مخمصه اين از را خود نجاتی علی که
 نام پناه در و راه همين ادامه با يا و شود ٨٠ دهه نجاتی علی و ببخشد آن

 کند؟ محکم را جايش کارگران جنبش دشمنان صف در توخالی سنديکای
  
     

 تکذيبيه کانال مستقل هفت تپه
يا پذيرفتن  هرگونه خبر مبنی بر اتمام اعتصاب، تعليق اعتصاب يا امثالهم و

 ».مهلت پانزده روزه توسط کارگران هفت تپه صحيح نميباشد
از کانال معتبر   خبرهای اعتصاب کارگری در هفت تپه :به همين اعتبار

» ها پايان يافتن اعتصاب«خبر . گرفت اعتبار می» هفت تپه کانال مستقل«رسمی 
دانند  همه می. دی بودنا معتبر و از روی بی مسئوليتی و دلبخواهی فر  و يا تعليق،

ای در ميان  که شنبه و يک شنبه تاسوعا و عاشورا  و اگر حضور همه روزه
هفت تپه،  خود کارگران از طريق کانال رسمی مستقل. نيست به همين سبب بود

کانال بی آنکه از  ،کانال مستقل- کارگران در هفت تپه .  کنند خبرها را منتقل می 
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هشدار دادند که در ، به اعتصاب شکنان و کارشکنان  سنديکا نامی ببرندتلگرامی 
 .اين شرايط و دو روز تعطيلی سوء استفاده نشود

 کارگران  در واکنش به دامن زدن غيرمسئوالنه  تعليق اعتصاب از  سوی
باز نشسته، به  سنديکایو سالها دور از هفت تپه، و نمايندگان بازنشسته ز يکی ا

 :دندشايعه لغو اعتصاب اعتراض کر
عاشورا امکان تجمع -در اين دو روز شنبه يکشنبه يعنی تاسوعا «

مقابل . اختصاصی و نگه داشتن بنر نيست، از صبح دوشنبه شروع ميشه
مخصوصا اين سه روز از دوشنبه تا چهارشنبه خيلی اهميت داره ... فرمانداری

ديگه . کرداين چند روز بايد همت ...که تا به چهارشنبه برسه و جلسه مجلس باشه
فقط . مساله فقط غيرنيشکری و فنی و بقيه اخراجيا نيست، مساله همه ما است

... مساله مشترک همه کارگران هفت تپه است... مساله قرارداد دفع آفات نيست
خدمت بهاری و اون . ا راحت بشيمه يک بار برای هميشه بايد از شر اين عوضی

  ».هيچ شک نکنيد. دن هم ميرسيما رو تهديد و اذيت کره سرپرستايی که بچه
) ن. ع(انکه از او  نگارنده اين نوشتار، نيز در يک يادآوری فيس بوکی بی

نام ببرم و نيز در تماس با يک دوست به فرد مزبور يادآور شدم که از دامن زدن 
 . به چنين شايعاتی پايان دهد

  
  ! ی نکنيدرا سياس »هفت تپه« :جهانگيری -هفتاد و پنجمين روز 

  ١٣٩٩پنجم شهريور 
داران  رئيس دولت سرمايه  ،حانیروجهانگيری دستيار اول حسن اسحق 

گی و جنايات وی در هفت تپه، ياسد ب و همدست فرد شماره يک تکيه گاه  ،حاکم
ای را  علی خامنهاهللا سيد آيت های کارگران را سياسی خواند و تهديد کرد و خواست

قرار داد و نيز به رقبای خود در حاکميت هشدار داد و  ها  سپر دفاعی اسدبيگی
های قضايی به تخلفات و فساد در فرآيند خصوصی سازی  برای رسيدگی«: گفت

نيز مالک عمل بايد قانون باشد و نبايد اصل موضوع که از امور حياتی کشور و 
ال های سياسی زير سو سازی همواره مورد تأکيد مقام معظم رهبری است با حاشيه
است و  الخطاب قانون فصل. برود که آسيب آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد

در اين جلسه که وزرای  ».بايد از آن تبعيت کنند گانه ها و قوای سه همه دستگاه
امور اقتصادی و دارايی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
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صوصی سازی وزارت صنعت معدن و تجارت، رييس سازمان خ  سرپرست
های استراتژيک رياست  کشور، مشاور رييس جمهور و رييس مرکز بررسی

وزارت کشور، سازمان اطالعات سپاه و  جمهوری و معاونين وزارت اطالعات،
سازمان بازرسی کل کشور نيز حضور داشتند، شريعتی استاندار خوزستان 

رائه گزارشی از آخرين وضعيت شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه را ا
 ...داد

داری  ی ايلنا، ارگان تبليغی و سرمايه اعتصاب شکنانه های عليرغم تالش
وحکومت اسالمی و مرکز خبرگزاری خانه کارگر و مرکز شوراهای اسالمی 

و نيز اعالم تعليق اعتصاب د ر روز هفتادم از سوی افرادی غيرمسئول و  کار
همايش و رويارويی با ترين شرايط اعتصاب و  ی که در حساسا فرصت طلبانه

به بعد اعتصاب و همايش در برابر  ،نمايندگان مجلس اسالمی، از روز هفتادم
اخالل . فرمانداری شوش هرچند نه  با حضور پرشمار روزهای پيش ادامه يافت

  .  بودگر  ، تخريبو اعالم تعليق به ويژه  در ادامه اعتصاب
  

  روز هفتاد و هشتم اعتصاب خيابانی
مجلس در روز هفتادم اعتصاب به شوش سفرکردند و در ميان  نمايندگان

اعتصابگران در مقابل فرمانداری از کارگران هفت تپه، پانزده روز مهلت 
اين يک . کنند خواستند که اعتصاب تعليق شود و آنها خصوصی سازی را لغو می

در آن روز هيچ رای گيری انجام نگرفت و هيچ تصميم . وقت کشی و فريب بود
همين روی، روز بعد يعنی روز  از. معی مبنی بر تعليق اعتصاب به ميان نيامدج

هفتاد و يکم اعتصاب، باز هم کارگران  در برابر فرمانداری همايش داشتند اما 
اوج کرونا بود و داغی هوا و روزهای  . شمار شرکت کنندگان کاهش يافته بود

 . تاسوعا و عاشورا
  

 ادامه اعتصاب اعالم موضع کارگران در باره
 : دشاعالم کارگران، ل مستقل افت تپه، کانهدر
قابل ذکر است که برای تعليق اعتصاب يا تصميم برای محل تجمعات بايد «

نظر و خرد و تصميم جمعی وجود داشته باشد و نه تصميم يک يا دو نفر 
تعليق يا اتمام اعتصاب با نظر کارگران است و نه با اعالم سرخود . مشخص



~ ٢٠٨ ~ 
 

نمايندگان . گوهای تبليغاتی که در خدمت اسد بيگی و همه کارفرماها هستندبلند
کارگری ما هم بارها اعالم کرده اند که نظر خودشان را درباره ادامه اعتصاب 

 . تحميل نميکنند و هر چه نظر جمع کارگران باشد مورد قبول آنها هم هست
س به شوش آمدند و های مجل اما متاسفانه در همان روز هفتادم که نماينده

... وعده  وعيد دادند، تمام رسانه های ضد کارگری و نيز نمايندگان مجلس و 
حتی عصر آن روز، . سرخود و به دروغ اعالم کردند اعتصاب تمام شده است

برخی از همکاران و فعالين کارگری که حجم شديد اخبار را در عصر و شب ديده 
ايد جمع کارگران اين تصميم را گرفته است و بودند واقعا گويا باور کرده بودند ش

گويا اعتصاب تمام شده اما روز بعد ديدند که نظر جمعی کارگران بر ادامه 
با اين حال برخی از اين همکاران . اعتصاب است و اعتصاب ادامه پيدا کرده است

در اثر سوء تفاهم، عصر يکشنبه در يک مصاحبه با امتداد که احتماال همان روز 
ی در روز هفتاد و هشتم اعتصاب منتشر شده ناد انجام شده اما هشت روز بعد يعهفت

و يکی هم همان روز هفتادم و سهوا در واتزاپ اعالم کرده بود که اعتصاب موقتا 
اند که اينطور نيست و روز  تعليق شده که قطعا اين دوستان هم روز بعد متوجه شده

تجمع ادامه دادند و تن به مهلت پانزده هفتاد و يکم يعنی روز بعد، کارگران به 
اکثريت مطلق همکارانی «: در اين بيانيه، اعالم شد» .روزه نمايندگان مجلس ندادند

که امروز دست به تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری، دفتر نماينده شهر و اداره 
 .غيرنيشکری هستند که خواهان بازگشت به کار هستند- کار زدند، کارگران فصلی

بدينوسيله تاکيد ميکنيم که اعتراض و اعتصاب در هفت تپه ادامه دارد اگر چه تمام 
کارگران در اعتصاب حضور ندارند و يا بخش هايی از همکاران در تجمع مقابل 

به نظر ما بدون فشار تجمعات، حتی مذاکره در مجلس به . فرمانداری حضور دارند
يد پشتوانه و حمايت تجمع کنندگان را نمايندگان کارگری با. نتيجه نخواهد رسيد

گذشته از نظر ما، به صورت واقعی هم اعتصاب و تجمع در شهر . داشته باشند
از اين منظر ادعاهای افرادی که چه دانسته و يا چه نادانسته . ادامه داشته است

شرايط سنديکا را از زبان دوتن از نمايندگان وقت  ، ا]نديکايی که وجود نداشتس[
کا در آن سالها يشش سال پيش گويای آن است که سند يعنی ٩۵اوايل سال  آن در

جز بيانيه در برخی موارد و سازش با کارفرما برای بازگرداندن کارگران به کار 
با توجه به اين گفتگو، فريدون نيکوفرد نقش اصلی در . نقش ديگری نداشته است

  . اين کارکرد دارد
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 سنديکا را قبول کرده؟ يعنی مديريت تقريبا االن: سوال
کنند که توافق با سنديکا بوده  ای را دارند اجرا می االن اين بخشنامه: نيکوفرد
های هيات مديره سنديکا به کارگران می گوييم  من به آنها گفتم من و بچه. است

  .بروند سر کار
گذاريم، اگر قرار است اعتصاب بشکند  مان را گرو می گفتم ما شخصيت ..
  ...ها می روند سرکار ضربه نخورد، بچهو توليد 

به رغم اين که در . يک نتيجه گيری بکنيم، گرچه خسته تون کرديم: سئوال
خارج اين طورمنعکس شده که سنديکای هفت تپه ديگر مثل قبل فعال نيست و 

خواهند بگويند سنديکا بی نتيجه بوده تا  ها می يک اسم از آن باقی مانده و بعضی
يوس کنند، اما به نظر می رسد سنديکای هفت تپه بسيار قوی تر و کارگران را ما

  بسيار عميق تر از گذشته در حال فعاليت است؟
 
ما با توجه به شرايط زمانه حرکت کرديم با توجه به وضعيت موجود : نيکوفرد

اين که نگاهمان به دور و برمان هست و با توجه به اين که شرايط را درک کرديم 
گير بوديم که سنديکا بايد فعال  ما پی. ساسيتها چيست، هزينه ندهيمدانيم ح و می

من پارسال بود به شما گفتم سنديکای ما اينطوری   ...باشد و آزادانه فعاليت کند
است، ما ارتباطاتمان را داريم، نشستهايمان مرتب برگزار می شود، نه به شکل 

  ....خيلی سازمانی، ولی به مناسبتها ما بيانيه داديم
ايم و  واقعا ما دور افتاده. سنديکای هفت تپه مثل جاهای ديگر نيست: بسحاق

واقعا مظلوم واقع شديم ولی در اين بين، ما مرتب پی گير کار خودمان بوديم ولی 
ها با زندان رفتن هزينه دادند، هيچ حمايتی  ما امکاناتی نداريم به قول خودتان بچه

  )٢٢(...نشدند از هيچ جا
صاب را تکذيب ميکنند عمال به ضرر کارگران هفت تپه تمام دامه اعتا

  ».خواهد شد
 ١٣٩٩شهريور  ١٠ - جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف دوشنبه 

                                                            
 نيشکر هفت تپه خصوصی شد - ٢٢
http://www.ofros.com/mosahebe/kmhk_mfdkht.htm  
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 هفتاد و هشتمين روز اعتراض و اعتصاب کارگران هفت تپه

اعتصاب بر خالف شايعه سازان و حکومتيان، نه تنها در روز هفتادم پايان  
يعنی روزهای  روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه بلکه درنيافت، 

روزهای . هفتاد و يک، هفتاد و دو، هفتاد وسه و هفتاد و چهارم نيز ادامه يافت
شنبه و يکشنبه  همزمان بود با روزهای شنبه و يکشنبه يعنی نهم و دهم محرم يا  

ضی آن هم با بنرهای به علت نبود امکان همايش اعترا .تاسوعا  و عاشورا
کارگری، همانند روزهای پيش درخيابان ظاهر نشد، اما اعتراض کارگران وجود 

روز دوشنبه، هفتاد و هشتمين روز، باز هم اعتصاب و . و پايان نيافت داشت
موضوع تعليق . اعتراض به شکل تجمع برگزار شد که تصاوير آن هم منتشر شد

کارگران . آمد صاب شکنی به شمار میيابی اعتصاب، يک اعت پاياناعالم و 
اعتصابی از اين شايعه زيان ديدند، ادامه مقاومت تاريخی کارگران در هفتادمين 

کارگرانی سردرگم شدند، برخی از کارگران دچار . روز، مورد حمله قرار گرفت
ندگان مجلس يروز فرصت دهيم تا نما ١۵گفتند شايد بهتر است تا . پرسش شدند

ی  رسانه  ،به همين سبب. شته باشند و بتوانند بررسی کنند وووای ندا بهانه
کارگران پيشتاز و فعال در اعتصاب و  کانال مستقل کارگران،- هفت تپهتلگرامی 
کارگر پيشتاز و شکنجه شده و مقاومی همانند اسماعلی بخشی، ناچار به  و همايش

شايعه . نشده استتوضيح شدند که اعتصاب ادامه دارد و پايان نيافته و تعليق 
 .داشتند پردازان اما دست بر نمی

های  هفت تپه، درباره ادامه  اعتصاب در هفت تپه و واکنش به برخی تناقض
 :خبری توضيح داد

  
 شايعه تعليق و پايان يابی اعتصاب

های مختلفی منتشر  ها و نوشته درباره اين دوره از اعتصابات ما مصاحبه«
ای آن برای برخی مخاطبان و مدافعان ه نبهشده است که ممکن است برخی ج

چند نکته را توضيح ميدهيم و سند آنها را هم . مطالبات کارگری روشن نباشد
بينيد  با  فشار بر روی کلماتی که در تلگرام به صورت آبی می. ضميمه ميکنيم

 .ميتوانيد آن سند و مطلب مورد اشاره را ببينيد
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يی توسط نمايندگان کارگری در اين ها درباره اعتصاب از جمله مصاحبه 
های اين عزيزان در  زمينه در مقاطع زمانی مختلف انجام شده که برخی از گفته

يوسف  مثال مصاحبه. های بعدی تصحيح شده است مورد اعتصاب در مصاحبه
و البته چند روز بعد و با تاخير منتشر ( بهمنی با امتداد در روز هفتادم انجام شده 

ن به تعليق اشاره ميکند اما بعد همگان ديدند که در روز هفتاد و يکم که ايشا) شد
به اراده و تصميم جمعی خود کارگران و نه خواست و يا سليقه يکی يا دو نفر، 
تعليق مورد قبول واقع نشد و اعتصاب ادامه پيدا کرد و يوسف بهمنی و هر 

و مشخصا و مثال  نماينده کارگری ديگر هم به اين تصميم جمعی احترام گذاشت
يوسف بهمنی هم در مصاحبه بعدی خود که مقارن با روز هشتاد و سوم  

بهمنی در مصاحبه با راديو جوان . اعتصاب  بود به ادامه اعتصاب اشاره ميکند
ولی "وقتی از اعتصابات هفتاد روزه صحبت ميشود بالفاصله اضافه ميکند که 

و ايشان علت آن را منجمله  "اعتصاب هنوز ادامه دارد و تمام نشده است 
  ».ا اعالم ميکنده اعتراض همکاران به تکميل نشدن تايم شيت

دارد  پس  اعتصاب ادامه«: گويد شتاد و سومين روز میهيوسف بهمنی در 
مثال در اين مورد خاص نميشود به صورت انتخابی و دلبخواه فقط به مصاحبه 

تصابات هفتاد و يک روزه بوده و ده روز قبل او استناد کرد و ادعا کرد که اع
  ».بعد از آن تعليق شده است

در اينستاگرام خود به اعتصابات بعد از روز هفتاد و  نيز اسماعيل بخشی 
اشاره ميکند و تصوير آنرا ميگذارد و اعالم  منهويک و  مثال در روز هفتاد 

 .ه داردپس يعنی اعتصاب در روز هفتاد و يک معلق نشده و ادام. حمايت ميکند
اصال فرض کنيد حتی يوسف بهمنی هم در مصاحبه دومش به ادامه 
اعتصاب در روز هشتاد و سوم و تعليق نشدن اعتصاب تاکيد نميکند و اسماعيل 

واقعيت تجمع مقابل  گويد، خوب، بخشی هم از روز هفتاد و نهم اعتصاب نمی
طور؟ ما فرمانداری را چطور ميشود انکار کرد؟ اعتصاب درون شرکت را چ

متوجه نيستيم کدام انگيزه يا چه رسم و اخالق و يا چه موضوعی در ميان است 
 .که در حالی که همکاران در اعتصابند برخی بر اعالم خالف آن اصرار دارند

ميدانيم که اعتصاب فقط به «: گويند کارگران در کانال مستقل هفت تپه می
ششمين روز تجمع مقابل شکل تجمع نيست اگرچه همين امروز هم هشتاد و 

فرمانداری به عنوان نماد روشنی از ادامه اعتصاب ادامه پيدا کرده و تصاوير 
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چه کسانی و به چه علتی تجمع اين همکاران را به . آنهم منتشر شده است
 ».رسميت نميشناسند؟ پاسخ با خود آنهاست

ت برای عقب نماندن عمليات کش اين روزها تعدادی از همکاران کشاورزی
مشغول به کارند و تاکيد ميکنيم که همزمان، تعداد زيادی از همکاران در داخل 

مگر اينکه . شرکت به شکل دست از کار کشيدن به اعتصاب خود ادامه ميدهند
را مشغول " همه"کسی بخواهد به تصاوير کانال اسدبيگی استناد کند که به دروغ 

ر پيام هايشان از نقاط مختلف در اين مورد هم همکاران د. به کار نشان ميدهد
شرکت توضيح دادند که ترفند روابط عمومی اسدبيگی در اين مورد به چه روشی 

 .است و آنرا افشا کردند
. مبارزه برای خلع يد خصوصی سازی به ساعات آخرش نزديک ميشود

تپد اين است که از تغيير اخبار و  ترجيح هر کسی که به برای اين مبارزه دلش می
به کسانی که در ميدان اين مبارزه نفسگير و وجود  ات و از حمله و تندخويیواقعي

 .ا و مشقات در حال کمک به اين مبارزه هستند پرهيز کند تمام سختی 
های حکومتی  ما قبال نيز تاکيد کرديم که خبر تعليق اعتصاب را بدوا رسانه
ا تصريح کرديم و منجمله دانشجويان بسيجی و امثالهم منتشر کردند ولی وضوح

که البته هستند برخی منابع که به علل ديگر و منجمله شايد به علت اشتباه در 
گزارشات ارسالی به آنها خبر اشتباه دال بر تعليق اعتصاب را بازنشر داده 

 ]داخل کروشه از نگارنده. منظور سايت تلگرامی سنديکايی که وجود نداشت[.اند
ای حاشيه ای نشوند و کماکان ه بازی از همگان درخواست داريم که وارد

قضاوت اصلی درباره . روی موضوع اصلی مبارزه و اعتصاب تمرکز شود
صحت و سقم اين يا آن ادعا و اينکه چه کسی يا کسانی واقعا در اين ميدان 
حضور و گزارش و مواضع صحيح دارند با کارگران هفت تپه و مخاطبان دقيق 

 .و هشيار خواهد بود
شهريور  ١٨ -سه شنبه  - ارگران هفت تپه از بخش های مختلفاز ک یعجم
١٣٩٩ 

فانه بی سمتا که در پی ايلنا اعتصاب را پايان يافته اعالم کرد،روز هفتادم 
که سالها بود بازنشسته  علی نجاتیآقای و » سنديکای هفته تپه«به نام  مسئوالنه،

خواست به دليل  می کرد و اگر هم می  و دور از هفت تپه در شهری ديگر زندگی
در  ترين شرايط اعتصاب حساسدر کرد،  پرونده سابق، تظاهرات شرکت نمی
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را تا پايان مذاکره تعليق يافته روز هفتادم پس از خبر دروغين ايلنا، اعتصاب 
نيزمتاسفانه بی خبر ازاينکه ) نه همه(برخی گروهای سياسی چپ   .دکردناعالم 

دانسته يا نادانسته  ، با تکيه و اعتماد به نام سنديکا، تنها نامی از سنديکا باقی مانده
و برخی  رفرميسم،گرايی و  سنديکاليست بودند و جانبدار صنفیبرخی از آنجا که 

 هبه اين شايعليه مجمع نمايندگان و رويکرد شورايی ع جا بی خبر از همه
په ت کارگران هفت های باشکوه  اعتصاب شکنانه و پايمال کردن تمامی تالش

  .دامن زدند تابستان
و ضرورت  رويارويی با نمايندگان مجلس اسالمی،اين اعالم در روزهای 

روز نشينی حکومت، به بيش از  بحضور کارگران در خيابان برای فشار و عق
 درجه سانتيگراد ۵٠اعتصاب کوبنده، در اوج کشتار کرونا، گرمای بيش از

و با توجه به روزهای  ها اخالل با اين. ، يک اعتصاب شکنی بودخواهی نخواهی
. تاسوعا و عاشورا،  بهانه ای به دست عوامل حکومتی و اعتصاب شکنان افتاد

با شرکت بسيار  ليرغم تالش فعالين کارگری، در برابر فرمانداریع هفتادم روز
اخالل و اعالم تعليق به . اعتصاب و همايش ادامه يافتکمی از کارگران فصلی، 

روز هفتادم که نماينده های مجلس به . اعتصاب تاثير گذار بودويژه  در ادامه 
شوش آمدند و وعده  وعيد دادند، تمام رسانه های ضد کارگری و نيز نمايندگان 

  .مجلس و به دروغ اعالم کردند اعتصاب تمام شده است
  

 روز هفتاد و هشتم اعتصاب خيابانی 
دند و در ميان نمايندگان مجلس در روز هفتادم اعتصاب به شوش  آم

اعتصابگران در مقابل فرمانداری از کارگران هفت تپه، پانزده روز مهلت 
خواستند و تعليق اعتصاب را درخواست کردند و وعده دادند که آنها خصوصی 

مجمع نمايندگان کارگران با حضور کارگران اعتصابی . کنند سازی را لغو می
 . کنی ناميدندتعليق و لغو اعتصاب را يک اخالل و اعتصاب ش

جمعی از کارگران در هفت تپه ، کانال  ١٣٩٩شهريور  ١٠ -روز دوشنبه 
 : مستقل اعالم کردند

قابل ذکر است که برای تعليق اعتصاب يا تصميم برای محل تجمعات بايد «
نظر و خرد و تصميم جمعی وجود داشته باشد و نه تصميم يک يا دو نفر 

نظر کارگران است و نه با اعالم سرخود تعليق يا اتمام اعتصاب با . مشخص
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نمايندگان . بلندگوهای تبليغاتی که در خدمت اسد بيگی و همه کارفرماها هستند
اند که نظر خودشان را درباره ادامه اعتصاب  کارگری ما هم بارها اعالم کرده

  . تحميل نميکنند و هر چه نظر جمع کارگران باشد مورد قبول آنها هم هست
صاب در هفت تپه، در تالش برای خنثی سازی تبليغات لغو فعالين اعت

  :دادند بيانيه زير نشر کانال مستقل کارگران،-هفت تپهدر اعتصاب 
  
در اين دو روز شنبه يکشنبه يعنی تاسوعا عاشورا امکان تجمع «

مقابل . اختصاصی و نگه داشتن بنر نيست، از صبح دوشنبه شروع ميشه
 ...فرمانداری

ه روز از دوشنبه تا چهارشنبه خيلی اهميت داره که تا به مخصوصا اين س
ديگه مساله . اين چند روز بايد همت کرد، چهارشنبه برسه و جلسه مجلس باشه

فقط مساله . فقط غيرنيشکری و فنی و بقيه اخراجيا نيست، مساله همه ما است
ک بار ي... مساله مشترک همه کارگران هفت تپه است... قرارداد دفع آفات نيست

اون  خدمت بهاری و. ها راحت بشيمبرای هميشه بايد از شر اين عوضی
  .»هيچ شک نکنيد. ها رو تهديد و اذيت کردن هم ميرسيمسرپرستايی که بچه
 - پيام همکار

  کانال مستقل کارگران- هفت تپهبازتاب يافته در
  
و کارخانه، دفع آفات، نی بر، ليليک- همکاران عزيز در غيرنيشکری، فنی«-

 !و تمام همکاران ديگر
وقتی اسماعيل بخشی در زندان بود کانال مستقل شروع به کار کرد زيرا 
برخی کانال ها و يا افرادی که ادعای همراهی با ما داشتند ناگهان تغيير ريل 

هايی که اسماعيل در زندان بود و بعد  در تمام ماه. دادند و به سمت کارفرما رفتند
! ستگير شد و در زندان بود ما کماکان از او دفاع کرديمهم که برای بار دوم د

گوييم اسماعيل بخشی از نمايندگان ما کارگران هفت تپه، بايد بدون  هنوز هم می
 !قيد و شرط به کار بازگردد

دستگير ميشدند و در ... وقتی همکارانی نظير خنيفر، بهمنی، عباسی و 
ها دفاع کرديم و هنوز هم از تمام زندان يا بازداشت بودند با تمام وجود از آن

 ،اقداماتی که به نفع کارگران هفت تپه ميکنند حمايت ميکنيم
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وقتی برای هر کدام از همکاران در هر بخش از شرکت مشکلی پيش آمد با 
 !،تمام وجود از آنها دفاع کرديم

 هر گاه يک خائن يا يکی از عوامل کارفرما دست به اقدام مخرب زد عليه
 !و هنوز هم ادامه خواهيم داد ش نوشتيم

هر مسئولی که عليه کارگران هفت تپه اقدامی کرد و با اختالسگران و 
 !ش نوشتيم و هنوز خواهيم نوشت فاسدان بخش خصوصی همراهی کرد عليه

تالش کرديم تا جايی که ممکن است پيام ها و حرف های شما را منتشر کنيم 
 !و هنوز هم اين کار را خواهيم کرد

يشه بر ضرورت اتحاد بين همه همکاران تاکيد کرديم و هنوز هم خواهيم هم
 !کرد

کارگری که قرارداد دارد بايد از کارگری که ! مشکل همه ما يکی است
مان حل شد بقيه همکاران  شود وقتی بخشی از مشکل نمی! اخراج شده حمايت کند

مد آنها از ما را فراموش کنيم زيرا در اينصورت وقتی برای ما مشکلی پيش آ
 !حمايت نخواهند کرد

اگر تمام دنيا هم شما را فراموش کند ما در ! عزيزان و همکاران اخراجی
شما تنها ! کانال مستقل کارگران هفت تپه با تمام توان از شما حمايت خواهيم کرد

حتی اگر فقط يکی از همکاران . ما کانال همه کارگران هفت تپه هستيم! نيستيد
چه اين همکارمان اسماعيل بخشی . ود وظيفه ما حمايت از اوستدچار مشکل ش

و محمد خنيفر و عباسی و بهمنی و اخضری و بيژنی و کهنکی و عادل سرخه و 
آزادی و چشمه خاور و اميدوار باشد چه سيد عزيز باشد که هر روز در تجمع 
مقابل فرمانداری حاضر ميشود و به زبان شيرين عربی سخنانش را ساده و 

چه اسماعيل بخشی باشد و خنيفر و عباسی و . جاری و پاکيزه و محکم بيان ميکند
چه همکاران عزيز در غير نيشکری و دفع آفات و بانک ماشبن آالت و نی بر و 

کارخانه و چه همکاران عزيز بازنشسته ای که مطالبات معوقه -ليليکو و فنی
 !دارند

عتصاب و اعتراض و تجمع، امروز بار ديگر با تاکيد بر ضرورت ادامه ا
ضمن اينکه اعالم ميکنيم کارگران اعتصابی از پليس و تهديد و اين گونه اقدامات 
مضحک و نخ نما هراسی ندارند، به صراحت اعالم ميکنيم که ما گردانندگان 
کانال مستقل کارگران هفت تپه، هم پا و هم صدای ساير همکاران و با تمام وجود 
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تا بازگشت به کار شما عزيزان . قدرت ما در اتحاد ماست! از شما حمايت ميکنيم
تا پرداخت تمام مطالبات همه همکاران و تا لغو خصوصی  !در کنارتان هستيم

  .»سازی از پا نخواهيم نشست
و  داران در مبارزه روياروی با سرمايه  ها با رويکرد شورايی، اسماعيل بخشی

ها اسماعيل بخشی در مجمع نمايندگان و اينک ده. اشان، بازتوليد شده بودند دولت
  .اند مجمع عمومی تکثير شده

  
  فراخوان به اتحاد و مبارزه

فعالين کارگری  در ادامه تالش های مبارزاتی خويش، کارگران را  به 
  :فراخواندند همبستگی، اتحاد و مبارزه 

  
 ! کارخانه، دفع آفات، نی بر، ليليکو-غيرنيشکری، فنی کارگران

  
 وی فرمانداری تصميم جمعی استجل تجمع

همکاران گرامی، ما امروز جور همه همکاران ديگرمان را کشيديم که 
. تجمع جلوی فرمانداری تصميم جمعی همه ما بود. نيامدند جلوی فرمانداری

اگر ميخواهيم . تغيير اين تصميم هم بايد جمعی و در محل تجمع صورت گيرد
لتيماتوم بدهيم و بگوييم تا فالن روز به دولت اعتصاب پايان يابد، اگر ميخواهيم ا

مهلت ميدهيم، اگر ميخواهيم اعتراضمان را ببريم داخل شرکت و در محل سنگر 
های شوش تظاهرات کنيم و يا هر  برگزار کنيم، اگر ميخواهيم برويم در خيابان
غيب شدن عده ای بدون اينکه حداقل . عمل ديگری، بايد تصميم جمعی گرفته شود

مت بکشند و يکبار هم شده بيايند جلوی فرمانداری در جمع و بگويند االن بايد زح
 .چکار کنيم، کار درستی نيست و از همکاران خود بيشتر از اينها انتظار داريم

طبق همه سخنرانيها و گفتگوهايی . ما يک قول و قراری با يکديگر داشتيم
کار همکاران اخراجی ما، تا  که داشتيم، به هم قول داده بوديم که تا برگشت به

تا روز يکشنبه که همه همت کرده و . قطع دست بخش خصوصی ايستاده ايم
يکدفعه بعد از اينکه . آمدند، حتی يکنفر نيامد سخنرانی کنه و پيشنهاد ديگه ای بده

ها غوغاساالری کردند که اعتصاب هفت تپه با پيشنهاد و  مطبوعات و خبرگزاری
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ان مجلس پايان يافت، بسياری از همکاران هم تحت تاثير قول پيگيری نمايندگ
  .قرار گرفتند و جلوی فرمانداری را به ما سپردند

خواهيم بياييد جلوی فرمانداری و در همينجا خودمان  ما از همکارانمان می
اين توهين به همه ماست که مسئولين و . تصميم جمعی ميگيريم چکار کنيم

اين توهين . اين توهين به کارگر هفت تپه است. رندمطبوعات برايمان تصميم بگي
  ».پذيريم را نمی

  
 هشتاد و چهارمين روز

 ١٣٩٩شهريور  ١۶ - يکشنبه از صبح  روز  اعتصاب کارگران هفت تپه 
با حضور کارگران غير نيشکری در مقابل فرمانداری شوش و نيز مقابل 

 جی غيرنيشکریکارگران اخرا. استانداری خوزستان در اهواز برگزار شد
در اين . خواهان بازگشت به کار و تبديل وضعيت قراردادی خود هستند همچنان

  .روزها متاسفانه شکار کمی در خيابان حضور می يابد
 
 يابند تادوباره برای پراکندن مل نفوذی و مزدوران حکومتی مجال میاعو

 . خودنمايی کنندجو نااميدی و توطئه 
 :آنان اعالم کردندفعالين کارگری برای راندن 

نفوذ عوامل اسدبيگی در اعتصاب، امروز يکشنبه، در هفت تپه به چه 
 هدفی؟

در هشتاد و  ١٣٩٩شهريور  ١۶ - امروز يکشنبه، -در هفت تپه: و افزودند
ها و عوامل کارفرما شروع  چهارمين روز اعتصاب، ناگهان تعدادی از بوزينه
مثال محمد ظهيری کثافت سر  کردن به ادای اعتصاب درآوردن و جمع شدن و

هدف اينها از نفوذ کردن به اعتصاب کارگران هفت تپه چيه؟ . دسته شده بود
و کشاندن تجمع فرمانداری به داخل ! خراب کردن اعتصاب و متوقف کردن اون

 !شرکت
اينها ديدن با دور بودن از اعتصاب نميشه بهش زياد ضربه زد بنابراين 

چون بدنام هستن با حضور در اعتصاب، کل  تصميم گرفتن بيان داخلش و
 !اعتصاب رو بدنام کنن
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هدف بعدی عوامل خودفروخته اسدبيگی منجمله ظهيری که البته با 
هماهنگی مسعود کثيف و امير قالتاق فعاليت ميکنه اينه که بگن اعتصاب و تجمع 
هر جا اتفاق می افته جزو همون برنامه های قديمی کارفرما برای اعتصاب 

ازی است و اعتصاب جاری رو لوث و تخريب و کم رنگ و به مرور محو س
 .کنن

دوستان غيرنيشکری رو به بهانه : ها اينه که هدف بعدی اين خودفروش
اين تجمع . تجمع اعتصابی داخل شرکت از جلوی فرمانداری بکشن داخل شرکت

ها برای اسدبيگی گرون تموم شده و هر روز سعی ميکنن با  غيرنيشکری
يه روز ميگن بياييد برا کشت يه . های دروغين تجمع شون رو خاتمه بدن عدهو

يه روز يه قول . روز ميگن بنر حمايتی از اسدبيگی بگيريد برگردونيم سر کار
اين روزهای بسيار . اما دوستان غيرنيشکری تجمع رو متوقف نکردن. ديگه ميدن

تا زمانی . اين دروغه. بشهبهشون فشار ميارن که بريد تو شرکت تا براتون بهتر 
به  .ها اعالم ميکنن و به مسئولين هم فشار مياد که جلوی فرمانداری هستن رسانه

 .محض اينکه برن تو شرکت ديگه کسی محل بشون نميذاره
برای همينه که تعدادی از عوامل کارفرما اعتصاب به شکل کار  •

با سردستگی نکردن درون شرکت رو ميخوان بدل کنن به چند تجمع موضعی 
خودشون در نقاط داخلی شرکت که اوال اعتصاب کنندگان رو بکشونن سمت 
خودشون و در زمانی هم حتما بنر حمايت از اسدبيگی رو به دست خواهند گرفت 

 ».بايد مراقب اين مزدوران بود و دورشون ورو خالی کرد
ل دهنده خشم کارگران زا نقش و اعمال ضدکارگری عوام نشان  اين بيان،
  . کارفرما بود

  
 هشتاد و ششمين روز اعتصاب 

در  سرمايه وزير اقتصادروز هشتاد و ششم از اين زاويه اهميت داشت که 
از  برای حذف نمايندگان کارگری رژيم، يکی از نمايندگان مجلس همدستی با

راه زد و رای گشودن بها  اين تالش. مذاکره با نمايندگان حکومتی به راه افتاده بود
به کارگران بار ديگر، بايستی . می گرفتمجلس و دولت انجام باندها در   بند

تر درون شهر شمارسرعت برای گسترده کردن اعتصابات به شکل تجمعات پر 
 .می شدند آماده
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  :بازتاب يافت، مستقل کارگران هفت تپه از کانال
گاهی اتحاد و آ. پيگيری مطالبات مان با تکيه بر توانايی و اتحاد کارگران 

و سازمانيابی کارگری و طبقاتی و توهم نداشتن به جناح های رنگارنگ و 
 ».مختلف تنها راه رسيدن به مطالبات است

 
 تعليق و پايان يابی اعتصاب  تکذيبيهبازهم 

در حاليکه هشتاد و پنجمين روز اعتصاب کارگران هفت تپه در شکل های 
از کار کشيدن در محيط کار و مختلف اعم از همايش در مقابل فرمانداری، دست 

بازهم  اعتصاب کارگران هفت تپه تعليق#اخبار دال بر برگزار می شد ... 
  .پراکنده شد

های  نمايندگان مجلس و دانشجويان بسيجی و رسانه از سویادعايی چنين  
خبرانه از ماهيت  آگاهانه يا نادانسته و بی و برخی منابع ديگر دش آنها طرح می

يکی از اين . می دادندای آنرا بازنشر  به هر انگيزهاتی، ضدکارگری چنين شايع
يی بود که تنها يک نام از آن باقی مانده بود و »سنديکا« برخی ها، سايت تلگرام 

تپه و حتا فوالد اهواز و هر فعال کارگری  همانگونه که تمامی کارگران در هفت
مادی در  یحضورداند که سالها بود که ديگر که دستی در آتش دارد، می

   .ها نداشت اعتصاب
فعالين کارگری در هفت تپه مسئوالنه برای هشدار به فرد يا افرادی که 

   :بودند، اعالم کردندمجازی   پشت اين رسانه 
انگيزه برخی از اين منابع برای ما روشن است که در صورت لزوم برای  

بيشتر برای روشنگری . عموم کارگران در اين مورد روشنگری خواهيم کرد
 :افزودند
قابل ذکر است که هيچ گونه جلسه و توافقی هم بين نمايندگان  •

مجلس و فعالين کارگری هفت تپه در مورد هرگونه مهلت و تعليق اعتصاب 
اين ادعا به صورت يکطرفه از سوی نمايندگان مجلس طرح . برگزار نشده است

مورد توافق هر گونه خبر کذب در . شد و مورد قبول کارگران قرار نگرفت
ها تکذيب ميشود و تاکيد ميکنيم اين عزيزان مانند  نمايندگان کارگری با مجلسی

هميشه نظر جمعی کارگران را مد نظر قرار ميدهند و از انجا که کارگران هفت 
تپه تصميم بر ادامه اعتصاب گرفتند و همين موضوع را نيز عمال به پيش بردند 
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ادعای خالف اين بيش . ايندگان کارگری استهمين ادامه اعتصاب مورد تاييد نم
از هر چيز بی احترامی به خواست و اراده جمعی کارگران هفت تپه و همچنين 

 .بی احترامی به تصميم نمايندگان کارگری است
ها درخواست ميشود در بازنشر و درج اخبار  از مخاطبين و رسانه

 ».تناد کننداعتراضات هفت تپه به منابع معتبر کارگری هفت تپه اس
 ١٣٩٩شهريور  ١٧ - دوشنبه  - های مختلفجمعی از کارگران هفت تپه از بخش

 کانال مستقل کارگران -هفت تپه: انتشار 
 
  هشتاد و هشتمين روز اعتصاب ها در   خواست

با حضور  ١٣٩٩شهريور  ٢٠ - صبح روز، پنج شنبه اعتصاب در 
کارگران اخراجی . ار شدکارگران غير نيشکری در مقابل فرمانداری شوش برگز

 . غيرنيشکری خواهان بازگشت به کار و تبديل وضعيت قراردادی خود هستند
  :اعالم شد که

 
تعداد ديگری از همکاران در داخل شرکت با دست از کار کشيدن به 

 .اعتصاب ادامه ميدهند
  

های مشترک تمام بخش های ديگر کارگران هفت  موارد زير اهم خواسته
 .تپه است
 يد فوری کارفرمای اختالسگر و بخش خصوصی از هفت تپه خلع •
 پرداخت فوری تمام حقوق های معوقه و تمديد دفترچه بيمه •
 بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده در تمام بخش ها •
 - بازداشت فوری اسد بيگی و مجازات حبس ابد برای اسدبيگی •
 رستمی
 کارگران بازگرداندن فوری ثروت های اختالس شده به •
 پايان کار مديران بازنشسته  •
 تشکيل مجمع نمايندگان مستقل کارگران •
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  ١٣٩٩تا هفته اول مهر   - اعتصاب  ٩٠روز  
همايش خيابانی در برابر فرمانداری پايان يافت، کارگران با در اين روز، 

خواست های طبقاتی آنان، اعتصاب را در و اخراجی و پشتيبانی از کارگران فصلی 
ديگر اعتصاب از جمله اعتصاب ای  کارخانه و محيط کار به شيوهون و درون بير

اسماعيل بخشی دراينستاگرام خود . ايستاده، کم کاری، سخنرانی و همايش ادامه دادند
کارگران فصلی محرومترين و زيرستم ترين بخش ها کارگری هستند و بايد « :نوشت

   .»تصاب ادامه دارداع«ت که شو اعالم دا »از آنان پشتيبانی کرد
  .ادامه يافت های گوناگون در محيط کار، شيوهاعتصاب تا روز نود و پنجم به  

  
کارگران  با  اعالم فسخ قرارداد با  دستاوردهای يک پايداری و مبارزه با شکوه

  .شوند بخش خصوصی آغاز می
  

  اعالم فسخ قرارداد به بخش خصوصی
اعالم فسخ قرارداد با  ٢٠٢٠سپتامبر٣٠/ ١٣٩٩مهر  ٩چهارشنبه روز 

 !باند اسدبيگی ها اعالم شدبخش 
 )٢٣(.ندهای  حکومتی اين خبر را منتشر کرد خبر گزاری
های حکومتی اعالم کردند که  عصر روز چهارشنبه نهم مهر  خبرگزاری

نشست بررسی مشکالت کارگران شرکت کشت و «ماه  ٢٠٢٠سپتامبر  ٣٠
زاد نايب رئيس مجلس، علی خضريان صنعت نيشکر هفت تپه با حضور علی نيک

الدين موسوی  مجلس، سيد نظام ٩٠نماينده تهران و سخنگوی کميسيون اصل 
مجلس، سيد علی موسوی نماينده  ٩٠ نماينده مردم تهران و عضو کميسيون اصل

ملکان و عضو کميسيون صنايع مجلس، رئيس سازمان خصوصی سازی، 
چنين نماينده استاندار خوزستان و جمعی نمايندگانی از وزارت کار و اقتصاد، هم

 ».از کارگران هفت تپه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد

                                                            
٢٣  https://t.me/kargarane٧tape/٦١٦٣"tape/HYPERLINK  
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علی نيکزاد نائب ريس مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار ايسنا، 
جلسه با هدف پيگيری حق و حقوق کارگران  ٨تاکنون نزديک به «: اعالم کرد

نخست آنکه تا نيمه . مروز چند مصوبه داشتايم، اما جلسه ا هفت تپه برگزار کرده
هزار هکتار نيشکر کشت شود چراکه اگر کشت صورت نگيرد  ٣آبان ماه حداقل 

شود بنابراين خط قرمز مجلس در رابطه با  ادامه حيات کارخانه منتفی می
البته تبعات عدم . هزار هکتار کشت است ٣تپه انجام اين  های شرکت هفت فعاليت

م با شخص آقای استاندار است چراکه چندين جلسه در اين خصوص انجام اين مه
مهرماه؛ حقوق و اضافه کاری تيرماه و مردادماه کارگران  ١۵اند تا  قول داده

 » .شود پرداخت می

  
        

بارديگر سرپاسدار شريعتی، رشوه خوار و دشمن  داران سرمايه مجلس  
ليت دادند که دستکم بر سه هزار شماره يک کارگران استاندار خوزستان را مسئو

  ».داران را نظارت کند هکتار کشت به عنوان خط قرمز سرمايه
انه حکومت پيرامون پرداخت رکا های فريب هميشگی وعده مانند

 !دستمزدهای عقب افتاده و حقوق تير و مرداد انجام نگرفت
اين جلسه سران حکومتی در روز نود و پنجمين روز اعتصاب که اکنون 

ها و مهرداد رستمی برده  ر محل کار ادامه داشت، بی آنکه نامی از اسد بيگید
تنها توان اهليت ادامه اداره و ) که(متوليان فعلی ... شود، تنها با اعالم فسخ قرار 

حکومت . مديريت شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه را ندارند  بسنده کردند
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ها در رقابت باندها،  نداشتن اسدبيگی ی اهليت اسالمی در تالش بود تا  به بهانه
 .گزينه های خود را به اسدبيگی ها بنشاند 

همچنين که از آنجا که مطابق نظر مسئوالن حاضر در جلسه «: اعالم کردند
سازی، وزارت  اعم از نمايندگان سازمان ديوان محاسبات، سازمان خصوصی

ه تصدی و مديريت شرکت متوليان فعلی اهليت ادام... اقتصاد، وزارت اطالعات و
 :  از همين روی وعده دادند که. کشت و صنعت نيشکر هفت تپه را ندارند

ها فسخ و مديريت جديد جايگزين  تا يک و نيم ماه آينده قرارداد شرکت با آن
 ».شود

  .وعده تمديد دفترچه بيمه تامين اجتماعی کارگران تا آخر سال داده شد
و آن اعتصاب با شکوه و ١۴٠٠ يبهشت ماه سالاردی  تا آستانه ٩٩از تابستان 

از . روزه ی کارگران نيشکر هفت تپه کمتر از يکسال می گذرد ٩۵الگوواره ی 
روزه تا کنون در بخش های مختلف مجتمع نيشکر ٩۵فردای پايان يابی اعتصاب 

های  اعتراض. هفت تپه، روزی بی اعتراض و اعتصاب و فرياد نبوده است
گری، سراسری شده است و فرياد مرگ بر حکومت و روحانی  بازنشسته گان کار

بازنشسته گان . در خيابان های آماده ی خيزش به گفتمان روزمره تبديل شده است
بار ديگر همزمان در تهران ١۴٠٠تأمين اجتماعی برای سومين بار در اولين ماه سال 

ر، تبريز، و شهرهای کرج، قزوين، اراک، خرم آباد، اصفهان، مازندران، بهش
در اعتراض به وضعيت ... بجنورد، کرمانشاه، شيراز، زنجان، نوشهر، نيشابور و

سخت گذران زندگی و وعده های دروغين مسئوالن و نارضايتی شديد از وضعيت 
موجود به خيابان ها آمدند و تا لحظه ارسال اين گزارش همچنان اين اعتراضات ادامه 

که اين نوشتار برای نشر ١۴٠٠فروردين ماه  ٢٢کارگران هفته تپه در روز . دارد
  : کانال مستقل اعالم کردند - شد در هفت تپه آماده می 

تن از کارگران بخش دفع آفات شرکت کشت و صنعت  ٢٠٠نزديک به 
فروردين ماه به  ٧نيشکر هفت تپه و شمارديگر از هم سنگرانشان از شنبه 

 ٨اعتراض به اخراج .دامه دارداعتراض همچنان ا. اند همايش اعتراضی برخاسته
نفر از نمايندگان و همکارانشان، اعتراض به ايجاد ناامنی در محيط کار، ندادن 
لباس کار، سهميه شرکت و کاهش مدت قرارداد بخشی از کارگران ووو از جمله 

  -کانال مستقل کارگران-هفت تپه.خواسته های کارگران اعتصابی می باشند
 :ل خود نوشتندکارگران در کانال مستق
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     نمی تونيم نفس بکشيم«
از . وضع همه جا تقريبا قرمزه. بازار شوش و مدارس و مراکز تعطيل است«

وزير بهداشت ميگه وضع زيادی . نفر شده ٢۵٠بيشتر از  )از کرونا( ديشب فوتی ها
بايد هر روز بريم کار و در کارخانه هم  نما کارگرا. قرمزه و داره به سياهی ميره

چطور مطمئن باشيم که بيمار نمی شيم؟ واکسن هم که . از اين حرفها نيست خبری
 ». چرا کارمون را موقتا تعطيل يا کم نميکنن، ما هم نمی تونيم نفس بکشيم. نيست

  
  مجمع نمايندگان تشکل مستقل کارگران هفت تپه 

  توضيحاتی در مورد کار شورائی 
  ]٢٢- ٠٤- ٢٠٢٢[کانال - تپه تهف- از پيام همکار، در کانال تگرامی ینوشتار

همکاران و نمايندگان ما از کار شورائی، از خرد جمعی، از تصميم جمعی، 
از منافع جمعی که به هفت تپه و همه کارگران و خانواده هايشان مربوط است 

حتما کار تاکنونی ما خالی از اشکال نبوده و حتما کمبودهائی . حرف می زنند
ايم کل خرد جمعی را در مورد  و هر لحظه نتوانستهاز جمله هر وقت . داشته است

در اين يادداشتها در مورد . يک موضوع جمعبندی کنيم و بر آن اساس عمل کنيم
  .زنيم اين روال حرف می

  
  کار شورائی چيست؟ شورا يعنی چه؟ �

شورا و شور کردن سنتی قديمی است که ميان مردمان و زحمتکشان در 
مشخصه اصلی روش شورائی اينبوده که . اشته استگوشه و کنار جهان وجود د

آدمهائی که منفعت يکسانی دارند از پائين در مورد مسائل و مشکالتشان در تجمع 
يا جلسه ای باهم حرف زدند، شور و مشورت کردند، مسئله را از جوانب مختلف 
بررسی کردند، بعد به تصميم رسيدند و تصميم واحدشان را دستجمعی پيش 

اين يک تصوير خيلی کلی است که ميتواند ميان اهالی يک محله، يک . بردند
روستا، يک جمع، يک محيط کارگری يا حتی تعدادی افراد باشد که درد و مسئله 

اما همين کار جمعی بتدريج ساختار و شکل پيدا کرده است و از . مشترکی دارند
ه اين قواعد و هر تجربه عملی اصولی بعنوان مبنای کار حاصل شده است که هم

اصول کنار هم مجموعا کار شورايی را توضيح ميدهد که در قسمتهای بعدی يک 
  . به يک به آنها مختصر و مفيد می پردازيم
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   چرا به تشکل نيازمنديم؟
نمی توانيم به تنهائی . ما در جامعه زندگی می کنيم و وابسته به هم هستيم

ل برويم و همه نيازهای خود را رفع هر کدام و بدون کمک ديگری به کوه و جنگ
برای زنده ماندن به منزل و سرپناه، به غذا و خوراک، به دکتر و دارو، به . کنيم

مدرسه و آموزش، به کار و سهم گذاری در جامعه، به توليد نيازهای مردم، به 
در محيط کار نيز نمی توانيم هر . علم و دانش و بسياری مسائل ديگر نياز داريم

چون دردمان و . نفرد باشد و به تنهائی تصميم بگيرد و به تنهائی عمل کندکسی م
پس به سازمان و تشکل کارگری . مسائل مان مشترک است و به هم نياز داريم

از قانون و مسائل . نياز داريم که منافع ما را نمايندگی و دنبال و پيگيری کند
تشکل مثل . رگران ظلم شودروابط کارگر و کارفرما سردربياورد و نگذارد به کا

اما دالئل ديگری هم . خانه است و نداشتن آن مثل خانه بدوشی يا خيابان خوابی
  . نياز به تشکل را برجسته می کند

بطور کلی در همه دنيا که کارگر مجبور است برای دستمزد و نان شب برای 
همه می . ميشودسرمايه دار کار کند، مرتبا و روزانه دچار تضاد منافع با کارفرما 

اعتراض . بينيم که همکاران از روال کار و دستمزد و مزايا و زندگی راضی نيستند
ببينيم چرا؟ سرمايه دار کارش و هدفش اينست که بيشترين . دارند و گاهی داد ميزنند

سود را ببرد و برای دريافت بيشترين سود بايد کمترين مزد را بدهد، از مزايا و ديگر 
زد بزند، بيمه و تعهد کارفرمائی را کسر کند يا ندهد، ساعات کار را قسمتهای دستم

اضافه کند، شتاب ماشين و کار را سرعت دهد، خالصه به هر شکلی که ميشود شيره 
در مقابل سوانح و صدمات . جان کارگر را بيشتر بکشد و دستمزد کمتری بدهد

حاال . ان کارگر خرج نکندمسئوليتی نداشته باشد و برای امنيت محيط کار و امنيت ج
يعنی کار ميکنيم و محصول کار را . خود ما تجربه نگرفتن دستمزدها را هم داريم

مرتب و منظم تحويل کارفرما و انبار ميدهيم اما کارفرما دستمزد ما را سر وقت نمی 
. دستمزدهای معوقه و اعتصاب برای گرفتن حقوق ها را همه ما تجربه کرديم. دهد

کارفرمايان با تعدادی شالق بدست روی سر کارگران بودند و مثل برده ها زمانی اين 
اينها . بتدريج با مبارزات کارگری ناچار شدند عقب بروند. با آنها رفتار می کردند

وظيفه سرمايه دار و کارفرمايان است که سرمايه شان بتواند سود بيشتری کسب کند 
کارگر در . ا زنده بماند و ورشکست نشودو بتواند با سرمايه های ديگر رقابت کند ت

اين رقابت سرمايه دارها برای سود بيشتر گير کرده و هرچه بيشتر عقبش برانند کار 
اين هدف کارفرمايان يعنی استحصال بيشترين . برای بقيه کارگرا مشکل تر ميشود

. سود و اعمال فشار به کارگران باعث تنش و يک درگيری دائمی و بی پايان است
  .  تواند از نظر سرمايه دار وجود داشته باشد توافقی دراز مدت و ماندگار نمی چون
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در طرف مقابل هم کارگر حقش را ميخواهد و به چشم خود می بيند که 
چون . کارفرما دروغ ميگويد که ندارم، بدهکارم، نمی صرفد و ضرر کردم

باال و بريز و  جلوی چشم ما اين سود است که تلمبار ميشود و اين حقوق های
وضع زندگی شان و تفاوتش با کارگران . بپاش نشان ميدهد که دروغ ميگويند

محصول يک روند . فقر و ثروت بيخودی و از آسمان نيامده است. همينطور
آنچه که استثمار اقتصادی . روندی که يکی دزديده و يکی غارت شده است. است

در ازای دستمزد کار می کنيم و ناميده ميشود چيزی نيست جز اينکه من و شما 
يعنی حاصل کار ما جيب . چند برابر اين دستمزد به سرمايه دار سود ميرسانيم

چرا؟ چون اون مالک است و ابزار کار را در دستش دارد و من . ايشان ميرود
  . اگر برای او کار نکنم نان ندارم که بخورم

نه و مرکز توليدی، در اين کشمکش بين کارگر و سرمايه دار در يک کارخا
و در مقياسی کشوری بين طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار، نياز به سازمان و 

بويژه اين نکته مهم است که کارگران . تشکيالتی کارگری فورا حس ميشود
برخالف هنرپيشه ها و نويسندگان و دانشجويان و سلبريتی ها، بصورت فردی 

ت و اينکه اهرم اقتصادی در دست دارند قدرتی ندارند، قدرتشان در اتحاد شان اس
اينجاست که . که با اعتصاب ميتوانند جريان خون سرمايه و سود را قطع کنند

  .  معلوم ميشود چرا تشکل کارگری را ممنوع کردند
سرمايه داران دولت دارند، انواع حزب دارند، سنديکا و انجمن و غيره دارند، 

زيون دارند، خبرنگار و اساتيد و اقتصاد دان و روزنامه ها و نشريات و راديو و تلوي
مشاور دارند، ولی ميگويند کارگران حق ندارند هيچ تشکلی داشته باشند و تشکلهای 

هدف شان اينست که کارگر تنها و بی کس و . کارگری را ممنوع و سرکوب کردند
بی تشکل باشد تا احساس ضعف و ناتوانی کند و به هرچه سرمايه دار ميگويد 

سرمايه دار راه خودش را هموار ميکند و کارگر هم بايد جاده خودش . رضايت دهد
اين تضاد و کشمکش مابين طبقات دارا و ندار به عمر تاريخ بشری وجود . را بکوبد

داشته، در اشکال متنوع و تجارب مختلفی بروز يافته و بقولی آنچه جوامع کنونی را 
. شمکش بين کارگر و سرمايه دار بوده استتا امروز جلو آورده است حاصل همين ک

مابقی مسائل مطرح در جامعه، يعنی هر آنچه که به زندگی و اجتماع انسانی مربوط 
است، نيز از همين کشمکش کارگر و سرمايه دار و تقابل طبقات کارگر و سرمايه 

  .   دار مايه ميگيرند و از آن تاثير می پذيرند
  

    جنبش کارگری و رويکرد شورائی
در جنبش کارگری رويکرد شورائی و ايجاد شوراهای کارگری تاريخی 

کارگران در مقاطع مختلف در مبارزه شان با کارفرمايان . قديمی و طوالنی دارند
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و سرمايه داران، در کشورهای مختلف به روش شورائی و ايجاد سازمان 
انگلستان، در يک قرن و نيم گذشته کارگران در فرانسه، . شورايی رو آوردند

آلمان، روسيه، مجارستان، ايتاليا، اسپانيا، کره، ترکيه، ايران و کشورهای ديگر، 
رويکرد شورائی و . برای دوره هائی تجربه شوراها و کار شورائی را داشتند

ايجاد شوراها يک گرايش بين المللی و يک سنت مبارزاتی در درون طبقه کارگر 
ول جامعه بيشتر از شرايط عادی و شوراها بخصوص در دوره های تح. است

دليل اين تفاوت اين بوده که شوراها با امر قدرت . ماقبل خود بشدت فعال شده اند
. رابطه دارند و ميتوانند يک نهاد برای جايگزينی قدرت قديم با قدرت جديد باشند

کاری که از سازمان سنديکائی يا اتحاديه ای برنمی آيد و برعکس سنديکا و 
  .   ای تر می شوند يا از وضع سابق دفاع ميکننددر دوره های تحول حاشيه اتحاديه

، شوراها را در ۶٠و تا اويل سال  ۵٧در ايران قبل و بعد از انقالب 
بسياری از صنايع مانند نفت و گاز، صنايع سازمان گسترش، چاپخانه ها، صنايع 

نبش شورائی يعنی يک ج. متوسط، محالت کارگری و حتی مناطق تشکيل شدند
شوراها در دوره های تحول . کارگری وجود داشت که نماينده منافع کارگران بود

بخشا بعنوان دولت و قدرت ظاهر شدند، يعنی بجای قدرت فروپاشيده قدرت و 
مثال مراکز کار و کارخانجات را در تجاربی به . قوانين کارگری را گذاشتند

بجای قوانين کارفرمائی اجرا  کنترل خويش درآوردند و قوانين کارگری را
کردند، بر توليد و توزيع کنترل داشتند و از تخريب کارخانه و خروج اموال و 

شوراها . تجربه کنترل کارگری از سنت شوراها آمده است. غيره جلوگيری کردند
در کارخانه ها بر چگونگی تقسيم کار و سازماندهی کار و توليد، ايمنی محيط 

. راج، نمايندگی کارگران، دفاتر مالی و غيره کنترل داشتندکار، استخدام و اخ
يعنی اگر کارفرمايان هم هنوز در کارخانه ها بودند، بدون نظر کارگران و 

شوراها در دوره های عادی تر و وقتی . شورای آنها کاری را انجام نميدادند
 جامعه در حال تغيير يا در شتاب تغييرات شديد سياسی نيست، يک سازمان
کارگری است با رويکرد شورائی برای دفاع از منافع کارگران و کارکنان يک 

يعنی شوراها تالش ميکند شرايطی را فراهم کند که همه . مرکز توليدی يا خدماتی
کارگران يک واحد صنعتی، يا مجموعه واحدهای صنعتی و خدماتی در يک شهر 

اين شرايط تنها با . نديا منطقه و يا سراسری، در مسائل خود راسا دخالت کن
جاری کردن خرد جمعی بعنوان اصل و اس و اساس کار رويکرد شورائی ممکن 

يعنی اينطور نيست که شورا مخصوص موارد خاصی باشد بلکه در . ميشود
دوران قبل از تغييرات عميق سياسی هم ميتوان با رويکرد شورايی حرکت کرد 

به جای اينکه هميشه . الت کنندتا کارگران هر چه بيشتر در سرنوشت خود دخ
تعداد نماينده ثابت و چند ساله هم . تعدادی نماينده به جای کارگر حرف بزنند
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اما در . راحت تر سرکوب ميشوند هم حمايت بدنه کارگری درباره آنها کم ميشود
رويکرد شورايی و خرد جمعی توسط اکثريت کارگران، خودش مستقيما اعمال 

در زمان خاص هم اين . قوا را به نفع خودش تغيير ميدهدقدرت ميکند و توزان 
شوراهای کارگری که قبال با رويکرد شورايی آبديده شده اند ميتوانند تشکيل 

  .حکومت کارگری بدهند
   

  تفاوت شورا و رويکرد شورائی  
رويکرد و سنت کار شورائی يک اختالف اساسی با رويکرد و سنت کار 

آن اختالف . جمن ها و کانون های صنفی و غيره دارددر اتحاديه و سنديکا و ان
عمل مستقيم در مقابل . اساسی که مشخصه سنت شورائی است عمل مستقيم است

در شورا هم در سطوح مختلف نمايندگان انتخاب ميشوند و . سيستم نمايندگی است
نماينده دارند اما سنت کار شورا براساس اصل نمايندگی نيست بلکه براساس خرد 
. جمعی است و نماينده کارگری نمونه ای و فشرده ای از تصميمات جمعی است

در سنت اتحاديه ای نماينده و کارگر دو پديده جدا هستند، کارگران عمدتا دخالتی 
در رويکرد . ندارند و اين نمايندگان هستند که تصميم سازند و عمل ميکنند

يدهد و کسی اجرا کند، کسی شورائی کارگران آقا باالسر ندارند، کسی دستور نم
يا کسانی روسا و نمايندگان مادام العمر و چند ساله نيستند و ديگران و کارگران 

برابری همه افراد نقطه شروع و . مراجعه کننده، کسی امتيازی بر ديگری ندارد
کار شورائی فرضياتی دارد که آن فرضيات از ابتدا . يک اصل کار شورايی است

  .رند و در يک اداره شورائی نيز خود را نشان ميدهندتا انتها وجود دا
  

  شورای اسالمی، شورای ضد کارگری
در ايران شوراهای واقعی  ١٣۵٧همانطور که گفتيم در مقطع انقالب 

کارگری وسيعا توسط کارگران ايجاد شدند و در ميان آنها از جمله شورای 
شوراها کال ميان . کارگران صنعت نفت بدليل موقعيتش بسيار قدرتمند بود

به اين دليل در دهه شصت، . بسياری از کارگران و مردم بسيار محبوب بودند
حکومت،  شوراها را ممنوع و منحل کرد و بساری از فعالين و کارگرانی که در 

بعد از مدتی . سرنوشت خودشان و از طريق شورا مداخله داشتند را سرکوب کرد
را در " شورای اسالمی کار"گران، بجای شوراهای واقعی و منحل شده کار

تازه همين شورای اسالمی هم در بسياری از صنايع . کارخانه ها ايجاد کردند
. يعنی با هر نوع نمادی از تشکل مخالف بودند. بزرگ نمی گذاشتند تشکيل شود

همينطور که شورای مديريت داريم، . شورای اسالمی کار فقط اسمش شورا است
رای علمای دينی داريم، شورای کارفرماها را داريم، يا شورای جنگ داريم، شو
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انجمن و سنديکای کارفريان را داريم، اتحاديه نظامی و جنگی و مالی داريم، 
اسم به تنهائی و بدون پيشوند و پسوند معنی . .. همينطور که انواع جمهوری داريم

طبقات ميانی يا  کدام طبقه؟ طبقه کارگر يا طبقه سرمايه دار؟... مثل طبقه. ندارد
اينجا از شورای . طبقات باالدست و يا طبقات فرودست؟ شورا هم همين است

  . واقعی کارگری يعنی سازمان خود کارگران و کارکنان حرف ميزنيم
شورای اسالمی  همانطور که همکاران همه ميدانند عامل کارفرما و دولت 

ارگران در اين شوراهای است، همه جا اينطور است، هيچ نماينده مورد اعتماد ک
در شورای اسالمی چشم و گوش کارفرمايان را جمع کردند تا هر . اسالمی نيستند

پس نبايد اسم شورای . حرف کارگر را سرکوب و اوامر کارفرما را پيش ببرند
شورای کارگری سابقه ای بيش از . قاطی کرد" شورای اسالمی"کارگری را با 

در دوره انقالب توسط " شورای اسالمی" يک قرن و نيم دارد در صورتيکه
دولت و کارفرمايان علم شد که همين شوراهای واقعی کارگری را بکوبند و از 

به همين دليل کارگران ايران هيچوقت شورای اسالمی کار را . صحنه خارج کنند
در هفت تپه که همکاران در اين . بعنوان تشکل مستقل کارگری برسميت نشناختند

  . ی موسوم به شورای اسالمی را گل گرفتندشورای قالب
  

  ساختار و اصول اساسی شوراها 
شورائی فکر کردن و شورائی عمل کردن، جز با تکرار و تمرين و 

. نميشود" ساخته"شورا يک شبه . جاافتادن روش های کار شورائی ميسر نميشود
ا فالن انجمن و ما ميتوانيم شورا درست کنيم يا تاسيس کنيم اما مثل مثال سنديکا ي

مثال در . اسم خيلی مهم نيست، محتوا و روش مهم است. نهاد ديگر عمل کنيم
ساختار شورائی همواره رابطه بدنه کارگری با نمايندگان کارگری وصل است و 

در سنديکا يا اتحاديه و تشکالت ديگر لزوما اين رابطه . يکی تابع ديگری است
اتحاديه و سنديکا سازمانی است . طه استوجود ندارد يا بسيار ضعيف و با واس

که تعدادی از فعاالن کارگران بر اساس رشته و حرفه تشکيل ميدهند و در ميان 
شورا در . شورا اينگونه عمل نميکند. کارگران همان رشته عضوگيری می کنند

عين اينکه تشکل محل کار در يک رشته يا واحد توليدی يا خدماتی خاص است، 
  . لهای کارگری ديگر در سطح شهر و منطقه را بخود وصل کندمی تواند تشک

  
  شورا، ساختمان شورا

شورا يک سازمان کارگری غير رشته ای است که در يک شرکت يا مرکز 
 - منهای مديران و عوامل حکومت - کار تمامی کارگران و کارکنان آن محل کار 

. می شوند به اعتبار کارگر و کارکن بودن در آن محل عضو شورا محسوب
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شورا برخالف سنديکا و اتحاديه فقط تشکل اعضای رسمی نيست، شورا از ميان 
کارگران عضوگيری نميکند،  بلکه هر کارگر در محل کار عضو شورا است و 

اگر چيزی تحت نام شورا هم . ميتواند مثل بقيه کارگران در امور خود دخالت کند
اندکی برای ديگران تصميم بگيرند، تبديل به ساختار و روشی شود که فقط تعداد 

  . ديگر شورا نيست بلکه فقط نام شورا را يدک ميکشد
  رويکرد خرد جمعی_ مجمع عمومی 

مجمع عمومی اجتماع و جلسه کارگران يک شرکت از بخشها و قسمتهای مختلف 
مجمع عمومی نمايندگان . دقت کنيد اجتماع کارگران و نه اجتماع نمايندگان. است

اما مجمع عمومی کارگران منظور است که در هفت تپه به آن جمع . هم داريم
مجمع عمومی . شدن همه همکاران برای تصميم گيری با خرد جمعی می گوئيم

مثل يک مجلس کارگری است که همه کارگران و نه فقط تعدادی نماينده در آن 
 شرکت ميکنند، به هم گزارش ميدهند، مشکالت را بررسی ميکنند، در مورد
مسائل تصميم می گيرند و سياست الزمه برای ادامه کار و مبارزه را تعيين می 
کنند، و افرادی را برای اجرای تصميمات مجمع تعيين می کنند و ان افراد را 

نکته مهم اين است که اين مجمع عمومی شورايی . موظف به پيگيری امور ميکنند
بلکه مثل هفت تپه گاهی ممکن هر چهار سال يا چند سال يکبار اتفاق نمی افتد 

است طی چهل روز بيش از ده بار هم مجمع عمومی تشکيل شود و کارگران 
در ساير تشکالت مانند اتحاديه و سنديکا و . برای مساله خاصی رای و نظر بدهند

. امثالهم، مجمع عمومی عمدتا هر چهار سال يا چند سال يک بار تشکيل ميشود
  .ن در طول سال ده ها بار مجمع عمومی داشتاما در روش شورايی، ميتوا

  
  حقوق هر کارگر در مجمع عمومی

در مجمع عمومی همه کارگران با هر سابقه کار و با هر طرز تفکر و روشی 
برابر هستند، همه کارگران حق دارند کانديدای نمايندگی کارگران شوند، يعنی 

. اد ديگر را انتخاب کنندخودشان راسا برای نمايندگی کارها انتخاب شوند يا افر
پس حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بطور مستمر حق هر کارگر در مجمع 

کارگران در مجمع عمومی حق دارند در هر تصميم خرد و کالن . عمومی است
  . مجامع عمومی قبلی تجديد نظر کنند، تغيير دهند يا لغو کنند

  
  حق عزل

. ی و مجمع عمومی استحق عزل يک رکن مهم و متمايز رويکرد شورائ
مجمع عمومی ميتواند يک نماينده يا نمايندگان منتخب قبلی را عزل و نماينده يا 

نماينده در رويکرد . نمايندگان ديگری را برای اجرای تصميمات خود انتخاب کند
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در دمکراتيک ترين . شورائی تابع تصميمات مجمع عمومی و قابل عزل است
و زمان انتخاب شدن مثال برای يکسال دو سال يا  نهادها، انتخابات وجود دارد

در . اما حق عزل در اين فاصله چند سال وجود ندارد تا انتخابات بعدی. چند سال
رويکرد شورائی حق عزل در هر مجمع عمومی وجود دارد و حق عزل از 

يعنی مجمع عمومی شورايی ميتواند . مهمترين اختيارات هر مجمع عمومی است
ا نماينده کند و فردايش او را عزل کند و الزم نيست منتظر ماند تا امروز يکی ر
  .چهار سال بعد

  
  رابطه مجمع عمومی و شورا 

. مجمع عمومی مهمترين و اساسی ترين خصلت و روش کار شورائی است
اگر از شورا . يک تشکل شورائی را بدون مجمع عمومی نميتوان شورا ناميد

مومی را بگيريد، شيوه و سبک کار چيزی جز مجمع عمومی و اختيارات مجمع ع
پس . فعاليت اتحاديه ای و سنديکائی و دور شدن بدنه کارگری از نمايندگان نيست

مجمع عمومی چه در سطح يک شرکت، چه در سطح قسمتها و ادارات، چه در 
  .سطح نمايندگان کارگران، مهم و کليدی و ويژه کار شورائی است

ران به اشتباه به جمع نمايندگان يا فعاالن عده ای از دوستان و همکا
شورا يعنی کليه کارگران يک . اما اين شورا نيست. ميگويند" شورا"کارگری 

پس تشکيل . شرکت و اتکا به مجمع عمومی برای پيشبرد تصميمات کارگران
اتکا به خرد . مجمع عمومی در هر قسمت يا کل شرکت يک روش کار است

هر وقتی مشکلی وجود دارد، . مومی ممکن نيستجمعی بدون تشکيل مجمع ع
ميشود يکساعت در آن بخش يا قسمت مجمع گرفت و مسئله را بررسی و با 

مجمع عمومی در رويکرد شورائی اصل کار و . تصميم گيری جديد آنرا حل کرد
ستون فقرات است و مهم است که مرتب و منظم مجمع عمومی برای بهبود 

سطوح مختلف و برای آموزش کارگران برای  مشکالت و بررسی مسائل در
  . دخالت در امور جمعی برگزار شود

مجمع عمومی در ساختار و روش شورايی تنها راه دخالت کارگران در 
مجمع عمومی به کارگر اين . سرنوشت خود و تمرين دخالت در اداره امور است

ر در مسائل امکان را می دهد که مستقيم و بدون واسطه و بطور دائمی و مستم
به همين دليل به مجمع عمومی موجود در ساختار و روش . خود دخالت کند

يا " دمکراسی نمايندگی"در مقابل . اند هم گفته" دمکراسی مستقيم"شورايی را 
که در پارلمان و يا سازمان کارگری مانند اتحاديه و سنديکا " دمکراسی نيابتی"

ايندگی، نمايندگان برای مدت چند دراين دومی يعنی دموکراسی نم. جاری است
اما در . که اشتباه است. سال به جای همه کارگران تصميم گيری ميکنند
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دموکراسی مستقيم شورايی، کارگران هر لحظه بخواهند مجمع را تشکيل داده و 
  .تصميم گيری ميکنند

يک تفاوت مهم وقتی از مجمع عمومی يا خرد جمعی حرف می زنيم، 
وگرنه همه سرمايه داران و نهادهايشان . دائمی شورا است منظورمان روش کار

و حتی همين شوراهای اسالمی کار هم سالی يکبار نشستی دارند که اسمش را 
اينجا مديران و افراد فقط ميخواهند . ميگذارند مجمع يا نشست ساليانه يا دو ساليانه

ورتی به تجمع جنبه حقوقی و قانونی به خود بدهند و در فاصله يکی دو سال ضر
در رويکرد شورائی و سازمان شورائی کارگران، مجمع عمومی و خرد . ندارند

يعنی همه کارگران تصميم . جمعی اساس کار و شکل دائمی کار شورائی است
ميگيرند و نه فقط عده معدودی، تصميم گيری هم هر چند سال يکبار نيست بلکه 

ند و ممکن است در سال چندين هر وقت که کارگران بخواهند و احساس نياز کن
اين . بار مجمع عمومی کارگری و شورايی را تشکيل داده و تصميم گيری کنند

  . تفاوت مهم نبايد اشتباه شود
  

نيست که مورد تاييد اکثريت " فعال کارگری"در سنت شورائی لزوما 
در اين سنت، رهبران عملی و نمايندگان منتخب مجمع عمومی . کارگران است

يعنی اگر کسی توسط کارگران و در مجمع . و تازه اينها هم دائمی نيستند داريم
شخصی ميتواند . عمومی انتخاب نشده يا تائيد نشده است، نماينده کارگران نيست

يعنی آن شخص در . کماکان فعال کارگری باشد اما نماينده کارگران نيست
عموم کارگران نيست  راستای مسائل کارگری فعاليت ميکند اما ديگر مورد تاييد

هر نماينده کارگران يک فعال کارگری . و به همين خاطر نماينده کارگران نيست
نمايندگی کارگران . هست اما هر فعال کارگری الزاما نماينده کارگران نيست

قواعدی دارد از جمله نمايندگی تصميمات مجمع عمومی کارگران و پيگيری آن 
صميمات کارگران چگونه پيش برده شد يا و گزارش به مجمع عمومی که آن ت

  .نشد
در رويکرد شورائی تصميمات از پائين به باال ساخته ميشود، تصميمات 
هر زمان که کارگران بخواهند لغو ميشود و هر زمان که کارگران بخواهند 

مجمع عمومی باالترين ارگان تصميم گيرنده شورای . نمايندگان عزل خواهند شد
  .نهادی در شورا قدرت و اختيارات مجمع عمومی را نداردهيچ . کارگری است

  
  شورای نمايندگان يا مجمع نمايندگان  

در قسمت قبلی، از مجمع عمومی بعنوان باالترين نهاد و ارگان تصميم 
از اختيارات و مسئوليت مجمع . گيری شورا يا رويکرد شورائی حرف زديم
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گران برای دخالت و تالش برای عمومی و حقوق برابر و بالواسطه و دائمی کار
اشاره شد که مجمع عمومی در سطوح . حل مشکالت و مسائل کارگران گفتيم

مختلف وسيله کار است، اصل ماشين و موتورر، رويکرد شورائی است، مجمع 
عمومی کل مجتمع تا مجمع عمومی قسمتها و ادارات و مجمع عمومی نمايندگان 

  . کارگران از قسمتهای مختلف
  

   مجمع نمايندگان کارگری �
است که ترکيبی " مجمع نمايندگان کارگری"امروز تشکل ما در هفت تپه 

از فعالين و کارگران مورد اعتماد در ادارات و قسمتهای مختلف هستند که 
اما اين شکل از تشکل هنوز بدليل . حاصل سالها تجربه و کار مشترک است
رد شورائی را در همه جا پيش ببرد و محدوديتها راه دارد که به طور کامل رويک

از جمله تفاوت نماينده کارگری با . به طور کامل تبديل به شورای کارگری شود
کسی که عالقه مند است فعاليت بيشتری بکند يا در مسائل کارگران فعال باشد 

ما مجمع عمومی و اتکا به خرد جمعی که : دليل اين امر ساده است. معلوم نيست
گانه در هر بخش و ادارات تشکيل شود را کمتر مورد توجه قرار به طور جدا

داديم و در بيشتر موارد به تجمع عمومی در مقابل سنگر و يا مقابل فرمانداری و 
گه البته محدوديت های زيادی هم در اين . تصميمات نمايندگان مان اکتفا کرديم

  .راه داشتيم
ش کنيم جای هيچ ابهامی محدوديت ها را همه می فهميم اما الزمست تال

نماند و تصوير هفت تپه و کاری که انجام شد شفاف باشد تا خودمان هم بتوانيم 
راه رفع اين خالء و اينکه هر چيزی سرجای خود قرار . کار را بهتر پيش ببريم

يعنی . گيرد همان بکارگيری خردجمعی در همه سطوح و از خشت اول است
. اول در هر قسمت و بخش و ادارات مختلف مراجعه به خود کارگران در وهله

هر قسمت ميتواند در فرصتی با هدف تعيين نماينده يا نمايندگان مجمع عمومی 
  . ميشود مثال گفت براساس هر پنجاه يا صد همکار يک نماينده. بگيرد

حاصل اين مجامع در قسمتها و انتخابات برای نماينده يا نمايندگان، معين 
مجموعه . نماينده يا نمايندگان آن قسمت يا اداره است شدن و رسميت يافتن

  . نمايندگان منتخب قسمتها و ادارات مجمع نمايندگان کارگری را تشکيل ميدهد
  

  مجمع نمايندگان چيست؟ �
اين . ناميده شده است" شورا"مجمع نمايندگان در تجارب مختلفی سهوا 

ارگران که در برگزاری شورا يعنی تشکل ک. درست نيست و تعريفی محدود است
مجمع نمايندگان اما يک محصول . مرتب مجمع عمومی خود را نشان ميدهد
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در واقع مجمع عمومی که باالترين . مجامع عمومی است و به آنها جوابگوست
ارگان با باالترين اختيارات است، مسئوليت پيگيری و اجرای تصميمات خود را 

باشد بگوييم که مجمع نمايندگان کارگری اگر شايد بهتر .  به نمايندگانش داده است
نامش مجموعه نمايندگان کارگری يا گروه نمايندگان کارگری بود معنايش دقيق 

  .تر منتقل ميشد
از طرف ديگر مجمع نمايندگان کارگری، خودش يک شورای نمايندگان 
 است، با روش شورائی کار ميکند، به اين معنا که نمايندگان که تعدادشان ممکن

است در شرکتهای بزرگ به صد نفر هم برسد، بايد برای پيشبرد کارهای محول 
شده و تعيين سياست و کارهای شورا، نشست داشته باشند و مجمع عمومی 

تقسيم کار کنند و در صورت ضرورت کميسيون های مختلف برای . برگزار کنند
کارگران  ها را بر اساس تصميمات سياست. پيگيری مسائل مشخص تعيين کنند
روال اداری کار شورا و مجامع عمومی را . تعيين و پيگيری آن را مشخص کنند

ای تعيين يا انتخاب تعيين می کنند، مثال اينکه در هر مجمع نمايندگان هيئت رئيسه
ميشود، تصميم ها و روال پيگيری و اجرای آن ثبت شود و مسئوليت جمعی در 

. پيشنهاداتی که تصويب نشدند بايد ثبت شود همينطور. قبال آنها بعهده گرفته شود
اينها برای گزارش به مجمع عمومی الزمند و جزو اسناد و تصميمات شورا 

ما امروز دفتر دستک نداريم اما ميتوانيم در رويکرد شورائی يک روال . هستند
  .کار اداری ساده و قابل مراجعه داشته باشيم

  
  وظايف و اختيارت مجمع نمايندگان  �
جمع نمايندگان کارگری يا گروه نمايندگان کارگران هفت تپه، سخنگو و م

نماينده رسمی کارگران هفت تپه است و اختيارات و سياست سازی را در 
مجمع نمايندگان در هر مورد . چهارچوب تصميمات مجمع عمومی کارگران دارد

رف سخنگو يا سخنگويانی دارد که از طرف کارگران هفت تپه با نهادهای ط
نمايندگان ما هر زمان از جانب مجمع نمايندگان دنبال کار و . حساب حرف ميزند

مشکالت کارگران هستند، قطعا با اسم و نمايندگی کارگران هفت تپه حرف 
دامنه اين سخن گفتن به اسم کارگران هفت تپه مشروط است به تصميمات . ميزنند

نماينده عزيز و مورد اعتماد ما نظر فردی هر . ی مجمع نمايندگان  هاو سياست
. هنوز نظر فردی است و نبايد از جانب کارگران هفت تپه يا به نام آنها بيان شود

نماينده کارگران تنها وقتی با اين نام حرف ميزند که مسئوليتی به او محول شده و 
حتی در . براين اساس اختيار دارد که بنام کارگران در آن موضوع حرف بزند

و مذاکرات هر پيشنهاد کارفرما که خارج از تصميمات ماست، بايد اعتصاب 
برای قبول يا رد به مجمع عمومی کارگران برگردد و تنها در صورت تائيد مجمع 
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عمومی است که نمايندگان و مجمع نمايندگان ميتوانند پای يک توافق با دولت و 
  .کارفرمايان بروند

مجمع نمايندگان "يا " ریهيئت نمايندگان کارگ"پس رابطه و نسبت 
، يا هر اسمی که دوست داريم "شورای نمايندگان کارگران هفت تپه"يا " کارگری

. روی جمع نمايندگان منتخب بگذاريم، با شورای کارگران هفت تپه روشن است
مجمع نمايندگان از نظر  روش کار همان رويکرد شورائی را دارد، به مجمع 

سياستگذار و مجری است و کارگران را در عمومی و خرد جمعی متکی است، 
اين نمايندگان . مقال کارفرما و دولت و نهادها بطور مستقل نمايندگی ميکند

همانطور که عنوان شد در هر قسمت و اداره و در مجمع عمومی آنها قابل عزل 
هر زمان کارگران تشخيص بدهند و يا روشن شود که نماينده شان سياست و . اند

آنها را دنبال نمی کند، ميتوانند وی را عزل و نماينده ديگری را به تصميم های 
  . مجمع نمايندگان بفرستند

يک رويکرد مهم کار شورائی در مجمع نمايندگان اينست که مرتبا در 
ارتباطی دو سويه و فعال در ادارات و قسمتها با کارگران باشد، نمايندگان مرتبا 

وال کارها قرار دهند و نظرهای کارگران کارگران قسمت خودش را در جريان ر
برگزاری مجامع و اجتماعات برای گزارش . را در مجمع نمايندگان منعکس کنند

به کارگران و اينکه چه تصميماتی گرفته شده، اين رابطه دوسويه بدنه و 
نمايندگان را محکم و محکم تر ميکند و اين امکان را ميدهد که کارگران مرتبا بر 

يک خطر و انحراف اينست که نمايندگان . ها اشراف داشته باشندجريان کار
تدريجا از بدنه دور شوند، مجمع عمومی نگيرند، راسا تصميم بگيرند، تکروی 

در رويکرد . ها و اصول کار شورائی است کنند، اينها عالئم پاره شدن رشته
تکار شورائی، فضائی از وحدت باال و اعتماد به نفس و روحيه همکاری و اب

برعکس آن هم ممکن است، فضای رقابت و دشمنی و بی اعتمادی . عروج ميکند
  . و هرز نيرو

اگر بخواهيم در مورد تشکل در هفت تپه در اين سالها حرف بزنيم، آنچه 
که ما قبال داشتيم و هنوز هم ادامه دارد به ابتکار اسماعيل بخشی و ديگر دوستان 

بود که " مجمع نمايندگان کارگری"يا " ارگریگروه نمايندگان ک"تشکيل شد همان 
رويکرد شورايی و "همراه شد و بعد از آن هم روی " اداره شورايی"با شعار 

تعدادی از نمايندگان به دليل عملکرد اشتباهشان از اين . تاکيد کرد" خرد جمعی
. مجموعه نمايندگان کنار گذاشته شدند و تعدادی افراد جديد به آن اضافه شدند

و . نی عملکرد برخی نمايندگان باعث شد توسط بدنه کارگری کنار گذاشته شونديع
عملکرد مثبت تعدادی ديگر از همکاران باعث شد که به عنوان نماينده کارگری 

بدون اينکه بخواهيم مثل روش اتحاديه و سنديکا، منتظر . به رسميت شناخته شوند
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بلکه در جريان مبارزه . دباشيم هر چهار سال يک بار انتخابات برگزار شو
  . روزمره به صورت خرد جمعی و شورايی اين تغييرات را اعمال کرديم

شورا يک شبه يا يک ماهه ساخته نميشود بلکه به تمرين و تالش مستمر 
ما هنوز تماما و به طور کامل شورا را تشکيل نداده ايم، بلکه تاکنون . نياز دارد

رديم و با برگزاری مجمع عمومی ها مرتبا بر رويکرد جمعی و شورايی تاکيد ک
از جمله در اعتصابات دور آخر هر روز به اين خرد جمعی و . آنرا قوی کرديم

اين مجمع عمومی ها . تشکيل مجمع عمومی و در واقع روش شورايی متکی شديم
همانطور که گفته شد يک ستون اصلی کار است تا بشود از خرد جمعی سخن 

و ساختمانش را درست تر و محکم تر کرد، نمايندگانش تا بشود شورا . گفت
مستقيما منتخب کارگران باشند و هيئت نمايندگانش رهبران با صالحيت و مورد 

مهمتر از اينها کليت کار . اعتماد و قانونی از نظر رای و انتخاب کارگران باشند
رکی شورائی است که نوع تصميم گيری و دخالت را به خود کسانی که درد مشت

دارند واگذار ميکند و خود اين سيستم جديد و نو رهبران و سخنگويان خودش را 
  . تربيت ميکند
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  از تجربه عملی تا اصول  يک جمعبندی و يک تصوير 
شوراها و مبارزات کارگری و سنتهائی که کارگران در اين مبارزات به آن 

ث شده که مثال کارگران دست برده اند، از ابتدا تعريف شده نبوده بلکه ضرورتی باع
اين تجارب عملی تدريجا . در فالن مقطع دست به فالن اقدام يا فالن ابتکار بزنند

خود . اصولی از آنها استخراج شده که امروز ما ميتوانيم در هر مورد صحبت کنيم
سازمان شورائی کارگران روشی بود که کارگران فرانسه برای اعمال حاکميت 

از آن زمان شورا و کار . و پارلمانهای تاکنونی فراتر رفتند برگزيدند و از مجالس
شورائی در جنبش کارگری يک گرايش، يک سنت مبارزاتی، يک مدل متشکل 

همانظور که اشکال ديگر تجارب عملی مانند جمع شدن . شدن، يک روش کار است
ت ا و سنديکاها، يک گرايش، يک سنه  در سازمانهای صنفی و رشته ای و اتحاديه

  .مبارزاتی، يک مدل متشکل شدن و يک روش کار است
  

  سنت عمل مستقيم کارگری 
رويکرد شورائی يک سنت بين المللی است مثل خود موجوديت طبقه 

سنت شورائی در هر کشور و در هر مقطع . کارگر که يک طبقه جهانی است
 تجاربش تفاوتهائی دارد اما جوهر و روح يکسانی داشته و آن دخالت بدون

اين دخالت بالواسطه و مستقيم، . واسطه و مستقيم کارگران در امور خويش است
و طبعا هر زمان که الزم باشد و به اين معنا دخالت دائمی و مستمر، تنها ويژه 

در سنتهای ديگر بجای عمل مستقيم، عمل نيابتی و با واسطه . سنت شورائی است
  . با دوره های مشخص وجود دارد

  
  ارگری مجمع عمومی ک

ستون فقرات و محور اصلی سنت کار شورائی و عمل مستقيم کارگری، 
مجمع عمومی يعنی جلسه يا اجتماع و نشست . تنها با مجمع عمومی ممکن است

يا . کارگران يک کارگاه يا يک قسمت از خط توليد يا اداره يا مدرسه و مرکز کار
ی نمايندگان مجمع عمومی کل کارگران يک شرکت، يا مجمع عمومی شورا
  .  کارگران در يک مجتمع يا چند مرکز کارگری در يک شهر و منطقه

  اختيارات مجمع عمومی
مجمع عمومی اصولی دارد از جمله و اول، برابری همه همکاران در يک 

دوم، مجمع عمومی باالترين و صاحب . محل از نظر شورا و مجمع عمومی
تصميمات ريز و درشت و سياستهای اختيارترين نهاد شورا است و ميتواند کليه 

. سوم، هر تصميم قبلی را ميتواند لغو يا تغيير دهد. شورا را تعيين و تصويب کند
چهارم، انتخاب نمايندگان کارگران، عزل نمايندگان هر زمان اکثريت انتخاب 
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کنندگان بخواهند، حق برابر هر فرد و همکار حاضر در مجمع عمومی برای 
از اصول و ... رح و سياست و انتخاب شدن و انتخاب کردن و ارائه پيشنهاد و ط

بعبارت ديگر يک بخش مهم ساختار شورا و . اختيارات مجمع عمومی است
  .روش کار آن در مجمع عمومی تبلور پيدا ميکند

  رکن اساسی شورا عمومیمجمع 
مجمع عمومی وقتی بطور مرتب برگزار ميشود و شکلی دائمی تر از کار «

چرا؟ چون . ميکند، آنوقت ميتوانيم از شورای کارگران حرف بزنيم را تعريف
تنها برگزاری يک مجمع عمومی هنوز نمی گويد که اين رويکرد است و اساس 

اما وقتی بطور منظم و برای رفع هر مشکل و مسئله که ضروری باشد، . کار
شده مجمع عمومی تشکيل ميدهيم، يعنی وقتی مجمع عمومی به روال کار تبديل 

اگر طور ديگری بيان بکنيم، شورای . است، آنوقت شورا ساخته شده است
کارگری يعنی کليه کارگران و پرسنل يک شرکت که از طريق مجمع عمومی و 

شورا بدون مجمع عمومی منظم ناقص . با اختيارات مجمع عمومی کار ميکنند
مجمع . تاست و مجمع عمومی موردی، هنوز بيانگر کامل رويکرد شورائی نيس

عمومی کارگری در سطوح مختلف رکن اساسی شورای کارگری است و شورای 
  . بدون مجمع عمومی و بدون دخالت کارگران شورا نيست

توانيم بگوئيم که مجمع عمومی يک ظرف است، يک فونکسيون است، يک  می
مجمع عمومی خيلی . روال کار است که رويکرد شورائی از طريق آن جاری ميشود

همه، بدون تبعيض و فرق، صرفا بعنوان کارگر و همکار، . و آزادمنشانه استساده 
  .   بصورت برابر جمع ميشويم و در مورد مشکالت تصميم می گيريم

  
  مجمع بعنوان رکن اساسی شورا

مجمع عمومی وقتی بطور مرتب برگزار ميشود و شکلی دائمی تر از کار «
چرا؟ چون . ی کارگران حرف بزنيمرا تعريف ميکند، آنوقت ميتوانيم از شورا

تنها برگزاری يک مجمع عمومی هنوز نمی گويد که اين رويکرد است و اساس 
اما وقتی بطور منظم و برای رفع هر مشکل و مسئله که ضروری باشد، . کار

مجمع عمومی تشکيل ميدهيم، يعنی وقتی مجمع عمومی به روال کار تبديل شده 
اگر طور ديگری بيان بکنيم، شورای . استاست، آنوقت شورا ساخته شده 

کارگری يعنی کليه کارگران و پرسنل يک شرکت که از طريق مجمع عمومی و 
شورا بدون مجمع عمومی منظم ناقص . با اختيارات مجمع عمومی کار ميکنند

مجمع . است و مجمع عمومی موردی، هنوز بيانگر کامل رويکرد شورائی نيست
ختلف رکن اساسی شورای کارگری است و شورای عمومی کارگری در سطوح م

  . بدون مجمع عمومی و بدون دخالت کارگران شورا نيست
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توانيم بگوئيم که مجمع عمومی يک ظرف است، يک فونکسيون است،  می
مجمع . يک روال کار است که رويکرد شورائی از طريق آن جاری ميشود

عيض و فرق، صرفا همه، بدون تب. عمومی خيلی ساده و آزادمنشانه است
يشويم و در مورد مشکالت بعنوان کارگر و همکار، بصورت برابر جمع م

    ». گيريمتصميم می
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  يئت نمايندگان يا شورای نمايندگانه
مجمع . يک حاصل مجامع عمومی تصميمات کارگران و روش پيگيری آنهاست

تری از کارگران عمومی صالح ترين و مورد اعتمادترين افراد نزديک به نظر جمع بيش
نمايندگان در اين . را برای پيگيری مسائل مطرح و نماينده يا نمايندگانی انتخاب ميکند

سيستم شورائی و اصول حاکم برآن، . اندسيستم همواره انتخابی اند و همواره قابل عزل
  .ساختاری که ايجاد ميکند، مدرن ترين و آزادترين شکل کار جمعی است

  
  نمايندگاناختيارات و وظايف 

نمايندگان منتخب مجامع عمومی از نظر کارگران قانونی ترين و 
معتبرترين نمايندگان کارگران هستند و حق دارند در اين موقعيت بنام کارگران 

در عين حال . حرف بزنند و مسئوليت پيشبرد و نمايندگی کارگری را بعهده گيرند
ا نماينده تصميمات و سياستهای يک نماينده تنه. نمايندگان مسئوليت سنگين دارند

يک . تصويبی مجمع عمومی است و موظف است مجری آن تصميمات باشد
  . نماينده در قبال مجمع عمومی مسئول است که گزارش بدهد

  
  تفاوت نماينده کارگران با عمل فردی و شخصی 

موارد متعددی بوده که هر حرکت و رفتار و اظهارات نمايندگان عزيز ما 
اين درست نيست و غير منصفانه . کل هفت تپه و تشکل ما گذاشته اند را بحساب

همکاران ما بعنوان شهروند در جاهای مختلفی حضور پيدا می کنند و اين . است
خارج از حيطه نمايندگی، هر اظهار نظر و فعاليت بايد . فرق دارد با نمايندگی ما

مند به تيم استقالل يا  مثال ممکن است يک نماينده ما عالقه. فردی محسوب شود
اين حق شهروندی اوست، . پرسپوليس باشد يا هوادار اين حزب يا آن نهاد باشد

اما دفاع از تيم مثال پرسپوليس جزو حقوق نمايندگی وی نيست و نميشود به اسم 
يا دوستانی . کارگران از يک تيم يا يک جريان يا افرادی حمايت کرد يا حرف زد

افرادی که بلطف مبارزات . جلسات مختلف شرکت می کنندمثال در سمينارها و 
بسيار الزم است که اين دوستان در هر مورد قيد کنند که . ما شناخته شده هستند

. در ظرفيت شخصی حرف ميزنند نه بعنوان نمايندگان کارگران در آن جلسه
  . چون کارگران بصورت جمعی تصميمی در اينموارد نگرفتند

  
 

  کميسيونهای کار 
الزم است در مورد مسائل مختلف سازمان شورائی نظارت و استاندارد 

مسائلی مانند ايمنی در محيط کار، رفتار سرپرست ها و روسا و . داشته باشد
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مديران در قسمت ها، بهداشت و سالمت، قراردادها، استخدام و اخراج، امور 
دهای ورزشی و هنری، صندوق های کارگری، روبرو شدن و مذاکره با نها

دولتی و کارفرمائی، آموزش قوانين و حقوق کارگری، کار رسانه ای و تبليغات 
يخشی از اينها . رسمی شورا، روش و اصول برگزاری مجمع عمومی و غيره

برای اعمال نظارت دائمی شورا در محل کار است که کارگران در شرايط بهتر 
  .   تند که بسار الزمندو ايمنی کار کنند و بخشی مربوط به فعاليتهای شورا هس

  
  استقالل شورا

شورا تشکل مستقل . شورا يک نهاد مستقل از دولت و کارفرما است
گفتيم که همه کارگران و . کارگران است و اين استقالل بسيار مهم و حياتی است

پرسنل، منهای کارفرمايان و عوامل کارفرما و دولت، اتومات عضو شورا هستند 
ين يعنی همکاران با عقايد مختلف عضو شورا هستند و شورا ا. و حق برابر دارند

اينجا منافع کارگری مطرح است نه تقابل عقايد يا نه . جمع افراد هم عقيده نيست
همه ميتوانند هر پيشنهادی را طرح و همکاران را برای . وابستگی های قومی

و تاکتيک و مطلوبيت آن قانع کنند و نهايتا تصميم گيری ميشود که کدام سياست 
اصل اينست که در همه حال استقالل شورا . طرح توسط شورا پيش برده ميشود

  .نمايندگان از جمله وظيفه دارند استقالل شورا را حفظ کنند. زير سوال نرود
  

  الگوی هفت تپه 
رويکرد شورائی در هفت تپه با افت و خيزهائی و با محدوديتهائی تاکنون 

ه است و به همين ميزان مورد توجه و لطف ديگر الگوی موفق و جوابگوئی بود
بخشا هم با آن مخالفت شده و حتی بی . کارگران و فعالين عزيز قرار گرفته است

فرض . ما برای انتقاد و وارسی باز هستيم و گوش ميدهيم. اهميت تلقی شده است
فرض مهم تر ما اينست که . ما اينست که تنوع در افکار و روش هم داريم

ان با تمام تنوع آنها مسائل مشترک دارند و وقت خودش يک تن واحد و همکار
شورا روی اين تن واحد و تقويت آن کار ميکند و به نظر . پرخروش هستند

  . گذارد شخصی و متفاوت هر همکاری احترام می
مسائل ريز ديگری هستند که برای طوالنی نشدن بيش از حد صرف نظر 

روز کارگر پيشاپيش بر . با دل و جان پاسخ ميدهيم هر سوال همکاران را. ميکنيم
همه همکاران و خانواده های گرامی انان و همينطور کارگران و زحمتکشان در 

  .  ايران و جهان مبارک است
  پيام همکار

  kargare٧tapeh@تماس با کانال  
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 تا اين برهه اين آزمون تاريخی یدستاوردها

از خيابان به محل کار انتقال يافت   پنجمين روز خود، اعتصاب در نود و
اين اعتصاب، . به اشکال ديگر در  کارخانه ادامه يافت بلکه  اعتصاب پايان نيافت،

 ۴٢های کارگری را نه تنها در اين  ترين اعتصاب يکی از درخشانترين و طوالنی
بلکه در کل تاريخ  ايران را به نام خود ثبت  ی حاکميت جمهوری اسالمی،  ساله
 .کرد

ای  کارگران برای نخسيتن بار به جمعبندی اين آزمون پرداختن و به گونه
  : ی عمومی شماره يک را به مردم ايران صادر کردند فشرده اطالعيه

 :ها_رسانه_تمام_به_از کارگران هفت تپه به مردم ايران، رونوشت
بازنشستگان و عموم  -دانشجويان-پرستاران-معلمان-مزدبگيران- کارگران

 !شريف ايرانمردم 
که اعتراضات با شکوه ما با  ٩٧مستحضريد که بعد از سال  

دستگيری و شکنجه و اعتراف اجباری عليه همکاران ما ادامه پيدا کرد ما در 
خواسته ما لغو . نيز چند ماه در اعتصاب بوديم ٩٩و ٩٨سال بعدش در 

 خصوصی سازی و  واگذاری شرکت به کارگران و يا بازگشت شرکت به بخش
 .دولتی با نظارت کامل شورای مستقل کارگری است - عمومی

ايد که نمايندگان مجلس و رئيس قوه قضائيه و بسياری  شاهد بوده 
مسئولين وعده ها دادند که حق کارگران هفت تپه ضايع نخواهد شد ولی همه قوا 
با همکاری حسن روحانی و معاون اولش و وزرايش تا کنون فقط و فقط به نفع 

کارفرمايی که با اعتبار شرکت ما، . اند ای اختالسگر هفت تپه عمل کردهکارفرم
، اختالس کرده اما )نج هزار کارگرپبرابر دستمزد سه نسلِ  ( دو ميليارد دالر 

ها کارگر هفت تپه همين چند هفته قبل پرونده امنيتی  آزاد است ولی برای ده
 .درست کردند

س قوه قضائيه يعنی دادستان کل کشور، منتظری و معاون رئي 
کنند و حتی دادگاه اختالس را متوقف  کمال همکاری را با اختالسگران می ،الفت
دادگاهی هم که برای بررسی خلع يد از بخش خصوصی قرار است تشکيل . کردند

شود البد با رشوه های اسدبيگی اختالسگر و با اعمال نفوذ منتظری و الفت به نفع 
فرزندان منتظری دادستان کل کشور و . واهد دادغارتگران بخش خصوصی رای خ
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های اسدبيگی کارفرمای بخش خصوصی  برادر جهانگيری از شرکای اختالس
 .هستند

قاليباف و نيکزاد و هيات رئيسه مجلس از وزير اقتصاد روحانی  
خواهند  حمايت ميکنند و حتی اجازه نمايش استيضاح را نميدهند ولی از طرفی می

مالحظه ميکنيد که هر سه قوا با تمام قوا از ! عدالت هستند ادعا کنند دنبال
 ».اختالسگران حمايت می کنند

 :ستقل خود اعالم کردندمکارگران در کانال 
 !مخاطبان عزيز

مبلغ اختالس اسدبيگی کارفرمای هفت تپه با همدستی ليستی از بيش از 
ون شغل کفايت چهل مدير ارشد و مسئول حکومتی، برای ايجاد بالغ بر يک ميلي

ميکند اما حقوق کمتر از پنج هزار کارگر هفت تپه بايد هر بار با جنگ پرداخت 
تازه اعالم ميکنند مازاد نيرو دارند در حالی که هفت تپه ظرفيت اشتغال . شود

   .هفت هزار کارگر را دارد
 !هم سرنوشتان عزيز

د رئيسی و ساير اصولگرايان قصد دارن-ميدانيد که جناح قاليباف 
ی به اصطالح رئوف و عدالت محور از خود نشان بدهند که برای انتخابات ا ءچهره

تر از روحانی و ساير اصالح " صالحيت"رياست جمهوری خودشان را بهتر و با 
برای کسانی که . طلبان نشان دهند در حالی که در ضد کارگری بودن يکی هستند

در اين چند سال همه مسئوالن : ييممستقيما تجربه نکرده اند از تجارب خودمان ميگو
ها، به طور مشترک در سرکوب مطالبات هفت تپه و تالش برای خفه کردن  و جناح

کوچکترين کمکی حتی صدای اعتراض ما شريک بوده اند و هيچ جناحی و مسئولی 
 .به صورت نمايشی به کارگران هفت تپه نکرده است

کت باشد که مثل کنيم که شايد کمتر جايی در ممل ما اعالم می 
هفت تپه هر روز و هر هفته يک مسئول درباره اش سخنرانی نکرده باشد زيرا 
ما هميشه در حال حق خواهی و اعتراض بوده ايم و برای همين مستقيما به چشم 

ها چه اصالح طلب و چه  ايم که هيچ کدام از اين مسئولين و جناح خود ديده
رگران و مردم همراه نيستند بلکه هر کدام سهم نه تنها با کا...اصولگرا يا ميانه يا

 .خود از رشوه و فساد و مکيدن خون ما را طلب ميکنند
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ما اعالم ميکنيم که دو آزمون و دو پرونده مهم هفت تپه يکی  
دادگاه اختالس نجومی ارز و ديگری دادگاه برای تصميم گرفتن درباره خلع يد 

که ثابت ميکند جناح اصولگرا هم  کارفرمای فاسد هفت تپه، نشانه مشخصی است
در مورد انتخابات هم بايد ايندفعه قوی تر و . جهانگيری است- عينا مثل روحانی

 .متحدانه تر اعالم موضع کنيم
 !مخاطبان عزيزی که هميشه با ما همدل بوده ايد

مسئولين مختلف در سرکوب مطالبات برحق کارگران هفت تپه  
االن هم دادگاه مربوط به خلع يد کامال بی . ده اندخودشان را به طور کامل نشان دا

هر روز . سر و صدا و قطعا تحت نفود منتظری در حال نقشه کشيدن عليه ماست
با توجه به ! تکليف تعداد بيشتری از همکاران ما با هر دو جناح روشن تر ميشود

م و اينکه اوضاع برای ما و شما به بدترين شکل رسيده است، ما تصميماتی داري
. به اقدامات اعتراضی فکر کرده ايم که به تدريج با شما در ميان خواهيم گذاشت

به نظر ما ضروری است که همه ما در هر کجای کشور که هستيم درباره 
مان و برای کسب مطالبات اجتماعی و سياسی و طبقاتی و  سرنوشت مشترک

ما به . دانه کنيماقتصادی و برحق خودمان، اشتراک نظر و اقدام سراسری و متح
زودی درباره اين اقدامات سراسری که در برنامه داريم رو به عموم اطالعيه 

 .خواهيم داد و از شما ميخواهيم که با ما همراهی کنيد
 ١٣٩٩بهمن  ١٢ -يکشنبه  -جمعی از کارگران هفت تپه 

  
. نگرفته اندقطعی يد، کارگران پاسخ  عپس از گذشت يکسال که از اعالم خل

روزه و اينک در سومين دور  ۴٠دستکم سه اعتصاب  بيش از  اين يکسال،در 
های خيابانی در شوش، برای  اعتصاب همگانی کارگران هفت تپه و اعتراض

های خود فرياد  همچنان برای دستيابی به خواست) ١۴٠٠مهر ماه  ١٢(روز هفتم 
 .زنند می

  :ی اين برهه نيز کم و بيش همانند گذشته اندها خواسته
  

  تپه تا رسيدن به مطالبات، اعتصاب در هفتبارديگر اعتصاب 
 
 ١۴٠٠مهر  ١١ -يکشنبه =ششمين روز اعتصاب کارگران هفت تپه  
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 .فرمانداری و سپس راهپيمايی داخل شهر شوش همايش، در برابر
  

 :مطالبات کارگران اعتصابی ها و مهمترين خواست
نحوه و قيمت  تکليف فوری مديريت شرکت و شفاف سازی تعيين -

 بانک- واگذاری شرکت به دولت
 پرداخت فوری حقوق های معوقه و ساير مطالبات عرفی و قانونی -
 تعمير کارخانه-تسريع در انجام عمليات کشت و ُاورهال-
 بازگشت به کار اخراجی های مطالبه گر-
 تمديد قرارداد فصلی ها-
 پرونده اختالس رستمی در- اعالم و اجرای حکم صادر شده عليه اسدبيگی- 
  )وکيل کارگران هفت تپه(مختومه شدن پرونده خانم فرزانه زيالبی -
  

 کارگران و فعالين مستقل کارگری هفت تپه و درس شرافت و آزادگی 
حقوق بشر، حقوق «در سيستم سرمايه داری و رانت و اختالس، صحبت از 

سرنوشت  اگر به زندگی و. ای بيش نيست ، شوخِی»شهروندی و حقوق کارگری
های مختلف در کشور نگاهی بياندازيد، رنج و مشقت  هزاران کنشگِر عرصه

که پس از فعاليت شان به صورت سيستماتيک به آنها و » امنيتی_معيشتی«
 .گذاريديد ديد و بر اين مدعای من صحه میشان تحميل شده است را خواه خانواده

ها پيش  ه در اين سالاين شرايط را به کرات برای فعالين کارگری هفت تپ
آورده اند تا باعث بازدارندگی حق خواهی و حقگويی آنها شوند، امابه سود چه 

  .کسی؟ به سود کارفرمايی که تشت رسوايی و اختالس هايش از بام افتاده است
نمايندگان کارگران هفت تپه، از نظر فشارهای امنيتی بارها دستگير شدند و 

نخوابيدند، عليهشان پرونده سازی کردند و چندين ماه ها که در بازداشتگاه  چه شب
آنها را مشغول راه پله های دادگاه کردند، به کرات از طرف عوامل کارفرما 
امنيت خود و خانواده شان تهديد شد، مورد حمله فيزيکی قرار گرفتند، حريم خانه 

اين دست  شان را يا آتش زدند يا شبانه به گلوله بستند و هرگز ضارين و عاملين
اقدامات تبهکارانه و ضد کارگری توسط هيچ نيروی امنيتی و قضايی شناسايی 

 !نشد
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ها فعالين  از نظر فشارهای معيشتی نيز بارها در اين سال -
در مواردی که حتی . کارگری را به اشکال مختلف اخراج يا تعليق از کار کردند

اقدامات با سکوت معنا دار اين اقدامات با قانون موجود هم تضاد داشت بازهم اين 
  .مسئولين مواجه می شد

تواند فعالين را  کارفرمای بخش خصوصی هفت تپه پس از آنکه ديد نمی
جذب و با پول وعده وعيد آلوده شان کند در يک حرکت عجيب و ضد انسانی و 

دستور ) آميلی(تازه اما با همان ماهيت سرکوبگرانه کارفرمايی، به قائم مقامش
ز پرداخت حقوق و مزايا و اضافه کار نمايندگان کارگران، با وجود دهد ا می

اينکه سرکار بودند و تايم کارت برايشان پر شده است جلوگيری شود تا با اينکار 
عالوه بر فشارهای امنيتی با فشارهای معيشتی سنگين بر نمايندگان حق خواه آنها 

ا او بر سر ميز مذاکره را از ادامه ی راه منصرف کند و مجبورشان کند تا ب
 )٢٤(» !بنشينند
اما نمايندگان شريف کارگران همچنان بر سر عهد خود با  -

نمايندگان کارگری هفت تپه اصوال کارفرمای بخش خصوصی . اند کارگران مانده
اين فعالين شريف هرگز تن به ذلت مذاکره با کارفرمای . را به رسميت نميشناسند

فت و آزادگی را به چند دسته از آدمهای پيرامون فاسد نخواهند داد تا درس شرا
 :خود بدهند

اول به مسئولين و به مديران بانکی که هيچ مشکل مالی نداشتند  -
رستمی شرف و زندگی خود را -اما باز توسط رشوه و پول های کثيف اسدبيگی

  .آلوده کردند
دسته دوم مديران شاغل در هفت تپه ست که برخی ادعای سواد  -

درخشان مديريت نيشکری دارند بخصوص مهندس آميلی که خود را پدر و سابقه 
  .نيشکر ايران ميداند اما آلوده ی چنين دم و دستگاه فاسدی می شود

                                                            
  

کانال مستقل کارگران  بنا -تپه هفت: اينستاگرام اسماعيل بخشی، بازنشر: منبع  ٢٤
يک دانشجو : پياده کردن متن و ارسال به کانال -کانال مستقل- به توضيح هفت تپه

 .از شيراز
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پول نداشتی؟ اعتبار نداشتی؟ کدام کمبود باعث شد در چنين دستگاه فاسدی 
يد آلوده شويد که اينهمه به دروغ از کارهای نکرده اسدبيگی ها تعريف و تمج

ميکنيد، بشدت ضد کارگری عمل ميکنيد و اولين طرح تان برای هفت تپه تعديل 
دهيد حقوق نمايندگان  کارگر است و امروز دستور می ١۵٠٠و اخراج حداقل 

آن نام گذشته را به باد دادی، با نام خودت با گذشته ات ... کارگری پرداخت نشود
ی و غير قانونی کارفرمای هفت چه کردی؟ امروز ايشان در تمام اعمال ضد انسان

 .تپه شريک است و بايد پاسخگوی کارگران رنج ديده باشد
کشند هرچند تعدادشان  دسته سوم متاسفانه نام کارگر را يدک می -

اندک است اما در بدنه ی کارگری هفت تپه جای دارند؛ کسانی که صبح در 
حجم فعاليت  اعتصاب کارگران حضور دارند و عصر در کنار کارفرما و تمام
کردند و در  شان کوبيدن نمايندگان و کارگرانی بود که عليه کارفرما تجمع می

آخرين دور اعتصابات کارگران هفت تپه وقتی اسدبيگی را رفتنی ديدند بعد از 
پنج سال برای اعاده آبرو و جبران مافات در تجمعات شرکت کردند اما از يک 

تقبال کارگران مواجه شدند به شکلی عجيب تاريخ به بعد وقتی با عدم توجه و اس
يکباره پالکارد شان را عوض کرده و برای حمايت از کارفرما، به زدن انگ و 

  .تهمت عليه کارگران و نمايندگان مستقل کارگری پرداختند
ماند و کارگران  روند و هفت تپه میها و عواملش میاما اسدبيگی

  ...و رو سياهی به زغال... افرازشسر
امروز به کارفرما و مديران و عوامل خود فروخته اش اعالم  -

کنيم ما کارگران هفت تپه با تمام وجود از نمايندگان راستين خود حمايت  می
اتحاد کارگران و نمايندگانشان و . کنيم و نخواهيم گذاشت حق شان ضايع شود می

اتحاد و حمايتشان از هم باعث اجرايی شدن خلع يد از بخش خصوصی شد و اين 
 !حمايت متقابل کماکان ادامه خواهد داشت

  
  يام اسماعيل بخشی در حمايت از فعالين مستقل کارگری در هفت تپهپ

   ١٣٩٩مهرماه  ٢٢
از اينستاگرام اسماعيل بخشی، بازنشر در کانال مستقل  -  
روشنگرانه برای کسانيکه فرهنگ  پيامی ٢٠٢١ ژوئن ١٨کارگران هفت تپه
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رويکرد شورايی جنبش در هفت  دانستند يا دانسته در صدد تخريب یرا نميزله 
  .سزايی داشت ، اهميت بهتپه بودند

، فرهنگی است که در هنگام رويارويی با دشمن برای آمادگی انجام يزله 
برخی از کسانيکه با اين فرهنگ آشنايی ندارند، غيرمسئوالانه انجام اين . گيرد می
. به وسيله گارگران در هفت تپه، مراسم مذهبی ناميدند مبارزاتی» رجرخوانی«

 .همه گان روشن ساخت از همين روی اسماعيل بخشی، يزله می خوانيم را برای
 !سينه نزنيم! يزله وار پايکوبی کنيم! يزله خوانی کنيم! زله کنيمي«

. درست است که از نظر اقتصادی به فالکت افتاده ايم اما تسليم نشده ايم
سفره هايمان خالی است اما . ايم وضع معيشت را داريم اما تسليم نشده بدترين

 !ايم تسليم نشده
عليه اسدبيگی ! ميجنگيم و مقاومت ميکنيم! ايم و مقاومت ميکنيم تسليم نشده

و  گر های دريوزه عليه رسانه! و رستمی مقاومت کرديم و هنوز مقاومت ميکنيم
 !فاسد و رشوه خوار مقاومت ميکنيم عليه مسئولين! خودفروش مقاومت ميکنيم

عليه تمام اين ! ما تنها دفاع و مقاومت نميکنيم بلکه حمله نيز ميکنيم
! به تمام همدستان دولتی و غير دولتی انها حمله ميکنيم! اختالسگران حمله ميکنيم

 !به تمام عوامل و جاسوسان اينها حمله ميکنيم
در صفوف متشکل و باشکوه حمله ما کارگری است و به شکل متحدانه و 

در خيابان هستيم و با شکوه و به زيبايی راهپيمايی ميکنيم و اين حمله . است
 .ماست

ها از نوع راهپيمايی و اعتراض ما راضی اند و به ما  تمام همشهری
خواهند پيوست اوال که باعث زحمت برايشان نشده ايم و حواسمان بوده که مراقب 

م و همزمان به سارقان و فاسدان و ظالمان هم حمله سالمت و آرامش آنها باشي
کنيم و دوما اينکه بدون هفت تپه آباد، اقتصاد شوش و معيشت همشهری هايمان 

ما ! هم نابود خواهد شد پس حمله ميکنيم برای خودمان و مردم شوش و کل منطقه
 !تنها دفاع و مقاومت نميکنيم؛ حمله ميکنيم

کشيده هستيم اما عزاداری نميکنيم  نيم؛ ما ستمما گرسنه هستيم اما حمله ميک
ما ! بلکه سرمان را با افتخار باال ميگيريم و رجز ميخوانيم و واقعا حمله ميکنيم

 !زجرکشيده هستيم اما حمله ميکنيم
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ما بساط خصوصی سازی و غارت و تخريب را از هفت تپه و منطقه و 
حمله ! ت که حمله ميکنيمخوزستان و کره زمين برخواهيم چيد و برای همين اس
به همين خاطر عزاداری ! ميکنيم به ظلم و ستم و جور و سرکوب و فقر وبدبختی

 !نميکنيم بلکه حمله ميکنيم
ميکنيم؛ مشت ها را باز  خوانی_يزله !#ميکنيم يزله !#نميزنيم سينه#ما 

ی و ها را گره ميکنيم و به باال ميبريم و پاکوب نميکنيم و بر سينه نميزنيم بلکه مشت
! هفت تپه از آن ماست؛ آنرا پس ميگيريم! غرش يزله وار ميکنيم و حمله ميکنيم

 !حمله ميکنيم
ما نيازی به عزاداری و سينه زدن نداريم بلکه با افتخار و ! همکاران

 !غرور، يزله ميکنيم و پاکوبی ميکنيم و ميخوانيم و شعار ميدهيم و فرياد ميزنيم
  ! احد شواغيل هفت تپه

  »!متحد شويم ارگران هفت تپهک: يعنی

  
  امنيتی- سياسی- و تحريم اقتصادینمايش انتخابات و هفت تپه در محاصره 

  .موضع کارگران در هفت تپه در برابر انتخابات حکومتی، تحريم فعال بود
های  که حکومت ايران فقر و بدبختی مردم را محصول تحريم حالی در« 

تپه را به طور کامل تحريم کرده هفت  ،کشورهای غربی ميداند همين حکومت
گارد ويژه مستقر کردند، همکاران . اکنون هفت تپه در محاصره کامل است. است

ما را ضرب و شتم کردند، وکيل مان را دادگاهی ميکنند، اموال شرکت را غارت 
يکی  ميکنند و تمامی مقامات از هر سه قوه در خشکاندن مزارع ما دست به

که نماينده دولت جانی ) سليمانی دشتکی(ثيف خوزستان استانخوار ک .ندا شده
روحانی است، دادستان خوزستان و دادستان شوش، نمايندگان مجلس که 
ميخواستند از هفت تپه برای انتخابات خودشان تبليغات جور کنند اما االن همگی 

حجم آبی که از [ دبی. غيب شده اند، همگی در اين شرايط با هم يکصدا هستند
مشخص  ديگر در مدت زمان هر سازه يا انه، کانال آب، دريچه سد، لولهرودخ
ورودی آب برای آبياری مزارع به يک  ]شود يا ميزان آبدهی گفته می دبی يا بده

کمتر از نه متر مکعب به جای سی و دو متر مکعب در ( چهارم رسيده است 
 .د شدن هفت تپهد که معنی اين يعنی نابونتمام مقامات اين را ميدان). ثانيه



~ ٢٥٠ ~ 
 

اما چرا اين کار را ميکنند؟ ميخواهند از کارگران هفت تپه انتقام بگيرند که 
. در مقابل خصوصی سازی که مورد قبول تمام نظام بود ايستادگی کرديم

ميخواهند بگويند حاال که ما را شکست داديد ما هم زمين سوخته تحويل ميدهيم و 
آب در يک دوره زراعی به مزارع نيشکر  ميگويند ميدانيم که نرساندن. ميريم

يعنی نابودی کل شرکت برای چند سال اما عمدا اين کار را ميکنند که به کارگران 
اين کار را ميکنند که باز هم بتوانند مثال شرکت را زيان ده . هفت تپه ضربه بزنند

ت نشان دهند و توسط رئيس جمهور بعدی شان بهانه داشته باشند که بخواهند شرک
 .ره با يک بخش خصوصی ديگر واگذار کنند

ما بارها گفته ايم که رئيسی هم مثل روحانی است و به او اجازه نميدهيم 
ما بارها گفته ايم بخش خصوصی خوب . شرکت را دوباره خصوصی سازی کند

خصوصی سازی در هر شکلش جنايت و خانه خرابی و فقر و . و بد نداريم
 .استفالکت بيشتر برای کارگران 

ما به رئيس جمهور بعدی شان هشدار ميدهيم با خشکاندن مزارع نميتوانيد 
 .بهانه برای خصوصی سازی دوباره جور کنيد

 .کارگران هفت تپه به هيچ وجه اجازه خصوصی سازی مجدد نخواهند داد
ايد را امنيتی که برای هفت تپه ايجاد کرده-سياسی-ما اين حصر اقتصادی

 .خواهيم شکست
 .ن تحريم حکومت عليه کارگران هفت تپه را خواهيم شکستما اي

کارگران هفت تپه اجازه ادماه اين حصر اقتصادی و جنايت و خشکاندن را 
 .به شما نخواهند داد

 !متر مکعب را به هفت تپه برگردانيد ٣٢حق آبه 
ما در روز نمايش انتخابات شما اين متن را منتشر ميکنيم تا بگوييم انتخابات 

ما در همين روز نمايشی شما هم مطالبات خودمان را . برای ما اهميتی نداردشما 
تان هم از همين حاال بداند که هفت تپه پايتخت  رئيس جمهور بعدی. پيگيری ميکنيم

 .»اعتصاب جهان است و با هيچ قدرتی نميتوانيد آنرا به زانو در بياوريد
 ١۴٠٠خرداد  ٢٨ -  جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف جمعه

  »!چه خوب است که همه جا هفت تپه است، کران تا کران هفت تپه«
   



~ ٢٥١ ~ 
 

  
  گام نخست پيروزی کارگران در هفت تپه، 

 ها  برای رسيدن به ديگر خواست
حضور با شکوه کارگران در روز نوزدهم ارديبهشت ماه در همايش 

اين . های نبود دبيگیشادمانی هفت تپه، تنها جشن خلع يد برای خلع يد از باند اس
حضور حتا، تنها برای ابراز شادمانی پيروزی خواست خلع يد از بخش 
خصوصی نبود، بلکه فراتر از همه، جشن پيروزی اراده و يک گام تاريخِی 

اين همايش، بر سکوی جنبش . ای از مبارزه طبقاتی سنگر به سنگر بود  برهه
داران  ا حکومت و سرمايهکارگری، اعالم پيروزی کارگران در رويارويی ب

های دولتی و سپاه و نيروهای سرکوب و امنيتی و تمامی  برخوردار از پشتوانه
های ضد کارگرِی  ها و تالش حشن پيروزی بر دسيسه. ارگانهای ضد کارگری بود

دادستانی ها و استاندار   مجلس اسالمی، شورا ی اسالمی، امام جمعه اهواز، 
کارگران، در اين . داران بود و ديگرعوامل سرمايهبسيجيان  - خوزستان و طالب

رزم و مقاومت نفس گير، دريافتند که حکومت، ابزار بوروکراتيک و سرکوب و 
حضور و ابراز شادمانی کارگران و پشتيبانان . داران است ی سرمايه ی طبقه سلطه

و متحدين طبقاتی کارگران، برای نخستين گام پيروزی در اين چالش طبقاتی، 
سال  ۵همبستگی و قدرت طبقاتی کارگرانی بود که تنها به  مايانگر آگاهی، ن

اين مبارزه، دستکم . شود مبارزه و مقاومت شبانه روزی در هفت تپه خالصه نمی
ای دستور واگذاری  که به فرمان سيد علی خامنه ١٣٨۴در هفت تپه، از سال 

ه بخش خصوصی های توليدی و اقتصادی در سراسر ايران، از دولت ب بخش
آغاز شد، همچنان ادامه داشته و تا خلع يد از مالکيت خصوصی و دولتی بر ابزار 

و پيشبرد سياست   واگذاری به بخش خصوصی، ادامه. توليد ادامه خواهد داشت
های اقتصادی و توليدی و خدماتی  يعنی تبديل تمامی عرصه  های نئوليبراليستی، 

در . ل و استثمار برای دسترسی به سود مافوق بودبار چپاو به بازار آزاد و جنايت
سران  ايران، سپردن مراکز توليدی و خدماتی به باندهای وابسته به حکومتگران، 

سپاه و خويشان و وابسته گان حکومتيان، به معنای رفع مسئوليت دولت در برابر 
تيار، به داران و اعالم فرمان آتِش به اخ و قوانين کار خود سرمايه  قراردادها،

ها و صدها عنصر  ها و رستمی باندهای فاسد و مافيايی وابسته در شمار اسدبيگی
اين باندهای وابسته به حکومت، با پرداخت سهمی از سرقت و . انگل بود
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ی حاکم را  کشی به باندهای سپاه و بيت رهبری و دولت، فساد نهادينه شده بهره
 . سازند تقويت و برای سرکوب مجهز می

هزار ٨شادمانانه در خط اول سنگر هفت تپه، از آِن تنها نزديک به  حضور
کارگر هفت تپه نبود، جشن پيروزی شهرهفت تپه بود با همه کارگران و 

جشن پوالدکاران خوزستان بود، جشن کارگران مبارز هپکو  اش،  فرودستان مقاوم
شهر، های ماه و آذرآب در اراک بود، جشن کارگران درعسلويه و پتروشيمی

جشن کارگران اتوبسرانی تهران وحومه و جشن کارگران و مردمان  شوش و 
دانيال بود، جشن کارگران دشت مغان و ماشين سازی تبريز و همه کارگران بود، 

جشن دانشجويان پشتيبان طبقه کارگر و سوسياليسم   ها، جشن کارگران شهرداری
    .بودهای اعتراضی  جشن زنان پيشتاز در تمامی همايش  و

ی وکيل شجاع و وفادار باعالم قدردانی و سپاس و پشتيبانی از فرزانه زيال
انسان   و اعالم قدردانی از مقاومت دختر هفت تپه،. انسانی بود های رزشبه ا

بسته در ميدان آزادی گردانيده  ی قليان بود که دست و پای  آزاده و انقالبی، سيپده
گان هر   جشن شادی بازنشسته. ه نشانيده شودگا شد تا در اوين به سلول و شکنجه

  روز در فرياد در سراسر ايران بود، جشن کودکان کار و کارگران مهاجر و
 .های خود ارزش گذار هستند ای بود که برای تالش ها و هزينه جشن طبقه

خود، برای اين  تپه، به پيشتازی نمايندگان ميدانی و وفادار کارگران در هفت
کارگران، گرسنگی کشيده، اما . اند های سنگين پرداخته يروزی هزينهنخستين گام پ

  های مرگبار، شکنجه عزت نفس انسانی و طبقاتی خويش را پاس داشتند و تا 
درجه  ۵٠اخراج و تهديد و فرياد و ايستادگی در گرمای باالی  زندان و بيکاری، 

برای اعالم حضور اين جنش . از پای ننشستند  ی تابستان روزه ٩۵در اعتصاب 
ی مبارزه برای دستيابی به تمامی  اعالم ضرورت ادامه. در سکوی هفت تپه بود

اين همايش و جشن و پايکوبی در هفت تپه در روز اعالم شکست . ها بود خواست
ها، برای اعالم ضرورِت حرکت به پيش، برای   ها و اسد بيگی به ويژه باند دولتی

ی   اعالم  خواست نظارت و مداخله در اداره ود، برداشتن گامهای ضروری بعدی ب
اعالم  بی صالحيتی و   اعالم ضرورت اداره شورايی امور هفت تپه، هفت تپه،

ی قضاييه و سپاه و ديگر ارگانهای  نااهلی دولت از وزارت اقتصاد گرفته تا قوه
ليد تو  اعالم اهليت شايستگی و بايستگی کارگران در اداره. حکومتی سرمايه بود
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در اين روز اعالم شکست دشمن طبقاتی در نخستين . و تمامی امور بود
 . اعالم پيروزی کارگران در نخستين سنگر نيز بود سنگر،

 اين اعالم تداوم مبارزه و مقاومت و همبستگی، اعالم ضرورت سازمانيابی،
  .اعالم ضرورت همبستگی طبقاتی سراسری بود

 
مبارز برای   های بعدی خواست های کارگران در تداوم گام -
 :ها، همچنان در دستور کار هستند خواست
نظارت کارگران به صورت شورايی در اداره مجتمع نيشکر  -
 هفت تپه
بازگشت به کار تمامی کارگران اخراجی و پرداخت دستمزدها و  -

 . حقوق پرداخت نشده
آزادی کارگران و فعالين کارگری بازداشت شده و رفع پيگرد،  -

های قضايی کارگرانی که در نتيجه اعتصاب و  محکوميت منع تعقيب و
 .اند های کارگری در هفت تپه، پرونده دار شده اعتراض
بازپس گيری تمامی اموال و ابزار به سرقت برده شده به  -

های اجاره داده شده و فروخته شده از سوی  و زمين مجتمع  زير نظر کارگران 
 .  ها باند اسدبيگی

اند که در تداوم همبستگی و اتحاد طبقاتی  یهاي از جمله خواست -
 .   و با مقاومت سراسری و پی گيری به دست خواهند آمد

  .بخش جنبش کارگری تبديل شده است سکوی هفت تپه، سکوی آگاهی
 ٩۵شرايط سنديکا را از زبان دوتن از نمايندگان وقت آن در اوايل سال 

ن سالها جز بيانيه در برخی کا در آييعنی شش سال پيش گويای آن است که سند
موارد و سازش با کارفرما برای بازگرداندن کارگران به کار نقش ديگری نداشته 

  . با توجه به اين گفتگو، فريدون نيکوفرد نقش اصلی در اين کارکرد دارد. است
  يعنی مديريت تقريبا االن سنديکا را قبول کرده؟: سوال

کنند که توافق با سنديکا  ند اجرا میای را دار االن اين بخشنامه: نيکوفرد
های هيات مديره سنديکا به کارگران می  من به آنها گفتم من و بچه. بوده است

  .گوييم بروند سر کار
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گذاريم، اگر قرار است اعتصاب بشکند  مان را گرو می گفتم ما شخصيت ..
  ...ها می روند سرکار و توليد ضربه نخورد، بچه

به رغم اين که در . بکنيم، گرچه خسته تون کرديميک نتيجه گيری : سئوال
خارج اين طورمنعکس شده که سنديکای هفت تپه ديگر مثل قبل فعال نيست و 

خواهند بگويند سنديکا بی نتيجه بوده تا  ها می يک اسم از آن باقی مانده و بعضی
و کارگران را مايوس کنند، اما به نظر می رسد سنديکای هفت تپه بسيار قوی تر 

  بسيار عميق تر از گذشته در حال فعاليت است؟
 
ما با توجه به شرايط زمانه حرکت کرديم با توجه به وضعيت موجود : نيکوفرد

اين که نگاهمان به دور و برمان هست و با توجه به اين که شرايط را درک کرديم 
فعال  گير بوديم که سنديکا بايد ما پی. دانيم حساسيتها چيست، هزينه ندهيم و می

من پارسال بود به شما گفتم سنديکای ما اينطوری   ...باشد و آزادانه فعاليت کند
است، ما ارتباطاتمان را داريم، نشستهايمان مرتب برگزار می شود، نه به شکل 

  ....خيلی سازمانی، ولی به مناسبتها ما بيانيه داديم
ايم و  ور افتادهواقعا ما د. سنديکای هفت تپه مثل جاهای ديگر نيست: بسحاق

واقعا مظلوم واقع شديم ولی در اين بين، ما مرتب پی گير کار خودمان بوديم ولی 
ها با زندان رفتن هزينه دادند، هيچ حمايتی  ما امکاناتی نداريم به قول خودتان بچه

  )٢٥(...نشدند از هيچ جا
  

  ها نمايش صندوق
 !ما معترضيم و رای نمی دهيم: اسماعيل بخشی

گويند چرا مردم ديگر حاضر  می. ها همه دروغ و فريب استاين  ...«
همه چيز در ايران . رای دادن در ايران اعتراضی است. نيستند رای بدهند
کنند برای  مردم هر بار يک روش و شيوه ای را انتخاب می. اعتراضی است

می گويند باالترين حضور در  ٨٨ای رای دادند، مثال سال  يک دوره. اعتراض
اين ها می گويند حضور در انتخابات يعنی اين که مردم می خواهند . بات بودانتخا

که آن همه آدم شرکت کردند،  ٨٨در حالی که سال . به مقبوليت نظام رای بدهند

                                                            
٢٥ -  ی شدنيشکر هفت تپه خصوص  
http://www.ofros.com/mosahebe/kmhk_mfdkht.htm  
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امسال که هيچ کس ممکن است پای صندوق رای نيايد، . ها اعتراضی بود بحث آن
همين اصل  –کراسی به مردم می گويند يک اصل دمو. باز هم اعتراضی است

مگر تا … انتخاب مانده و اگر شرکت نکنيد ديگر اين را هم از دست می دهيم
ها؟ ما را  ای؟ فقط برای آن حاال دموکراسی بوده، چی بوده؟ چه اصل دموکراسی

يک روز کارگر ما در ايران داريم؛ در آن روز هم نگذاشتند . سرکوب می کنند
يک تبريک هم حتی توی صدا و سيما . ا گرفتندصدايمان در بيايد، آن همه مردم ر

ی جالب توجه اين که  نگفتند، يک روز متعلق ما را هم امنيتی کردند، نکته
شوند، همه  اند و تاييد صالحيت هم می کانديداهايی که در انتخابات شرکت کرده
ها نقش دارند و از خدايشان هم هست، بعد  شان رزومه امنيتی دارند و در سرکوب

ها که  گويند بياييد به يکی از اين گيرند و می آيند چهره ی زيبا به خودشان میمی 
مردم نادان نيستند، شعور دارند، . مسخره است. سرکوبتان کرده است رای بدهيد

من به مردم . دهند، به کی رای بدهند؟ چيزی قرار نيست تغيير بکند و رای نمی
ای  جامعه. وی پای خودتان بايستيددهيم ولی ر می گويم، ما معترضيم و رای نمی

که اميدش به يک شخص رئيس جمهور باشد، و خيال کند ما رای بدهيم يک 
شخص بيايد منجی بشود برايمان، هرگز اميدش تحقق پيدا نمی کند، مگر اين که 

های اجتماعی را قوی کنيم،  ما خودمان نهادهای اجتماعی را قوی کنيم، تشکل
کنيم و روی پای خودمان بايستيم و برای خودمان  تشکالت کارگری را ايجاد

  .تصميم بگيريم
داند که تاييد صالحيت ی عالم بهتر میآقای تاج زاده خودش هم از همه...

فرض کنيم اين آقا . شود و حضورش با اهداف ديگری است که خودش می داندنمی
. تندی هم دارد نظرات. را تاييد صالحيت هم کردند و خود اين آقا شد رئيس جمهور

آقای خاتمی زمانی که زدند بيرون، . شما مريد آقای خاتمی هستيد! آقای تاج زاده
ی رياست جمهوری در اين سيستم را کسی که تجربه. گفت من يک تدارکچی بودم

گويد من يک تدارکچی بودم يقه مرا نگيريد و بعد دوباره می  آيد می دارد و بعد می
کند، اين آدم می و از يک کانديدای ديگر اعالم حمايت آيد و می گويد رای بدهيد

. ی کسانی که اين شکلی دارند فکر می کنند، صداقت ندارندصادقی نيست و همه
وقتی چيزی را تجربه کردی و متوجه شدی تهش هيچ چيزی نيست، دوباره بيايی و 

زدن اين ديگر درجا . با کسان ديگری بخواهی تجربه کنی، اين ديگر فريب است
   .است
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دانند راهشان کجاست، بايد احترام گذاشت  فهمند، می مردم خودشان را می
به مردم، بايد احترام گذاشت به خواست مردم، اگر تصميمی گرفتند نگوئيد 

 »...نادانند
  

  روز اول ماه می 
 ریيانيه کارگران هفت تپه به مناسبت فرا رسيدن روز جهانی کارگب

 بايستروز جهانی کارگر است روزی که می) هشتيازده ارديب(امروز يک می 
کار تعطيل می بود و کارگران با خيالی آسوده در کنار خانواده های خود دور هم 
جمع ميشدند و جشن ميگرفتند اما ما سالهاست که با آسودگی بيگانه ايم و امروز 

ت قرمز بايد از دردها و تالشها و حال و آينده مان بگوئيم و اين روز را در وضعي
کارگر "کرونا برای سرمايه دارن کار کنيم اما عليرغم اين مشقت ها شعار ما 

" کارگران جهان اتحاد اتحاد"در روز جهانی کارگر يعنی " هفت تپه اتحاد اتحاد
ما از هفت تپه با ندای اين اتحاد، روز کارگر را به طبقه کارگر در ايران و . است

  .جهان تبريک ميگوئيم
بايد نگاهی به سال گذشته بياندازيم و کارهايمان را مرور کنيم و اما امروز 

هفت تپه در سال گذشته اعتصابات و . ببينيم کجا هستيم و بايد به کجا برويم
اعتراضات طوالنی و قدرتمندی داشت که ماحصل اعتراضات سال گذشته و 

ان و سالهای قبل تر کشيدن اسدبيگی و يارانش به دادگاه، افشای فساد مدير
  . همکاران فاسد ، گرفتن حقوق های معوق و تمديد دفترچه های بيمه بود

سال گذشته تمرکز مبارزه ما بر نفی بخش خصوصی و خلع يد از اسدبيگی 
های ديگرمان همچون بازگشت به کار همکاران اخراجی و  بود اما خواسته

به آنان  بسياری مطالبات عرفی هم وجود داشتند که کماکان در راه دستيابی
مبارزه ميکنيم، در اين ميان اما مسائل و مشکالت با کارفرما و عواملش و توطئه 
های آنها کم نبود که خوشبختانه کارگران هفت تپه هشيارند و يک به يک توطئه 

در اعتصاب طوالنی تابستان گذشته خلع از مالکان فعلی به . ها را خنثی کردند
ز خصوصی بازی ها در سراسر ايران بدل مطالبه اصلی کارگران آسيب ديده ا

ما .شد و اين نشاندهنده جايگاه کارگران هفت تپه در جامعه کارگری ايران است
حق خواهی را با تحمل هزينه های فراوان از اخراج و زندان و پرونده های 
متعدد قضائی پرداخت کرديم با اينحال امروز متحدتريم، امروز روشن تريم و 
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خواهيم و چه ميخواهيم االن در مقطعی هستيم که ماحصل اين  ميدانيم چه نمی
اعتراض و اتحاد و خون دل خوردن های ما در حال نتيجه دادن است ما گفتيم 
بخش خصوصی را بيرون می کنيم و هفت تپه را پس می گيريم و اينک محکم تر 

به مانيم و آنرا  از هميشه در روز کارگر اعالم ميکنيم که روی اين عهد می
سرانجام خواهيم رساند چرا که معتقديم اسدبيگی و بخش خصوصی بزرگترين 
مانع توليد و ارتقا کيفيت زندگی کارگران بوده و بايد بروند و اين خواسته اصلی 

هفت تپه بايد به دولت برگردد و با مديريت و نظارت شورايی .کارگران است
  .کارگران اداره شود

شمرده و از کليه کارگران و کسانی که  در روز کارگر فرصت را غنيمت
از اعتصاب و اعتراضات ما و از نمايندگان ما حمايت کردند و در سخت ترين 
شرايط کنار ما بودند تشکر ويژه نموده و اين پيام را ميرسانيم که همراهی شما 

ما کارگران هفت تپه از اعتراضات برحق . هيچگاه از نظر ما پنهان نخواهد شد
کنيم و  لف کارگری و آموزشی و درمانی و خدماتی حمايت میمراکز مخت

  .خواستار آزادی کارگران و فعالين بازداشت شده و همه زندانيان سياسی هستيم
ها، کارگران  اعتراض کارگران فوالد و هپکو و نفت و گاز و پتروشيمی

مان شهرداری ها، معلمان، بازنشستگان اين نور ديدگان ما، پرستاران و کادر در
که در قلب ما جای دارند و با فداکاری درس شرافت و آزادگی ميدهند بيانگر اين 

عليه خصوصی سازی، عليه شرکتهای پيمانی و . است که همه جا درد يکی است
قراردادهای موقت ظالمانه، عليه فقر و تبعيض، عليه دستمزدهای چند برابر زير 

گران، هدف اين اعتراضات خط فقر، عليه ايجاد تفرقه و تحريک ميان کار
درد کارگر درد  دستيابی به زندکی بهتر و در خور شان مردم عزيز ايران است،

 .نان شب است و زندگی بهتر و اين روزها درد درمان است و دارو و واکسن
 .دردها مشترک است و راه هم قطعًا مشترک است

اما عملی  گويد که ايجاد اتحاد گسترده کارگری ساده نيست تجربه ما می
هرگاه کارگران با خرد جمعی وارد عمل شوند ميتوانند به قدرت اتحادشان . است

ما تاکنون اساسا با اتکا به خرد جمعی و  .تکيه کنند و به اهداف خود برسند
شورائی حرکت کرده ايم چرا که ما کارگريم و منافع واحد داريم و ناچاريم به 

موفقيت يعنی اتکا به خرد جمعی را تکثير پس می بايست رمز . يکديگر تکيه کنيم
 .کنيم و مشکالت را يکی پس از ديگری از سر راه برداريم
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ما کارگران هفت تپه با هموطنانی که گرفتار اين بيماری   در اين ايام
منحوس بوده و يا داغدار عزيزانشان هستند ابراز همدردی ميکنيم و به فداکارانی 

معه بودند بويژه کادر درمان درود ميفرستيم و از که در اين دوران سخت اميد جا
با کارگران بخشهای مختلف کشور برای . صميم قلب برايشان بهروزی آرزومنديم

تهيه سريع واکسن استاندارد و رايگان و همگانی همصدا هستيم و تامين هزينه 
زندگی و معيشت مردم و تامين رايگان نيازهای درمانی و بهداشتی را وظيفه 

  .ت و حق همه مردم ايران ميدانيمدول
در پايان مجددًا درود ميفرستيم به تمام کارگران ايران و جهان و دستشان را 

 )٢٦(.به گرمی ميفشاريم
  

 جان باختن کارگر هفت تپه در کار 
محمد سرخه، کارگر نيشکر هفت تپه ) می ٢٥(روز سه شنبه چهارم خرداد 

تندر به جانش زد و يزارها فرستادند که در ميان تندر و برق به کار اجباری در ن
همراه . او به همراه چند تن از رفقای کارگر خود دچار رعد و برق شد. بازنگشت

با ابرازهمدردی و غم در اين سوگ که به ويژه در ايران هر روزه در نبود 
شرايط ايمنی و کارگرکشی در نتيجه مناسبات سرمايه داری و ابزار حکومت 

ورت می گيرد، ياد اين عزيز و اين جنايت نيز هرگز فراموش سرمايه داران ص
 .نخواهد شد

: گزارش دادند که خود، همکاران اين کارگر جان باخته در کانال مستقل
يکی از همکارانمان در بخش دفع آفات شرکت در اثر برخورد " محمد سرخه"

. اندشدهصاعقه در حين انجام کار کشته شد و چند تن ديگر از همکاران مصدوم 
همکارانی هستند که " عظيم اميری اصل"و " مهدی لطيفی"، "نوروز چناری"

قاتل اين کارگر کرناسی دالل مدير دفع افات است . در اثر صائقه مصدوم شدند
اسدبيگی و اميلی و  ،قاتلين. که کارگر را در رعد و برق توی مزرعه فرستاده

زيزمان را به خانواده و ما درگذشت همکار ع  کرناسی و کريم پور هستند
                                                            
٢٦-
https://www.facebook.com/kargare٧tapeh/videos/٢٩٣٩١٦٠٤٢٣
٩٤٨٢٨ 
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ما . بستگان محمد سرخه و همکاران با دلی پر از غم و درد تسليت می گوئيم
  ».صدای محمد سرخه را فريادی خواهيم کرد عليه سرمايه داران ضد کارگر

 :در گزارش کارگری از هفت تپه، چنين افزوده شده
صاعقه فوت اين ابزار کار همکارمان محمد سرخه است که امروز در اثر «

به جای تجهيزات قوی و سيستم مکانيزه کارگران با اين شيوه کار ميکنن و . کرد
در عوض اسدبيگی آنقدر اختالس کرده که سهم هر . جانشان رو از دست ميدن

ولی چيزی که به کارگر ميرسه ابزاری است که صد . کارگر ميشه سيصد هزار دالر
مسئول جان اين همکارمان و مسئول رنج . هسال قبل و قرن ها قبل ازش استفاده ميشد

. های کارگران هفت تپه اسدبيگی است و استانخوراهايی مثل شريعتی و دشتکی
مقامات قوه قضاييه مثل نظری و جعفری چگنی و حسينی پويا و منتظری که سردسته 

 .ها تمام مقامات مملکت هستن مسئول اين مصيبت. باند فساد و اختالس است
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  در هفت تپه مبارزات طبقاتی درخشان جنبش کارگریمروری بر 

 ایعلی خامنهولی فقيه، سيد ی فرمان  بنا به پشتوانه ،١٣٩۴ها سال  اسدبيگی
ميليارد تومان در مزايده نيشکر  ١٠با پرداخت مبنی بر خصوصی سازی 

ميليارد  ١٢٠٠اين باند مافيايی مجموعه را به  .تپه شرکت کرده و برنده شدند هفت
سال  ١٠بايست در  خريدند که میيعنی صدبرابر کمتر از ارزش واقعی ان توم

 از بانک ميليارد تومان از اين مبلغ که ششآنان تنها با پرداخت  .پرداخت شود
به اينگونه اميد اسدبيگی بر هرم قدرت . اعتبار گرفتند مالک هفت تپه شدند

نزد پدر در اختالس و  سالگی ٨وی تا فوق ديپلم درس خوانده و از . نشانيده شد
  .فساد تجربه اندوخته و فارغ التحصيل شده بود

با وجود انتشار خبر لغو مالکيت بخش خصوصی در مجتمع نيشکر 
تپه، و موضع مشخص و حداقل کارگران در خلع يد از مالکيت خصوصی و  هفت

برقراری مديريت شوراگرايانه کارگران، قوه قضاييه ی رژيم در دست باند خامنه 
  .ای در اعالم رسمی خلع يد، وقت کشی می کرد

تپه به  واگذاری هفت. اعالم دولتی شدن، برای حکومت، يک خودزنی بود
قانون اساسی از سوی علی  ۴۴بخش خصوصی در چهارچوب ابالغيه اصل 

  . ای، و بنا به روند نئوليبراليسم جهانی شدن انجام شده بود خامنه
    

 اعتصاب برسر چيست؟
عدم "از سوی مجتبی يوسفی نماينده حکومتی از اهواز اين پرسش 

تعريف می شود و نماد يک تبه کاری به " توانمندی و صالحيت برخی مديران
چرا خوزستان در اعتصاب، رتبه «او شکايت می کند که ! نمايش گذارده می شود
دغدغه صنفی کارگران به اعتصاب و تحصن "؟ چرا »اول در کشور را دارد

؟ وی مامور است و به خوبی می داند که اعتصاب، اعتراض "ودتبديل می ش
کارگر عليه ستم طبقاتی و مناسبات ضدانسانی اين سيستم استبدادی است و نه تنها 

 . عليه دولت  و يا شيوه ی مديريت
اسدبيگی بی شرف «: کارگران علت اعتصاب را اينگونه تعريف کردند

که همکار ما به بچه نوزادش بجای  اختالسگر تا اونجا حقوق هايمان را نداد
بعد وقتی ما اعتصاب ميکنيم که ظالم چرا برات کار . شيرخشک آب و شکر ميداد
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کردم دستمزدم را نميدی، اون مديران بی همه چيز شما يگان ويژه و بازجو و اداره 
تو و امثال تو از اعتصاب کارگری . امنيت را خبر می کنند که ما را سرکوب کنند

فاسد و رشوه خوار و سرکوبگری مانند شريعتی " مديران"تا ...هستيد ناراحت
استاندار و ديگران در کنار اسدبيگی ها هستند، دزدی اموال ما کارگران ادامه داره 
. و ما ناچاريم اعتصاب کنيم که حقوق مون را از گلوی هر اژدهايی دربياريم

داشته باشی از  اگر يک جو شرف! عليه اعتصاب کارگری شعار نده ،حاجی
 »  .ايستیاعتصاب کارگری دفاع ميکنی و عليه کارفرمايان فاسد و زورگويان می

کارگران در تجربه در روند استثمار و ستم طبقاتی و  موضع حکومت و 
اصولگرا، «کارگزاران و  و باندهای حکومتی در عمل به اين دريافت رسيدند که 

واليی، فنايی، غربگرا، شرق گرا، اصالح طلب، ميانه رو، چپ، راست، کج، 
معتدل، مرطوب، خشک، گرم، سرد، همه سر ته يک کرباسن و اين مورد در 
فساد مربوط به اسدبيگی ها در هفت تپه کامال مشهود است، قبال برخی از 
کارگران فکر می کردند که فساد، فقط مربوط به دولت روحانی است و با رفتن 

شود، ولی مشاهده شد که با رفتن روحانی هم  روحانی همه چيز گل و بلبل می
مشکلی حل نشد و مشکل در جايی باالتر از رياست جمهوری می باشد و فساد در 
تار و پود نظام رخنه کرده و چپ و راست و باال و پايين آلوده شدند و خون 

 .کارگران و  مردم رو در حال مکيدن هستند
ميخری، قاضی رو ميخری، رييس اينجا ايرانه، جايی که نماينده مجلس رو 

حاال يکی باالتر ! جمهور رو ميخری، وزير ميخری، اينجا هر کی قيمتی داره
 »!يکی پايين تر

فساد سراپای رژيم و  تمامی گوشه های زير فرمان اسالمی سرمايه داری او را 
. فرا گرفته، حکومت به مانند يک ارگان فاسد به عفونت و عفونت زايی دچار شده

ران تجربه کردند که ابراهيم رئيسی برای انتخابات از کارگران از ابزار هفت تپه کارگ
پس از . سوء استفاده کرد، رای خلع يد را چندين ماه بايگانی کرد تا کارگران را بفريبد

. آنکه به کارگزاری حکومت سرمايه نشانيده شد، در اجرای خلع يد سنگ اندازی کرد
ولی ما کارگران هفت تپه ديگه دست شما رو «: الم کردندکارگران با ادامه اعتصاب اع

را مطرح  »ايدرو«سرانجام  فريبی به نام  » .خونديم و روبروی شما خواهيم ايستاد
طرح   خورشيدی بازمی گردد، ١٣۴٠ی آن به ساالهای  ايدرو که تاريچه .کردند

  .گسترش  و نو سازی صنايع و در ايران بود
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  ترفند ايدرو و هفت طرح

بار ديگر به   )صمت(صنايع معادن و تجارت ايدرو زيرمجموعه وزارت 
ايدرو همان ابزاری بود که مالکيت را در دست داشت و در سال . ميدان آورده شد

با فريب طرح واگذاری به بخش خصوصی را به اين بهانه که شرکت  ١٣٩٣
پس . ودزيان آور است بايد به بخش خصوصی واگذار شود، زمينه سازی کرده ب

ايدرو به ميدان آورده شد تا دوباره از اعالم خبر خلع يد و پايداری کارگران، 
ها به خود بازگرداند تا در  شرکت را به ناچار و برای وقت گذرانی از اسدبيگی

ديگری و وابسته به جناح  ديگری از » اختالس بيگی«فرصت مناسبی به يک 
  .حکومتگران واگذار شود
يب که مجتمع نيشکر از ايدرو و وزارت صمت به وزارت با اين ترفند و فر

های دولتی بسياری که در زيرمجموعه دارد، طرح توسعه نيشکر  اقتصاد با بانک
اين وزارت تبديل  هفت تپه به هشتمين طرحبه اجرا درآيد و  هفت طرحيا همان 

  .شود
حکم بازگشت و لغو واگذاری به بخش خصوصی، حکم لغو ديگر بخش 

صی شده از از جمله ماشين سازی تبريز، مجمتع فوالد، دشت مغان، های خصو
  . هپکو و آذرآب ووو که همچنان  در ابهام مانده بودند در پی داشت

اهللا اسدبيگی، رئيس هيات مديره  ها بود که هنوز احسان با اين وقت کشی
هولدينگ های بسيار و شرکت گروه صنعتی آرياک صنعت داتيس و مالک 

رای لغو واگذاری شرکت هنوز به اين : "تپه، به ايلنا می گفت شرکت هفت
 ."مجموعه ابالغ نشده است

آب بر . کارگران  بار ديگر در انتظار مجلس سرمايه داران حاکم ماندند
نيزارها بسته شد، حق آبه نيشکر هفت تپه به دستور حکومت بايد لغو می شد تا 

ران  از خود گله کردند که بايد کارگ. کارگران و شوش و هفت تپه نابود شوند
بنا به ارزيابی کارگران، . اعتصاب را ادامه می دادند) ١۴٠٠(خرداد و تير 

کارگران داليل اعتصاب را . اعتصاب برای تعيين تکليف نهايی، ضروری بود
  :اعالم کردند
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 :داليل اعتصاب ما

 !برای تسريع در روند تعيين تکليف •
 !ماه حقوق معوقه داريم سه •
 !انجام نشده است )٢٧(ورهالا •
 !کشت انجام نگرفته است •
 تعيين وتکليف نيروهای اخراجی فصلی •
 تعيين و تکيف نيروهای اخراجی مطالبه گر •
 !همچنان خيانت ميکند) اسالمی(شورا  •
  

                                                            
ز کوچکترين تعميرات اساسی  هر چيزی، ابه، بازآماد يا )overhaul (اورهال٢٧ 

ها و ابزار صنعتی گفته  گرفته تا دستگاه الکترونيکی قطعات و لوازم مکانيکی و
  .می شود
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  بيمه دفترچه تمديد و معوقه های حقوق فوری پرداخت -
  شده اخراج همکاران برای فوری کار به بازگشت -
  بيگی اسد اميد فوری بازداشت -
  تپه هفت از خصوصی بخش و اختالسگر کارفرمای فوری يد خلع-
  کارگران به شده اختالس های ثروت فوری بازگرداندن -
  بازنشسته مديران کار پايان -

شدت يابی فقر و . اند کارگران اين بار در شرايطی ديگر به خيابان آمده
در » اخاللگر کالن ارزی« ٢١ فالکت عمومی، شيوع گسترده کرونا و محاکمه

دادگاه و از جلمه اتهام يک و نيم ميليارد دالر فساد مالی که اميد اسدبيگی، متهم 
حکومت تالش دارد تا  به روش گذشته با وعده و زجر . رديف اول آن نشسته بود

با پرداخت قطره ای بخشی از مطالبات گذشته با ترفند تفرقه و فريب و تهديد  
 .از اعتصاب منصرف سازدکارگران را 

فعالين مجمع نمايندگان و فعال کارگری، آگاهانه با خرد جمعی کارگران،  
همکاران گرامی فردا برای تعيين تکليف خودمان و «.اعتصاب را فراخواندند

. شرکتمان درب مديريت شرکت جمع ميشويم تا برای اعتصاب تصميم جمعی بگيريم
  . شکل، پس حضور صد درصدی الزم است خرد جمعی و رای گيری يعنی به اين

  
 ١۴٠٠موج ديگر اعتصاب،  مهر ماه 

برای اعتصاب در هفت تپه، کانال مستقل،  مهر پنجم - روز سه شنبه 
  : فراخوان داده شد

 )٢٨(»!فردا شروع اعتصاب جديد هفت تپه، درب مديريت شرکت«
 :اهم مطالبات کارگران اعتصابی

و شفاف سازی نحوه و قيمت  تعيين تکليف فوری مديريت شرکت -
 واگذاری شرکت

 .پرداخت فوری حقوق های معوقه -

                                                            
کانال مستقل  -ت تپههف: های واتزاپی، بازنشر پيام همکاران در گروه - ٢٨

  .کارگران
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 تسريع در انجام عمليات کشت و ترميم کارخانه -
 بازگشت به کار اخراجی ها -
 تمديد قرارداد فصلی ها -
رستمی در پرونده -اعالم و اجرای حکم صادر شده عليه اسدبيگی -
 اختالس
 نه زيالبیمختومه شدن پرونده خانم فرزا -

  .تا رسيدن به مطالبات، اعتصاب در هفت تپه ادامه دارد
  

   مجمع نمايندگان کارگریسازمانيابی 
  )١۴٠٠مهر  ١۵ -پنج شنبه (

 ٤٠ای ه کارگران به اين نتيجه رسيده بودند که حکومت در ادامه فريبکاری
ی خود در حال خريد وقت و به سان ابزار سرکوب و فرمانروايی طبقه  ساله
با اين شناخت از ماهيت . مايه دار ادامه همان وظايف طبقاتی خود استسر

مجمع نمايندگان برای مجمع . حکومت، اعالم اعتصاب، سالح کارگران بود
نتيجه رای «: از کانال مستقل هفت تپه اعالم شد. عمومی در کارخانه فراخوان داد

 گزينه سهگيری شورايی امروز در مجمع عمومی کارگران هفت تپه بين 
  :پيشنهادی کارگران

  ،راه آهن ايستگاه هفت تپه - １
  و يا  جاده ترانزيتی -٢
 . بودمقابل استانداری اهواز  - -٣

ی رای  نتيجه. نظرخواهی شد و  خرد جمعی موافقان و مخالفان شنيده شد
گيری و تصميم جمعی کارگران هفت تپه اعتراض در برابر استانداری خوزستان 

روز شنبه به اهواز و مقابل استانداری می رويم و «: کارگران اعالم کردند. بود
ما خواهان پيوستن به . اعتراضمان را به بالتکليفی شرکت در آنجا اعالم می کنيم

هفت طرح هستيم و تا وضعيت به اين شکل باشد ما دست از اعتصاب و اعتراض 
 ). جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف(» .برنخواهيم داشت

 !باد هفت تپه، پايتخت اعتصاب جهان زنده
 !زنده باد اتحاد و هشياری کارگری
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اعتصاب و برگزاری همايش   ی جمعی بنا بر خردجمعی بر ادامه  اراده
اعتراضی در برابر استانداری خوزستان به سان نماد حاکميت اسالمی سرمايه در 

 !واهيم دادتا رسيدن به مطالبات به اعتراض و اعتصاب ادامه خ: ايران بود
همانطور که از ديروز اعالم شده و رای جمعی همه ما . همکاران عزيز«

از . بوده به اهواز ميريم تا ادامه اعتراض خودمون رو دم استانداری انجام بديم
فعالين مستقل هم درخواست داريم اگر توسط استانداری به داخل و برای مذاکره 

از دفترش و در جمع همه کارگران تجمع دعوت شدند به استاندار بگن بياد بيرون 
اينکه استاندار ميگه نامه نوشتم و تماس گرفتم مشکل . کننده هر حرفی داره بزنه

 » .ما رو حل نميکنه
تصميم به حضور در اهواز و مقابل استانداری تصميم «:کارگران افزودند

اين  اگر. مجمع نمايندگان کارگریجمعی همه ما بوده و نه نمايندگان ما در 
دوستان زحمتی ميکشند فقط زحماتی از طرف ما بر گردنشون هست و اگر هم 
قرار باشه فردا برن جلسه همونجا بايد رای گيری کنيم و بگيم خط قرمز ما چه 

کارگران دريافته بودند که به رهبری ابراهيم رئيسی،  توظئه  ».چيزهايی هستن
ميخواد اول مقداری «:دندکارگران اعالم کر. برای خصوصی سازی ادامه دارد

تعميرات بشه بعد شرکت رو بده خصوصی سازی بعد بدن به ستاد اجرايی يا سپاه 
بارها اعالم . ما به هيچ عنوان اين روش و فريب رو قبول نداريم... يا بنياد يا

کرديم يا شرکت بايد تماما به اسم کارگران بشه يا موقتا دولتی و زير نظر هفت 
 ».ارت شورايی کارگری و با خرد جمعی همه کارگرانطرح اون هم با نظ

ساعت هفت صبح از «: خبر فراخوان در کانال مستقل کارگران هفت تپه
فردا . ميدان ورودی شرکت حرکت ميکنيم به سمت اهواز و استانداری خوزستان

  ».شرکت رو تعيين تکليف خواهيم کرد



~ ٢٦٧ ~ 
 

  ل گرفتن در شورای اسالمیِگ
کارگران » !تاق شورای اسالمی را خواهيم بستفردا چهار شنبه در ا«

 :اعالم کردند
اعالم انحالل شورای . کارگران در شورای اسالمی مجتمع را  ِگل گرفتند

به طور رسمی انجام  ٩٧کارگر در سال  ٢٠٠٠اسالمی کار را با امضا بيش از 
يعنی در اين اقدام سمبليک برای انحالل انقالبی شورای اسالمی کار، . گرفته بود

ارگان سرکوب و ايدئولوژيک حکومتی و طبقاتی، با تصميم جمعی و اعالم قبلی 
 :کارگران اعالم کردند. اجرا شد
ما به راحتی توان اين را داريم که هر فردی که عليه کارگر هفت تپه و عليه «

هر کسی باشد و . فعاليت های هفت تپه حرف ميزند و گرای امنيتی ميدهد را رسوا کنيم
از کارگر دارند مهم اين است برخی با ظاهر دفاع . اسم و رسمی داشته باشدهر  

برای روشن شدن ذهن همکاران، انبوهی از اسناد و اموالی که با نام  .تخريب ميکنند
  »....کارگر هفت تپه جمع کردی و به جيب خودت زدی رو اعالم خواهيم کرد

  ١۴٠٠مهر  ٧ - شنبه چهار - جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف
  

  همايش در برابر استانداری خوزستان
فردا، روز سوم برای همايش . ١۴٠٠دومين روز چهار شنبه هفتم مهرماه 

  .شد الماعدر برابر استانداری با خرد جمعی 
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ب رروز اعتصاب در داخل کارخانه برای ادامه اعتصاب به د ٣پس از «

 » .رای گيری خواهيم کرد استانداری خوزستان يا فرمانداری شوش،
بين سه گزينه پيشنهادی کارگران يعنی راه آهن ايستگاه هفت تپه، جاده 
ترانزيتی و در برابر استانداری اهواز و ارائه استدالل موافقان و مخالفان، 
سرانجام رای گيری شد و تصميم جمعی کارگران هفت تپه، همايش شنبه در 

م و اعتراضمان را به بالتکليفی شرکت در استانداری بروي«اهواز و در برابر 
ما خواهان پيوستن به هفت طرح هستيم و تا وضعيت به اين شکل . آنجا اعالم کنيم

 ».باشد ما دست از اعتصاب و اعتراض برنخواهيم داشت
 ١۴٠٠مهر  ١۵ - پنج شنبه  - جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف 

 ،حقوق خود را می گيريم -
  ،يناسيون همگانی و معتبرواکس  -
 ،سوس خانه شورای اسالمی خيانت کارپايان دادن کارگری و عملی به جا - 
 ،حمايت از وکيل با شرافت کارگران هفت تپه خانم زيالبی -

هفت تپه دارد می ميرد، نجات دهنده شرکت فقط ما کارگران و فرزندان 
  .هفت تپه هستيم

  
   تشکل پايدار

  »نمايندگان و شورای مستقل ماست تشکل پايدار ما مجمع«
با هر گام در  به حکم ديالکتيک مبارزه طبقاتی، کارگر طبقه انقالبی ماهيت

و فرم های  نهادرا پشت سر  تاريخ گذشته های شکل تجربه و آزمون و خطا،
  .نوينی را بر گزيد تا پاسخگوی نيازهای مبارزاتی و طبقاتی خود باشد

ايران، با حضور کارگران در سراسر ايران مبارزات طبقاتی کارگران در 
اعالم . است ١۴٠٠در خيابان ها، اما پراکنده از يکديگر مشخصه ی سال 
شهر ايران از  ١٠٠اعتصاب سراسری کارگران پيمانی نفت و گاز در بيش از 

سوی شورای سازماندهی اعتصاب ها در تابستان همين سال، اعتصاب های 
رگران اعتصابی مجتمع نيشکر در هفت تپه، روزمره و راديکال و حضور کا

آموزگاران و فرهنگيان در سراسر ايران، کارگران بازنشسته، زنان، خيزش 
فورانی و صدها هزار نفره در خوزستان با فرياد آب و سپس در چهارمحال و 
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بختياری و اصفهان و صدها حضور همه روزه ی اعتراضی و مطالبات کارگری 
ايران، جامعه شاهد يک مبارزه طبقاتی راديکال و رو  و تهی دستان در سراسر

به اعتال است که از مرزهای تدافعی به سوی روند مطالباتی و سياسی رويکرد 
  .می يابد

ها، خاموشی و  در چنين شرايطی است که ديگر از کلی گويی
ای سياسی چپ ه برخی عناصر و محافل و گروهبندی توريستی های گرايی حاشيه

يابی مبارزات  با اوج. ويژگی دوران رکود است، خبری نيستو راست که 
در . طبقاتی، گروهبندی های سياسی نيز به جنب و جوش و به واکنش می گرايند

ی در گرداب بحرانی، هيچ نيرو و نيز فردی حتا، بسته به دوری و  چنين جامعه
ويت و ای اجتماعی و طبقاتی و يا دست کم برای اعالم هه نزديکی به گروهبندی

  حضور و حيات خويش نمی توانند خاموش بمانند
در برابر و واکنش به جنبش کارگری به ويژه در مجتمع  ١۴٠٠در تابستان 

کالب (نيشکر هفت تپه، در برخی رسانه های اينترنتی و به ويژه اتاق های گفتگو 
يابد تا جنبش کارگری را دو قطبی  گرايشی از سوی کسانی برجستگی می) هاوس
  .وان به دو دسته تقسيم کردت اينان را می. ه دهندجلو

رايی صنفی مطلق گ دسته نخست، ترکيبی از گرايش سنديکاليستی و اتحاديه
است که از سوی برخی به ويژه در خارج کشور از سوی طيف صنفی گرايان و 

ای همزاد با جنبش کارگری دارد  اين گرايش، سابقه. شود ها تقويت می رفرميست
سان يک  ش و مبارزه طبقاتی واقعی و امری است طبيعی و مزمن بهو در جنب

اما گرايش دوم، . شود کند و بيدارامی که هر از گاهی سر باز می آسيب رسان کهنه
شوراگرايانه در هفت تپه و پيشتر در فوالد اهواز روند ضروری و پاسخگو به 

که از يندگان است مجمع نمااين فرايند . نيازهای مبارزاتی اين برهه بوده است
ناميده شود مجمع عمومی  شود ، تالش میچپ در ايرانبرخی از نيروهای سوی 

در عمل شوراگرايانه و ! بنامند» ناپايدارش« آنرا  چپ ميانه ميانه و راست و
سال، در هفت تپه، با سازماندهی مسئوالنه  ۵به بعد نزديک به  ٩۶پايدار از سال 

ی  اين روند به تجربه و آزمون کارگران به چهره. دها را به پيش برده بو اعتصاب
بارز جنبش جاری کارگری در آمد و در چنين مسيری به سازماندهی اعتصاب 

ها و آزمون و  ها و شعارها و تاکتيک ها، همايش ها، طرح مطالبات، اعتراض
  .خطاها می پردازد
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: ای اعتصاب و اعتراض، اين يک اعالم ضروری بود کهه در خيابان
. را انتخاب کرديم و بهتر جواب داده ما مجمع نمايندگاناما  سنديکا قبال بوده«

ما در هفت تپه اثبات . تشکل پايدار ما مجمع نمايندگان و شورای مستقل ماست
و اعالم . »است مجمع نمايندگان برتر از سنديکا و شورای اسالمیکرديم که 

ه ما صحبت ميکنند که از افرادی در فضای مجازی با اهداف خاص علي«اينکه، 
  .افشای اخالگری ها بود» روی غرض و مرض است

  
  :اعالم ضروری از سکوی کارگران

ين اعالم، ا»  ما مجمع نمايندگان و شورای مستقل ماست پايدار تشکل«
  .گران و شورای اسالمی کار بودلو اخال ی مجازیفشاگر سنديکا

موج هفتمين روز در ١۴٠٠ مهر ١٢ -دوشنبه کارگران پيشتاز در روز 
در برابر فرمانداری شوش و  - در هفت تپه  مداوم های اعتصابهمايش و جديد

و اعتبار و دستاوردهای  کارگری از عزت نفس سپس راهپيمايی در بازار شوش،
اين اعالم هزاران کارگری شورايی بود با دهها هزار کارگر و . خود دفاع کردند

اين اعالم از  سکوی  کارگران در خيابان ها شوش و . نبش کارگریپشتيبانان ج
  : هفت تپه بود که اعالم کرد

: و فرياد زد» انتخاب کرديمرا  مجمع نمايندگاناما ما  قبال بوده سنديکا«
ر هفت تپه ما د« و » ما مجمع نمايندگان و شورای مستقل ماست پايدار تشکل«

و به » اثبات کرديم که مجمع نمايندگان برتر از سنديکا و شورای اسالمی است
افرادی در فضای مجازی با اهداف خاص «: پاسخ دندان شکنی داد که بعضی ها

کسانی که علم انکار » .عليه ما صحبت ميکنند که از روی غرض و مرض است
و شورايی با  منجزی اهيم عباسیو حمله به شوراگرايان و شوراگرايی بايد به ابر

هزار عضو در هفت تپه و طبقه کارگر، جنبش کارگر و جنبش  ۵بيش از 
  .سوسياليستی سراسر ايران پاسخ دهند

ضروری  رگران هفت تپه، پاسخی مسئوالنه وسخنان نماينده شجاع کا
به  پاسخی به يک پروژه و به کسانی که مدتهاست. کارگران هفت تپه است

. وع پرداخته و به شعور و فهم کارگران همچنان توهين می کنندتحريف موض
اعالم آشکار اين واقعيت گامی در جهت نيرومندسازی رويکرد شورايی و 

پاسخگويی کارگران شورايی درهفت تپه و پشتيبانان . مبارزه کارگران بوده است
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آويز و با سوء  طلبان با دست فرصت اين رويکرد، زمانی ضرورت يافت که
مجمع نمايندگان کارگران در هفت . ددندست به اقداماتی ز ستفاده به نام سنديکا،ا

های امنيتی و ضربه عليه  در برابر اين هجوم که مورد بهره برداری تپه،
ها و محفلی که فرصت را   جنجال سنديکاليست. کارگران نشان گرفته بود، برآمد

نه سنديکاليستی بود و نه  ورد،بيرون آ سری  ،ب شمرده بود تا در ميان سرهاسمنا
اين  . رفرميستی، تالشی بود تخريبی عليه رويکرد ساختار نوين شوراگرايی

خطرناک به بهای تخريب، آن هم در شرايط حاد مبارزه طبقاتی که  فرصت طلبی
ای  ، بايد بدون آنکه رژيم و کارفرما ازآن بهرهگرفت هفت تپه را زير ضرب می

از سکوی  ی کارگران سخ مسئوالنه و کوبندهپا. شد می ببرند، بايد درجا رسوا
ی   واکنش مسئوالنهو  شوشدر  هفت تپه و جلو فرمانداری از زبان ابراهيم عباسی

  . کارساز افتادالين و پشتيبانان جنبش کارگری، به خوبی برخی از فع
ای مخرب در ميان بود که برای نفی و انکار نهادها و پای پروژه
های مستقل و سرنوشت  ين و پيشتاز رويکرد شورايی و دخالگتریساختارهای نو

  . ساز جنبش کارگری، اخالگرايانه، به کار گرفته شده بود
تالش نوشتارهای و گفتارهای شوراگرايان از يک ضرورت طبقاتی و 
مبارزاتی سرچشمه می گرفت و آن فقط و فقط، در ميان گذاردن واقعيت و 

  :ضرورت زير بود
ن در عمل با عبور از صنفی گرايی و پای نهادن در کارگرا که 

سال است عرصه را بر  ۶ساختارنوين شوراگرايی که پايدارانه به ويژه بيش از 
آوردهای ارزنده ای داشته، الگويی برای سراسر ايران  رژيم تنگ کرده، دست

شده و با ادغام سازماندهی نوين، به نام مجمع نمايندگان که با مجمع عمومی 
  . اوت دارد، به ميدان و ساختار و سبک کار نوينی دست يافته اندتف

نکته بارز اين برهه آن بود که جنبش کارگری رو به اعتالء و فرارويی 
. سازمانيابی جنبش کارگری در ايران، به ميدان نوينی پای گذارده بود. است

رد، اين يک رويک. کارگران هفت تپه، نماد طبقاتی و سکوی اين رويکرد است
اين برآمد، سبب شده بود که نه تنها شيفته گان رفرم . اعتاليی و شوراگرايانه است
ای ه ههايی مزمن، بلکه رضا پهلوی هم از اتحادي و صنفی گرايی و نيز سکت

اگر جنبشی در . کارگری و ضرورت حضور و تشکل يابی کارگران سخن بگويد
جنجال و فرياد نيز در ميان ميان نبود و جنبش کارگری در رکود بود، اين همه 
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شده است که هرکسی حتا » برند«جنبش کارگری به بيانی ديگر، يک . نبود
ای خانوادگی، به تکاپو افتاده تا کاالی خود را با مارکی عامه پسند به ه سکت

» دوم خرداد«با پسوند کارگری و سوسياليستی که با فريب  ای شيفته. بازار آورند
سال هويدا  ١٨صالحات دخيل بسته بودند پس از نزديک به و پروژه خاتميسم به ا
» تشکل محوری«اين نگرش با اصالحات خاتميسم به جای . شدند و غوغا کردند

 خاتميسم، ”سياسی اصالحات“ به بسته دخيل »ای توده جنبش بر هژمونی«به تز 
اين . گويی دوران جديدی آغاز شده رخ نمودند يگزاگ، در سال٢٠ به نزديک
نبود، بلکه واکنشی از يک » هياهو«ش دوباره در برابر خيزش نوين که يک خيز

  .کارزار طبقاتی پرخروش و اميدوارکننده بود
  

  اخاللگران در هفت تپه
در چنين شرايطی، عوامل اخاللگر و وابسته به کارفرما، از جمله سه نفر 

وسته اند، و از افراد باقيمانده از سنديکای سابق که به دستگاه سرکوب رژيم پي
: کانال مستقل کارگران هفت تپه اعالم کرد. سوء استفاده گرانی اخالل می کنند

جليل احمدی که قبال عضو هيات مديره سنديکای کارگری هفت تپه بوده و االن «
  . يکی از آن سه نفر بود! »دبير شورای اسالمی کار در هفت تپه است

با تبليغات ميان تهی، در  ها، ها و سنديکاليست از سوی ديگر، رفرميست
يا همان شورايی که در هفت تپه اعالم  مجمع نمايندگانبرابرروند شوراگرايانه 

اينان، در کشاکش شدت يابی مبارزه طبقاتی، . شد، به اخاللگری برخاسته بودند
اينان در پروپاگانداهای خود، به ترفند انحرافی سنديکا . بايد خودی نشان می دادند

مجمع نمايندگان هفت تپه را . و وارونه نمايی کردندآوردند  رویرا در برابر شو
و ناپايدار ناميدند و از نام » مجمع عمومی«انکار کردند و به همين هدف آنرا 

. به اخاللگری پرداختند» تشکل پايدار«سنديکايی در ناکجا ويران، به عنوان يک 
که نماينده آگاه شورايی در واکنش به اين سوء استفاده ها و شوراشکنی ها بود 

  :هفت تپه ابراهيم عباسی در در برابر فرمانداری هفت تپه اعالم کرد
روز هفتم اعتصاب از  ١۴٠٠مهر  ١٢ - ابراهيم عباسی منجزی، دوشنبه 
ما در هفت تپه اثبات کرديم که مجمع :"سوی  مجمع نمايندگان اعالم کرد

 "نمايندگان برتر از سنديکا و شورای اسالمی است
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در هفت تپه ما يک شورا داريم  که پنج هزار نفری است و ما با خرد "
است که اگر کم و کسری هم  مجمع نمايندگانتشکل ما . جمعی تصميم ميگيريم
. ما در شورای اسالمی  را گل گرفتيم چون خائن است. داشته اما موفق بوده
. بهتر جواب دادهرا انتخاب کرديم و  ما مجمع نمايندگاناما  سنديکا قبال بوده

ما در هفت تپه اثبات . تشکل پايدار ما مجمع نمايندگان و شورای مستقل ماست
افرادی در . است مجمع نمايندگان برتر از سنديکا و شورای اسالمیکرديم که 

فضای مجازی با اهداف خاص عليه ما صحبت ميکنند که از روی غرض و 
  ".مرض است، از روی حسادت است و نه برای نقد

ا وغوغاساالری هايی که ه اين پاسخی کوبنده و کارگری به پروپاگانديست
و  » بی ثبات«که تداعی کننده ی شوراگرايی را  مجمع نمايندگانسامانيابی نوين 

  . می ناميدند بود» مجمع عمومی«
غوغاساالران حتا اين اعالم  »!است_کارگری_شوراهای_ما_آلترناتيو«

  .کارگران را ناشنيده و انکار کردند
  

  به سوی ستاد مرکزی سرکوب، استانداری
  

 نتيجه رای گيری شورايی در مجمع عمومی 
در برابر استانداری  يک روز پيش از همايش اعتراضی کارگران هفت تپه

خوزستان در اهواز که در نوع خود هم سهمگين بود و هم شجاعانه، تراکت زير 
  :کانال مستقل اعالم شد- برای نخسيتن بار در هفت تپه
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کانال مستقل کارگران اين همايش به سوی اهواز را منتشر -کانال هفت تپه

  :کرد
استانداری تصميم تصميم به حضور در اهواز و مقابل «: اعالم شد که

اگر اين . جمعی همه ما بوده و نه نمايندگان ما در مجمع نمايندگان کارگری
دوستان زحمتی ميکشند فقط زحماتی از طرف ما بر گردنشون هست و اگر هم 
قرار باشه فردا برن جلسه همونجا بايد رای گيری کنيم و بگيم خط قرمز ما چه 

 ».چيزهايی هستن
تا رسيدن به مطالبات به اعتراض و «: اعالم کردندکارگران با خرد جمعی 

 »!اعتصاب ادامه خواهيم داد
بارها اعالم کرديم يا شرکت بايد تماما به اسم کارگران بشه يا موقتا «

اين يک اعالم آگاهانه  »!دولتی و زير نظر هفت طرح اون هم با نظارت شورايی
  . و پيشتازانه بود
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  ١۴٠٠مهر  ١٧ - شنبه دوازدهمين روز اعتصاب و اعتراض 
. خيل عظيم جمعيت کارگران هفت تپه برای اعالم اعتراض به اهواز ميره«

استاندار وظيفه خود می دانست تا . سختی راه و هزينه و مشقات رو به تن ميخريم
در برابر کارگران بايستد و در جمع کارگران نيامد تا مطالبات کارگران را 

استاندار و رئيس جمهور بايد از «:و اعالم کردند کارگران به اهواز رفتند . نشنود
داره راه همون شريعتی ) استاندار جديد(خليليان . کارگران هفت تپه ادب بياموزن

همه ! اونا اسمشون اصالح طلب بود اينا اسمشون اصولگرا و انقالبی. رو ميره
  »!سر و ته يک کرباسند

 !اسماعيل بخشی بايد به کار برگردد
همکار و نماينده عزيز ما اسماعيل «: کزی کارگران بوداين خواست مر

   ».بخشی هنوز به کار برنگشته است
بازگشت به کار کارگران اخراجی از جمله اسماعيل بخشی يکی  

اسماعيل جرمی مرتکب نشده . ی اصلی اعتصاب و اعتراض ها بودها ازخواست
ها  ونده فساد اسدبيگیاسماعيل از حقوق قانونی کارگران دفاع کرده بود و پر. بود

اما، . را برمال و حکومت به ناچار اسدبيگی را به زندان و رد مال محکوم کرد
چرخيد، در حاليکه اسماعيل بخشی هنوز به خانه  اسدبيگی هنوز آزاد و رها می

به چنين «: کارگران اعالم کردند. نشينی محکوم و حکم اخراجش لغو نشده است
اما در مملکت ما بايد زندان برود . و روی چشم گذاشتآدم سالمی بايد جايزه داد 

اسماعيل . ما اين بی عدالتی را تحمل نمی کنيم. و رنج ببيند و از کار اخراج شود
  » .بايد سريعا به کار بازگردد

بزرگی » جرم«اسماعيل بخشی از مجمع نمايندگان و پايدار هفت تپه، 
اعالم  بر سکوی هفت تپه ١٣٩٧او بر سکوی هفت تپه در سال . مرتکب شده بود

 : کرده بود
آلترناتيو ما جمعی و شورائی است، ما فرد محور نيستيم، فردطلب نيستيم، 

ها و مرتجعين خودشان را به ما نجسپانند،  ناسيوناليستها و نژاد پرست فرصت طلبان و
آلترناتيو ما شوراهای کارگری است، يعنی جمعی تصميم بگيريم برای سرنوشت 

 !!سرمون بسه کنيم، هر چی از باال زدن تو ، از پايين حکم صادر میخودمون
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 در برابر نقشه اختالف همايش کارگران فصلی 

ايجاد اختالف بين کارگران فصلی هفت تپه توسط مديران اسدبيگی و مديريت 
خواست کارگران . ها ترفند مديريت جديد بود جديد و سياست استخدام نکردن فصلی

ا هم بايد استخدام بشوند ه همه غيرنيشکری .بود همه همکاران نيبر و ليلکو استخدام
  .هايی مانند سال استخدام، ايجاد اختالف بين کارگران فصلی بود بهانه

سه نفر از نمايندګان کارگران فصلی با نماينده  ١۴٠٠آذر ۵روز جمعه 
ای  جلسهشوش و رييس اداره کار شوش و فرماندار کرخه در دفتر فرماندار 

نتيجه . ها پيگيری شود برګزار کردند که خواست تعيين وضعيت و قرارداد فصلی
  : اين جلسه و وعده ها به گزارش کارگران اينست

قرار شد روز سه شنبه با مديريت هفت تپه فتحی مکوندی و ناصری 
ای برګزار کنند و نتيجه اين جلسه را به کارګران فصلی  طرح، جلسه٧مديريت 
  .ننداعالم ک

يس اداره کار برای ئدر اين جلسه، کعب عمير نماينده شوش و عبدالخانی ر
ما فعال استخدام فصلی ها «ايجاد تفرقه و چند دستگی به نمايندگان فصلی گفتند که 

روز تا  ٣٠٠که از  ٩۶و  ٩۵قسمت اول کارگران . را به دو قسمت تقسيم ميکنيم
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روز را  ٣٠٠روز تا  ١سمت دوم از روز سابقه دارند استخدام ميکنيم و ق ۵١۴
 :نمايندگان در برابر اين نقشه ضد انسانی، فراخوان دادند» .کنيماستخدام می

  
  !اتحاد! همکاران فصلی اتحاد 

شماری از کارگران فصلی شرکت کشت و  ، ١۴٠٠آذرماه  ۶روز شنبه 
 صنعت نيشکر هفت تپه، ابتدا در برابر ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه
اجتماعی شهرستان شوش و سپس در برابر ساختمان فرمانداری اين شهرستان، 

خواستار رسيدگی به وضعيت  کارگران معترض. دست به همايش اعتراضی زدند
در نشست مشترک هيئت دولت  ١٤٠٠مهر  ١٨در  .استخدامی و شغلی خود بودند

يشکر و و قوه قضائيه، مجتمع نيشکر هفت تپه، هشتمين طرح شرکت توسعه ن
  .صنايع جانبی شناخته شد

  
  !اسمش اسماعيل بخشی است: به ايلنا

. ايلنا خبر زده که کارگران هفت تپه خواهان عملی شدن وعده ها هستند
سپس به خلع يد اشاره ميکند و انتقال به هفت طرح و مطالبات زمين مانده و 

زی حقوق و سا ها با بيان اينکه در حال حاضر اجرای طرح همسان آن«: ميگويد
اجرای کامل : بازگشت به کار يکی از همکاران دو مطالبه کارگران است، افزوند

بندی مشاغل، پرداخت دوباره برخی مزايای قانونی و عرفی،  طرح تجميع و طبقه
ها و همسان کردن  ها و قرارداد کنار گذاشتن چندين قوانين چندگانه در پرداخت

هفت طرح، بخش ديگری از مطالبات های شرکت  سطح دستمزد بين تمام طرح
کارگران مجتمع نيشکر هفت تپه است که هنوز منتظر وصول اين مطالبات 

  .»قديمی هستيم
را نميداند يا زبانش ميسوزد اسمش را » يکی از همکاران«ايلنا اسم 

ببرد يا دستور دارد اسمش را نياوريد؟ آن همکار نور چشم ما کارگران هفت تپه 
يل بخشی است، افشا کننده فساد و ارتشا در مجتمع هفت تپه، اسمش اسماع: است

کارگر موقت قرارداد  ٢٠٠٠کسی که طايفه فاسدبيگی ها را بيرون کرد و برای 
همانی که بجرم حقيقت . گرفت و از تعطيلی و نابودی شرکت جلوگيری کرد

اما فاسدين مسلم و . گويی و شهامت زندانی و شکنجه شد و نانش را بريدند
حکوم هنوز در پناه قانون آزادند، هنوز آنقدر زور دارند که ايلنا را به سکوت م
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از ايلنا انتظار بيشتری نداريم که سخنگوی اداره کار و شوراهای . وادار کردند
   .فاسد اسالمی و کارفرمايان خاصی است

اينکه ايلنا به هر دليل از آوردن اسم اسماعيل بخشی خودداری کند، 
ز روی غرض، تنها نشان ميدهد آن صف ضد اسماعيل هنوز تنگ بفرموده يا ا

هم و پشت به پشت هم ايستادند و تنها قدرت اتحاد کارگران هفت تپه است که 
بازگشت به کار اسماعيل . ميتواند بار ديگر اين ديوار ضد کارگری را ويران کند

   .بخشی مطالبه اول ما کارگران هفت تپه است
  پيام همکار

 رويکرد با ٩۶ سال از شورايی اداره و آزادی کار، نان، شعاِر اب کارگران
 رهيافت، اين .اند نهاده پای اجتماعی ـ طبقاتی مبارزات ی صحنه در پيشروتری

  .است يابی ماديت و تجربه حال در کارگری مراکز برخی در نيز
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  دستاوردها و مطالبات اين دوره

 ٥ايندگان و بيش از سازمانيابی رويکرد شورايی در مجمع نم -
  سال مبارزه پی گير به رهبری اين  ارگان پايدار طبقاتی

 .خلع يد حکم گرفت وحکم هم به دستگاه های دولتی ابالغ شد -
کارگر اخراجی از جمله محمد  ١٥بازگشت به کار بيش از  -

پور و  بازگشت  به کار اسماعيل بخشی، ساالر بيژن .خنيفر و ايمان اخضری
  .اگذشت حدود سه سال هنوز نا مشخص استعظيم سرخه که ب

مهرماه، قوه قضاييه  ٢١روز . پيشبرد خواست  کيفرخواست -
حکم بيست سال حبس قطعی برای مهرداد رستمی و اميد اسد بيگی به جرم 

  »مشارکت در اخالل در نظام ارزی کشور«
سازی نحوه و قيمت  تعيين تکليف فوری مديريت شرکت و شفاف -

 ولت و بانک،واگذاری شرکت به د
 های معوقه و ساير مطالبات قانونی، پرداخت فوری حقوق -
تمديد قرارداد . سرعت بخشی به انجام عمليات کشت و ُاورهال -
 ها، فصلی

و مختومه شدن پرونده فرزانه زيالبی وکيل شجاع  کارگران،  -
  .هنوز در صدر مطالبات کارگران هفت تپه قرار دارند

 
ز اعتصاب و تجمع کارگران فصلی هفت هشتمين رو ١۴٠٠آذر  ٧يکشنبه 

و اعتصاب و همايش  تا روز تنظيم اين نوشتار . تپه در مقابل فرمانداری شوش
  .همچنان ادامه دارد) ٢٠٢١دسامبر / ١۴٠٠دی ماه دهم (

  
. ايلنا خبر زده که کارگران هفت تپه خواهان عملی شدن وعده ها هستند

هفت طرح و مطالبات زمين مانده و سپس به خلع يد اشاره ميکند و انتقال به 
سازی حقوق و  ها با بيان اينکه در حال حاضر اجرای طرح همسان آن«: ميگويد

اجرای کامل : بازگشت به کار يکی از همکاران دو مطالبه کارگران است، افزوند
بندی مشاغل، پرداخت دوباره برخی مزايای قانونی و عرفی،  طرح تجميع و طبقه
ها و همسان کردن  ها و قرارداد ين قوانين چندگانه در پرداختکنار گذاشتن چند
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های شرکت هفت طرح، بخش ديگری از مطالبات  سطح دستمزد بين تمام طرح
کارگران مجتمع نيشکر هفت تپه است که هنوز منتظر وصول اين مطالبات 

  .»قديمی هستيم
را را نميداند يا زبانش ميسوزد اسمش » يکی از همکاران«ايلنا اسم 

ببرد يا دستور دارد اسمش را نياوريد؟ آن همکار نور چشم ما کارگران هفت تپه 
اسمش اسماعيل بخشی است، افشا کننده فساد و ارتشا در مجتمع هفت تپه، : است

کارگر موقت قرارداد  ٢٠٠٠کسی که طايفه فاسدبيگی ها را بيرون کرد و برای 
همانی که بجرم حقيقت . گرفت و از تعطيلی و نابودی شرکت جلوگيری کرد

اما فاسدين مسلم و . گويی و شهامت زندانی و شکنجه شد و نانش را بريدند
محکوم هنوز در پناه قانون آزادند، هنوز آنقدر زور دارند که ايلنا را به سکوت 

از ايلنا انتظار بيشتری نداريم که سخنگوی اداره کار و شوراهای . وادار کردند
   .ايان خاصی استفاسد اسالمی و کارفرم

اينکه ايلنا به هر دليل از آوردن اسم اسماعيل بخشی خودداری کند، 
بفرموده يا از روی غرض، تنها نشان ميدهد آن صف ضد اسماعيل هنوز تنگ 
هم و پشت به پشت هم ايستادند و تنها قدرت اتحاد کارگران هفت تپه است که 

بازگشت به کار اسماعيل . ن کندميتواند بار ديگر اين ديوار ضد کارگری را ويرا
   .بخشی مطالبه اول ما کارگران هفت تپه است

  پيام همکار
  

 آوردهای مبارزات با شکوه اين دوره  دست
کارگران در عمل  بيش از پيش ماهيت و معنای حکومت را  •

،  دولت قوه قضاييه،  مجلس، هايش،  ارگاندريافتند که حکومت با تمامی . دريافتند
استانداری،  شورای اسالمی،  های حکومتی،  رسانه  کوب و انتظامی،نيروهای سر
 . هستندرا نماينده و ابزار فرمانروايی طبقه سرمايه دار ...  قانون کار و   دادستانی،

 ٩۶در ميدان مبارزه طبقاتی از سال  در اين اعتصاب و آموزش •
دهها نماينده  به جای تنها يک اسماعيل بخشی، ٩٧به بعد و  به جای تجربه سال 

آفريده شدند و به ميدان و بر سکوی   شجاع و آگاه را در کنار اسماعيل بخشی
ها در آموزشگاه  بخشی. دست گرفتند ی رهبری شورايی را به گهفت تپه به شايست

 . راندند ها سخن می شده و بر سکوی اعتصاب و پرشمار  يافته  پرورشاعتصاب 
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خود پی بردند و با اعتماد  کارگران به نيروی اتحاد و شورايی •
و از حق   به نفس و شجاعانه در برابر باالترين مقاوم قضايی حکومتی ايستادند،

 خود دفاع کردند،
. شورای اسالمی کار را منحله اعالم کردند  کارگران هفت تپه، •

با بيش از دوهزار امضاء به انحالل شورای   کارگران با خرد و تصميم جمعی،
 .دادند اسالمی کار، رای

يکی از مهمترين دستاور کارگران   »اعدام بايد گردد«نقد شعار  •
 . در اين اعتصاب بود

 .  کارگران، اعدام را قتل عمد دولتی اعالم کردند •
کارگران همانگونه که در کانال مستقل کارگری هفت تپه بازتاب  •

به قتل بران در کردستان که به دست تک تيراندازان حکومتی  کشتار کوله  يافت،،
ای خود ناميدند و از حقوق  رسند را محکوم شمردند وکوله بران را همه طبقه می

 .و امنيت آنان پشتيبانی کردند
 . کارگران،اعالم کردند که با هيچ ارگان حکومتی  سرسازش ندارند •
اعتصاب در کارخانه را به   کارگران با تصميم و خرد جمعی، •

ها را   های عوامل کارفرما و اطالعاتی  هها و دسيس درستی انتخاب کردند و دام
ی مناسب را برای حضور خيابانی پس از دو  خنثی و نقش بر آب کردند و لحظه
 .هفته را به درستی انتخاب کردند

بر   کارگران با فرموله کردن مطالبات اقتصادی و سياسی خود، •
 .های خود پای فشردند خواست

درخشان و آگاهانه  های طرح تعاونی خودگردان يکی از خواست •
و پيشرو کارگران در اين دوره بود که متاسفانه از سوی نيروهای پشتيبان طبقه 

 .کارگر و نيز بخشی مهمی از کارگران هفت تپه درست فهميده و پشتيبانی نشد
  طرح دولتی کردن با مديريت کارگری نيزهمانند طرح تعاونی •
ها از سوی  ن که پافشاری به آ های دوران گذاری بوده و هستند طرح  خودگردان،

 .تواند به خواست سراسری طبقه کارگر تبديل شوند کارگران در هفت تپه، می
همبستگی با کارگران اعتصابی در اراک و کنگان و ماه شهر و  •

 َ همبستگی با تهی دستان روستايی نمونه  ديگر مراکز کارگری و اعتصابی
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های  نمونه... ی در زندانهای اهوازروستای ابونخليات، انتشار نام زنان زندان
 .را در تاريخ به يادگار گذاشت ٩٩ای از تجربيات اعتصاب  برجسته

نام و مشخصات به رگبار بسته شدگان  ٢٧ارائه و انتشار  •
در برابر غالمرضا شريعتی   شهر، به افکار عمومی، نيزارهای جراحی در ماه

تکشان در نيزارهای جراحی که منکر کشتار دستجمعی زحم) استاندار خوزستان(
شده بود و درخواست کرده بود که اسامی کشته شدگان را اگر که واقعيت دارد به 

 .های سرکوبگران را افشا کردند دروغ! او بدهند
اعتصاب، زد و بندهای اميد اسدبيگی و پاسدار غالمرضا  •

ه شريعتی استاندار خوزستان و همسر او و مجتبی شهيدزاده رئيس صندوق توسع
بيش از ... ملی، مدير شعب استان تهران بانک کشاورزی و بانک مرکزی و 

 . پيش فاش کرد
رئيس آن قاليباف، و  کارگران در اين دوره، ماهيت مجلس، •

ها و نيروهای  نمايندگان و دانشجويان بسيجی، طالب و امام جمعه و دادستانی
عات و ابراهيم سرکوب ازجمله سپاه، و سازمان اطالعات سپاه و وزارت اطال

 . های حکومتی را در برابر خود داشت وقت و تمامی جناح  قضاييه  رئيس قوه  رئيسی،
کارگران به نيروی اتحاد و هشياری خود به سندهايی دست  •

تسليم و   و پشتيبانان و همدستان سارق آنها را به اعتراف، ها  يافتند که اسدبيگی
 . شکست  واداشتند

ی و دزدانی مانند او در هفت تپه و پايان به خلع يد از اسد بيگ •
ها و پايان دادن به امنيتی کردن کارخانه و محيط  دادن به پرونده خصوصی سازی

   .کار پای فشردند و به خواست سراسری تبديل کردند
 های امام جمعه، طالب و دانشجويان بسيجی، نقاب از چهره •

ات حکومتی در خوزستان، مجلس اسالمی و استاندار فاسد خوزستان، ديگر مقام
ها و عوامل اطالعاتی و جاسوسان را برداشتند و آنانرا از صفوف خود  نفوذی

 .بيرون راندند
 کارگر بدون قرارداد ٢٠٠استخدام قرار دادی   •
سان  قضاييه، و مقننه به افشا هرچه بيشتر ماهيت دولت، قوه •

 .داران در ايران ابزار سرکوب و فرماروايی سرمايه
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 های بيمه را تمديد کنند  ا واداشتند تا دفترچهحکومت ر •
 .سه ماه دستمزدهای پرداخت نشده را دريافت کردند •
 .به بازگشت به کار همکاران اخراجی و وفاداری به آنها پای فشردند •
و مجمع  کارگران با اعالم ضرورت مديريت کارگری و شورا  •

ه تنها در بهترين حالت نمايندگان دريافتند که سنديکای بی خاصيت و روی کاغذ ک
آيد، و با راديکالترين  برای چانه زنی پيرامون چند خواست روزمره به کار می

به ارگانی دارای   شود، کارگر محدود می بر يک صنف کارگری و نه طبقه حالت،
های امنيتی باال و در ضمن با تلفيق راه کارهای علنی، حاضر در ميدان  ضريب

 .مبلغ  دست يافتند زمانده، سا  ها، اعتصاب و اعتراض
. کانال مستقل کارگران هفت تپه، ساختار يافت  در اين دوره، •

کارگران به ارگانی ضروری که پاسخگوی نيازهای اين دوره از مطالبات خود 
رهنمودها و خبرها   آپ لحظه به لحظه باشد، نياز داشتند و با استفاده از واتس

 .شدند داده می بازتاب 
  به بعد از ميدان مبارزه زاده شد، ٩۶گان، از سال مجمع نمايند •

ساختار يافت و شوراگرايانه از دخالتگری و خردجمعی کارگران و پشتيبانی 
 . دگرديمجمع عمومی برخوردار 

هر لحظه قابل برگماری و  نمايندگاناعضا انتخابی مجمع   •
شد تا  داده میی مجمع فرصت  هايی تجربه شد که به نماينده نمونه. برکناری بودند

درصورت عبور از توافق  برکنار . اشتباه خود را ترميم کند  در صورت خطا،
ی کذشته او را ارزشگذاری کرده و به نيکی  ها و مبارزه اما ارزش تالش  شد، می

 . شد او ياد میو کارکرد مثبت   از گذشته 
با پايداری در پيشبرد وظايف رهبری جمعی،   مجمع نمايندگان، •

 . د نهادی پايدار، شبيه کميسيون کارگری و نهادی شورايی عمل کردهمانن
های خود نشان دادند که  کارگران در هفت تپه  در اعتصاب  •

 .پيشتازان جنبش کارگری ايران هستند
تا هفته اول  ١٣٩٩خردادماه  ٢۵ای که از  روزه ٩۵اعتصاب   •
و تاريخ  سال حاکميت جمهوری اسالمی ۴٢در  پايدار ماند ١٣٩٩شهريور 

 .همانند بود جنبش کارگری در ايران بی
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 : دراين اعتصاب بود که کارگران در هفته تپه بودند که اعالم کردند  •
خوزستان، اراک، فارس، اصفهان، بوشهر، ! همه جا هفت تپه«

 »...کنگان، عسلويه و 
و نشان . های ايران، همه جا پرخروش، برخاستند تپه در هفت  کارگران

ها  شگر استثمار شوندگان و ناجيان ستمکشان، از کارخانه به خياباندادند که ل
در آنجا که  شود،  سيل جاری می«به بيان کارگران هفت تپه   .شوند جاری می

در سپهر مبارزات طبقاتی  » !مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر«شعار 
زمان خروش کارگران؛ بردگان، اسيران و مزدبيگران . شود افکن می طنين

دار که جان و نان کارگران را به  ستمزد پرداخت نشده عليه زالوسيرتان سرمايهد
و هپکو و اراک و  و فوالد اند بر سکوهای مبارزاتی هفت تپه گروگان گرفته
گان و در پيشاپيش همه  معلين وفرهنگيان و بازنشسته شهر ووو عسلويه و ماه
 .نويد داده شد زنان انقالبی
مه روزه در يک سوی در کشاکش مرگ ه  کارگران هفت تپه،  •

ی سوزان گرماو ) کرونا(های مرگ آور ويروس تاجدار پنجه  از گرسنگی،
  درجه سانتيگراد خوزستان، در تشنگی و محاصره سپاه سرکوب، ۵٠افزون بر

کارگران، در اين روزهای دست به گريبان . اند از بام تا شام فرياد زنان ايستاده
های حکومت اسالمی در  سازی نقشه کشف و خنثی وقفه، در حال مرگ و بی

اينک . های پيشاروی هستند يکسو ودر سوی ديگر پيشروی به سوی سنگر
سنگرهای ديگر مبارزه طبقاتی در سراسر   پيشتازان طبقه در سنگر هفت تپه،

 . يابند ايران پيوند می
روزه در هفته تپه کارگران بار ديگر آزمون  ٩۵در اعتصاب  •
 .ا در تاريخ مبارزاتی اين طبقه به يادگار گذاردنددرخشانی ر
کارگران با طرح خواست تعاونی خودمديريتی، به صورت  •

مالکيت خصوصی و به توهم دولتی  شدند و به  دستجمعی مالک مشترک مجتمع می
- پيش تواند در شرايط ايران،  می» تعاونی خودگردان«تاکتيک . دادند کردن پايان می

  »های خودگردان سراسری تعاونی«باشد و در گرو استراتژی  شرط کنترل کارگری
يابد که قدرت اجرايی داشته باشد و به سوی  شوراگرايانه زمانی ضمانت پيروزی می

 .اری و تحقق برابری  فرارويدمافق لغو مناسبات استث
کارگران با يکصدايی با خواست لغو مالکيت خصوصی در  •
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گروه توليدی و صنعتی هفت تپه، در اين  هفت تپه و اراک و اهواز وکارگران
برهه، به اين آگاهی دست يافته بودند که با اين شعار، دولت در بن بست قرار 

ماهيت  داران با نپذيرفتن خواست دولتی کردن به ناچار  حکومت سرمايه. د گير می
 .و نقش خود را به عنوان ابزار فرمانروايی طبقه نشان داد

با شکوه، تالش نيمه دولتی کردن و روز اعتصاب  ٩۵در پی  •
ی قضاييه با نفی قاطعانه کارگران در  ی سپاه و قوه نيمه خصوصی سازی گزينه

 .های هفت تپه، نقش برآب شد خيابان
شرکت «يا » شستا«ی  ئهطتو  تپه، فعالين کارگران درهفت •

فساد اين شبکه  کهو نشان دادند . را افشا کردند » گذاری تأمين اجتماعی  سرمايه
بازرگانی  شرکت و بنگاه مالی، ١٧٠ی بيش از هلدينگی است در بردارنده دولتی،

که عناصری همانند سعيد مرتضوی، بر آن رياست داشت ...و توليدی و داللی و
با بدهکاری و سرقت ميلياردها دالر، آيينه   به تباهی و ورشکستگی نشانيده شده،

برای بار ديگر شرکت دولتی است که ن ايو آلترناتيو   تمام نمای فساد نهادينه
 . ه استبلعيدن هفت تپه دهان گشود

ای در اهواز، پس از  فرد، امام جمعه و نماينده خامنه اهللا موسوی نبی •
سه . با واکنش قاطع کارگران و ناچار به فرار شد طرح واگذاری شرکت به سپاه، 

بيز  آتش وان تحمل هوایساعت ت تنها نيم نماينده مجلس اسالمی اعزامی از تهران، 
. نجاتشان دادند شوش شدند و به کف خيابان افتادند و کارگران با آب سرد و تيمار، 

داری، مطرح کردند  نمايندگان باندها برای الپوشانی نقش  سياسی و مناسبات سرمايه
 اما اينک نقش آنرا در نئوليراليسم در تئوری خوانده بوديم، «ی تاثيرات  که ما در باره

آنان را به پادگان مجلس   هايشان، کارگران با پافشاری بر خواست  »!بينيم  عمل می
ها را به سازش بکشانند که  ها بودند تا پايينی اين نمايندگان پيک بااليی. روانه ساختند

 .رسوايی و طرد نصيب آنان شد
اينک در اين بحران تاريخی، که علم و دانش آگاهی در برابر ايدئولوژی 

اش نيز در هم ريخته و  ياست حاکم قرار گرفته، در اينجا که کارفرما و قدرتو س
  در حال زانو زدن است، در اينجا که بحران کرونا بر گلوی کارگزاران سرمايه

داران شده است، در اينجا  پناه حکومت سرمايه پنجه افکنده، و همزمان جان  نيز،
يليونی در برابر گزينه مرگ و جامعه کارگری و تهی دستان نزديک به هفتاد م

وظيفه نيروهای ضداستثمار و ضد سرمايه داری چيست؟   زندگی قرار گرفته اند،
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بايد که بيش  از هميشه به سازماندهی حضور مادی و عينی در اين برآمد طبقانی و 
پرستی و ناسيوناليسم  و  المللی در برابرملت اينک همبستگی بين. سراسری بپردازند

طلبی، شناخت در برابر ناآگاهی و استثمار شوند در برابر  ی و اصالحعوامفريب
جهان در حال سوختن است و در ايران، سارقين را . خيزد استثمارگران به پا می

يعنی  بايد که مجال بست، بايد سازمان يافت، بايد جبهه کارگران برای عمل مستقيم، 
 .  اقدام برای گسستن زنجير بردگی را فراخواند

 
هپکو و آذرآب  در اراک  و   کارگران در هفت تپه،١٣٩٧در سال 

و نشان دادند که لشگر استثمار . همه جا پرخروش، برخاستندپوالد اهواز و 
   .شوند ها جاری می شوندگان و ناجيان ستمکشان، از کارخانه به خيابان

و  اينک در اين بحران تاريخی، که علم و دانش آگاهی در برابر ايدئولوژی
اش نيز در هم ريخته و  سياست حاکم قرار گرفته، در اينجا که کارفرما و قدرت

  در حال زانو زدن است، در اينجا که بحران کرونا بر گلوی کارگزاران سرمايه
داران شده است، در اينجا  پناه حکومت سرمايه پنجه افکنده، و همزمان جان  نيز،

د ميليونی در برابر گزينه مرگ و جامعه کارگری و تهی دستان نزديک به هفتا
وظيفه نيروهای ضداستثمار و ضد سرمايه داری چيست؟   زندگی قرار گرفته اند،

بايد که بيش از هميشه به سازماندهی حضور مادی و عينی در اين برآمد طبقانی 
پرستی و دولت  - المللی در برابرملت همبستگی بين اينک .و سراسری بپردازند

طلبی، شناخت در برابر ناآگاهی و استثمار  عوامفريبی و اصالح ناسيوناليسم  و
جهان در حال سوختن است و در . خيزد در برابر استثمارگران به پا می هشوند

کارگر برای طبقه ايران، سارقين را بايد که مجال بست، بايد سازمان يافت، بايد 
عمومی را برای اعتصاب  ،يعنی اقدام برای گسستن زنجير بردگی عمل مستقيم، 

  .  فراخواند تعيين تکليف نهايی
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This writing is an attempt to share the  a class camp experience 
of the historical struggle in Sugarcane industry in Iran. 
Learning lessons, achievements, discovering and criticizing of 
this experience is also a necessity of the labor movement in 
Iran and the purpose of the narrative of this movement. This 
report and overview of the class struggle in Haft Tapeh is also 
presented to be recorded in history so that it is useful for the 
labor movement and for experience and avoiding mistakes, as 
well as a memory and record of a class struggle. The names of 
those who remained stable, those who gave up halfway, some 
disturbances and... which are given in this book with the 
testimony and citation of reliable labor activists and Haft 
Tapeh telegram channel - the independent workers' channel. 

 


