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 تپههفت میجدال قدتکرار سال نو و 

 ۹۸ بهشتیارد ۵
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و  یپولیآوار ب ریشروع ز نیتپه اکارگران هفت یزستان بوده، برابر سر خو لیشروع بهار همراه با آوار س اگر

 .بود یگیبا اسدب مشانیجدال قد

 

سازشکار خود را  تیشورا بارها ماه نیتپه نگذشته که اکار در هفت یاسالم یشورا لیاز تشک یسه ماه هنوز

 یکنار مهندس کاظم یبخش لیآبان و بازداشت اسماع ۀکماهیکه در اوج اعتصاب  یندگانیافشا کرده. همان نما

 ستیو فقط کاف «ستین هایریتو بم اوناز  گهید یریتو بم نیا»و بلندگو به دست به کارگران گفتند  ستادندیا

از خود به جا گذاشتند که  یبارفضاحت ۀچنان کارنام یتا اوضاع روبراه شود، در مدت اندک میاعتصاب را بشکن

 .کنندیم ادی انتکارانیخ نیها از اطعن نیتردوستانشان هم با تلخ نیکترینزد یروزها حت نیا

 

امضا کرد که  یگیبا اسدب« پرداخت حقوق ۀتعهدنام»را به اسم  یاسند مفتضحانه یاسالم یشورا ۹۷ماه  ید

مفروض و مورد توافق انگاشته شده بود. اما  یعنوان امردوماهه تا آخر سال به ریدر آن پرداخت دستمزد با تأخ

و نه فقط از  ستین بندیهم پا عوقاتحد از طمع به م نیبه هم یحت یگیاسفند مشخص شد که اسدب انیبا پا

 .را گرفتار کرد شانیهاکارگران و خانواده مه،یو حق ب یدیع دنیسرباز زد، بلکه اول سال با باالکش هیتسو

 

 یو حقوقشان بودند، اعضا یدیدنبال عتپه در به در بههفت یکه کارگران عصبان دیع یدر روزها گریطرف د از

 بیکه استادِ فر یکارکردند. درست همان بیزدگان خودشان را غ لیکمک به س ۀبه بهان یاسالم یشورا

 .دتپه ندارد کرده بوشدن در هفت یهاست جرأت آفتابهم که ماه یگیاسدب یعنی

 

مفروض  ریدستمزد آخرسال، عمالً تأخ دنیو مال نیبه آخر فرورد یدیع یۀواقع کارفرما با موکول کردن تسو در

کارگران باال گرفت،  نیاعتصاب ب ۀزمزم نیبود که اواخر فرورد نجایدر تعهدنامه را دوماهه کرد. در ا کماههی

 یگیمذاکره با اسدب یدارد برا دیشد تا بگو دایاش پسر و کله یاسالم یزمزمه بود که شورا نیتازه از هراس هم

 اریاالختتام یکه کاظم دادندیبودند که در اوج اعتصاب وعده م هانی! انگار نه انگار که همشودیتهران م یراه

 !ستین یگیسر و کار ما با اسدب گریاست و د
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پاسداران  ۀدر محل یگیهفته با گردن کج تا درب کاخ اسدب نیا یاسالم یشورا ۀخوردلشکر شکست یوقت

با مجمع  یشیفرما یشورا نیا ینجوم ۀفاصل رد،یامضا بگ یدیجد یهاتهران رفت تا باز هم از او بابت دروغ

 ریکند که کدام مد نییتا تع کردیمکه وسط مذاکره با استاندار و فرماندار و کارفرما جلسه را ترک  یندگانینما

 گفتیم لیکه اسماع یشورا کجا و آن مجمع نی! اشودیحق نشستن در جلسه را دارد و کدام ندارد، روشنتر م

 ند،یایب رونیمذاکره با کارگر ب یکه دولت و کارفرما از کارگران حساب ببرند و از دفترشان برا میکرد یکار

 !کجا

 

بود  یدیجد ۀنبود، فضاحت بدتر در توافقنام ییرسوا انیدر کاخش پا یگیاسدب یشورا به مراسم پابوس رفتن

 ریدوماهه کردن تأخ تیتثب-۱از جمله  یقبل یتمام تعهدات و امضاها ریامضا کرد: زدن ز یگیکه شورا با اسدب

 ۀو پراکند یاپرداخت مرحله تداوم -۲پرداخت شد(  بهشتیماهانه )دستمزد اسفندماه در ارد یدر دستمزدها

شکستن اتحاد در اعتصاب  یکارفرما برا یشگیهم کیتکرار شده و تاکت بهشتیدستمزدها که مجدداً در ارد

مشاغل که قرار بود در زمستان  یبندپرداخت معوقات طبقه-۳شود(  یقرار بود ملغ یبوده )و در تعهدنامه قبل

متعارف  یایکارفرما پرداخت تمام مزا تاً ینها -۴موکول شده!  ۹۸مهر  هب دیپرداخت شود، در توافقنامه جد ۹۷

 ینامعلوم و منوط به برگزار یاندهیآ به موکول( …رمضان و ناهار و  ۀریگرفته تا ج فتیرا )از حق ش نیشیپ

 .استکار استان کرده ۀمذاکره در ادار ۀجلس کی

 

 کی یبندمعوقات طبقه دنیو مال ایو دستمزد و مزا یدیع دنینبود، باالکش یبدنام الیسر انیپا نیباز هم ا اما

 زیوار یگیاسدب بیدولت به ج ۀاز خزان نیفرورد یروزها نیکه در هم یدیارز جد وروی ونیلیم ۵۰طرف و خبر 

و منجر  یو رستم یگیاسدب یبرا بزرگ ییرسوا کیبدل به  شیکه تاچندماه پ ی. اقدام مشابهگریشد طرف د

 نیامروز تکرارش کوچکتر شد،یم یکشارفرما نسقاز ک الشیگشت و بابت صرف هر ر کماههیبه اعتصاب 

 .شورا در سکوت است و دم نزدن نیچون منافع ا خته،یانگیبرن یاسالم یاز شورا یاعتراض یصدا
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حفظ  فرد او بلکه مسأله ۀنه فقط مسأل یبخش ینشان داد که چرا آزاد یاسالم یشورا یرسوا ۀواقع کارنام در

بوده که از درون مجمع سربرآورده بود تا تشکل  یانتیسازش و خ یسنگر مستقل در برابر خط ضدکارگر

 .کارفرما کند ۀکارگران را زائد

 

و  تهیخاطر اتوربه شیو اگر تا چندماه پ اندافتهیدر نیشیشورا را با مجمع پ نیامروز خوب تفاوت ا کارگران

 دیبا تهد شانیشورا صدا نیدر ا دانستندیکه م یدو نفر یکیبه خاطر  یحت ایاعضا  یبرخ یسوابق اعتراض

. کنندیارگان نم نینسبت به ا یتیرعاتوهم و  نیکوچکتر گریبودند، امروز دسرکوب شده، سکوت کرده یتیامن

 یبرا یگروه مجاز کیکه  یاسالم یشده که شورا ادیز یشده به شورا به قدر ریحجم فحش و انتقاد سراز

است، چون  کرده ییگوتک یبه بلندگو لیکرده بود، عمالً گروه را تخته و تبد جادیارتباط دوطرفه با کارگران ا

 .همانا شانیهایو افشا شدن تمام گندکار ناهما یمنفذ نیبازگذاشتن کوچکتر

 

شفاف و روشن  حیستعفا و توضا ۀنیگز شود،یمربوط م یاسالم یشورا یمردد و ناراض یبه اعضا کهییجا تا

 نیدر ا یاسالم یاست که شورا ییهارو به کارگران تنها راه برگشت و اعالم برائت از دروغ لیتمام دال

 .یبخش یها تا آزادروزکردن حقوقبه ۀداد: از وعد تیچندماهه به آن مشروع

 

تخابات آزادش بر باد رفت، اما سالح و ان یمجمع علن راثیاگرچه م شود،یبه کارگران مربوط م کهییتا جا اما

تا بدو بدو  کندیرا هراسان م شیو شورا یگیسالح است که اسدب نیاعتصاب همچنان پابرجاست و درست هم

 .دروغ پشتِ دروغ امضا و مصوب کنند و به کارگران بخورانند

 

 ۹۸ بهشتیارد ۵ – یعمل سازمانده کارگر تهیکم
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 طبقاتی ۀمبارز محمد خنیفر در چرخش

 ۹۷بهمن  ۱۵

  



 

6 

 www.KSazmandeh.wordpress.com    ذر یکساهلتپه در گهفت   

 

مانند و منافع جمعی هایی هستند که همیشه در صف اول دفاع از همکارانشان میکارگران خوشنام، همان

تپه بود. کنند. محمد خنیفر یکی از همین خوشنامان هفتها یا منافع شخصی خود نمیکارگران را قربانی ترس

های یکی از مدیران بدنام )ایوب ها پیش از اتفاقات اخیر، هم زیر فحاشی و توهینر هم ماههمین خاط به

 .سازی از طرف کارفرمااسدی( بود و هم زیر تهدید به پرونده

ها از حضورش کارترین نمایندهبرد، محافظهزمانیکه اسماعیل بخشی او را به درون جلسات مجمع نمایندگان می

و به حضورش معترض شدند؛ چون جزو نمایندگان رسمی مجمع نبود . نهایتاً هم او جزو احساس خطر کردند 

 آخرین کارگران بازداشتیِ اعتراضات آذر بود که به قید وثیقه آزاد شد.

همین خوشنامی، جسارت و محبوبیتش میان کارگران بود که حکومت را بر آن داشت تا به سرعت پس از 

ۀ دیدار با وزرا در تهران کند و تصاویر حضورش بر سر میز مذاکره را از زوایای آزادی از زندان، او را روان

گوناگون در سطح وسیع میان کارگران تبلیغ کند تا بلکه به اعتبار او کارگران به مذاکراتی که در جریان بود، 

 ها برای شکاندن اعتصاب استفاده شد.عمیقاً اعتماد کنند. آن زمان از همین دست حربه

مجمع »صورت انحالل تجربگی و بخشًا زیر تهدید و بخشًا با توهم به اینکه در ایتاً خنیفر بخشًا از روی بینه

توان پیگیری حقوق کارگران را در نهاد شورای اسالمی کار ادامه داد، وارد شورای اسالمی کار می« نمایندگان

 شد.

شدگان قابل خریدن است و ز خیانتکاران و تطمیعاما در مدت کمتر از یک ماه ثابت کرد که نه مانند برخی ا

 نه فشار امنیتی قرار است دهان او را ببندد.

تپه، مبلغِ علنیِ اعتصاب در ماه، خنیفر علیرغم فشارهای شدید امنیتی در هفتدر جریان اعتصاب چندروزۀ دی

بخشی را داد. نهایتاً بعد از آن  میان کارگران شد و به فاصلۀ چند هفته بعد نیز ترتیب تجمع دفاعی از اسماعیل

 تجمع بالفاصله دستگیر و کم و بیش در سکوت خبری زندانی شد.

زندانی شدن محمد خنیفر برای حکومت ضدکارگر جمهوری اسالمی به معنای شکست کل پروژۀ مصادرۀ 

یال نمایندگان و احیای شورای اسالمی کار بود و درست از همین روست که خنیفر را اینک وارد سر
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ترین کلمات را به زور و بافارسی نارس از دهان او کشیدند تا خبر های اجباری کردند و ثقیلگیریاعتراف

 های مهمی در خود دارد:زندانی و شکنجه شدنش را تکذیب کند! سرنوشت محمد خنیفر درس

را نشان داد که فعالیت  الی بودن این ادعاپوش( کار اسالمی شورای نمایندۀ عنوانبه) خنیفر محمد دستگیری •

دارانی از قماش اسدبیگی، آورد. ثابت کرد که دولت حامی سرمایهقانونی در شورای اسالمی مصونیت می

 ساختش یعنی شورای اسالمی تحمل نخواهد کرد.کوچکترین اعتراضی را ولو در چهارچوب نهاد دست

های کارگری رفرما جرأت دست زدن به نماینده، نه دولت و نه کاپیش ماه پنج اگر که داد نشان تجربه این •

را نداشتند، به خاطر قدرت اعتصاب پشت نمایندگان بود. تنها زمانی که قدرت و اتحاد اعتصاب تضعیف شود، 

 کنند.تعرض پشت تعرض به کارگران و نمایندگانشان می

طور که کارگران اشد و همانب« مشروط»نهایتًا نشان داده شد که چرا حمایت از نمایندگان کارگری باید  •

چک سفید امضا بدهند تا هر تصمیمی که خواست بگیرد، به همان نسبت تا جایی « اینماینده»نباید به هیچ 

 ماند باید از او حمایت کنند.که مدافع کارگران باقی می

نحالل مجمع آذر و نهایتاً ا اعتصاب شکستن بخشی، اسماعیل فراموشی و طرد برای نمایندگان از هرچند •

تجربگی )و به این ها محصول بینمایندگان استفاده شد، اما مبارزۀ عملی ثابت کرد که بخشی از آن زیگزاگ

 اعتبار ضعف دخالتگری ما( بوده است و نه الزاماً تطمیع یا خیانت.

افات یا شاهدۀ اولین انحرم محض به و دارند طلبانهمنزه برخورد که است چپی اپوزیسیون به بعدی درس •

پندارند و به جای زبان اقناعی به برخوردهای چکشی و شده میهای یک کارگر پیشرو، کار را تمامزیگزاگ

 آورند.طرد روی می

 همراه «نقد» و «عملی دفاع» ابزار دو با باید پیشرو کارگر هر از ما حمایت که داد نشان تجربه این نهایت در •

زنند و پایۀ سازی از رهبران کارگری میند، ناخواسته دست به بتکنومی را حذف مید که کسانی. باشد
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کنند هم کاری و بوروکراسی کارگری را بنیان میگذارند و کسانی که بدوِن دفاع عملی، فقط نقد میمحافظه

 کنند.های کارفرمایی را تقویت میدهند و هم جناحگوش کارگران را برای شنیدن و پذیرفتن نقد از دست می

 ۹۷بهمن  ۱۵
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 !از اسماعیل تا الخاندرو: یک طبقه، یک مبارزه

 (۹۷بهمن  ۸)
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این روزها اسماعیل بخشی درحالی زیر شکنجه است که حمایت نه فقط کارگران ایران بلکه کارگران سایر 

یاگوی آرژانتین سازی ریوسانتملل هم از او درحال گسترش است. یکی از این حامیان، کارگران کارخانۀ کشتی

 اند.بوده

تپه دارد. این کارخانۀ وضعیت این کارگران، از بسیاری جهات شباهت زیادی به هپکو، فوالد اهواز و هفت

اند. دولت به جای دادن اش بستههاست که دچار بحران شده و مدیران این شرکت کمر به تعطیلیدولتی سال

زند و مشخص شده که مدیران کارخانه هم با پنهان یسفارش تولید دست به واردات محصوالت مشابه م

ها سعی دارند که شرکت را بدون مشتری نشان دهند و توطئۀ تعطیلی کارخانه را هرچه کردن اسناد سفارش

 زودتر پیاده کنند.

حال مدیران هنوز هم با هاست که مقاومت ستودنی کارگران مانِع اجرای این توطئه شده؛ باایناما مدت

بابت روزهای  اند و حتی حق پرداختمدام از دستمزدها زده« وریبهره»های مختلف از جمله به اسم حیله

 اند.تعطیل را هم لغو کرده

تری در دستور کار قرار گرفته و به تبع آن مبارزات کارگران باال امسال طرح تعطیلی کارخانه با شدت بیش

اند و اکنون از طریق اتحاد و همبستگی اش شدهمانعِ تعطیلی« اشغال کارخانه»که کارگران با طوریگرفته، به

 اند تا دولت را عقب بزنند.با کارگران صنایع دریایی اطراف دست به اعتراضات و اعتصابات هماهنگ زده

های کارخانه است. اما منتظر دلسوزی دولت یا مدیران کارگران از سرگرفتن تولید در تمام بخش خواست اصلی

اعتصابات و  اند، بلکه خودشان مدام با افشای اسناد محرمانۀ شرکت و فساد مدیران، با سازماندهیاندههم نم

 شان هستند.نهایتاً با همبستگی طبقاتی با سایر کارگران صنایع اطراف در حال تقویت مبارزه

الخاندرو »اب به نام داری آرژانتین با دادگاهی کردن یکی از رهبران اعتصهای اخیر دولت سرمایهدر هفته

سعی کرده تا به ارعاب کارگران بپردازد. الخاندرو یکی از کارگران مبارز این کارخانه که حتی علیرغم « ویاروئل

اش در اعتراضات شرکت میکرد، اش با ویلچر نیز خود را به اعتراضات میرساند و با خانوادهمشکالت فیزیکی
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تر سازی تنها چند هفته قبلرو و اتحادیۀ کارگران این کارخانۀ کشتیاکنون با حکم قضایی مواجه شده. الخاند

 تپه و فوالد اهواز فرستاده بودند.پیام همبستگی و حمایت خود را به کارگران هفت

داری، کند که چرا مبارزۀ علیه سرمایهشرایط الخاندرو و بطور کل مبارزات کارگران این کارخانه ثابت می

احد تولیدی نیست، بلکه برای طبقۀ کارگر، یک مسأله جهانی است؛ و اینکه چرا کارگران مختص به این یا آن و

از هر واحد و صنفی و از هر ملیت باید پشت یکدیگر بایستند، از تجارب یکدیگر درس بگیرند و متحدین واقعی 

لیست »ازی )بنام سرا از درون صفوف خود پیدا کنند. این موضوعی است که تشکل کارگری این کارخانۀ کشتی

ای بر اتحاد و همبستگی با سایر کارگران خوبی به آن واقف است و دقیقًا به همین خاطر تأکید ویژهبه«( سیاه

که این کارگران عالوه بر مبارزات داخل کارخانۀ خودشان، در بسیاری از مبارزات طوریو مبارزات آنان دارد. به

های ایطبقهاشغال وزارت اقتصاد آرژانتین )تابستان امسال( همراه همفراصنفی، از جمله در اعتصاب معلمان و 

 اند.و مشارکت داشته خود در جنبش کارگری آرژانتین فعال بوده

درازی شود، به همۀ ما اگر به یکی از ما دست»شعار آنان به تنهایی چکیدۀ نگاه آنان به مبارزۀ کارگری است: 

 «است!درازی شدهدست

دیگر تپه بارها چه با اعالم همبستگی و حمایت متقابل از یکعاری است که کارگران فوالد و هفتاین البته ش

شان تا به آخر، در عمل اجرا کردند و ثابت کردند در طول اعتصابات و چه با پیگیری آزادی همکاران بازداشتی

اند. شان آنان را فراموش نکردههای مکرر علیه همکارپراکنیرغم شدیدترین فشارهای امنیتی و دروغکه علی

کریم سیاحی، کارگر مبارز فوالد، نهایتًا آزاد و مستقیمًا به آغوش همکارانش شتافت و در آن سوی دیگر 

 کارگران هفت تپه در اعتراض به بازداشت دوبارۀ اسماعیل بخشی، دست به تجمع زدند.

ت نظارت کارگران بر امور کارخانه، مبارزه علیه نه اسماعیل بخشی و نه الخاندرو هیچ جرمی ندارند اِال تقوی

اند تا ادارۀ داران فاسد و طرح این شعار که اگر کارفرما عرضۀ ادارۀ کارخانه را ندارد، کارگران آمادهسرمایه

 کارخانه را به دست بگیرند!
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والد اهواز سعی تپه و فکمیته عمل سازمانده کارگری به پاس همبستگی کارگران آرژانتینی با کارگران هفت

کند تا صدای همبستگی بین طبقۀ کارگر را ورای صنف و ملیت تقویت کند و به این منظور چهره و شعار می

این دو کارگر مبارز در دو گوشۀ مختلف دنیا را با هنر گرافیتی به میان کارگران ببرد. باشد که پیام همبستگی 

های بوئین کشور، به معلمان، به کارگران هپکو، به فوالدی تپه و فوالد اهواز که به اقصی نقاطکارگران هفت

 !شود تقویت رسید، مردم سایر و کشور سراسر زهرا و به دانشجویان 

 ۹۷بهمن  ۸
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 وزارت اطالعات« سناریوی سوخته»هشت نکته در حاشیۀ 

 ۹۷دی  ۳۰
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عیل بخشی، علی نجاتی، ای است در اثبات شکنجۀ اسماسند زنده« طراحی سوخته»پخش مستند امنیتی 

رهبران کارگری فوالد اهواز و تمامی اعضای دستگیرشدۀ نشریۀ گام و سایر زندانیان این پرونده. شکی نیست 

اعتمادی و ثانیاً ایجاد بی کردن دائمی رهبران کارگری بودهکه هدف اصلی، اوالً صدور احکام سنگین و ایزوله

ها و نهایتاً مهیا کردن فضای سرکوب گی کارگران با سایر بخشو هراس نسبت به هرگونه ارتباط و همبست

 های آتی.بیشتر جنبش کارگری و فعالین چپ طی ماه

کند که در این متن کوتاه قصد این شرایط خطیر وظایف و ملزومات عملی را در کوتاه مدت برای ما تعریف می

 داریم به چند جنبه از این مالحظات بپردازیم:

انه و اخذ اعترافات اجباری از اسماعیل بخشی و سایرین آخرین حربۀ حکومت برای شکنجۀ وحشی -۱

حال اسماعیل بخشی با پذیرش خطر جانی و برمال فوالد بود. با این-تپهاعتبارسازی اعتصاب تاریخی هفتبی

جنبش  اش نقشۀ حکومت را بهم زد. اسماعیل بسیار بیش از توان و ظرفیت فردی برایکردن جزئیات شکنجه

المللی جا به بعد رساندن صدای او و دیگر زندانیان این پرونده به گوش طبقۀ کارگر بیناست، از اینهزینه داده

است. هر قدر بر طبل این رسوایی و جنایت شان بر دوش ما افتادهو اعترافات اجباری و انتقال روایت شکنجه

 تری برای فعالین داخل کشور ایجاد خواهد شد.المللی کوبیده شود، مصونیت بیشبلندتر در سطح بین

تپه و سازی، اختالس و دزدی و رانتخواری مالکان هفتگردد؛خصوصیتا جایی که به کارگران برمی -۲

سازی برای اسماعیل بخشی و مماشات و همدستی دستگاه قضایی با اسدبیگی و در عوض شکنجه و پرونده

توان آن را مخدوش ویی است که با هزار تکنیک و فن سینمایی هم نمیآبرخودی خود چنان سند بی دیگران به

 و به توطئۀ آمریکا نسبت داد. بنابراین ج.ا با این مستند فقط خود را مضحکۀ خاص و عام کرد.

، «ادارۀ کارخانه به دست کارگران»، «کنترل و نظارت کارگران بر امور کارخانه»ثانیاً اگر طرح مطالباتی همچون 

های تولید کارخانه و غیره مطالباتی کمونیستی ۀ علنی اختالسگران و مسئولیت دولت در تأمین هزینهمحاکم

 ها بهراسند!هستند، پس قاعدتاً این کارگران نیستند که باید از کمونیست
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گردد، به ضرس قاطع باور داریم که جمهوری اسالمی برای و اما تا جایی که به اپوزیسیون چپ برمی -۳

های شخصی توزیروی الف( دعواهای درونی اپوزیسیون چپ و کینه« طراحی سوخته»پروژۀ امنیتی  تکمیل

برداری از این طلبی رهبران برخی جریانات اپوزیسیون برای بهرهگرایانه و ب( فرصتهای فرقهحساب و تسویه

یتی هستند. چیدمان افراد و است و در واقع این دو، مکمل این پروژۀ امنوضعیت به نفع خود حساب بازکرده

ور کردن الجمع در این مستند و انتساب تمامی آنان به یک حزب واحد نیز بخشاً به قصد شعلهجریاناتِ مانع

الحالی برای دامن زدن به همین قِسم دعواهاست. طی همین چند روز اخیر به کّرات دیده شد که افراد معلوم

حقایقِ غیرقابل کتمان حرکت کردند، منتها به قصد رسیدن به نتیجۀ این نوع دعواها بعضاً البته از برخی 

مطلوب خود یعنی به جانِ هم انداختن اپوزیسیون چپ و دادنِ گرا علیه یکدیگر. هیچ چیزی برای ما ضرورتر 

 داری و حفظ اتحاد در این شرایط نیست.از پیشه کردن صبر و خویشتن

« وظیفه»تازند که این ت. آن دسته فعالین چپ که به آنانی میوظیفۀ ماس« دخالتگری»و « متشکل شدن» -۴

اند، خود باید مورد نقد صریح قرار گیرند. در پی ضربات انجام داده -ولو با هزاران نقص و خامی-را با جسارت

نتیجۀ «! دست از سر جنبش بردارید»کنند که اخیر و پخش مستند ناگهان کسانی با انگشت اشاره تهدید می

)تحت « انفعال»و « گریزیتشکل»، «کاریانفرادی»، «خودانگیختگی»قد از ی این سخنان دفاع تمامسیاس

تر از ترویج این تزها در میان ای حساستر و هیچ مخاطرهای ارتجاعیاست! هیچ نتیجه«( استقالل»لوای 

عنوان ی و روزمرگی را بهبرنامه و اکتفا به روابط فردنسل جوان فعالین چپ نیست که چرخیدن در محافل بی

 بندی کنند و عطای کار جمعی را به لقایش ببخشند.شان فرمولنتیجۀ سیاسی این تجربه در ذهن

به زعم ما دفاع از فعالیت متشکل و دخالتگرانه از یکسو و دفاع از فعالین زندانِی زیر ضرب از سوی دیگر، 

 ته باشد.شرط هرگونه نقدی است که بخواهد جنبۀ سازنده داشپیش

شورا از کمان جسته، قرار است « ایدۀ»کنند چون سوی دیگر نقد باال به آنانی وارد است که تصور می -۵

های رنگارنگی که حکومت علیه کارگران این خودبخود به مقصد برسد. سرنوشت این دو اعتصاب و ضدحمله

لَم کردن شورای اسالمی کار و جلب دو شرکت ترتیب داد )قلع و قمع رهبران و مجمع مستقل نمایندگان و عَ

دهد که ما هنوز فاصلۀ سازشکاران( و وضعیت دشواری که اکنون کارگران این دو شرکت درگیر آنند، نشان می
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داری جمهوری اسالمی هنوز به قدر نجومی از دخالتگری مطلوب در جنبش داریم و برای مبارزه با سرمایه

و « استراتژی»و « برنامه»و « استمرار»نیازمند « ایده»برای یک  ایم. مبارزهکافی خود را مجهز نکرده

است. این یعنی ضرورت بیرون آمدن از فاز « تدارکات مادی»و در یک کالم « تشکیالت»و « تاکتیک»

 ها و تدارک برای دورۀ سخت آتی.نوستالژی و پرداختن به ارزیابی از شرایط عینی، جبران ضعف

را جلو « نشینداخل»و « نشینخارج»خوردۀ ای، برخی بحث خاکنقد سازندهبه محض بروز کوچکترین  -۶

بودن چتر مصونیتی « داخل»بودن عدم صالحیت یا مجوز بحث را نتیجه بگیرند و از « خارج»اندازند تا از می

« تجربه»، «عمل»برای نقدناپذیری یا مجوز هرگونه برخورد را. حال آنکه مرز میان داخل یا خارجِ گود بودن را، 

های تصنعی داخل و خارج مهر تأئیدی کشیکند. دامن زدن به همین خطافراد مشخص می« موضع سیاسی»و 

 تر حکومت است.بر دستمایۀ سرکوب بیش

مان ای را که به زعمها و تجارب مربوط به سبک مبارزهبه عنوان یک کمیتۀ مخفی، در زمان مناسب درس -۷

حال یت در شرایط استبدادی است، مجدداً ثبت و مفصالً ارائه خواهیم کرد. با اینچون و چرای فعالالزمۀ بی

دهد. هر نقد دقیقی ملزومات اصولی دارد که در هایی نتیجۀ معکوس میدر این شرایط تمرکز بر چنین بحث

 شود که متحمل هزینۀ بازداشتوضعیت کنونی شرایطش مهیا نیست و به معنی توبیخ کسانی برداشت می

 .کنندۀ سبک کار علنیتجربۀ جوان و جریاناتِ تئوریزهاند. باید تمایز قائل شد میان فعالین علنی و بعضاً کمشده

المللی و دفاع از رفقای وظیفۀ فوری و فوتی ما رساندن صدای اسماعیل به گوش جنبش کارگری بین -۸

آزادی کامل آخرین نفرات است. دفاع از این رفقا، زندانی نشریۀ گام )و دیگر زندانیان مربوط به این پرونده( تا 

درستی تشخیص داد و ترین وضعیت جنبش وظایف خود را بهدفاع از جسارت نسل جوانی است که در حساس

  است. در صف کارزار دفاع از این فعالین نباید تفرقه انداخت.جلو آمد و در این خط هزینه داده

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۹۷دی  ۳۰
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 پهزنگ مجدد اعتصاب در هفت ت

 ۹۷دی  ۲۱
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کنیم که با پایان این ماه، معوقات مزدی کارگران هفت تپه در شرایطی روزهای آخر دی ماه را سپری می

 رسد! یعنی بازگشت به اول خط! نقطۀ صفرِ پیش از اعتصاب آبان و آذر!ماه می ۳مجدداً به 

رای اسالمی کار! این تپه نه قرار بود با تغییر قائم مقام حل شود، نه با برپایی شوبحران در شرکت هفت

ها فقط احتیاج به خریدن وقت تنفس بحران از ابتدا هم قرار بود بر دوش کارگران سرشکن شود و باالیی

 داشتند تا صداهای جسورترین کارگران را زیر تیغ ببرند.

مۀ شروع برند و زمزتپه در اعتصابی پراکنده به سر میشنبه تاکنون تعدادی از کارگران شرکت هفتاز روز سه

 دوبارۀ اعتصاب یکپارچه مجدداً از روز شنبه به گوش رسیده و قطعی است.

در روزهای اخیر و با پیچیدن خبر اعتصاب، کارفرما با سرعت زیاد به صرافت افتاد تا با پخش کردن کاغذهای 

کند که دستاوردها بندی مشاغل و قراردادی شدن را اعالم و چنین وانمود قرارداد بین کارگران، آغاز طرح طبقه

یکی پس از دیگری در راهند و نیازی به اعتصاب نیست! حال آنکه تا جاییکه مربوط به مبحث قراردادها 

 شود:می

اوالً قراردادها شش ماهه تعیین شده و تاریخ شروع قرارداد نیز به شکل فریبکارانه اول مهرماه خورده! یعنی تا 

ماند. این برداری( دست کارفرما برای عدم تمدید قراردادها باز میهرهپایان اسفند )همزمان با پایان گرفتن ب

برداری دهند و وظیفۀ دشوار بهرهترین کار یدی را انجام میموضوع باالخص برای صدها کارگر فصلی که سخت

ار بر دوش آنان است، اهمیت دارد و هیچ تضمینی نیست که کارفرما کما فی سابق مثل همیشه بعد از اتمام ک

برداری، آنان را خانه نشین نکند!در یک کالم مادامیکه قراردادها بلندمدت و مشمول همه نشود، بهره

 کنند.تضمین نمی ۹۸ای بیش نیستند و امنیت شغلی هیچکس را با آغاز سال کاغذپاره

شوند، کارگران  ثانیاً در عرض همین یکی دو روز گذشته یعنی حتی تا پیش از آنکه قراردادها بطور کامل توزیع

بندی جدید گذاشتن معیار مدرک اند. در طرح طبقهزیادی نقداً از عناوین شغلی و تنزل رتبۀ خود شاکی شده

شود. می«( مزد سنوات»تحصیلی برای مشاغل بعضاً یدی، منجر به ایجاد کسر از دستمزد )تحت عنوان 

تپه اختیارات باالتر را به بندی مشاغل هفتطبقهتوان دریافت از آنجایی که قانون در جزئیات ترتیب میبدین



 

19 

 www.KSazmandeh.wordpress.com    ذر یکساهلتپه در گهفت   

 

کارفرما داده است. کارفرما هم نهایت استفاده را از این اختیارات برای زدن از دستمزدهای کارگران کرده است. 

تپه بندی مشاغل هفتخواست را باید طرح کنند: سند مربوط به طبقه ۲بنابراین کارگران در این مورد حداقل 

در اختیار همۀ کارگران قرار گیرد. کارگران باید در جریان جزئیات مربوط به نحوۀ تعیین این  علنی شود و

اند تا مستقیماً از ودهبندی حاضر ببندی قرار گیرند، از جمله اینکه بدانند کدام نمایندگان در کمیتۀ طبقهطبقه

 آنان پاسخ بخواهند.

کننده از طریق یارات کارفرما را تا سرحد اخراج کارگران اعتصابثالثاً در قرارداد جدید، شروطی قید شده که اخت

ها قدم عقبتر از وضعیتی که طی آن کند. این شروط یعنی پرتاب شدن به دهاحیای کمیتۀ انضباطی فراهم می

کردند دستمزد روزهای اعتصاب را هم پرداخت کند! اینک با امضای این قرارداد کارگران، کارفرما را مجبور می

 شناسند.کارگران رسمًا مشروعیت کمیتۀ انضباطی را تا سر حد اخراج به خاطر اعتصاب به رسمیت می

های کمتر از قانون کار و غیره را نهایتاً عدم احتساب مواردی مانند سختی آب و هوا و حق عائله، حق شیفت

 هم باید مزید بر موارد باال شمرد.

آلن خط و نشان کشیده که پرداخت مزد کارگران منوط به فروش گذشته از موضوع قراردادها، کاظمی از ا

برداری که تمام شد و شکرها که انبار شد، توزیع شد و به فروش رسید و مهلت قراردادهای شکر است! یعنی بهره

 دهیم!کارگران هم به پایان رسید )!( تازه بعد از آن مزدتان را می

های آتی هم درست مثل پارسال، دانند محتمالً طی ماهو به خوبی میاند تپه زیر بار نرفتهاما کارگران هفت

مجبور شوند درهای انبار را ببندند و از خروج شکر جلوگیری کنند و اگر به این قوۀ زور نباشد دستمزدی در 

 شان نخواهد رفت.جیب

را طبق قرارداد )از  به محض توزیع کاغذهای قرارداد، کاظمی در بوق و کرنا کرده که ما به تفاوت دستمزد

مهرتاکنون( به زودی پرداخت خواهد کرد، حال آنکه باید گفت کاظمی لطف کند عیدی و پاداش پارسال را 

 پیش کش!« هامابه تفاوت»بدهد، حقوق سه ماه پیش را بدهد،  که هنوز به طور کامل پرداخت نکرده
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فت روزانه و سراسری کلید خواهد خورد. این این لب کالم حرف کارگران در اعتصابی است که از فردا در شی

اعتصاب بار دیگر اثبات زندۀ این ادعاست که حل مطالبات کارگران خارج از مکانیسم شورای اسالمی کار و 

 باز هم تنها و تنها با اهرم اعتصاب و ارادۀ جمعی کارگران پاسخ خواهد گرفت.

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۹۷دی  ۲۱
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 سالمی کار هفت تپهسازشکاران در باتالق شورای ا

 ۹۷دی  ۱۰
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ای در روزهای گذشته در دستور العادهتپه، با چنان سرعت فوقبرگزاری انتخابات شورای اسالمی کار در هفت

 توانست نشانۀ یک اقدام اورژانسی امنیتی برای حکومت باشد.کار دولت قرار گرفت که تنها می

گیری( نشان ع آن )خاصه از شب قبل شروع رأیرغم تبلیغات وسیتوجهی کارگران به انتخابات امروز علیبی

 و کارفرما برای  شکن داشت؛ اما این را هم باید دانست کهاعتمادی و نه گفتن به نمایندگان اعتصاباز بی

 این که اینست است، مهم برایشان آنچه. کارگران مساعد نظر جلب نه و دارد اهمیتی کاندیداها تعداد نه دولت،

احیا بشود و اسمی از آن باشد تا بعد  -ولو با تعداد کم آرای کارگران -رترتیب ممکنشورای اسالمی به ه

توانند به سادگی نظر دانستند که نمیاش بتوانند مجمع نمایندگان را از هستی ساقط کنند و چون میواسطهبه

های مجمع حساب اکثریت کارگران را به شورای اسالمی جلب کنند، برای همین روی همدستی برخی نماینده

 باز کرده بودند تا بتوانند از طریقشان به این نهاد ضدکارگری مشروعیت بدهند.

تپه برگزار شد که تعدادی از اعضای اصلی مجمع با برای همین هم این انتخابات، امروز در شرایطی در هفت

دند. در روزهای گذشته ، از کاندیداهای اصلی آن بو«(ائتالف صدای کارگر»)موسوم به  تشکیل یک ائتالف

های موثقی از فشارهای امنیتی بر چند تن از نمایندگان به قصد ممانعت از انصرافشان از نامزدی بیرون گزارش

هایی سربسته آمد؛ اما در بیانیۀ منتشرۀ ائتالف، از اشارۀ صریح به این موضوع طفره رفته شد و در عوض اشاره

های شورای اسالمی شد، متن این بیانیه طوری رکت و محدودیتبه دوراهی انتخاب بین شرکت یا عدم ش

داد و در کدام از مسائل پشت پرده مثل تهدیدها و فشارها بر نمایندگان را بازتاب نمیتنظیم شده که هیچ

 کرد.عوض نسبت به آزاد بودن این انتخابات در چشم کارگر توهم ایجاد می

و بند و شرطی را برای شرکت در انتخابات شورای اسالمی نگذاشتند و نمایندگان این ائتالف نه تنها هیچ قید 

در برابر این انتخابات فرمایشی گارد نگرفتند، بلکه از دیشب تاکنون با صدور چند اطالعیه رسماً در مقام دفاع 

این «! یسمپراگمات»و بار دیگر به اسم « اجبار»کشی بر آن( برآمدند؛ یکبار به اسم از شورای اسالمی )و ماله

ها را بندد و آنیعنی حتی اگر زمانی هم به چشم خود دیدند ببینند که شورای اسالمی دست و پایشان را می

 اند.دهد، دیگر راه بازگشت و امکان استعفا و افشای آن را بر خود بستهدر تقابل با کارگران قرار می
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و تازه بعد از برگزاری انتخابات، فراخوان مناظرۀ  ۹۰ۀ های از پائین بود که این ائتالف در دقیقزیر فشار مخالفت

اند و کسانی که تن به آن ندهند را غیردموکرات دانست. غیردموکرات کسی است که علنی با مخالفین را داده

 خورد.ها خفه کرد، چون میدانست اگر تریبون دست او بود بساط این انتخابات برهم میصدای اسماعیل بخشی

در انتخابات شورای اسالمی کار در واقع به معنای منحل کردن مجمع در این نهاد « ئتالفا»شرکت این 

ای است که با هزینۀ تک تک کارگران و بعد از یکسال اعتصاب ماههضدکارگری و به این اعتبار قتل نوزاد پنج

 وقفه بالنده شده بود.بی

باشد و چه خیانت آگاهانه، در نتیجه تفاوتی  یتجربگو بی دستیچه این چرخش به راست از روی صرفًا خام

 کند و به قطع یقین بعد از انحالل مجمع روزهای سختی در انتظار است:نمی

پس از اعتصاب آذرماه، دادستانی انقالب اعالم کرد که به مدت یک سال بر ریز مسائل درونی هفت تپه نظارت 

خود های امنیتی خواهد رفت. بیبین دستگاهن زیر ذرهخواهد کرد و این یعنی تمامی امور مربوط به کارگرا

نیست که برای اولین بار درون یک شرکت بزرگ چنین تبلیغات وسیعی برای بازارگرمی انتخابات شورای 

 گیرد.اسالمی کار صورت می

از کردن توخالی از آب درآمده و بعضی که هنوز دستمزدهای آذرماه پرداخت نشده، وعدۀ قراردادیدرحالی

کنند؛ عَلَم کردن انتخابات شورای اسالمی مدیران و کارفرمایان بدنام سابق در شرکت به راحتی رفت و آمد می

 کار تیر آخر از سوی دولت و کارفرما به مبارزۀ متشکل کارگران بود.

یک تصمیم توان به کُرنش نمایندگان در برابر پروژۀ شورای اسالمی کار را با هر استداللی که خرج کنند نمی

فردی تقلیل داد. انحالل مجمع هرگز در حوزۀ اختیارات نمایندگان نبوده که امروز آن را به دست خود گیرند. 

آورد که فرد در صف کارگران نهایتاً این نمایندگان فراموش کردند که مبارزه و پرداخت هزینه تا جایی اعتبار می

ها اه کارگران قرار خواهند گرفت. نفرتی که امروز از رضا رخشانو منافعشان باشد. وگرنه دیر یا زود در لیست سی

اعتنایی گواه روشن این امر است. بی -که هر دو سابقۀ زندان و فعالیت سندیکایی دارند-ها و جلیل احمدی
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کارگران به انتخابات شورای اسالمی کار، هشداری است به آن نمایندگانی که جلوی چشم کارگران در کمتر 

 ماه راه سقوط و انحطاط را پیش گرفتند.از یک

تر هم گفتیم تحریم انتخابات به تنهایی این حربه را خنثی نمیکند؛ حال که موقعیت کارگران بعد که قبلچنان

های ها و ماهبینی میشود که فضای امنیتی در هفتهتپه تغییر کرده و پیشاز شکست اعتصاب آذر درون هفت

اگرچه امکان احیای فوری مجمع نمایندگان مستقل یا برگزاری انتخابات آزاد از آتی در شرکت تشدید شود، 

توانند توازن قوا را به نفع خود تغییر دهند. سوی کارگران نباشد اما هنوز کارگران به پشتوانۀ اعتصابات آتی می

. در تمام طول سال ها نبوداتاق فکر دستگاههای امنیتی فراموش میکنند که مبارزات هفت تپه متکی به چهره

های مخفی و شرایط خفقانی که بر شرکت حاکم بود، کارگران اعتصابات سریالی هفت تپه را با مکانیسم ۹۶

نشینی موقت برای کارگران باشد، اما کارت اصلی سازماندهی میکردند. هرچند انحالل مجمع، این یک عقب

 .چهره و پشت چفیهبا سازماندهانی بی هنوز در دست کارگران است؛ ولو این بار -اعتصاب یعنی –

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۹۷دی  ۱۰
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یندگان توطئۀ احیای شورای اسالمی کار علیه مجمع نما

 کارگری هفت تپه

 ۹۷دی  ۸
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اعتصابات تاریخی آبان و آذرماه هفت تپه و فوالد اهواز، جنبش کارگری کشور را تکان داد، حال این موضوع 

یورش بردند، بعضاً زندان و بعضاً تطمیع کردند، اعتصاب را مصادره کردند و خالصه که بعدتر چطور به کارگران 

ای است که به زمان ای استفاده کردند تا اعتصابات را قبل از رسیدن به مطالبات بشکانند، مسالهاز هر حربه

هنوز برای کارگران خودش به آن میپردازیم. اما اکنون در این لحظه حساس انچه اهمیت دارد آنست که مبارزه 

هفت تپه نه تمام شده و نه قرار است تمام شود، بلکه همین االن در زمان نگارش این سطور، این مبارزه وارد 

اند تا به سرعت و با هزار دوز است. اینکه عوامل حکومتی و کارفرمایی به صرافت افتادهفاز بسیار حساسی شده

حیا کنند، نشان میدهد که مبارزه برای کارگران هفت تپه وارد دور تپه او کلک شورای اسالمی کار را در هفت

جدیدتری شده. در این مطلب میخواهیم روشن کنیم که اهداف پشت توطئۀ احیای شورای اسالمی کار در 

مجمع نمایندگان »هفت تپه چیست و اینکه چرا باید تا لحظۀ آخر و با تمام قوا از موجودیت و از استقالل 

 هایی که داشته دفاع کرد و مقابل توطئۀ شوم شورای اسالمی ایستاد.لیرغم تمام ضعفع« تپههفت

 تپه : پیشتازجنبش کارگری ایرانهفت

کارگران نیشکر هفت تپه هرچند ممکن است چنین تصوری از خودشان نداشته باشند، اما اغراق نیست اگر 

قرار گرفتند. یعنی قدم به قدم جلو آمدند، برای بگوییم در یکسال گذشته در مقام رهبری جنبش کارگری ایران 

اولین بار در طول تاریخ چند دهۀ گذشته، مردادماه پارسال تشکل مستقل خودشان را با یک انتخابات آزاد 

 ساختند و به کارفرما تحمیل کردند.

پهباد استفاده  تصور کنید در آن فضای امنیتی هفت تپه که کارفرما تا همین پارسال برای کنترل کارگران از

میکرد، یا مدیران مخوف مافیایی مثل سیامک افشار و بادیگاردهایش کارگران را حتی بخاطر خصومت شخصی 

میزدند و اخراج میکردند و حتی گاهی مثل ماجرای اعتراضات کوی ایالم، عوامل کارفرمایی روی کارگران 

تقریباً در همه اعتراضات کارگران مجبور بودند اسلحه کشیدند و برای ارعابشان تیر در کردند؛ در فضایی که 

سازی و اخراج صورتهایشان را بپوشانند، در چنین اوضاع و احوالی به پشتوانۀ اعتصابات قدرتمند از ترس پرونده

، یک انتخابات آزاد کارگری به کارفرما تحمیل میشود و کارگران برای اولین بار در طول  ۹۶و سریالی سال 
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نمایندگان خودشان را انتخاب میکنند. بدون نظارت استصوابی. بدون دخالت کارفرما و بدون ده سال گذشته 

 شرط و شروط.

کاری کردند که قدم به قدم حوزۀ فعالیت این تشکل جلوتر و جلوتر بیاید. کاری کردند که فرماندار برای دیدن 

ها از صورت که کم کم نقابها و چفیه ها روان شود. کاری کردندهای مستقل کارگری در پی نمایندهنماینده

 کارگران افتاد و به پشتوانۀ این مجمع احساس امنیت کردند در برابر تعرض کارفرما.

العاده ارزشمند است که با تمام ضعفها و قوتهایش و حتی تجربۀ مجمع نمایندگان هفت تپه یک تجربۀ فوق

ید ثبت و به باقی جنبش کارگری منتقل شود، چون سرنوشت ناگواری که در اواخر اعتصاب آذر پیدا کرد، با

ای مثل هفت تپه کم نیستند. این مجمع هزاران درس و نکته برای انتقال به جنبش زدههای بحرانشرکت

شان را کردند ها برایش خون دل خوردند، هزینه دادند و تمام سعیکارگری دارد. مجمعی که اسماعیل بخشی

مع بزرگترین دستاورد مبارزۀ کارگران هفت تپه در ده سال اخیر است و بنابراین نباید اش کنند. این مجتا بالنده

 بگذاریم این سنگر سقوط بکند.

برای این کار اوال باید تمام قد در مقابل توطئۀ انحالل مجمع در شورای اسالمی ایستاد و ثانیًا باید ضعفهای 

ی ضربه را باز گذاشت جبران کرد تا استقالل کامل مربوط به مجمع نمایندگان را که در اعتصاب اخیر جا

 مجمع دوباره احیا بشود.

 تپه برای ایجاد تشکل مستقل؟جنگ ده سالۀ هفت

« شورای اسالمی کار»تپه در مخالفت با تشکل فرمایشی  ۷درست ده سال پیش بود که جمعی از کارگران 

ل کارگری را بین کارگران مطرح کردند. همان برای اولین بار بعد از انقالب، ضرورت ایجاد یک تشکل مستق

شرکت بحرانزده بود، چندین ماه حقوق به تعویق افتاده بود و کارگران تازه یک  ۸۷-۸۶زمان هم یعنی سال 

آوری اعتصاب طوالنی بیش از یک ماهه را از سر گذرانده بودند. تعدادی از کارگران با نوشتن طومار و جمع

قل کارگری را در برابر شورای اسالمی کار مطرح کردند. نتیجه این شد که در امضا طرح ایجاد تشکل مست

سال برگزار شد و از دل آن  ۳۰ از بعد -امنیتی سخت فشارهای زیر البته –انتخابات آزاد کارگری  ۸۷آبان 
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 تپه بیرون آمد. اما متأسفانه دولت که آن زمان مالک کارخانه هم بود هرکاری از دستشسندیکای هفت

ها و امد برای زدن این تشکل کرد تا جائیکه فقط به فاصلۀ چندماه بعد از آن انتخابات، اکثر نمایندهبرمی

هایشان حتی از کار اخراج شدند. متأسفانه اعضای هیات مدیره دستگیر شدند و حکم زندان گرفتند، بعدتر بعضی

ت گرفت، عمالً سندیکا را در فاز دفاعی و مبارزه ها و فشارهایی که علیه نمایندگان صوربگیر و ببندها و اخراج

برای بقا فرو برد و ارتباطش را با بدنۀ کارگری به تدریج از بین برد. با اینحال شاید مهمترین دستاورد سندیکای 

 المللیبین کارگری هایاتحادیه و تشکلها به  تپهتپه را بشود معرفی و شناساندن مبارزۀ کارگری هفتهفت

 .دانست

تپه، دولت به موازات بگیر و ببندها توطئۀ برپایی شورای اسالمی تنها به فاصلۀ چند ماه از ایجاد سندیکای هفت

با عجله انتخابات شورای اسالمی را در میان کارکنان اداری و  ۸۸کار در هفت تپه را اجرا کرد. تابستان 

نفر نماینده  ۵ی انتخابات خبر نداشته اند. نهایتاً مهندسان برگزار کردند، بطوریکه حتی اغلبِ کارگران از برگزار

 )عمدتاً غیرکارگری( بعنوان اعضای شورای اسالمی کار شرکت مشغول بکار شدند.

تپه دارند ای از سندیکای هفتاند، نه خاطرهنسل جدید کارگران جوانی که در چند سال اخیر وارد شرکت شده

اند تا تجربگی حساب باز کردهرفرما و هم دولت هم روی این بیو نه حتی تجربۀ شورای اسالمی کار؛ هم کا

شورای اسالمی را بتوانند به کارگران قالب کنند؛ از جمله اینکه بخواهند با کاندیدا کردن نمایندگان مجمع 

برای انتخابات شورای اسالمی به این تشکل ضدکارگری مشروعیت بدهند. اما کارگران جوان فقط کافی است 

تر صحبت بکنند تا با گوش خودشان تجربۀ مفتضحانۀ شورای اسالمی کار را بشنوند. همان گران قدیمیبا کار

میدادند، « گرسنه ایم، گرسنه»شورای اسالمی احیا شد، درحالیکه اکثر کارگران هنوز شعار  ۸۸زمانی که از سال 

سرعت امکانات شغلی و رفاهی مانند نمایندگان شورای اسالمی که از فیلترهای کارفرمایی رد شده بودند، به 

 های چند صد ساعته و غیره میگرفتند.کاریخانه سازمانی و خودرو سازمانی و اضافه

احیا شد تا تجربۀ سندیکا را از ذهن کارگران پاک بکند، حاال هم عیناً همین  ۸۸اساساً شورای اسالمی در سال 

را کنند تا این تشکلی که با خون دل خوردن شکل گرفت توطئه را میخواهند علیه مجمع نمایندگان کارگری اج

 را خرد خاکشیر کنند.
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 تپهتپه: مهمترین دستاورد کارگران هفتتشکیل مجمع نمایندگان هفت

تپه تپه، ده سالی میشد که هیچ انتخابات مستقلی درون هفتبعد از بگیر و ببند و منزوی کردن سندیکای هفت

گیری ای از سندیکا نداشتند. اما اوجان تازه وارد و نسل جدید هم هیچ خاطرهصورت نگرفته بود. اکثر کارگر

، دوباره مساله متشکل شدن را جلوی پای کارگران قرار داد. پارسال ۹۶تپه از سال اعتصابات کارگری هفت

ند، جلوی های سال را در اعتصاب بودند؛ درهای کارخانه را بستند، جلوی خروج شکر را گرفتکارگران نصف ماه

ورود مدیران را گرفتند، جاده بستند، جلوی فرمانداری رفتند و دیگه کاری نبود که نکرده باشند؛ اینجا بود که 

های برخی از کارگران پیشروی نسل جدید از طرف دیگر قدرت اعتصابات کارگری از یک طرف و پیگیری

سال، یک انتخابات آزاد کارگری به  ۱۰ )کسانی مثل اسماعیل بخشی( باعث شد که برای اولین بار بعد از

 کارفرما تحمیل بشود.

در واقع کوتاه آمدن کارفرما در برابر اجرای این انتخابات آزاد به این خاطر بود که تصور میکرد بخاطر وضعیت 

بحرانی شرکت، ایجاد یک مجمع نمایندگان که کارش مذاکره است، میتواند از فشار اعتصابات بدنۀ کارگری 

کند. یعنی در خیال کارفرما این بود که میتواند یک سوپاپ اطمینان و رابط بین کارگران با خودش ایجاد کم ب

بکند. اما غافل ازینکه این مجمع برخالف شورای اسالمی کار، یک تشکل مستقل بود که از دل کارگران بر 

ر از یک تشکل با ماهیت صرف امده بود، بنابراین نه فقط آلت دست کارفرما نشد، بلکه قدم به قدم جلوت

ا در حوزۀ کنترل کارگری گذاشت و در مقام نظارت بر تصمیمات مدیریت زنی امد و قدم به قدم پا رچانه

کارخانه قرار گرفت؛ به نحوی که در تجربۀ چندماهه و کوتاهِ مجمع نمایندگان، مدیران بارها و بارها مجبور به 

 صمیماتشان شدند.نشینی از تپاسخگویی، عذرخواهی و عقب

با دادن اولتیماتوم به مدیریت برای پرداخت حقوق معوقه  ۹۷مجمع نمایندگان فعالیت خودش را از مردادماه 

شروع کرد و بعدتر بقدری شأن و منزلت کارگران را باال برد که حتی یکی از مدیران بدنام را به علت بی 

 احترامی به نمایندگان، اخراج و عزل بکند.



 

30 

 www.KSazmandeh.wordpress.com    ذر یکساهلتپه در گهفت   

 

گیری، مجمع توانست یک سری از کارگران اخراجی خوراک دام ، فقط به فاصلۀ یکماه از شکل۹۷ر در شهریو

 اصطالح یکپارچه بکند.را به کارخانه برگرداند و مدیریت خودمختار این بخش را در مدیریت اصلی ادغام و به

ه کارگری را موظف نمایند ۲همچنین مهرماه امسال، مجمع در بخش حسابداری شرکت اعمال نفوذ کرد و 

های حسابرسان شرکت نظارت کنند و جلوی عدم شفافیت حسابداری و یا فشاری که کرد که بر گزارش

 اید گرفته بشود.حسابرسان میگفتند از طرف مدیریت امور مالی )کاکش( برای دستکاری حسابها می

، در جلسه نمایندگان به آنها بی فاصله چند روز بعد مجمع، بخاطر اینکه غفاری )مدیر بخش خوراک دام( به

 احترامی کرده بود، فراخوان به تجمع اعتراضی داد و به تبع آن توانست غفاری را از شرکت اخراج و عزل بکند.

اش پزشکپور( را بخاطر بعد از این عزل مدیر، کارگران یقۀ یکی دیگر از مدیران شرکت )یعنی اسدی و نوچه

الورود شدن چندروزۀ اسدی و عذرخواهی رسمی د که در نهایت منجر به ممنوعتوهینهای نژادی به عربها گرفتن

 .شد پزشکپور کار از تعلیق  او و

بازی در زمان افشار از بخشهای مختلف قراردادی ، مجمع لیست افرادی را که با پارتی۹۷همچنین در آبانماه 

 شده بودند افشا کرد.

های صوری در هفت تپه و به خصوص تفکیک اراضی جرای شرکتتر پیگیر مابعد از این، مجمع، بسیار جدی

زمینها شد، در واکنش به خبر تجزیه اراضی اعتراض راه انداختند ؛ و نهایتاً همین مجمع  و تغییر کاربری

نمایندگان بود که به محض شنیدن خبر سربستۀ دادستانی در مورد بازداشت یک نفر اختالسگر ارزی در 

ضوع شد، رئیس دفتر اسدبیگی )خطیبی( را به حرف درآورد و با استعالم گرفتن از بانک خوزستان، پا پی مو

بودند، توانست اختالس مالکان را به ای که اسدبیگی و رستمی گرفتهمرکزی بابت فهرست ارزهای دولتی

گان به کارگران افشا کند )وگرنه تا قبل از افشاگری مجمع، دادستانی هیچ خبری درباره هویت دستگیرشد

 بیرون درز نداده بود(.
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 در حتی و کرد آفرینینقش  نهایتاً هم در واکنش به این اختالسها، مجمع در اعتصاب تاریخی آبان و آذرماه

لیه ادعاهای پوری حسینی )رئیس سازمان خصوصی سازی( هم مدرک جمع کرد ع که بود اعتصاب این جریان

 مبالغی که به اسم ساخت کارخانۀ رب و ام دی اف و غیره گرفته و به خبرنگاران با فیلم و سند نشان داد که

 اند.ها نشده و بجایش سولۀ خالی تحویل دادهشده، عمالً صرف این

 کارگری حمایت  تقل کارگری است که به پشتوانۀ اعتصاب ومس تشکل یک دستاوردهای همش اینها 

 و کنترل برای قدمش به قدم پیشروی و رفط یک از مستقلی مجمع چنین ایجاد. بود کرده پیدا مصونیت

 هایدهه در ایران کارگری جنبش عطف نقاط از و طالیی تجارب از یکی شرکت امور روی کارگری نظارت

 تمام ضعفهایی که این مجمع دارد باید با تمام قوا از این سنگر مهم دفاع کرد. علیرغم بنابراین. است اخیر

 ضعفهای درونی مجمع نمایندگان:

اید فراموش کنیم که که درون هر تشکل کارگری )حاال چه با نام سندیکا یا مجمع نمایندگان یا شورای نب

های مختلف چپ و راست وجود دارد؛ بعضی اش جناحگیریکارگری یا هر چی(، از همان زمان شکل

د اینکه این گرایشها یا کارترند و به کارفرما نزدیکتر؛ بعضی جسورترند و به کارگران نزدیکتر. نکتۀ بعمحافظه

ها ها در مبارزۀ عملی محک میخورند، بعضیها الزاماً از همان اول خودشان را بروز نمیدهند، بلکه نمایندهجناح

 ها ناخواسته اشتباه میکنند و غیره.ها خیانت میکنند، بعضیها تا نیمۀ راه، بعضیتا آخر خط میروند، بعضی

 زیر باید هانماینده خودِ که بود اصل این وجود عدم تپه،هفت کارگری عمجم هایضعف ترینمهلک از یکی 

رت نظا زیر خودش اگر بکند؛ نظارت مدیران کار روی تا گرفت شکل که مجمعی. باشند کارگران نظارت

 کارگری نباشد، میتواند به انحراف کشیده بشود، آلت دست کارفرما بشود یا حتی بعضاً خیانت بکند.

ها باید دربارۀ تک تک تک تک نماینده اصل نظارت کارگران روی مجمع رعایت شود، موضعبرای اینکه 

مسائل جلوی چشم کارگران روشن و علنی باشد تا کارگران بتوانند از همان اول اگر کسی دست از پا خطا کرد 

دیر میشود و اش را بگیرند. به فرض مثال وقتی بحث اعتصاب میشود، وقتی بحث فشار برای عزل یک میقه
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ها و هزاران تصمیم دیگر، کارگران نباید فقط از تصمیم نهایی کل مجمع مطلع باشند، بلکه باید از رأی

 ها هم آگاه باشند.استدالالت موافق و مخالف هر یک از نماینده

این مورد  ها درشکنی آذرماه، مجمع چندین بار زیگزاگ زد که نشان میداد بین نمایندهمثالً در جریان اعتصاب

شکنی را تشویق میکردند، مجمع ها از هفتۀ اول آذر عماًل اعتصاباختالف نظر است، وقتی یک سری نماینده

شکنی تبرئه ای بیرون داد و از کارگران عذرخواهی و خودش را تبرئه نسبت به اعتصابآذر اطالعیه ۴در روز 

ای از طرف مجمه بیرون آمد که دستور رسماً اطالعیه کرد، اما فقط به فاصلۀ چهار روز بعد از این عذرخواهی ،

پایان اعتصاب را میداد. آنچه که کارگران به چشمشان میدیدند یک اطالعیه با امضای مجمع بود، اما آنچه 

اروند و چه کسانی شکنی فشار مینمیدیدند پشت پردۀ مجمع بود؛ اینکه بدانند چه کسانی برای اعتصاب

راین کارگران فقط مجبور بودند با حدس و گمان و شایعه در این مورد نمایندگان را ارزیابی مقاومت میکنند. بناب

 کنند.

ها باید از ابتدا اصل ممنوعیت مذاکره محرمانه پشت درهای بسته به عنوان یک قید و عالوه بر تمام این-۲

زهای اعتصاب آذر و چه در شد. این درحالی است که ما چه در جریان روخط قرمز به نمایندگان تحمیل می

های اخیر بارها دیدیم که تعدادی از نمایندگان با مقامات محلی و غیره دیدار میکنند، حتی کسانی که هفته

ها از این دیدارها با آورند. بدون اینکه حتی سایر نمایندهاصاًل نماینده نیستند ناگهان سر از این دیدارها در می

 اتش قرار بگیرند. دیگر چه برسد به خود کارگرها!خبر باشند یا در جریان جزئی

اصل سوم اینکه هدف مجمع از روز اول آن بوده که روی فسادهای مدیرعامل و قائم مقام و مدیران میانی و 

ها غیره نظارت بکند. بتواند روی امور کارخانه کنترل داشته باشد. بنابراین دفاعی که این روزها بعضی از نماینده

 نباید میگویند نمایندگان از بعضی اینکه  .ندارد معنی میکنند «االختیار تام»  مقام زی به اسم قائمدرباره چی

عقبروی از هدف و کارکرد اصلی مجمع نمایندگان  معنی به واقع در غیره، و کرد مداخله مقام قائم تصمیمات در

 و در تضاد قرار گرفتن با آن است.

از همان بدو برگزاری انتخابات آزاد کارگری به آن اشاره کرده بود و با اینحال اصل بعدی که کمیته ما هم البته 

نباید در مجمع نمایندگان  باال رده سرپرستان و مدیران  سایر موارد داشته آن بوده کهتأثیر کمتری نسبت به
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قراردادی و ساده  )چه بعنوان کاندیدا یا چه رأی دهنده( شرکت کنند؛ منافع این بخشها با کارگران روزمزد و

ها حفظ منافع خود را شرکت یکی نیست و حتی اگر از میان آنان نمایندگانی هم انتخاب بشوند، سر بزنگاه

 نمایندگی میکنند و نه کارگران.

شد قابلیت عزل و نصب نمایندگان در هر لحظه بنا به ارادۀ کارگران نهایتاً اصل آخری که کمتر بهش پرداخته 

ها را انتخاب کردند برای اینکه صدای آنان باشند و نه اینکه هر تصمیمی خواستند بگیرند، نمایندهبود. کارگران، 

های اصلی کارگران ) مثل خلع ید از بخش خصوصی( خارج شدند و با نمایندگانی که از چهارچوب خواسته

گران قابلیت عزل یک چرخش به عقب برای انتصاب کاظمی تبریک فرستادند باید بنا به ارادۀ جمعی کار

شان وجود داشته باشد. در چند ماه تجربۀ مجمع، فقط اسماعیل بخشی بود که به ضرورت قابلیت عزل فوری

و نصب نمایندگان، رو به کارگران اشاره کرده بود. در صورتیکه در اواخر اعتصاب آذر، بدنۀ کارگری موافق 

شکن یا درخواست و فشاار برای استعفا و کنار تصمیمات نمایندگان نبود، منتها بجای عزل فرد اعتصاب

 کشیدنش، بعضاً مأیوس شدند و از مجمع رو برگرداندند.

های حیاتی که در باال گفتیم در مورد مجمع نمایندگان وجود نداشت و اینطور شد که شرطبسیاری از این پیش

تجربگی در صف بعضاً به دلیل خامی و بی هایی بودند که با تطمیع یا ارعاب و زیر فشار امنیتی یادیدیم نماینده

ها کردند، ای که جناحهای حکومتی از نمایندهشکنان قرار گرفتند. تا همین االن هم ابعاد سوء استفادهاعتصاب

 ها گنگ و ناروشن است.هنوز برای بسیاری از این نماینده

است و با دست آنان ساخته شده و نه ای که نباید فراموش بشود این است که مجمع، متعلق به کارگران نکته

ملک طلق این یا آن نماینده. کارگران هستند که اگر اراده کنند میتوانند این یا آن نماینده را از مجمع بیرون 

 ها چند هزار کارگر را دنبال خودشان بکشانند.بیاندازند و نه اینکه نماینده

دار کردن استقالل آن و بروز وی مجمع، باعث خدشههای نظارت کارگری راکنون ورای اینکه نبود مکانیسم

تر این است که ها شد، مسألۀ فوریتجربگی نمایندهشکنی و بعضاً سوء استفاده از بیها و اعتصاببعضاً خیانت

اند و میخواهند آن را در شورای اسالمی کارفرما و دولت حملۀ نهایی را علیه کلیت مجمع نمایندگان ترتیب داده

 حل کنند.کار من
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 کار؟ اسالمی شورای توطئۀ چرا 

 ۲خاطرمان هست که از زمان شروع اعتصاب آبان، خبری از اسدبیگی نبود تا اینکه باالخره از مکان نامعلومی 

پیام تصویری ضبط کرد و بیرون داد. در ویدیوی اول کامالً آشفته بود، ولی در ویدیوی دوم مشخص بود که 

قوه قضائیه کرده و پشتش قرص شده، به همین خاطر خیلی با صراحت گفت که  زد و بندهایش را با دولت و

شرکت هرگز به بخش دولتی برنمیگردد و معترضان را تهدید به بگیر و ببند کرد. بالفاصله بعد از این ویدیو 

در  ای کتبی صادر کرد که در آن اعالم کرده بود مجمع از حدود اختیاراتش فراتر رفته و چونهم اطالعیه

 اعالم میشود. تصمیمات مدیریت دخالت میکند، بنابراین منحل

البته واضح است که با یک اطالعیه نمیشود مجمعی را که با یکسال اعتصاب بدست امده منحل کرد؛ ولی 

آذرماه میپروراندند،  ای که کارفرما و دولت برای شکستن اعتصابهمین ثابت میکند که چطور همزمان با نقشه

احیای شورای شوم اسالمی کار و منحل کردن مجمع نمایندگان را هم در دستور کار قرار داده بودند و توطئۀ 

ای که فقط منتظر شکستن اعتصاب بودند تا آن را قدم به قدم عملی کنند. بطوریکه در اولین جلسه مذاکره

توطئه شوم مطرح شد و حتی  آذر(، این ۱۰بعد از انتصاب شخص کاظمی با مجمع نمایندگان برگزار شد )یعنی 

 بندی مشاغل را مشروط به احیای شورای اسالمی کار کرد.کاظمی طرح طبقه

بندی مشاغل ها در دیدارشان با وزیر کار، مخالفتشان با مشروط کردن طبقهروز بعد نماینده ۵بااینحال به فاصله 

 نستند.به ایجاد شورای اسالمی کار را اعالم کردند و این شرط را ملغی دا

هایی که دولت و کارفرما سر احیای شورای اسالمی کار راه انداخته بودند، فقط کنکن و سفتنهایتاً این شل

برای خرید وقت بود تا هم اعتصاب اذر را بطور کامل بخوابانند و هم همزمان تیغ سانسور را هم روی گروهها 

ت کامل این توطئه را اجرا کنند. و برای این کار هم از و کانالهای تلگرامی کارگران بکشانند تا بتوانند در سکو

اند که های مجمع فشار اوردههیچ حیله و نیرنگی فروگذار نکردند: از جمله اینکه در روزهای اخیر به نماینده

باید خود را اجباراً کاندیدای شورای اسالمی کار کنند. یا اینکه سنگ اندازیهای متعددی جلوی پای برخی از 

 نویسی را داشتند.یداهای قدیمی کردند که قصد انصراف از نامکاند
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اید، برای کارفرما و دولت، نه تعداد کاندیداها اهمیتی دارد و نه جلب نظر به هرصورت آنطور که از شواهد برمی

ولو با تعداد کم  -مساعد کارگران. آنچه برایشان مهم است، آنست که این شورای اسالمی به هرترتیب ممکن

احیا بشود و اسمی از آن باشد تا بعد بواسطه آن بتوانند مجمع نمایندگان را از هستی ساقط  -رای کارگرانآ

 کنند.

هم دولت و هم کارفرما میدانندکه نمیتوانند بسادگی نظر اکثر کارگران را به شورای اسالمی جلب کنند، برای 

اند تا بتوانند به واسطه آنها به این باز کردههای مجمع حساب همین روی خیانت و همدستی بعضی از نماینده

 نهاد ضدکارگری مشروعیت بدهند.

اینجاست که میبینیم ناگهان انواع و اقسام استدالالت سفسطه آمیز را بین کارگران مطرح میکنند از جمله 

 اینکه:

می بشوند، بهشان ها بروند کاندیدای شورای اسالتان اعتماد دارید! خب همینشما که به همین نمایندگان»

 «رأی بدید، چه فرقی میکند؟

در صورتیکه کلی مغلطه در این استدالل است. اوالً چه کسی گفته بعد از تجربۀ اعتصاب اخیر، اگر دوباره یک 

ها برای آورند؟ چه کسی گفته کارنامۀ همۀ نمایندهها رأی میانتخابات آزاد برگزار بشود، عیناً همین نماینده

 ل قبول بوده؟کارگران قاب

متعلق به کارگران است، نه این یا آن نمایندۀ خاص. نماینده صرفاً صدای « مجمع»ثانیاً همونطور که گفتیم، 

کارگر است. مجمع یک تشکل مستقل بدون نظارت استصوابی بود و با انتخابات آزاد شکل گرفته بود. درحالیکه 

فرما و دولت و وزارت اطالعات رد بشوند تا بتوانند نماینده کاندیداهای شورای اسالمی باید از چندین فیلتر کار

 های واقعی کارگری به درون شورای اسالمی نمیتوانند وارد شوند.بشوند. و این یعنی که نماینده

های مجمع از هر بخش با رأی مستقیم کارگران انتخاب میشدند؛ این یعنی اینکه کارگران هر ثالثاً نماینده

اند و میتوانستند از انان جواب های بخش خودشان در ارتباط مستقیم بودهنه با نمایندهبخش به شکل روزا
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بخواهند. عالوه بر تمام این اصولی که ماهیت این مجمع را از شورای اسالمی متفاوت میکند؛ مجمع کنونی 

 فت.نماینده شکل گر ۵با  ۸۸نماینده دارد، درحالیکه شورای اسالمی کار هفت تپه در سال  ۲۵

نکته بعد اینکه طبق قانون، نمایندۀ مدیر )یعنی در واقع جاسوس مدیر( در تمام جلسات شورا حق دارد شرکت 

 های مجمع جلسات خودشان را مستقل از کارفرما برگزار میکنند.بکند؛ درحالیکه نماینده

زمانی هم تصمیمی گرفت  ضمناً شورای اسالمی کار قانوناً نه فقط حق افشای هیچ سندی را ندارد که حتی اگر

که به مذاق مدیریت خوش نیامد، کارفرما و دولت به سادگی آب خوردن میتوانند تصمیمات شورای اسالمی را 

 معلق و حتی این شورا را منحل کنند.

ای که امروز در مجمع است، برود در شورای بنابراین میبینیم که مسأله اصالً این نیست که همین نماینده

« مستقل»ساله بر سر این است که شورای اسالمی، اصالً تشکل مستقل کارگری نیست. وقتی صفت اسالمی. م

بریم، مقصودمان تشکلی است مستقل از دولت و مستقل از کارفرما و مستقل از احزاب سیاسی. را به کار می

 شورای اسالمی اما تشکلی است که هم به دولت و هم به کارفرما وابستگی دارد.

ای به اسم مجمع نمایندگان مستقل کارگری ماهه ۵هدفشان از احیای شورای اسالمی آنست تا نوزاد  در واقع

شورای اسالمی را احیا کردند تا سندیکا را سقط کنند. درست  ۸۸را سقط کنند. درست همانطور که سال 

مستقل کارگری و همانطور که برای اولین بار شورای اسالمی را چهل سال پیش علم کردند، تا شوراهای 

 .کنند تصفیه و کنند سقط بودند گرفته دست به انقالب در را هاکارخانه  های کارگری را که ادارۀکمیته

بنابراین در همین لحظه خطر بسیار فوری مهمترین دستاورد مبارزاتی کارگران را که مجمع مستقل 

 نان شب هم برای ما واجبتر است. نمایندگانشان است تهدید میکند و مقابله فوری با این توطئه از
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 راه مقابله با توطئۀ شورای اسالمی کار

همانطور که گفتیم: هم دولت و هم کارفرما میدانندکه نمیتوانند بسادگی نظر اکثریت کارگران را به شورای 

ا اند تهای مجمع حساب باز کردهاسالمی جلب کنند، برای همین روی خیانت و همدستی بعضی از نماینده

بتوانند به این نهاد ضدکارگری مشروعیت بدهند. برای همین هم هست که جلوی پای کاندیداهای قدیمی که 

اند. ها را با فشار تهدید ملزم به شرکت کردهاین هفته قصد انصراف داشتند سنگ انداختند؛ یا بعضًا نماینده

 رند.چون میخواهند روی نام آنها مانور بدهند و برای شورا مشروعیت بخ

ترین تجربه مجمع عمومی جعلی اخیری که به اسم سندیکای شرکت واحد در تهران برگزار شد )و یکی از بدنام

تپه یعنی رضا رخشان هم در مشروعیت دادن به آن همدستی کرد(. نشان میدهد که دولت از کارگران هفت

کند. در آن تجربه دیدیم که به هیچ حیله و نیرنگی برای مشروعیت دادن به شورای اسالمی فروگذاری نمی

ها را تکذیب دروغ، تصاویر و اسامی افرادی را بعنوان کاندیدا گذاشته بودند که بعدتر بسیاری این نامنویسی

 حتی  ها بکنند:کردند. بنابراین از االن میتوان مطمئن بود که میخواهند نهایت سوء استفاده را از اسامی و چهره

 با مخالفت اعالم تبلیغی وجه باید بنابراین. باشد داده انصراف یا باشد، نکرده نام ثبت  نباشد، موافق طرف اگه

 بسیاری قوی و پررنگ باشد. -مجمع نمایندگان طرف از خصوصاً – اسالمی شورای

انتخابات این نهاد ضدکارگری است. یکی از « تحریم فعال»تنها راه مخالفت قاطع و مقابله با این توطئه 

قابله با این توطئه این است که کارگران رسانه مستقل خودشان را داشته باشند، نه کانال یا گروهی ملزومات م

که تیغ سانسور روی سرش قرار گرفته و پیامهای کارگران مخالف را منعکس نمیکند یا یکی در میان آنان را 

مربوط به مثالً تحریم فعال را در پاک میکند. رسانه مستقل یعنی کانالی که در آن هر کارگر بتوانند اقدامات 

 آن انعکاس دهد.

اند می گروگان نگه داشتهاسال شورای کاندیدای بعنوان زور به را اسمشان که کاندیداهایی تمامی نمونه بعنوان 

اند؛ میتوانند با باال گرفتن یک پالکارد در دستشان اعالم کنند و اکنون به هر دلیلی از این اقدام منصرف شده

به این ترتیب «. من فالنی از کاندیداتوری شورای اسالمی انصراف میدهم و این نهاد را کارگری نمیدانم»که 
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 گرفته-زیادی حد تا–های کنونی مجمع های کارگری یا حتی نمایندهامکان سوء استفاده از اسامی و چهره

 .میشود

ان خیانت بکنند و با برپایی شورای اسالمی و ثانیاً آن دسته از نمایندگان مجمع که قصد دارند به اعتماد کارگر

مشروعیت دادن به آن میخواهند تیشه به ریشۀ مجمع نمایندگان بزنند باید با نام و عکس )توسط کارگران( 

 افشا و از مجمع نمایندگان طرد بشوند.

د ؛ خیر! بلکه تحریم انتخابات شورای اسالمی کار، به این معنا نیست که کارگران فقط پای صندوق رای نرون

شکل فعال این کار مستلزم اینست که تک تک کارگران که برایشان آینده مجمع و شرکت مهم است، به

شان افشا کنند، با ارسال پیام خصوصی نسبت به این توطئه هشدار بدهند و شورای اسالمی را پیش همکاران

 خائنانی را که با این توطئه همدست شدند طرد و منزوی کنند.

های مجمع افتاده؛ نگه داشتن اتحاد ی مقابله با این توطئه مسئولیت بزرگتر و سنگینتر روی دوش نمایندهبرا

درونی مجمع نمایندگان در برابر شورای اسالمی کار اهمیت زیادی دارد. نمایندگان مستقل باید اسامی خائنین 

 فشار قرار بگیرند.در مجمع را با اسم و رسم به کارگران بدهند تا افشا بشوند و زیر 

ها هم پشت شورای اسالمی کار رفتند ، بازهم کارگران نباید ها؛ تک تک نمایندهاما حتی اگر هم تمام نماینده

مأیوس بشوند. چون مجمع متعلق به آنهاست. مال آنهاست. حاصل مبارزۀ آنهاست. مجمع نمایندگان بدون 

ن و ترس و وحشتی که کارفرما از آن دارد فقط به پشتوانه کارگری هیچی نیست. جایگاه مجمع نمایندگا

ای که پشت این مجمع ایستاده، بنابراین حتی اگر تک تک نمایندگان پشتوانۀ اعتصاب و اعتراضات کارگری

هم خیانت کنند کارگران با ارادۀ خودشان میتوانند همونطور که تک تکشان را قبلتر نماینده کردند ، به سرعت 

 با گذاشتن صندوق در هر بخش، مجمع و استقالل آن را نجات بدهند.هم عزلشان کنند و 

 یعمل سازمانده کارگرکمیته  – ۹۷دی  ۸
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 اسماعیل و وظایف ما

 ۹۷دی  ۱
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با یکی از بستگان  ، باألخره مصاحبه«آزادی»خبری کامل از وضعیت اسماعیل بخشی بعد از س از ده روز بیپ

و روانی شده و داروهای او این سکوت کرکننده را شکست؛ فاش شد که به دردآورترین شکلی شکنجۀ جسمی 

اند، اند که تاکنون هم آثارش ادامه دارد؛ او را از کار اخراج و کنج خانه منزوی کردهبوده زا به او خوراندهتوهم

 کند.تو گویی حبس دیگری را همراه با شکنجه تجربه می

 خودباخته، و صدابی نیقربا یک به بخشی اسماعیل  این خبر همۀ ما را شوکه و عصبی کرده، ولی تبدیل کردن

تواند عذاب وجدان می فقط که است غیرسیاسی شدت به رویکردی گیری،ماتم و سراییمرثیه برای هم آن

 فردی را رفع کند.

برای جنبش کارگری  اسماعیل بخشی صرفاً یک فرد نیست، بلکه این نام با دستاوردها و میراث مبارزۀ جمعی

ی اعتصابات، دادن تریبون به زنان و کارگران اخراجی و مردم عادی شهر، شود. سازماندهی و رهبرتعریف می

های مختلف کارگری با یکدیگر از فوالد اهواز تا هپکوی اراک و جاانداختن ضرورت اتحاد و همبستگی بخش

 …معلمان، طراح و مجری انتخابات آزاد کارگری و تحمیل مجمع نمایندگان مستقل کارگری به کارفرما و

داری در ایران. یعنی تجسم ارادۀ جمعی و باور کارگران یل بخشی یعنی اسم رمز رشد جنبش ضدسرمایهاسماع

 به قدرت خودشان و در نهایت یعنی شعار: ادارۀ شورایی!

خشم و نفرت از خبر منزجرکنندۀ شکنجۀ بخشی را باید بدون فوت وقت علیه مسببان آن نشانه رفت. کسانی 

 ل بلند کردند، باید پاسخ این تعرض را با مشت بر دهانشان بگیرند. این وظیفۀ ماست.که دستشان را بر اسماعی

اما مرگ واقعی برای اسماعیل بخشی زمانی است که پس از قریب به یک ماه شکنجه و انفرادی، ببیند نه 

دفاع کرد و فقط اثری از آثار اعتصاب پرهیبت هفت تپه باقی نمانده، که از دل مجمعی که با خون دل از آن 

ون بیاورند. ببیند که نه فقط خواهند بیررا می« شورای اسالمی کار»کمک به بالیدنش کرد، هیوالیی به اسم 

اند؛ برای کسی که هویتش را از مبارزۀ همکاران سابق که حتی فعالین چپ هم زمین مبارزه را خالی کرده

اآلن وقت ماتم گرفتن نیست، هر یک از ما در هر ترینِ چیزهاست. به زعم ما کنندهگیرد، این خردعملی می

 جای این جنبش باید فوراً بخشی از وظایف بر زمین ماندۀ این جنگ را بر عهده گیرد:
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* فعالین کارگری که سالهاست به شکل علنی فعالیت میکنند و سنت سر زدن و یاری رساندن به کارگر زندانی 

اند، وظیفه دارند در این شرایط به ی این سبک از فعالیت را پذیرفتههای احتمالاش را دارند و ریسکو خانواده

 او بشتابند. به آنان روحیه دهند و نگذارند در انزوا باقی بمانند. سراغ اسماعیل و خانواده

شود نام و وضعیت اسماعیل بخشی به گوش کارگران هفت تپه نخورد تا مبادا * در شرایطی که سعی می

داری پشت او( برهم بخورد، باید این مصاحبه را در وانید مدیرعامل و دولت سرمایهشرکت )بخ« آرامش»

شکنی کردند به حرف ترین سطح به دستشان رساند و نمایندگانی را که چشم در چشم کارگران اعتصابوسیع

 ارگرانک اندازۀ به هیچکس. اندبوده بخشی شکنجۀ در همدست -ناخواسته یا خواسته–هاکشاند؛ چرا که آن

هستند که در مقابل  هاآن. بازگرداند زندگی عادی روال به را او و بشکند را اسماعیل انزوای تواندنمی تپه هفت

توانند استقالل مجمع نمایندگان را بازیابند، آن را از خیانتکاران توطئۀ شوم احیای شورای اسالمی کار، می

 تصفیه و میراث اسماعیل بخشی را احیا کنند.

های حمایتی را با باالترین درجۀ اتحادعمل در ن کمپینتریهای مجازی را باید وا نهاد و وسیعالیت* فع

های دفعتی در اماکن عمومی ها کشاند: از گرافیتی و شعارنویسی تا آکسیونچهارگوشۀ دنیا به کِف خیابان

های ننگین جمهوری تخانهروی سفارها و تجمعات خارج کشور و روبههمچون مترو و دانشگاه تا آکسیون

 اسالمی.

مقاومت کرد تا اسماعیل  کنیم مهمتر از همه آنکه اسماعیل بخشیتر از همه، تأکید می* و در نهایت و مهم

تن از سازماندهان اعتراضات باشکوه فوالد  ۳۲ها تکثیر شوند که در این دو ماه شدند و در همین لحظه بخشی

 ماعیل بخشی یعنی اجازه ندهیم که دژ فوالد اهواز بعد از هفت تپه سقوط کند.اهواز در زندانند. حمایت از اس

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۹۷دی  ۱
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بهترین  :فوالد و تپههفتها و احضارهای موج همزمان دستگیری

 !دفاع، حمله است

 ۹۷آذر  ۲۸
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ای و به جریان ی فلهآذر، از دیروز احضارها ۲۶تن از کارگران فوالد اهواز در روز  ۴۱پس از دستگیری حداقل 

ها به راه افتاد. تپه با ارسال پیامک به آنسازی علیه نمایندگان و تعداد زیادی از کارگران هفتافتادن پرونده

کند که چرا این دو اعتصاب که همزمان شروع شدند و یکدیگر را تقویت این حملۀ مشترک اخیر ثابت می

کند که چرا جدا کردن کارگران ند به پیروزی برسند. ثابت میتوانستکردند، بدون پشتوانۀ یکدیگر هم نمی

اعتصابی این دو کارخانه از هم به معنای باز گذاشتن حملۀ سنگین مجزا به هر یک از آنان بود. حملۀ جدید 

باید به مهندس کاظمی فرصت »شکنانی را که الالیی فریبندۀ تپه در عین حال اعتصابعلیه کارگران هفت

تپه اندند، افشا کرد. بدتر از همه بذر دروغ و توهماتی که از سوی برخی نمایندگان کارگری هفتخومی« داد

در روزهای اعتصاب پاشیده شد تا ارادۀ اعتصاب باشکوه آبان و آذر را بشکند، اینک پای خودشان را سخت به 

را به سازش و همراهی کشاند؛ دام بال افکنده؛ حکومت که تا دیروز با چماق و هویج برخی نمایندگان کارگری 

در ضیافت مقامات باالدستی به استقبالشان رفت. اما امروز های زندان انداخت و یک روز یک روز پشت میله

با بند کردن پایشان به یک حکم قضایی محتمالً تعلیقی، در پی آن است تا تیِر آخر را به نمایندگان مجمع 

 با اعتصاب هم دیگر از سرشان نگذرد.بزند تا ضمن حفظ سمت شان، فکر همراهی 

های انتخابی ندارند، اما حکومت موقعیت کارگران فوالد، تا حدی متفاوت است. هرچند کارگران فوالد، نماینده

ها و آژیتاتورهای اصلی مذبوحانه تالش دارد تا همین راه را برای شکستن شدۀ سازماندهبا دستگیری گلچین

آذر و فریاد  ۲۶ها در روز م اعتراض خیابانی کارگران فوالد پس از دستگیریاعتصاب فوالد طی کند، تداو

ها ، نشان داد که این اعتراضات سر ایستادن ندارد. اما حکومت با این دستگیری«کارگر زندانی آزاد باید گردد»

های با فیش روز گذشته کارگران ۲است. بدین ترتیب در موقتاً کارگران معترض را به مسیر تدافعی کشانده

اند تا بتوانند همکارانشان را آزاد کنند. اما پس از این سرگردانی ها بودهحقوقی خود سرگردان راهروهای دادگاه

خالی »ها را قبول نمیکند. این یعنی هدف اصلی آنان اوالً روزه دستگاه قضایی دبه کرده و ضمانت فوالدی ۲

نه شدنشان به سوی کاغذبازی قضایی برای آزادی همکارانشان از سوی کارگران فوالد و روا« هاشدن خیابان

ها، خرد کردن کافی برای گذاشتن فشار بر دستگیرشدگان، تهدید خانواده« اتالف وقت»بوده است، و ثانیاً 

 ها و تلنبار کردن اتهامات امنیتی بر سر دستگیرشدگان.روحیۀ آنان در بازجویی
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های همکارانشان نه از کاغذبازی« بی قید و شرط»ت که بدانند راه آزادی مسألۀ اصلی برای کارگران فوالد آنس

های اهواز و حمایت از سراسر در کف خیابان« کارگر زندانی آزاد باید گردد»قضایی که از صالبت و قدرت شعار 

ترسد گذرد. برای یک لحظه هم نباید فراموش کرد که آنچه حکومت از آن بیش از هرچیز دیگر میایران می

یگان »حضور خیابانی است. همان وحشت از اتحاد خیابانی که در طول این چهل روز باعث شده بود که 

ها را نداشته باشد و در عوض شبانه و در خفا به منازل جرأت دست زدن به کارگران در خیابان« ضدکارگر

 کارگران بیایند و یک به یک آنان را برباید.

رگران فوالد، مسأله مرگ و زندگی گروه ملی است: نه فقط برای نجات کارخانه اینک تداوم حضور خیابانی کا

و نه فقط برای آزادی همکاران در بند، بلکه در عین حال برای اینکه پرچم مبارزۀ جنبشی که از سراسر ایران، 

ان و حمایتش را به فوالد سرازیر کرد در دست کارگران فوالد است. چشم جنبش از شوش و قزوین تا تهر

 است.سنندج و اراک؛ از دانشگاه و مدرسه تا کارخانه و رانندۀ کامیون به کارگران فوالد دوخته شده

آذر( و کارگران  ۲۷ –در دو روز گذشته شعار آزادی کارگران فوالد از زبان بازنشستگان )تجمع روبروی مجلس 

ل حمایتهای فردی برخی رانندگان کامیون نیز است. بعضاً اقدامات نمادینی مثآذر( بیرون آمده ۲۷آریان فوالد )

از زندانیان فوالد صورت گرفته است. این کارزار را ولو با اقدامات حمایتی نمادین باید زنده نگه داشت و با 

 قدرت تداوم داد. ما نیز به سهم خود چنین خواهیم کرد.

 له جنبش کارگری است!در مقابل این فاز جدید از حمالت سرکوبگرانۀ اخیر، بهترین دفاع، حم

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۹۷آذر  ۲۸
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شکنان بر پیکر هفت تپه: مبارزه با حساسیتی بیشتر ضربه اعتصاب

  !ادامه دارد

 ۹۷آذر  ۱۲
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األسف با حضور قائم مقام بعد از نزدیک به یک ماه مبارزۀ نفسگیر و پرهیبت کارگران هفت تپه، دیروز مع

تر ت تپه بدون حصول مطالبات اصلی پایان یافت یا دقیقبرداری کشیده شد و اعتصاب هفجدید، آژیر بهره

شود و نه مبارزۀ کارگران به زدگی این شرکت رفع میبگوییم شکانده شد؛ با پایان این اعتصاب یقیناً نه بحران

رسد. بلکه این مبارزه صرفاً وارد مسیر و تنگناهای جدیدی خواهد شد که وظایف فوری خط پایان و نهایی می

 تری را پیش روی ما خواهد گذاشت.و جدید

های شرکت آغاز به کار کرده نمیتوان انکار کرد. خطای فاحش روز است بخش ۲پایان اعتصاب را درحالی که 

توانند واقعیت را به نفع است اگر فعاالنی تصور کنند که با تهییج صِرف و کوتاه نیامدن در برابر واقعیت، می

« خبر پایان اعتصاب»ت که بخشی از اپوزیسیون چپ هنوز از تمایز ساده بین خود تغییر دهند. مایۀ تأسف اس

زدگی و برخورد احساسی و هیجانی و خودفریبی آفت مبارزه است. ما عاجز است. بهت« شکنیاعتصاب»با 

توانیم به خودمان و جنبش کارگری دربارۀ افت و خیزهای مبارزه دروغ بگوییم؛ مجاز نیستیم بزرگنمایی نمی

 نمایی کنیم.یا کوچک

های این تپه، جنبش کارگری ایران را تکان داد. تبعات و پس لرزهروزۀ هفت ۲۸تردیدی نیست که اعتصاب 

های زیر تنها مشتی از خرواِر این دستاوردهای های مدیدی در جنبش باقی خواهد ماند. نمونهاعتصاب تا مدت

 بلندمدت است:

 های طبقۀ کارگربستگی با سایر بخشجا انداختن سبک اعالم حمایت و هم 

  به عنوان الگویی برای سایر کارگران کارخانجات« کمیتۀ کارخانه»ایجاد 

  کنترل و نظارت کارگری»جا انداختن مفهوم» 

 تپه این سبک اعتراضی را که مبتکرش کشاندن اعتصاب به بیرون از فضای محصور کارخانه )کارگران هفت

 عال رساندند(کارگران هپکو بودند به حد ا

 ها تا سر حد ها و فرزندان به اعتصابات خیابانی )این سبک از مشارکت فعاالنۀ خانوادهکشاندن پای خانواده

 سابقه بوده است(فراخوان به تعطیلی مدارس بی
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 تریبون دادن به کارگران و سازماندهندگان زن 

 ه فقط کسبه و زحمتکشان شوش که با سابقۀ ننمایش قدرت و پتانسیل رهبری طبقۀ کارگر، که با جلب بی

 جلب حمایت از سراسر کشور خود را نشان داد.

تپه زیر هرچند این دستاوردهای بلندمدت برای جنبش کارگری ایران به جا ماند، اما متأسفانه کارگران هفت

نت برخی خیا-۳های امنیتی و تهدیدها و ارعاب -۲فرسایشی شدن اعتصاب  -۱فشارهایی چندجانبه از جمله: 

 شان با حکومت و کارفرما به شدت تحلیل رفتند.نمایندگان سازشکار و همدستی

که توان انکار کرد که پایان اعتصاب هفت تپه، قطعاً تبعات سهمگینی برای کارگران این کارخانه دارد. همیننمی

زارت اطالعات احضار کارگر به و ۲۰تپه حداقل ساعت از شکستن اعتصاب هفت ۲۴آذر در کمتر از  ۱۱دیروز 

شدند، به سرعت ثابت کرد که هم وعدۀ آزادی اسماعیل بخشی طی چند روز آتی دروغ است و هم خیانت 

نمایندگان امری کامالً جدی )امری که بارها هشدارش را داده بودیم(. توطئۀ احیای کمیتۀ انضباطی که با 

اقع شد، خیلی ساده یک معنا بیشتر ندارد: برپاکردن حضور قائم مقام جدید )کاظمی( و نمایندگان، مورد توافق و

 بساط اعتراض=اخراج.

با دستگیری اسماعیل بخشی و چشم انداز انحالل مجمع نمایندگان و احیای شورای اسالمی کار، کارگران 

ی از توان انتظار داشت که موقتًا تا مدتتری ادامه خواهند داد، حتی میتپه مبارزه را در مسیر پرسنگالخهفت

نه باختن روحیه و نهایی دانستن همه چیز، که برعکس  ما اآلنِ  مسألۀ فاز تعرضی وارد فاز تدافعی شوند. اما 

های این مبارزۀ تقریباً یک ماهه با تمام نقاط قوت و ضعفش است. باید بندی و ثبت صادقانۀ تمام درسجمع

 ی و حملۀ دوباره دید.سازنشینی موقت را به چشم فرصت تنفسی برای آمادهاین عقب

تپه که از درون یک انتخابات آزاد و غیراستصوابی بیرون آمد ثابت کرد تجربۀ مجمع نمایندگان کارگری هفت

های چپ و راست، ها و جناحای یکدست و همگون بلکه صحنۀ کشمکش طیفکه یک تشکل کارگری نه بدنه

 جو و غیرسازشکار است.کارگری و ضدکارگری، مماشات
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ناپذیر ناپذیر و ضرورتی اجتنابدر هر لحظه که کارگران اراده کنند، اصلی خدشه« عزل و نصب نمایندگان»حق 

شرط اجرای چنین اصلی نیز روشن است: مذاکره است که باألخص در اعتصاب اخیر هفت تپه ثابت شد. پیش

ت مبارزه باید علنی و رو و زد و بند پشت درهای بسته، ممنوع! موضع نمایندگان نسبت به تک تک تصمیما

کننده( باید برای کارگران خصوص تصمیمات مهم و تعیینبه کارگران باشد. مخالفان و موافقان تصمیمات )به

 روشن باشند.

تپه منجر به طرد و انزوای او در یکسال تر تجربۀ خیانت رضا رخشان در سندیکای هفتطور که قبلهمان

ین اعتصاب نیز باالخره دیر یا زود از سوی کارگران افشا و طرد خواهند گذشته گشت، نمایندگان خائن به ا

شد. باآنکه توازن قوا درون کارخانه و مجمع نمایندگان به نفع کارفرما چرخش کرده ولی خوشبختانه توازن قوا 

گرچه تپه است. کارگران بیرون از چهارچوب کارخانه )یعنی درون جنبش کارگری( هنوز به نفع کارگران هفت

ها و خبرنگاران و شان را در میان فوالدیاند اما هنوز تریبونتریبون خود را در مجمع نمایندگان از دست داده

اند. بنابراین وظایف فوری برای حفظ دستاوردهایی که کارگران سابقاً با دانشجویان و معلمان از دست نداده

 فضای امنیتی درون کارخانه با گذشت زمان میرود:اند فوریت دارد، چون احتمال تشدید خون دل کسب کرده

  اتحاد »ایجاد کانال و گروه مستقل تلگرامی برای مبارزه با سدّ سانسور، نفوذ و فشار امنیتی که بر کانال و گروه

 است.آمده« تپهرسمی کارگران هفت

 شان )یعنی های واقعیریبونها، رساندن صدای کارگران به تاستفاده از این منفذ خبررسانی برای افشای خیانت

 های جنبش کارگری( ضروری است.سایر بخش

  ۳بعد از تجربۀ استثنایی برگزاری انتخابات آزاد و تحمیل مجمع مستقل نمایندگان به کارفرما، یعنی قریب به 

مجددًا  توان انتظار داشت که به خاطر تشدید فضای امنیتی درون کارخانه،ماه فعالیت علنی، اینک بار دیگر می

 تقویت گردد. سازماندهی مخفی

 ماه از سر گذراندند، هرگز به مانند گذشته نخواهند  ۳را در طول « کنترل کارگری»تپه که تجربۀ کارگران هفت

اندازی به اندازی شورای اسالمی کار و دستبود. به همین خاطر باید با حفظ روحیه درصدد مقابله با توطئۀ راه

 اند( ایستاد.دگان هفت تپه )که اینک برخی از درون همین مجمع تیشه به ریشۀ آن زدهاستقالل مجمع نماین
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 دانیم به شدت زیر فشارهای امنیتی هستند، باید به سرعت و علناً نمایندگان مخالف وضع موجود که می

رند و هم با دهند که زیر فشااستعفای رسمی خود را به کارگران اعالم کنند. با اینکار هم این پیام را می

 اند.نمایندگان سازشکار همدستی نکرده

ها نبرد پیش روی کارگران هفت تپه است. نتیجۀ نهایی جنگ را یک یا دو نبرد تعیین این نبرد، تنها یکی از ده

هر بار با دادن حقوق و وعده شکسته شد، اما اینبار تا یک  ۹۶کند. اعتصابات سریالی هفت تپه در سال نمی

د از بخش خصوصی پیش رفت. شکست اعتصاب اخیر، پایان کار نیست. مبارزه با حساسیتی بیشتر قدمی خلع ی

 ادامه دارد!

 ل سازمانده کارگریعمکمیته  – ۹۷آذر  ۱۲
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تپه: توطئۀ خیانتکاران برای احیای خنجری در پشت کارگران هفت

 «کمیتۀ انضباطی»و « شورای اسالمی کار»

 ۹۷ آذر۱۱
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ت به این نتیجه رسید که سرکوب سخت در هفت تپه جواب همانطور که هشدار داده بودیم پس از آنکه حکوم

شکنی برآمده دهد، از دو هفتۀ پیش تاکنون در همدستی با برخی از نمایندگان سازشکار در پی اعتصابنمی

ماه اعتصاب  ۱است. حکومت در این توطئه نه فقط بر استهالک فیزیکی و روانی کارگران در طول قریب به 

بلکه به طور همزمان هم فشار امنیتی بر سازماندهان را بیشتر کرد و هم ترفند پرداخت حساب باز کرده بود، 

چکانی حقوق و کشاندن اعتصاب به داخل کارخانه را پیاده کرد تا بلکه اعتصاب تدریجاً فروکش کند و قطره

 خاموش شود.

نار فرماندار و مقامات باالیی نمایندگانی هستند که در روزهای گذشته و هم دیروز رسماً با قرارگرفتن در ک

را دستاورد اعتصاب جا بزنند! کدام « کاظمی»شکنی کنند و انتصاب سعی کردند کارگران را ترغیب به اعتصاب

اش درآورد تا اعتصاب را بشکند و چه خوب هم کاظمی؟ همان کاظمی که اسدبیگی پارسال دی ماه از چنته

فروشد! همان اش را برای حقوق کارگران میداده بود خانه فریبی وعدهشکست! همان کاظمی که با عوام

کاظمی که پارسال خودش را افشا کرد و بعد از دستگیری کارگران گفت اول اعتصاب را بشکنید تا بعد قول 

شورای اسالمی »و « کمیتۀ انضباطی»شان را بگیرم! همانی که دیروز در کمال وقاحت توطئۀ احیای آزادی

بازوی اجرایی فرمانی خواهد بود که اسدبیگی « کاظمی»اش گذاشته! در واقع را در برنامه در هفت تپه« کار

 ای با تهدید اعالمش کرد: انحالل مجمع نمایندگان!چندی پیش در بیانیه

نتیجه است؛ و خشمگین از خیانت بدنۀ کارگری خشمگین از قریب به یک ماه اعتصاب و تظاهرات خیابانیِ بی

 کنند!ای که دارند بر سر جان بخشی مین و از معاملهبرخی نمایندگا

ینک اعتصاب دو پاره شده است. دیروز یک بخِش توان منکر شد که فشارها را به قدری زیاد کردند که انمی

های تکراری مقامات نشستند و بخش پیشروتری که تری از کارگران بودند که داخل کارخانه پای حرفعقب

را سر « آزادی اسماعیل بخشی»و « دولتی شدن»نمایندگان جلوی فرمانداری شعار  بی توجه به سازشکاری

 دادند.

کننده آنچه در این مقطع اهمیت پاره شدن اعتصاب را باید به رسمیت شناخت. برای کارگران اعتصاب ۲این 

 فوق العاده مهم دارد آنست که:



 

52 

 www.KSazmandeh.wordpress.com    ذر یکساهلتپه در گهفت   

 

های تجمع مقابل فرمانداری، با سانسور برخی پیام چون کانال و گروه رسمی اتحاد کارگران با تضعیف اخبار -۱

ها آن را از محتوا خالی تپه به بلندگوی دعوای جناحی حکومتیکارگران و با تبدیل کردن رسانۀ کارگران هفت

اش است( های صوری تلگرامی )که به سادگی امکان دستکاریکرده و تا همین اواخر با ترتیب نظرسنجی

شکنی را داشته، به همین خاطر جا دارد که سازماندهان اعتصاب از االن به اعتصابقصد وجاهت بخشیدن به 

هایی از فشار برای گیری مستقیم با یکدیگر باشند؛ اگر تا دیروز زمزمهفکر گروه تلگرامی مستقلی برای ارتباط

دارد  -ه یا ناخواستهخواست-آمد، امروز معلوم شده که مدیر این گروه بستن گروه تلگرامی کارگران بیرون می

 کند.شکن را تقویت میصدای اعتصاب را تضعیف و صدای اعتصاب

های نمایندگان سازشکار باید افشا شوند. به نمایندگان مردد فشار آورده شود که اگر مخالف توطئه -۲

 خیانتکاران هستند، موضع مخالفشان را علنی کنند یا اگر نمیتوانند، رسماً استعفا بدهند.

عزل نمایندگان خیانتکار ضروری است و این کار همزمان هشداری به نمایندگان مردد است )با گرفتن  – ۳

 «(.اسماعیل بخشی نمایندۀ ماست»یا « یوسف بهمنی نمایندۀ ما نیست»پالکاردهایی مثل: 

وری و کننده )که تا این لحظه چند صدنفر هستند( اولویت فحفظ اتحاد در صفوف درونی کارگران اعتصاب-۴

نشینی برخی کارگران به درون کارخانه ناامید شد. در این لحظه بیش حیاتی دارد. نباید از دوپاره شدن و عقب

کننده از آنکه کشاندن باقی کارگران روبروی فرمانداری اهمیت داشته باشد، حفظ اتحاد درون کارگران تجمع

گر این اتحاد بتواند تا آخر هفته دوام آورد و دروغین و مقاومت آنان در مقابل فرمانداری است که اهمیت دارد. ا

تواند باعث پیوستن دوبارۀ سایر کارگران مردد و خسته به بودن وعدۀ سرخرمن آزادی بخشی را افشا کند، می

 تجمعات مقابل فرمانداری شود.

ر معترضی است کمتر کارگ«: شورای اسالمی کار»و « کمیتۀ انضباطی»هشدار و افشاگری در مورد احیای  -۵

های کمیتۀ انضباطی را نچشیده باشد. توطئۀ احیای کمیتۀ انضباطی یعنی مدیران از که سابقًا طعم وارنینگ

اآلن در پی آنند که به محض آنکه اعتصاب شکسته شد، کارگران را چنان زیر فشارهای امنیتی تار و مار کنند 

 ارگان خط قرمز است. ۲که دیگر فکر اعتصاب هم از سرشان نگذرد. احیای این 
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خیانت برخی نمایندگان نشان داد که چرا آزادی بخشی مسألۀ نه فقط فرد او بلکه مسألۀ حفظ سنگر مستقل -۶

تپه است. استقاللی که امروز کارفرمایان با همدستی برخی نمایندگان مجمع نمایندگان کارگری هفت

 شورای اسالمی ضدکارگر را احیا کنند. اند تا در عوضش جرثومۀاش زدهضدکارگری تیشه به ریشه

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۹۷ آذر ۱۱
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 !مذاکره و توافق بدون آزادی بخشی، معامله بر سرِ جان اوست

 ۹۷آذر  ۳
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خطاب کرد؛ همان « کمونیستی»روز جمعه امام جمعۀ شوش در مصالی شهر رو به کارگران سندیکایشان را 

تر قصاب هپکوها و سازی و به بیان دقیقرئیس سازمان منحوس خصوصی-حرفی که نه فقط پوری حسینی

کار از قماش فارس و کیهان و رسالت و غیره در چند روز های امنیتیبلکه انواع و اقسام رسانه -هاتپههفت

 اند.تپه تفت دادهگذشته عیناً علیه کارگران هفت

برند های زندان میت میلهبسته پشها را دستالبته در بزدلی این حضرات همین بس که ابتدا اسماعیل بخشی

دانند تا وقتی امثال بخشی در حلقۀ آورند؛ چرا؟ چون میها را بر سرشان فرود تا بعد با دست باز سیل اتهام

کارگران هستند و تریبون دارند، اگر وارد مناظرۀ زنده و برابر شوند حتی یک دقیقه هم در مقابلش دوام 

 آورند.نمی

رگران را از لولوی کمونیسم بترسانند، در حالی که خودشان با وعدۀ بهشت، خواهند کامضحک است که می

داند تپه دیگر میداری اسالمی! کارگر هفتاند: سرمایهترسناکترین جهنمِ روی زمین را برای کارگران ساخته

هزینه  میلیون تومان ۳۰۰اش که نمایندگانی از قماش سیدراضی نوری در آن مجلسی که برای هر دقیقه جلسه

بیند که قوۀ قضائیه در بریدن حکم زندان و اند. میشود طرف چه کسانی ایستادهاز اموال عمومی صرف می

ها با کند، اما وقتی نوبت به جلب اسدبیگیشالق کارگران آق دره و هپکو خیلی چابک و سریع عمل می

داند اطالعات و پلیسی که گذارد. خوب میرسد هزار راه دررو و فرار برایش باز میها دالر اختالس میمیلیون

هایشان بُرده اجیرِ کیست! تکلیف بارها کارگران گرسنه را زیر بازجویی و زندان و باتوم و شکستگی استخوان

اند و این روزها مثل مگس دور و بر اعتراضات عمامه به سرهایی هم که در عمرشان یک روز کارگری نکرده

 .پلکند روشن استتپه میهفت

اما این همه هیاهو و ترس به خاطر چیست؟ به خاطر این سؤال سادۀ کارگران که چرا خاندان اسدبیگی یا 

شان را با یک امضا تغییر بدهد، هزار کارگر و خانواده ۶دار دیگری باید بتواند سرنوشت رستمی یا هر سرمایه

شرکت را خودشان تعیین  نند سرنوشتشناسند، نتوااما کارگرانی که حرفۀ خودشان را مثل کف دستشان می

اند یک خواست های متوالی کارگران برایش عرق ریختهکنند؟ اگر خواستِ پس گرفتن شرکتی که نسل

است؛ اگر خواست انتخابات آزاد و انتخاب نمایندۀ واقعی به جای شورای اسالمی فاسد و « کمونیستی»
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ها و مدیران و رو کردن ها و اسدبیگیران بر رستمیاست؛ اگر خواسِت نظارت کارگ« کمونیستی»ضدکارگر، 

است؛ پس کارگران نیستند که « کمونیستی»هایشان اقدامی حقوق نجومی و اختالس مالی و ریخت و پاش

صرفاً با این توطئه است که « کمونیست»باید هراسی از آن داشته باشند! اما این روزها چسباندن صفت 

 هیچ دستاوردی بشکند.کمرنگ یا فراموش شود و اعتصاب بی مطالبات اصلی در ذهن کارگران

 ضرورت عزل و جایگزینی خیانتکاران️▪

فارغ از این یا آن  -دارانای بر سرتاپای سرمایهتپه و فوالد چنان رعشهواقعیت آنست که اعتراضات هفت

اندازند، به فکر سرکوب نرم را به جان آنان بی« یگانِ ضدکارگر»انداخت که بعد از آنکه جرأت نکردند  -جناح

و سربریدن با پنبه برآمدند؛ یعنی جسورترین و پیگیرترین سخنگوی کارگران )اسماعیل بخشی( را با هزار اتهام 

های ضعیف و سازشکار مجمع را تقویت کردند، به آنان تریبون امنیتی در زندان کردند، ولی در عوض نماینده

خواهند پایشان را به تهران باز کنند. دیگر این روزها بر قرار معلوم می دادند، جلسه پشت جلسه گذاشتند و از

شکنی اند و نه فقط اعتصابکسی پوشیده نیست که چند تن از این نمایندگان عمالً رو در روی کارگران ایستاده

 کنند.اند تهدید میکرده کنند، که عمالً کارگرانی را که اعتصابمی

ها مستقیماً گرفتند، امروز این جدیدین قدیمی از اسدبیگی و رستمی و افشار رشوه میاگر تا دیروز خیانتکارا

هایی ها و بچهگیرند. خیانت کثیف علیه هزاران کارگر و زنشان را میخیانت از فرماندار و مقامات باالیی پاداش

 روز تمام با دست و شکم خالی مقاومت کردند. ۲۰که 

نمایندگان، قول و قرار بر همین بود که هر زمان کارگران اراده کنند و از  گیری مجمعاز روز اول شکل

نمایندگان راضی نباشند باید بتوانند آنان را عزل و جایگزین کنند. این همان حرفی بود که اسماعیل بخشی 

را که به محض هایی ای داشت تا آن نمایندهبینی و به گوش کارگران رسانده بود. بنابراین نباید واهمههم پیش

کنند با شکنی میزنند و اعتصاباند و حتی به دیگران اتهامات امنیتی میچرب شدن یا تهدید پا پس کشیده

 اسم و رسم افشا و به فوریت عزل و جایگزین کرد.
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دانند که این اعتصابات را نمایندگان راه نیانداختند که حاال هم بتوانند چند نفر کارگران بهتر از هرکس می

خوابید. این ارادۀ چند شان غائلۀ اعتصاب میمحدود از آن باال بر سرش معامله کنند، وگرنه باید با دستگیری

 هزار کارگر بود که اعتصاب را تداوم داد.

ای برای قربانی کردن نه فقط مبارزۀ بیست روزۀ آبان شکست اعتصاب تا پیش از تحقق خواست اصلی، توطئه

 زۀ پیاپی هفت تپه است. پیروزی اعتصاب بدون تحقق این بندها ناممکن است:و آذر بلکه سه سال مبار

 او برای امنیتی سازیپرونده کردن متوقف و بخشی اسماعیل فوری آزادی ️▪

 ن متزلزل(نمایندگا به اخطار همچنین) هانآ جایگزینی و سازشکار نمایندگان عزل ️▪

 کارخانه امور بر نآ نظارتی نقش و کارگری نمایندگان مجمع حفظ ️▪

 (دولتی مدیران بر کارگری نمایندگان نظارت قید با) دولت به بازگشت تا اعتصاب ادامۀ ️▪

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۹۷آذر  ۳
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« نرم» شخورها بر فراز جنبش کارگری: پروژۀ سرکوبِال

 تپهکارگران هفت

 ۱۳۹۷آذر  ۱
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که بعد از چهار روز گذرانند تپه درحالی هفدهمین روز اعتراضات خود را در شهر شوش از سر میکارگران هفت

اش برای سکوت فشار و به خانواده نماینده، هنوز وضعیت اسماعیل بخشی در ابهام است ۳دوندگی و آزادی 

آن هم به لطف مدیرعامل  -اند. از طرف دیگر نه فقط به شکلی وقیحانه دربارۀ واریز حقوقِ فقط یک ماهآورده

های درمانی مشخص راه انداختند، بلکه هنوز نه تکلیف بیمه کلی تبلیغات -چکانیبه شکل قطره متواری)!( و

 …تر از همه تکلیف مالکیت شرکت وها؛ نه تکلیف قراردادها؛ و نه مهماست؛ نه تکلیف پاداش

اند خودشان در همین اثناست که جناحی از حکومت )اصولگرایان و رقبای دار و دستۀ روحانی( به صرافت افتاده

پرداخت دستمزد »ن حامی و دلسوز کارگران وسط بیندازند تا هم سقف مطالبات را صرفاً عنوارا به دروغ به

های قبلی و طیف خودشان را در فاجعۀ هفت تپه زیر فرش بزنند های دولتنشان دهند و هم گندکاری« معوقه

درست بعد از  و هم از اآلن تا انتخابات بعدی رأی کارگران را برای خودشان تضمین کنند. همۀ این تقالها

 تا کاغذپارس و هپکو و اهواز فوالد کارگران –این بود که سیل همبستگی و حمایت از اقصی نقاط کشور 

 .شناخت را تپه هفت دنیا و شد روانه تپههفت سوی به – دانشجویان و معلمان

برگزار شد، تا کارگران هفت تپه بدون کوچکترین هرج و مرجی در نهایتِ اتحاد و نظم و همبستگی  اعتصاب 

کردند، از میان کارگران برای ها را هم نظافت میجایی که حتی کارگران اعتصابی هرروز بعد از تجمع خیابان

ها سرویس رایگان ایتپههای تاکسی هم برای هفتهگرفتند و برخی رانندهکنندگان لقمۀ نان و خرما میتجمع

یتخت جنبش کارگری تبدیل شده است. آن سوتر کارگران گذاشتند. انگار که این روزها هفت تپه به پامی

 تداوم «حمایت حمایت–همشهری باغیرت »شان به مرکز شهر و فریاد فوالد هم با کشاندن اعتراضات

تپه در فکر ایجاد تشکل مستقل انند کارگران هفتم درست هم اکنون هم و شدند اهواز تا شوش اعتراضات

 خود هستند.

شان داری را رعشه و وحشت فرا بگیرد، چون به چشمباعث شد سرتاپای حاکمیت سرمایهها بود که همۀ این

کند که با سالم و صلوات و وعده و وعید فرماندار و دیدند که قدرتی از پایین در برابرشان عرض اندام میمی

و « بسیج»های گان)وابسته به سپاه(، ار« شبکۀ افق»مقامات محلی قابل کنترل نیست. اینجا بود که ناگهان 

اند، خبرگزاری فارس و هایی که یک روز عمرشان را هم کارگری نکرده، طلبه«انجمن اسالمی دانشجویی»
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شان همزمان با دستگیری نمایندگان کارگری پیدا شد تا تسنیم )هر دو وابسته به سپاه( و امثالهم سر و کله

 تریبونِ خالی شده را به دست بگیرند.

 های جعلی و حبس کردن نمایندگان واقعیه نمایندهدادن تریبون ب 

« تپهنمایندۀ کارگران هفت»را به عنوان « سیدعلی موسوی»آبان، بسیج دانشجویی، فردی را به نام  ۲۹روز 

زنان به دورش عکس یادگاری بگیرند، آن برای سخنرانی به دانشگاه تهران دعوت کرد تا جمع بسیجیان حلقه

یندگان واقعی کارگری هفت تپه یا مشغول سازماندهی اعتصاب بودند یا در زندان. تنها هم در شرایطی که نما

کمی پیگیری دربارۀ این اتفاق بودار الزم بود تا کاشف به عمل بیاید که چنین فردی نه تنها نمایندۀ کارگران 

 نیست که برای اکثریت کارگران هم فردی ناشناخته است.

 «عدالتخواه بسیج» جریان که زمانی داد؛ رخ هپکو کارگران اعتصاب مورد در پیش سال اتفاق همین عین 

 به وظیفه، به بنا هم او و کرد دعوت سمیناری به را کریمی ابوالفضل نام به والیت در ذوب کارگرانِ از یکی

سازی، این خواستۀ های مشکالت و خواست کارگران برای لغو خصوصیائل و ریشهمس از از صحبت جای

 هستند!« اهلیت»دار صاحب ن را مطرح که کارگران به دنبال یک سرمایهدروغی

 داران از آن هراس دارند!اسماعیل بخشی : نامی که سرمایه

 -فارغ از این یا آن جناح -دارانای بر سرتاپای حاکمیت سرمایهتپه چنان رعشهاعتراضات کارگران هفت

اهای نترس و شجاعانۀ صدها کارگری را که روزهای متوالی انداخت که اینک با هر ابزار ممکن سعی دارند صد

ناپذیر تظاهرات کردند و به کل جنبش کارگری الهام دادند خفه یا تحریف کند. بازداشت به شکلی خستگی

داران )جهت درخواست از نبردن نام او( نشان از رعب حاکمیت سرمایه اشخانواده بر فشار و  اسماعیل بخشی

دارد. وصیت او اما به هیچ وجه قابل تحریف نیست: اگر مرا کشتند، « ما همه بخشی هستیم»از گسترش شعار 

 ام را به اعتصاب بیاورید!جنازه
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دوزی و به موازات این دستگیری و فشار بر خانواده و تحریف شعارهای پیشین کارگران، اینک پاپوش

ت. اما چرا اسماعیل بخشی؟ چون اسماعیل از سازی امنیتی برای اسماعیل بخشی به جریان افتاده اسپرونده

بر « نظارت کارگران»پیگیرترین کارگرانی بود که با همتش انتخابات مجمع نمایندگان برگزار شد؛ از ضرورت 

تپه فریاد زد. چون عزت نمایندگان و جایگاه کارگران مدیران صحبت کرد و این شعار را هر بار از تریبون هفت

و مجبور شوند که از « خواهش کنند»با کارگران « مذاکره»برد که فرماندار و مقامات برای را تا به جایی باال 

 هایشان برای مالقات آنها بیرون بیایند.اتاق

 های حکومتی: مسألۀ مرگ و زندگیاستقالل کارگران از جناح

اتوکشیدۀ دولتی مثل  های حکومتی از بسیج و قالیباف و سپاهی تا مدیرانهای رنگارنگ جناحاین روزها طیف

ها وابسته به مرگ اعتصاب گوییم کرکس، چون بقای آنزنند، میکرکس بر فراز سر اعتصاب هفت تپه چرخ می

دانشجوی »ها به دروغ به اسم و نابودی اعتراض کارگران است. در وضعیتی که همین امروز یک از بسیجی

ن رفتند و یکی به میخ زدند و یکی به نعل، تشخیص پشت تریبو« معلم»و یکی دیگر به اسم « دانشگاه تهران

 دوست از دشمن شاید به نظر کار سختی بیاید، اما اینطور نیست.

های های رسمی با بودجهامروز نام اسماعیل بخشی، معیار تشخیص دوست از دشمن شده است. اگر این رسانه

های امام اگر راست نورزی دربارۀ آرمانپروپیمان ادعای حمایت از اعتصاب هفت تپه را دارند، به جای سخ

آزادی اسماعیل بخشی و دادن  -۱  میگویند سه مطالبه کارگران را بدون یک کلمه پس و پیش بیان کنند:

حفظ مجمع  -۲  های به فالکت افتادن شرکتتریبون به او برای انعکاس صدای مشکالت کارگران و ریشه

مطالبۀ بازگشت به دولت فقط و فقط به شرط نظارت  -۳خانه نمایندگان و نقش نظارتی آن بر امور کار

 نمایندگان کارگری بر مدیران دولتی.

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۱۳۹۷آذر  ۱
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 تپه:مخاطرات احتمالی در کمینِ اعتراضات هفت

 گام بعدی چیست؟ 

 ۹۷آبان  ۲۹
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بانی در شهر شوش تپه و هشتمین روز متوالی تظاهرات و تجمع خیامین روز اعتصاب کارگران هفت۱۶امروز 

سپری شد. این درحالیست که حکومت تا این لحظه نه فقط هنوز مطلقًا هیچ قدمی برای مذاکره جدی با 

نفر از کارگران و نمایندگان  ۲۰کارگران و تحقق مطالباتشان انجام برنداشته است، بلکه دستگیری حداقل 

 کارگری اولین پاسخش به اعتراضات بعد از چند روز دست دست کردن بود.

 با که داد نشان خیابانی تظاهرات تداوم و نمایندگانشان از دفاع در کارگران دیروز مقتدرانۀ واقعاً اتحادِ اما 

تری مانند که شعارهای هر دَم تهاجمیبل هیچ، که ندارد ایستادن سرِ جنبش این هابخشی اسماعیل گرفتن

 و کسبه معلمان، ها،بخش سایر کارگران همبستگی و حمایت سیل  از یک سو و« مرگ بر یگانِ ضدکارگر»

 .کرد نمایندگان از تعدادی آزادی و موقت نشینیعقب به وادار را حکومت عمالً دیگر، سوی از عادی مردم

های خنیفر و فاضلی در مکان نامعلومی در بازداشت هستند و اتهام حال هنوز نه فقط بخشی، آرمند،با این

های دیگری طور که از شواهد و قرائن معلوم است، حکومت به دنبال راهامنیتی به آنان زده شده است، بلکه آن

 برای کنترل و افسار زدن بر اعتراضات است.

 واگذاری به دولت بدون نظارت کارگری یک انتحار است!

که در چند روز گذشته همراهی و تپه و درحالیعد از هشت روز متوالی اعتراضات خیابانی کارگران هفتتازه ب

های تپه شد، صداهایی از درون جناحهای مختلف طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان روانۀ هفتهمبستگی بخش

کنند؛ حمایت می« ه دولتواگذاری ب»های کارگران و از جمله است که از برخی خواستهحکومتی بیرون آمده

توان انتظار داشت با چنین مقامات باالیی تند تند در حال گذاشتن جلسه هستند و باألخره دیر یا زود می

تپه، مشکالت کارگران شدن هفتخواستی اعالم موافقت شود. اما این موضوع که قرار است صرفاً با دولتی

به خوبی آن را بارها رو به کارگران افشا کرد و دقیقًا  حل شود، توهم محض است. توهمی که اسماعیل بخشی

بر مدیران دولتی زیر « نظارت کارگران»اند تا قید و شرطِ به همین خاطر است که امروز صدای او را خفه کرده

 فرش زده شود.

 گفت؟ چون:تپه سخن میبر هفت« نظارت کارگران»و اما چرا اسماعیل بخشی از ضرورت 
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 آمد با الغای  ۸۶ت هنوز در یدِ مالکیت و مدیریت دولتی بود، اما همین دولت بود که سال ده سال پیش شرک

 ۸۶تپه را به خاک سیاه نشاند. سال تعرفۀ واردات شکر )یعنی اعطای رانت به سالطین شکر(، عمالً هفت

ی هفت تپه شرکت بدترین ضربه را خورد و چندماه حقوق کارگران پرداخت نشد و اصالً بازگشایی سندیکا

 نتیجۀ واکنش و اعتراض کارگران به اوضاع شرکت در همان مقطع دولتی بودن بود.

  که واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفت تا همین لحظه که شرکت به خاک سیاه نشسته،  ۹۴از سال

هنوز که هنوز است نحوۀ واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی روشن نیست. باألخره معلوم نیست واگذاری 

 ؟…ین شرکت و هکتارها زمینش به صورت فروش بوده یا اجاره یاا

 قیمت واقعی  %۵ها به تپه به اسدبیگیتازه در همین چند روز اخیر است که کاشف به عمل آمده واگذاری هفت

 …شده دولت طرف از بازیدودوزه و کاریپنهان همه این چطور کنید تصور فقط  شرکت بوده

 های اولیۀ دادستانی که به اسم محاکمۀ مفسدان اقتصادی در بوق و کرنا کردند، از طرف دیگر برخالف دروغ

های باالکشیده از اآلن معلوم شده که جناب امید اسدبیگی نه در زندان است و نه تحت محاکمه، بلکه با پول

 است.کشور متواری شده

 ری حسینی )رئیس سازمان گوید: برخالف ادعای پوهمین امروز هم کارگزارن دولت مکرراً دروغ می

دی اف سازی و زغال سنگ  هایی مثل رب گوجه، امها دالر ارزی که به اسم کارخانهسازی( میلیونخصوصی

ها نشده که در عوض صرفِ واردات از چین و فروش اندازی این کارخانهاز دولت گرفته شده، نه فقط صرف راه

های د که نمایندگان کارگری با گرفتن فیلم از این کارخانهاست؛ این امری بواجناس وارداتی در بازار شده

 های متروکه اثبات کردند.ساخته و سولهنیمه

  لُب کالم اینکه دولت و قوۀ قضائیه و پلیس و در یک کالم کلِ حکومت دستشان در یک کاسه بوده و حامی

های بازسازی کارخانه و دادن غرامت نهاند. به همین خاطر دولت نه فقط باید متولی تأمین هزیاختالسگران بوده

و بدون کنترِل « نظارت نمایندگان کارگری»به کارگران شود، بلکه دیگر هرگونه حضور مدیران دولتی بدون 

 صفر تا صد امور کارخانه زیر نظارت آنان غیرقابل قبول است.
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که به هر نحوی از انحا بر حیات بینید که چرا کارگران حق دارند در اموری دخالت و نظارت کنند بنابرین می

کارخانه و زندگی آنان تأثیر بگذارد و اگر نظارت کارگران بر اسناد و قراردادها و مدیران وجود داشت این 

 شد.ها افشا میاطالعاتی که گفتیم خیلی زودتر از این

اً به همین خاطر این عصارۀ حرفی است که اسماعیل بخشی سعی در قانع کردن کارگران به آن داشت و دقیق

است که حکومت صدایش را خاموش کرد. چون حکومت تحمل این را که کارگران بخواهند پا را از گلیم خود 

 ها را افشا کنند ندارد.های بعدی را بگیرند یا پشت پردهفراتر بگذارند و جلوی هرگونه دزدی

 خطرهای در کمینِ اعتصاب و نقشۀ حکومت برای کنترل اعتراضات

محلی کردن به اعتصاب کارگران، انرژی آنان فرسوده شود حکومت امیدوار بود که با نادیده گرفتن و بی ابتدا

و خود به خود با وعده و وعیدهای خالی به سر کارشان برگردند. اما کارگران با تبدیل یک اعتصاب ساکت به 

، معادالت را به هم ریختند. تظاهرات خیابانی داخل شهر شوش و جلب حمایت معلمان، کسبه و مردم عادی

دهد. در اینجا بود که حکومت متوجه شد در این مرحله دیگر بگیر و ببند و سرکوب سخت کارگران جواب نمی

به همین خاطر در گام بعدی امیدوار بود که با دستگیری لیدرها و نمایندگان کارگری، قائله را بخواباند، اما در 

است و اعتراضات بدون نمایندگان هم به همان شیوۀ تر کردهران را عصبانیعمل ثابت شد که با این کار کارگ

 رود.سابق پیش می

 در نهایت در این مرحله، نقشۀ حکومت آنست که همزمان با چند ترفند قائلۀ اعتراضات را قدم به قدم بخواباند:

در بخش تجهیزات( و زدن  تپه )اسماعیل بخشی و همراهانشترین صداها از درون هفتبا حذف رادیکال -۱ 

 هابرچسب اتهام امنیتی به آن

های مختلف مردمی به حمایت از آنان به میدان تپه شده و بخشاکنون که توازن قوا به نفع کارگران هفت-۲ 

کنند خود تالش می«( بسیجیان عدالتخواه»اند، جناحی از حکومت )اصولگرایان و الشخورهایی موسوم به آمده

اند تا سعی کنند دهند. اینان جلو آمدهتپه نشان ان نزدیک کنند و خودشان را حامی اعتراضات هفترا به کارگر
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نشان دهند. اینکه بعد از دو سال « پرداخت دستمزد معوقه»و « بازگشت به دولت»سقف مطالبات را صرفاً 

انجمن اسالمی » و« شبکۀ افق»اعتصاب پیاپی تازه سر و کلۀ این جناح از قدرت و وابستگانش مثل 

« سپاه»شود از سر اتفاق نیست. این جناح که مستقیماً وابسته به تپه پیدا میو غیره دور و بر هفت« دانشجویی

و طیف احمدی نژاد و غیره است کارنامۀ طوالنی در سرکوب اعتراضات کارگری و چپاول آنان دارد. زمانی که 

زند و هر گاه جناح رقیبش در قدرت چپاول و سرکوب مینژاد( دست به در قدرت است )مانند دورۀ احمدی

زند. همین طیف بودند که در یک سال گذشته به محض اینکه اعتراضات باشد، خود را اپوزیسیون جا می

ها کشید و مردم شهر اراک را همراه خودش کرد، شروع کردند کارگران هپکو رادیکال شد و به سطح خیابان

بسیجی و ذوب در والیت « خودی»ن کارگران کلید زدند و به واسطۀ برخی کارگران پروژۀ نفوذشان را در میا

مثل مستندسازی سازمان سینمایی اوج وابسته به -های جانبی تبلیغاتیها( و کمک)امثال ابوالفضل کریمی

بزنند  سعی داشتند به شکل متمرکز و سیستماتیک صداهای رادیکال هپکو را عقب -سپاه دربارۀ هپکو

اهلیت »اصطالح هم جلو رفتند( و در عوض بحث به« مرگ بر دیکتاتور»صداهایی که تا سر حد شعارِ )

داری ج.ا( و دار است و نه کل نظام سرمایهرا جلو بندازند )یعنی مشکل در این یا آن فرد سرمایه« دارسرمایه

های امام راحلشان و فساد و این انو دوری از آرم« گریاشرافی»به این ترتیب مشکل هپکو را بیندازند گردن 

جور چیزها و این قضیه را از کارگران پنهان بکنند که مشکلشان از این یا آن جناح حکومتی یا یا و آن مالک 

 داری است.نیست، بلکه از کلیت این نظام سرمایه

ها جمع کردند تا تازه نهایتاً بعد از کش و قوس فراوان، به محض بازگشت هپکو به دولت کارگران را از خیابان

 های امنیتی را از نو کلید بزنند.سازیروند پرونده

ها فقط بر ها، برای کارگران مسألۀ مرگ و زندگی است. دعوای باالییاستقالل از این دعواهای جناحی باالیی

ای فالن و کارخانه به ج سر اینست که چرا در این بخور بخور سهم این جناح از آن یکی جناح کمتر بوده

دار به بهمان جناح رقیب واگذار نشده. اما هر دو جناح به یک اندازه در چپاول و سرکوب کارگران سرمایه

« بسیجیان عدالتخواه»همدست هستند. مگر رانت واگذاری واردات شکر در زمان سلطۀ همین 

 ها( نبود که اعطا شد و کارخانه را به فالکت انداخت؟نژادی)احمدی
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و « دانشجویان»و « کسبه خُرد»تا « معلمان»و « فوالد اهواز»های مختلف طبقۀ کارگر از ی بخشثانیاً وقت

تپه ایستادند، این خیانت در حمایت آنان است که به مردم عادی با دست و جیب خالی پشت کارگران هفت

رو به یکی از  تپه هستند،جای پیدا کردن متحدین واقعی خود در میان همینانی که همدرد کارگران هفت

 های باالیی انداخت و با آنان علیه جناح رقیب متحد شد.جناح

آرمندها را زندان کرده و حتی اجازۀ مالقات وکیل  ها و مسلمنهادهایی اطالعاتی که امروز اسماعیل بخشی

قعًا اند. اگر شبکۀ افق واهایشان بودهدهند، همیشه از متحدین بسیجیان و همپالگیها نمیهم به آن

دهد؟ چرا را پوشش نمی« کارگر زندانی آزاد باید گردد»تپه است، چرا شعار کنندۀ صدای کارگران هفتمنعکس

 های خود بیاورد؟کند نامی از اسماعیل بخشی در تریبونجرأت نمی

ی رود که به زودی براترفند بعدی، پرداخت یکجای معوقات )یا بخش قابل توجهی از آن( است: انتظار می-۳

کننده، دولت اقدام به پرداخت یکجای بخش قابل توجهی از معوقات ایجاد تفرقه بین صفوف کارگران اعتصاب

کنندگان شود و به این توهم در ذهن کارگران دامن بزند کند تا باعث ایجاد تفرقه و سستی در صفوف اعتصاب

حال آنکه هر گونه پا پس کشیدن از  اند!گرفته« دستاوردی»که گویی پاسخ اعتراضاتشان را با کسبِ چنین 

و بدون تعیین تکلیف با مالکیت شرکت، خطای مهلک « تپهکارگران زندانی هفت»اعتصاب بدون آزادی تمام 

 است.

حالت دیگر این هست که سهامدار فعلی هم از خودش سلب مسئولیت کند و چون مالکیت شرکت در این  -۴ 

انوناً هفت تپه به زیر مجموعۀ صندوق حمایت از صنایع میرود: این ماند، به اجبار و قصورت بالتکلیف می

طور که توضیح دادیم، حتی این بازگشت به دولت هم باید مسأله عینًا در مورد هپکو هم اتفاق افتاد. اما همان

 «.روز از نو و روزی از نو»زیر نظارت مجمع نمایندگان کارگری باشد وگرنه 

گران با اعتراضات خیابانی است: این موردی است که حکومت از ابتدا رویش و اما مورد فرسودن کار  -۵

های مختلف جنبش حساب بازکرده بود، اما با پیوستن مردم شوش و جاری شدن سیلِ همبستگی بخش

تپه، این توطئه نقش بر آب شد. مقابله با این خطِر فرسایش اعتراض، راهکارش بخشًا در کارگری با هفت

کارگری است )و ما آن را در مطالب دیگر توضیح خواهیم داد( و بخشاً وابسته به مقاومت  دست کل جنبش
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مذاکره با دولت به آزادی بی قید و «( هرگونه»کنیم کارگران در اعتصاب و مشروط کردن هرگونه )تأکید می

 تپه از همان ابتدا.شرط تمامی کارگران زندانی هفت

 اید کرد؟برای مقابله با این مخاطرات چه ب

 قید و شرط زندانی کردن نمایندگان کارگری خط قرمز است. پیش شرط هرگونه مذاکرۀ با دولت، آزادی بی

 تپه استتمام کارگران زندانی هفت

  اعتصاب حتی در صورت پرداخت معوقات، حتی در صورتِ وعدۀ بازگشت به دولت نیز باید ادامه پیدا کند و

قید و شرط تمامی نمایندگان اش آزادی بیاوم اعتصاب و شروطش، الزمهتصمیم نهایی دربارۀ شکستن یا تد

 کارگری و نظرسنجی از همۀ کارگران است.

 تپه نیست. وقتی کارگران فوالد اهواز حنجرۀ مبارزۀ کارگران هفت تپه دیگر فقط مختص به کارگران هفت

تپه هم زنند، کارگران هفتآنان فریاد میکنند و در حمایت از تپه پاره میخود را در حمایت از کارگران هفت

باید تا پاسخ گرفتن مطالبات کارگران فوالد، دست از حمایت آنان برندارند. چون اگر با گرفتن اولین امتیاز 

گذارد. آنچه کارگر فوالدی و ها میدست از حمایت بکشند، تاثیر منفی روی روحیه و اعتماد سایر بخش

کند مسألۀ وخامت زند و مرتبط میسته و کسبۀ خرد و غیره را به هم پیوند میای و معلم و بازنشتپههفت

تپه هم اند، کارگران هفتتپه بلند شدهها در حمایت از هفتمعیشت آنان است؛ پس حال که همۀ این بخش

 باید صدای آنان شوند.

 اضر حکومت با دستگیری تپه باید خط قرمز کارگران باشد. درحال حمجمع نمایندگان مستقل کارگری هفت

است. این مجمع به سادگی به دست نیامده که به اندازی کردهبعضی نمایندگان کلیدی به این مجمع دست

سادگی هم بگذاریم از دست برود. این مجمع با کلی مبارزه و اعتصاب و اعتراض و فشار به کارفرما و خون 

اید حضور داشته باشد بلکه اختیار تام نظارت و دخالت دل خوردن به اآلنش رسیده. مجمع نمایندگان نه فقط ب

در امور کارخانه را داشته باشد. کارگران تحت هیچ شرایطی نباید از این دستاوردی که با زحمت خود به دستش 

 ها منتقل و تکثیر کنند.آوردند و آن را ساختند عقب بنشینند و تازه باید این تجربه را به سایر بخش
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 بر کارگران هفت تپه، برای نجات این جنبش، وظایف مهم و خطیری نیز بر عهدۀ کلیت جنبش  نهایتاً عالوه

 کارگری و حامیانش است که این وظایف را به زودی در مطلبی مجزا توضیح خواهیم داد.

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۹۷آبان  ۲۹
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ما همه کارگران کارزار تپه: ضرورت همبستگی فوری با هفت

 !تپه هستیمهفت

 ۹۷آبان  ۲۷
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ت کارگران نیشکر هفت تپه از دو هفتۀ پیش تا امروز که چهاردهمین روزش را از سر گذراند اعتصاب پرهیب

شان به میدان کشاند، نه فقط مسیر بلندی پیموده؛ اعتصابی که نه فقط همۀ کارگران شرکت را فارغ از قومیت

اول مبارزه آورد، نه  ای از مبارزات سندیکایی نسلِ گذشته به صفوفو خاطره هیچ تجربهنسل جوانی را بی

فقط مبتکر و پیشگام شعار اتحاد با فوالد اهواز بود، نه فقط علیرغم فضای سنتی منطقه، زنان را به مشارکت 

ای تا دانشجو و معلم را با خود همراه کرد، نه فقط در اعتصاب دعوت کرد، نه فقط از همسران و بچه مدرسه

های مجاوری همچون پاک تش کشاند، نه فقط همبستگی کارخانهکسبۀ خُرد و مردم شهر را به حلقۀ اعتراضا

های دیگر مثل کاغذ پارس شد، بلکه اینک چوب را برانگیخت، نه فقط پذیرای اتحاد کارگران اخراجی کارخانه

 فصل «شورایی ادارۀ –نان، کار، آزادی »با گذشت نزدیک به یک سال مبارزۀ پیاپی و پرتالطم با فریاد شعار 

 .گشود ایران کارگری جنبش کل برای ار جدیدی

ها رکود و انزوای هاست که فراتر از خوزستان رفته و در این مدت کوتاه، توانسته سالآوازۀ هفت تپه مدت️▪

 «اتحاد اتحاد:  دانشجو – معلم –کارگر »بار نه تنها به شعار جنبش کارگری ایران را بشکند و برای اولین

های مختلف جنبش کارگری را احیا کند و به مرجع و الگویی و پیوند میان بخشتحقق ببخشد، که سنت اتحاد 

ماه حقوق معوقه یا  ۴دیگر صرفًا  تپهها بدل شود. به این اعتبار مسألۀ هفتعملی برای سایر بخش

 سازی نیست.خصوصی

هفت تپه به قلب  اعتصاب هفت تپه اکنون مسألۀ کل جنبش کارگری است و مطلقًا اغراق نیست اگر بگوییم️▪

است. کارگران هفت تپه در مسیر مبارزۀ خود رهبرانشان را پیدا کردند و تپندۀ جنبش کارگری ایران بدل شده

ساختند و از سر اتفاق نیست که حکومت امروز اسماعیل بخشی و مسلم آرمند و به فاصلۀ اندکی بعدتر تعدادی 

د خنیفر، امید آزادی، عظیم سرخه، مهدی داوودی، جلیل تپه )از جمله محمدیگر از نمایندگان کارگری هفت

 کارگری جنبش هم و بزند را اعتصاب سرِ هم خود خیال به تا کرد بازداشت را( …احمدی، سعید منصوری و 

د و در عوض افکن هاسیاهچاله به را واقعی رهبران دارد عادت حکومت. کند محروم اشعملی رهبران این از را

ها را به سادگی آورد، اما کارگران اسماعیل بخشیعلی را برای منحرف کردن جنبش از جیب درانواع رهبران ج

 اند که به سادگی هم از دست بدهندبه دست نیاورده
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کلید خورد و نه اعتراضات مردادماه « نه به گرانی»که بدواً با شعار  ۹۶به یاد داریم که نه اعتراضات دی ماه ️▪

شاپور اصفهان آغاز شد، نتوانستند در آن مقطع به اعتصابات کارگری پیوند بخورند  که از دل منطقۀ کارگری

تپه نشان داد که چطور پیشروانی درون طبقۀ ای هفت و تحت یک رهبری واحد دربیایند.اما اعتصابات دو هفته

کل اعتراضات  کننده را برای نه فقط کل جنبش کارگری بلکهتوانند نقش رهبریکارگر هستند که بالقوه می

 مردمی ایفا کنند.

از معلم و دانشجو تا کارگر صنعتی و راننده و خبرنگار و فعال  -همین ویژگی و اهمیت است که همۀ ما را️▪

های درس و کار و خیابان کند تا با تمام قوا حمایت عملی از هفت تپه را به محیطموظف می -کارگری و چپ

اندازی شده و تپه راهکه به ابتکار خودِ کارگران هفت« ای هستمتپهتمن هم هف»بکشانیم. با تقویت کمپین 

اندازی المللی، دستبا رساندن نام اسماعیل بخشی و مسلم آرمند و دیگر نمایندگان به جنبش کارگری بین

اخیر را به کابوس حکومت تبدیل کنیم و نشان دهیم که با دستگیری چند نمایندۀ کارگری نه فقط مانع 

 تر خواهند کرد.تر و تهاجمیوی این جنبش نخواهند شد که آن را گستردهپیشر

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۹۷آبان  ۲۷
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 تحاد: پیامی از هفت تپه به کل جنبش کارگری ایرانا

 ۹۷آبان  ۲۴
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 گام بعدی اعتصاب چیست؟

هایش با اخبار سربسته دربارۀ اختالس ارزی اعتراض هفت تپه، وارد یازدهمین روز خود شد؛ اعتراضی که جرقه

 این شرکت شکل گرفت و خیلی زود با نتایج تحقیق مجمع نمایندگان کارگری زبانه کشید. رؤسای

زنی دربارۀ بازداشت یا متواری در میانۀ سکوت دولت دربارۀ سرنوشت مدیرعامل هفت تپه )اسدبیگی( و گمانه

های اما صحبت بودن وی، مدتی قبل در چندمین روز اعتصاب، ویدیویی سراسیمه از سوی اسدبیگی منتشر شد؛

ای ژولیده، نه فقط مدیرعاملی که یک سال است پا به شرکت نگذشته، آن هم از اتاقی نامشخص و با چهره

زدی، لُب هایش که میها دامن زد. از شاخ و برگ صحبتکدام از ابهامات جواب نداد که بدتر به آنبه هیچ

ها میلیارد تومان برای تحویل گرفته و ساالنه دههایش از دولت کالِم ادعایش آن بود که شرکت را با بدهی

ها ارز خارجی هم قانونی بوده! همین! بدون یک کلمه توضیح سرپا نگه داشتنش خرج کرده و دریافت میلیون

دربارۀ مصارف این ارز و اینکه با این مبالغ هنگفت، چرا حقوق کارگر هفت تپه باید سه ماه به سه ماه و آن 

 اب پرداخت شود؟هم زیر فشار اعتص

شان را به خارج از شرکت و به تپه اعتصابدر چند روز گذشته در مقابل این سکوت مسئوالن، کارگران هفت

مرکز شهر شوش کشاندند. ابتدا با زبانِ خوش درخواست پیگیری از فرماندار شوش کردند و به او رو انداختند. 

تواند به مشکالت کارگران برسد. تا سر حد اینکه و نه می خواهداما اینبار هم عدنان غزی نشان داد که نه می

کند و هیچ حرفی از ها مسألۀ کارگران را فقط سه ماه حقوق معوقه معرفی میعامدانه و به غلط در رسانه

 آورد!اختالس و وضعیت مالکیت شرکت به میان نمی

هفت تپه، »لت رهبران عملی شعارِ وزین اما باالخره با بریدن امید کارگران از مقامات محلی و به خاطر دخا

کلمۀ ساده نیست، بلکه دنیایی حرف و درس دارد که  ۴سر داده شد؛ این شعار فقط « فوالد: اتحاد، اتحاد

 تواند معنای جدیدی به مبارزۀ نه فقط کارگران هفت تپه، بلکه کل جنبش کارگری بدهد، به این دلیل که:می
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ای یا سراسری در چهارگوشۀ ایران، اما امید بستنِ ضات منطقهدر یک سال گذشته با وجود اعترا

های خود ایطبقهکنندگان به جواب مقامات حکومتی، باعث شده که نتوانند سر را به طرف هماعتصاب

 تپه این سنت را شکست!ها طلب حمایت و همبستگی متقابل کنند. اما هفتبچرخانند و از آن

 سایر به سرعت به و شد آغاز اراک در هپکو اعتراضات از «برکارگر درود تمگر،س بر مرگ» شعار که طورهمان 

 منتقل جاها سایر به تواندمی هم «اتحاد اتحاد،: فوالد تپه، هفت» شعار مضمون رسید، معترض هایبخش

 .کرد تقویت باید را درس این پس شود،

د. اتحاد یعنی ارتباط گیری رهبران عملی هفت تپه اما اتحاد باید فراتر از سطح شعار برود و جنبۀ عملی پیدا کن

های ادارات و و فوالد اهواز با هم؛ یعنی کارگر فوالد اهواز بعِد این همه دوندگی و باال و پایین کردن پله

بندی و ثبت بکند و به کارگر هفت تپه انتقال دهد و های مثبت و منفی خودش را جمعاعتصاب، بیاید تجربه

 په هم تجربۀ برگزاری انتخابات و شکیل مجمع نمایندگان را به فوالد.کارگران هفت ت

تپه و برعکس تضمین آنست _هفت#اهواز به کارگران _فوالد#های مبارزاتی بندی، ثبت و انتقال تجربهجمع

 های به خطا رفته را چند بار تکرار نکنند.که کارگران این دو کارخانه دیگر راه

تپه برخاست و فوالد به آن جواب داد، حرف تشریفاتی نیست، بلکه نیاز و ضروت که از هفت « اتحاد»شعار 

چون و چرای جنبش کارگری امروز است. همانطور که تظاهرات مشترک کارگران هپکو و آذرآب اراک برای بی

ن فوالد و ، دولت را در شوک فرو برد و وادار به واکنش کرد، اتحاد عملی میان کارگرا۹۶اولین بار در تابستان 

 تواند بسی بیش از اراک، اهواز را تکان دهد و باالخره دولت را وارد به واکنش کند.تپه هم میهفت

سردوانده شدن و پاسکاری کردن کارگران بین این یا آن مقام محلی کافی است. متحد واقعی هفت تپه، فوالد 

فوالد، کشاندنِ اعتراض مشترک جلوی  اهواز و دیگر کارگران خوزستان هستند و به قول یکی از کارگران

استانداری خوزستان در قلب شهر پرتالطم اهواز به قدر کافی صدای کارگران هر دو کارخانه را بلند خواهد 

 کرد.
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روز اعتصاب، این پیام مهم را دارد که اگر  ۱۱ بالتکلیفی از کارگری، نمایندۀ آرمند، مسلم امروز هایاشک 

تواند مقامات باالیی ای آتی به اعتراضات فوالد اهواز پیوند نخورد، نه فقط نمیاعتصاب هفت تپه طی روزه

دولت را برای جوابگویی به کارگران به میز مذاکره بکشاند، بلکه به تدریج کارگران را بدون دستاورد خاصی 

د، در حال تپه و فوالروز است که هر دوی کارگران هفت ۳کند. پس حال که به مدت رمق میفرسوده و بی

 هستند؛ وقت عمل کردن به این اتحاد است.« یکدیگر اتحاد با»سر دادن شعار 

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۹۷آبان  ۲۴
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 تپه در خأل مدیریتی : چه باید کرد؟هفت

 ۹۷آبان  ۱۹

 

تپه، اعتصاب در این شرکت درحالی وارد پس از اختالس چندصد میلیون دالری کارفرمایان خصوصی هفت

تپه قوۀ قضائیه تاکنون حتی از ارائۀ یک خط گزارش به کارگران هفت پنجمین روز خود شد که نه تنها دولت یا
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هایی از کارخانه هم به هایی از جابجایی اموال بخشاند، بلکه در این شرایط هرج و مرج زمزمهطفره رفته

 رسد.گوش می

رغ از قومیت یا در این شرایط بحرانی، سرعت عمل و اتحاد کارگران )فارغ از رسمی و قراردادی و روزمرد و فا

کنون محدود به شیفت صبح و تجمع مقابل درب دفتر مدیریت زند. اعتصاب تاشیفت کاری( حرف اول را می

بوده است. در صورتی که گسترش اعتصاب به سه شیفت کاری و همراه کردنش با شعارهای جمعی و ارسال 

 شد.فیلم از آن به بیرون، باعث تقویت بیشترِ صدای این اعتصاب خواهد 

فعالً عموم کارگران اتفاق نظر دارند که باید جلوی هرگونه حضور بخش خصوصی جدید در این کارخانه را 

سازی برایشان کافی بوده است. منتها بسیاری از کارگران راه حل را فقط گرفت، چون تجربۀ اخیر خصوصی

ه با رانِت دولتی نبود که به تپسازی هفتبینند. اما سؤال اینجاست که مگر خصوصیمی« دولتی شدن»در 

اکنون با سکوتش، چه در قبال نحوۀ واگذاری هفت تپه و چه در قبال فاجعۀ فعلی ختم شد؟ مگر دولت هم

سرنوشت مالکان، همدست و شریک جرم نیست؟ این تصور که بازگشت کارخانه به دولت قرار است 

این را ثابت  ۸۶. هم تجربۀ شرکت در سال های کارگران باشد، توهم استدارویی برای تمام بدبختینوش

حاصل مالکیت گروه ملی فوالد اهواز به بانک ملی یا واگذاری هپکو به صندوق کند و هم تجربۀ واگذاری بیمی

 حمایت از صنایع کشور و باز هم تداوم مشکالت کارگران.

جام داد تا موضع کارگران در برابر ماند که در این شرایط دقیقاً باید چه کاری انپس این سؤال هنوز باقی می

 دولت هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت تقویت شود؟

 گامی استراتژیک« : مجمع نمایندگان»گسترش حوزۀ فعالیت و نفوذِ 

و به شکل « عمالً»هنوز متعلق به دارودستۀ اسدبیگی و شرکا است، اما « قانوناً»در حال حاضر مالکیت شرکت 

که احتماالً مالکان مبالغ کالن ارزی را به پشتوانه و به وثیقۀ ران افتاده است. از آنجاییضمنی زیر دست کارگ

های شرکت و نهایتاً اند، بنابراین احتمال توقیف قضایی اموال و بلوکه شدن حسابهای شرکت گرفتهدارایی

دارد؛ اما حتی در این  شده وجودبازگشت موقتی هفت تپه به دولت و قرار گرفتن نمایندگان در عمل انجام
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حالت هم نباید دست روی دست گذاشت و باید این بازگشت به دولت را قطعاً مشروط به حفظ مجمع نمایندگان 

توان این شرط عنوان یک خط قرمز کرد. اما چه طور میکارگری و نظارت آن بر کلیۀ امور و مدیران دولتی به

 را به دولت تحمیل کرد؟

مجمع نمایندگان باید از این فرصت استثنایی و خألِ به وجود آمده نهایت استفاده را ببرد پاسخ اینست که اآلن 

و جای پای خودش را سفت کند، از وظایفی که تاکنون داشته فراتر برود و به عبارتی پوست اندازی بکند که 

 رسیم.در ادامه به آن می

تازد، قبل از هرچیز باید استحکامات داخلی خالصۀ حرف اینست که وقتی دشمن دارد به سمت قلعۀ شما می

راه خوانساری را ببندند یا نه، یا اعتصاب را به سطح شهر را باال برد. در نتیجه اینکه مثالً اآلن کارگران سه

شود ای است و بعداً هم میشوش یا جلوی استانداری خوزستان بکشانند یا نه، فعالً یک موضوع فرعی و حاشیه

 .بر سرش فکر کرد

 تضمینی تواندنمی اما -است ضروری موقعش به هرچند–خیابانی هم  ترین تظاهراتبرگزاری بهترین و کوبنده

تعیین تکلیف بشود. کشاندن اعتراضات به بیرون از چهارچوب کارخانه،  کارگران نفع به شرکت وضعیت که دهد

ان را درون کارخانه سفت کرده باشند و هم تنها در زمانی مفید واقع خواهد شد که هم کارگران زمین زیرِ پایش

اینکه با یک مطالبۀ واحد و متحدانه بروند اعتراض خیابانی بکنند و یقۀ دولت را بگیرد. نه اینکه وسط زمین و 

ماه حقوق معوقه باشد، بخشی رفتن مالک  ۳هوا بودن شرکت بخشی از کارگران خواستشان فقط پرداخت 

 ری، بخشی بازگشت به دولت و غیره.خصوصی و جایگزین شدنش با دیگ

 منظور از تثبیت و گسترش دخالت و نظارت کارگران چیست؟

 کنیم:های دخالت کارگران اشاره میدر اینجا به چند تا از مصادیق گسترش حوزه

 جلوی که است این داشت تأکید آن بر اشسخنرانی در بخشی اسماعیل که طورهمان مصادیق، این از یکی ️▪

 خأل در عوض در و شود گرفته باید( شفیعی و اسدی و صیفوری قماش از) وابسته کارفرمایی دیرانم حضور
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قرار گیرند که خودشان تجربه و تخصص الزم را برای رتق  کارگرانی وابسته، مدیرانِ این و مدیرعامل وجود

کارگران ساده هم وجود و فتق امور دارند ؛ با این مالحظه که متخصص و مهندس و تکنسینِ معتمد همسو با 

 ها کمک بکند.دارد که در این ادارۀ امور به آن

خواست همکاری از پرسنل اداری،  در و مالی، بخش در حضور با کارگری نمایندگان اینکه بعدی مورد یا ️▪

ألخره توانند اسناد حسابداری شرکت را مطالبه کنند و با کمک یک حسابدار معتمد )ولو از خارج از شرکت( بامی

ها به دست بیاورند و به کارگران ها و اختالسهای واقعی شرکت و وامتصویری شفاف از درآمدها و هزینه

 گزارش بدهند.

از طرف دیگر در اوضاع و احوالی که خبر از خروج شبانه و دستپاچۀ اموال شرکت از ترس توقیف احتمالی ️▪

ی اخذ اموال شرکت )مانند خودروهای شرکتی( از رسد، حراست موظف به ممانعت از خروج اموال و حتمی

مدیران است. اما اگر رئیس حراست به هر دلیل از انجام این وظیفه کوتاهی کند، کارگران هفت تپه باید با 

عزل رئیس امنیتی حراست )مطهری(، در عوض متحدین خود را از بین بدنۀ کارگری و معتمد حراست پیدا 

از این کارخانه(، خودشان به صورت شیفتی نگهبانی از  د اهواز )در دورۀ سرقتکنند و حتی مانند تجربۀ فوال

 شرکت را به عهده بگیرند.

های مختلف )از هپکو تا فوالد اهواز( اثبات کرده، نمایندگان مجلس و طور که تجربهها، همانغیر از این️▪

کشی و فرسودن کارگران با راضات و وقتاند و فقط به دنبال استفادۀ جناحی از اعتکارهمقامات محلی هیچ

. کارگران هفت تپه به خوبی یادشان هست که در اوج اعتصابات سال پیش، فرماندار شوش های سرخرمنوعده

)غزّی( وعده داده بود که کت و شلوارش را هم برای حل مشکالت کارگران خواهد فروخت! آن همه وعده بر 

از آنان تا « کتبی»باید با مقامات رده باال باشد و مشروط به اخذ تعهدات باد هوا رفت. بنابراین مذاکره فقط 

 سندیت داشته باشد و نتوانند به سادگیِ اظهارات شفاهی، آن را تکذیب کنند.

 و خصوصی مالک اختالس) شده دچار مشابهی سرنوشت به ترقبل اهواز فوالد چون اینکه بعدی مورد ️▪

 طریق از توانندمی نمایندگان بنابراین ،(ملی بانک یعنی اصلی طلبکار به یواگذار سپس و دادستانی مصادرۀ

 روش آزمون و خطا عمل نکنند. به و بیاموزند آنان تجربه از اهواز، فوالد فعالین با ارتباط برقراری
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توان میهای سفر را طلبد، هزینهاز آنجایی که رسیدگی به برخی مذاکرات، اعزام نمایندگان به تهران را می️▪

از طریق افتتاح یک حساب بانکی مشترک برای نمایندگان تأمین کرد، اگر کارکنان شرکت نفری حتی هزار 

تومان هم به چنین صندوقی واریز کنند، چندین میلیون تومان پول برای هزینۀ این دست سفرها انجام خواهد 

 شد.

ضرند جلوتر بروند و هزینه بدهند و برخی کارگری، برخی نمایندگان حا این طبیعی است که در هر تشکل️▪

کارتر هستند. آنچه اهمیت دارد آنست که اختالف نظر بین نمایندگان باید برای بدنۀ زنند و محافظهترمز می

توان شود میکارگری روشن و شفاف باشد. از تجمعاتی که این روزها در محوطۀ کارخانه دور سکو تشکیل می

رنامۀ هر نماینده بر سر مسائل مشخص استفاده کرد. اینطوری است که کارگران برای روشن کردن مواضع و ب

توانند و حق دارند خواهان عزل شان و مواضعش راضی نباشند، میهر بخش که به هر دلیل از عملکرد نماینده

 او و نصب فرد منتخب دیگری شوند.

اهند بهایش را بپردازند. مضحک است که زمان تالس ارزی مالکان ارتباطی به کارگران ندارد که حاال بخواخ ️▪

های مالیِ مدیران، کارگران یک ریال سهم نبرند؛ اما به وقت بدهکاری شرکت تا سودآوری و بریز و بپاش

خرخره، کل بار روی کارگران سرشکن شود. دولت مسئول حل و فصل و رسیدگی به اختالس ارزی، جبران 

عوض برای نوسازی و پرداخت فوری تمام حقوق معوقه و معافیت خسارت وارده به شرکت، اعطای وام بال

 بدهی بانکی است.

ها برداشته بشود و در این فاصله حیات شرکت ادامه پیدا کند، مجمع نمایندگان عمالً از یک مجمع اگر این قدم

دِ عمل کردن و این یعنی اآلن موع .بشود مبدل شرکت برای اداره شرکت به یک کمیته نظارت بر ادارۀ برای

روزۀ شهریور؛ یعنی: پس گرفتن هفت تپه! این  ۱۶به وعدۀ سال پیش رسیده و تکمیل کردن اعتصاب ناتمامِ 

یک شعار احساسی نیست، بلکه قابل تحقق است مشروط به اینکه مشکالت هم مالکیت بخش دولتی و هم 

معطوف به این هدف بشود و جنبش مالکیت بخش خصوصی برای کارگران جا افتاده باشد، ارادۀ کل کارگران 

اش پشت تصمیم کارگران به مدیریت شرکت به دست خودشان بیاید و کارگری ایران و البته متحدین جهانی

 دولت وادار شود که وظایفی را که برشمردیم بر عهده بگیرد!

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۹۷آبان  ۱۹
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آتش جنون سود در نیزارهای هفت تپه: زنگ خطر حراج 

 کارخانه

 ۹۷آبان  ۱۴
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شان بدل به کابوس جدیدی برای کارگران تپه و دستگیریها میلیون یورویی مالکان هفتخبر اختالس صد

 گیری کارخانه به دست خودشان.این کارخانه شده و هم در عین حال فرصتی طالیی برای بازپس

 ۹۶تا  ۹۴های ماه دادستان تهران اعالم کرد که خریدار یک شرکت در خوزستان، در فاصلۀ سالاوایل آبان

میلیون دالر دریافت کرده، اما به تعهدات ارزی خود عمل نکرده و اکنون متواری است. شباهت  ۸۰۰نزدیک به 

های زیادی الی خطوط با مشخصات مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه شبههاین توضیحاتِ سربسته و البه

الم نمایندگان کارگری از ایجاد کرده بود که خیلی زود رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت. پیگیری و استع

عنوان )متعلق به خاندان رستمی( به« شرکت دریای نور زئوس»و « امید اسدبیگی»بانک مرکزی نشان داد که 

اند و اینک نام اسدبیگی و ها یورو و یوآن به جیب زدهها میلیونسال خریداران خصوصی مجموعه، طی این

 اند.الظاهر در تهران در بازداشترار گرفته و علیرستمی و شرکا در فهرست سیاه متخلفین ارزی ق

عیار است اگر به یاد داشته ها ارز به اسم شرکت، فراتر از رسوایی و دزدی، یک جنایت تمامباال کشیدن میلیون

تواند بگیرد یا کارگر درماندۀ خوراک باشیم که امروز کارگر هفت تپه با سه ماه حقوق معوقه حتی نان نسیه نمی

خاطر چندرغاز مساعده در کانال آب دست کند و دیگری بهزیر فشار ترس از بیکاری قصدِ خودسوزی میدام 

 زند.به خودکشی می

آبان، با فشار کارگران و توافق نمایندگان، اعتصابی در اعتراض به خلف وعده در پرداخت حقوق و  ۱۳از شب 

آبان، در مقابل دفتر مدیریت با مشارکت  ۱۴مروز ناروشنی وضع مالکیت شرکت در دستور کار قرار گرفت که ا

شکنیِ برخی از طریق کارت زدن و ترک محل کار، با رغم اعتصابکارگران چند بخش از کارخانه و علی

 موفقیت انجام شد.

رسد. اآلن بیش از قبل دار دیگری به گوش میکارخانه به سرمایه زمزمۀ خلع ید از مالکین فعلی و واگذاری

های بارانی و دیمی شرکت به دالالن شود که تحرکاتی مثل تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمینیروشن م

شان با چه اهدافی آالت شرکت در بین ضایعات فلزی برای خروج از شرکت و فروش مخفیانهآهن و جاسازی

ه از طرف دولت، از تپدهد که واگذاری هفتسازی نشان میهای هفت تپه از زمان خصوصیچه بوده. مصیبت

تپه به رستمی و اسدبیگی از سر اول هم برای باال کشیدن این لقمۀ چرب و نرم بوده است. نه واگذاری هفت
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شود دو جوانک سی و چند ساله صدها میلیون اطالع. مگر میهای آنان بیاتفاق بوده و نه دولت از اختالس

ها باال به فالکت افتادن کارگران و اعتصابات سریالی و ماهیورو ارز از دولت تحویل بگیرند و این همه اخبار 

 کشیدن حقوق کارگران به گوش دولت نخورده باشد؟

تپه از سوی دولت و سلب مسئولیت از خودش بوده؛ بنابراین اکنون هفت« آب کردن»موضوع از همان ابتدا 

رود حال که یرمنصور آریا( انتظار میآفرید خسروی )امها رخ داده، درست مانند ماجرای مهکه این دستگیری

اوضاع بیخ پیدا کرده، دولت سر آنان را زیر آب کند تا با اعالم ورشکستگی شرکت، چوب حراج به کارخانه 

تر بتواند آن را تکه تکه و دربش را تخته تپه راحتداران خصوصی دیگر به هفتبزند و با کشیدن پای سرمایه

 کند.

باری که فوالد اهواز امروز بدان دچار شد درس عبرت بگیرند. فوالد ز سرنوشت فالکتتپه باید اکارگران هفت

دار بزرگ به نام امیرمنصور آریا واگذار شد. با اختالس و ها به یک سرمایهسازیاهواز در فرآیند خصوصی

او ورشکسته هستند های ها و شرکتدادگاهی شدن و نهایتاً اعدام او، دولت اعالم کرد که بسیاری از کارخانه

 ها تکه تکه کند.هیچ اعتراضی میان خودیو بنابراین به بدترین وضعی آنان را به حراج گذاشت تا بی

تپه دست به اعتصاب زدند، مسأله دیگر آبان همزمان با هفت ۱۴برای کارگران فوالد که اتفاقاً همین امروز 

خاموشی و ته کشیدن مواد اولیه و فروش ناگهانی های رو به فقط چند ماه حقوق معوقه نیست، بلکه کوره

مانده از اموال کارخانه )سهام شرکت اکسین( طی روزهای اخیر است. مسألۀ بر سر مرگ مهمترین بخش باقی

 و زندگی است.

گیری کارگران دربارۀ آیندۀ سازِ بیرون راندن بخش خصوصی و تصمیمتپه لحظۀ سرنوشتاینک برای هفت

شود. حساسیت این لحظه را باید درست دریافت. فعاًل بخش قلیلی از کارگران پیشرو به میتر شرکت نزدیک

داران خصوصی کافی است، باید هفت تپه را پس گرفت و به اند که پاسکاری بین سرمایهاین نتیجه رسیده

دارند و در عوض دست خودِ کارگران اداره کرد. اما هنوز اکثر کارگران آمادگی ذهنی پذیرش این گزینه را ن

شان به سمت بازگشت شرکت به دولت است. اما این بازگشت به دولت تنها باید به عنوان آخرین گزینه اراده
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چون و و آن هم در شرایطی باشد که مشروط شود به حفظ مجمع نمایندگان منتخب کارگری و نظارت بی

 شان بر تمامی امور شرکت.چرای کارگران به واسطۀ نمایندگان

 کارگریعمل سازمانده کمیته  – ۹۷آبان  ۱۴
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 ی قاطع کارگران به نژادپرستان«نه»
 ۹۷مهر  ۲۷
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دو سه روز گذشته فضای شرکت نیشکر هفت تپه ملتهب بود. فحاشی رکیک یکی از مدیران بدنام مجموعه 

هایش ستیزانۀ یکی از نوچههای نژادپرستانه و عربها از یک سو و توهین)اسدی( به اهالی منطقه و عرب

 -کلمه چه به معنای استعاری و چه به معنای واقعی -تشی را روشن کرد که دامن خودشان راپور(، آ)پزشک

ای از کارگران خشمگین درب منزل اسدی را به آتش کشیدند و در مورد دوم هم با گرفت؛ در مورد اول عده

 فشار کارگران، مدیریت مجبور به اعالم اخراج نوچۀ اسدی شد.

تپه بالفاصله در صف اول مقابله با برخوردهای نژادپرستانۀ مدیران قرار گرفت. هفت مجمع نمایندگان کارگران️▪

هایشان های محلی را بکشند، خود موضوع را در کانالنمایندگان کارگری به جای آنکه انتظار واکنش رسانه

 رد با هتاکان گرفتند.تبدیل به تیتر اول کردند و حتی مُچ روابط عمومی را بابت تغییر و حذف خبر اخراج و برخو

کشند تپه همه جوره نقشه میبا آنکه این روزها حکومت و کارفرما برای حذف مجمع نمایندگان کارگری هفت

پرورانند، اما این مجمع توانسته به پشتوانۀ قدرت و تپه میو توطئۀ راه اندازی شورای اسالمی را در هفت

نه فقط مدیران ریز و درشت را برای پاسخگویی به خاطر این  اعتباری که در زمین واقعی بین کارگران دارد،

واقعه به صف کند، بلکه کار را به شورای تأمین استان بکشاند. به طوری که حتی قائم مقام شرکت هم وادار 

ها مجمع توانست نه کاره رها کند و عازم استان شود. باالتر از همۀ ایناش را نیمهشد تا درمان بیمارستانی

الورود کند، بلکه در عین حال برای مدیر خاطی پروندۀ قضایی تشکیل دهد و او را تا اطالع ثانوی ممنوع فقط

با برخوردی دموکراتیک به او حق دفاع دهد و باز هم در همین فاصله ضمن ترتیب دادن یک اعتصاب چند 

ل کارخانه شود. از زمان ساعته و حفظ اتحاد کارگران عرب و لر، مانع توقف عملیات حساس کشت و اورها

در آزمایشگاه هفت تپه « کنترل و نظارت کارگری»ای از تپه ما با نمونۀ زندهتشکیل مجمع نمایندگان هفت

 گیرد.افتد و قوام میتر جا میروبرو هستیم که هر بار دارد بیش

را در این مناطق نشان  تپه هم حساسیت مسائل قومی و ملیها وقایع چند روز گذشته در هفتگذشته از این️▪

ها را. تصادفاً این اتفاقات همزمان با پراکنی به عنوان بخشی از ستم ملی بر عربداد و هم مصداقی از نفرت

گرا بر سر مسألۀ ستم ملی جریان داشته و دارد. های چپهایی شد که اخیراً بین برخی طیفسلسله بحث
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رو هستیم که در وجودِ چیزی به اسم ستم ملی شک ایی روبههمتاسفانه هنوز درون طیف چپ بعضاً با جریان

 کنند.و تردید می

نیافتگی ها یعنی نداشتن اولویت در برابر نیروی کار غیربومی، یعنی فقر و توسعهمصادیق ستم ملی بر عرب️▪

آموزش  طلب، یعنی نداشتن حقاجباری در سرزمین طالی سیاه؛ یعنی نگاه امنیتی و سرکوب با برچسب تجزیه

 .دارد ادامه همچنان بلند فهرست این و …به زبان مادری ؛ یعنی سوژۀ همیشگی تحقیر و نفرت 

برای ما مبارزه با مذهب، ناسیونالیسم و هر انحراف دیگری، جزئی از مبارزۀ طبقاتی است و نه جدای از آن. ️▪

بارزه کنار اقلیت تحت ستم بود، بنابراین باید ستم ملی را به رسمیت شناخت، آن را لمس کرد، در زمین م

های ملی را از خود زدود، ضدیت با شوونیسم فارس و ثبات قدم خود را در مبارزۀ مشترک داوریماندۀ پیشته

های توانیم اقلیتاثبات کرد تا اعتبار و اعتماد اقلیت تحت ستم را با خود داشت. تنها در این مسیر است که می

سوسیالیستی خود جلب کنیم و نشان بدهیم که حل مسألۀ ملی، در گروی -انقالبیتحت ستم ملی را به برنامۀ 

داری اتحاد کارگران و زحمتکشان ملل تحت ستم با هم و با کارگران فارس در برابر هم حکومت سرمایه

 داران بومی است.مرکزی ج.ا و هم سرمایه

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۹۷مهر  ۲۷
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کنترل »تپه و ضرورت تثبیت وقت تنفس در اعتصاب هفت

 «کارگری

 ۱۳۹۷شهریور  ۱۰
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های شکستن اعتصاب به کارگری با کارفرما در استانداری، زمزمهگیر نمایندگان با انجام آخرین مذاکرۀ نفس

تواند یک وقت تنفس به شمار رود و بهانه را از ای میرسد. این مهلتِ یک هفتهمدت یک هفته به گوش می

توافقات کنونی نرود، درجا زدن خواهد بود. با فشار اعتصاب کارفرما بگیرد. اما اگر دور بعدی اعتصاب فراتر از 

اند و قرار است قراردادها نوشته شوند، اما قراردادهای هرچند کارگران دفع آفات و خوراک دام به سرکار برگشته

اند که تازه سه ماهش سپری شده است و هنوز فهرست بلندی از مطالبات دیگر به ساله، شش ماهه شدهیک

 اند.د باقیجای خو

ای اخیر با اعتصابات قبلی در دو چیز بوده: اوالً وجود یک هیأت نمایندگان کارگری تفاوت اعتصاب دو هفته

که به پشتوانۀ برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت هزاران کارگر از موضع قدرت بر سر میز مذاکره حاضر شد و 

 تر: کم شدن شرّ بخش خصوصی از سر شرکت.یدیثانیاً کوتاه نیامدن اکثر کارگران از یک مطالبۀ کل

شد و تجربۀ چکانی حق و حقوق باید اعتصاب میاز تابستان پارسال تا همین اآلن هر بار برای گرفتنِ قطره

تپه نیست به جز درآوردنش دهد راه دیگری برای نجات هفتسال وعده و وعیدهای پوچ نشان میهمین یک

 از چنگال بخش خصوصی.

 توانمی حالتی در تنها نرسد، سازیخصوصی لغو ن بعد از دو هفته اعتصاب اگر زور کارگران فعاًل بهاما اآل

کنترل و نظارت کارگران بر امور »ون تا رفتن این بخش، الاقل بتوان اکنهم از که دانست موفق را اعتصاب

حمیل کرد. اوالً به این خاطر که را به عنوان یک اصلِ بدون چون و چرا به کارفرما و طرفِ مذاکراه ت« شرکت

تپه در دستان نمایندگانی ظاهر شده که اعتصاب برای اولین بار در طول دهۀ گذشته قدرت هزاران کارگر هفت

 اراضی تجزیۀ مسألۀ در کنکاش-الف دربارۀ نمایندگان همین پیگیری با ثانیاً و برایشان مصونیت خریده.

های خبری دازی کانالانراه-د. شرکت درون به بدنام مدیران ندادن راه-ج. محرمانه اسناد افشای-ب شرکت،

ها(، کارگران نقداً «صدای کرخه»های روابط عمومی و بایکوت تپه )برای مقابله با دروغکارگری از درون هفت

لت ماند تکمیل و تثبیت این حااند؛ آنچه باقی میبرداشته« کنترل کارگری»های مهمی در مسیر و عماًل گام

تپه )به واسطۀ مجمع نمایندگان( است. معنی این گفته آنست که دایرۀ این نظارت کارگران بر امور نیشکر هفت

 تواند فراتر رود و شامل موارد زیر شود:می
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ها: به این ترتیب مدیرعامل و کارفرما قادر نخواهند بود هر وقت اراده ها و اخراجنظارت بر روند استخدام -۱ ️▪

خاطر هایی که بهای نزدیکان و آشنایانش پُست و مقام جور کنند؛ در عوض کارگران اخراجی و همۀ آنکردند بر

اند با فشار نمایندگان به سر کار برگردانده حق برایشان پاپوش دوخته و در لیست سیاه قرار گرفتهاعتراضِ به

 خواهند شد.

شار نمایندگان ملزم خواهد شد صورت سود و افشای اسناد حسابداری شرکت: بخش مالی شرکت، با ف -۲ ️▪

های کارفرمایان را در اختیار نمایندگان قرار دهد تا برای همۀ زیان و فروش و وضعیت مالکیت اراضی و وام

باغ جاوید »و « مهر و ماه»های صوری و کاغذی مانند کارگران روشن شود. بنابراین دیگر یک شَبه شرکت

 ثل قارچ سبز نخواهند شد.بدون اطالع کارگران م« پارس

نظارت و داشتن حق وِتو در انتصاب مدیران: مدیران کارفرمایی بدنام و ضدکارگری )از قماش افشارها،  -۳ ️▪

 و مدیران عوض در و بگذارند پا شرکت در داشت نخواهند اجازه( …ها و ها و غفاریها، صیفوریرستمی

 .داد خواهند انجام را وظایفشان-کنونی «االختیارتام» شکلبه هن و- نمایندگان نظارت زیر کاربلد هایتکنسین

ها به دزفول ندازی یک حساب بانکی مشترک به نام نمایندگان تا جوابگوی نیازهای مالی سفر نمایندهاراه -۴ ️▪

 و تهران و غیره و هزینۀ استخدام وکیل حقوقی و حسابرس و امثالهم باشد.

اند؛ ها و عوامل کارفرما آنان را از محیط کار منزوی کردهافشای مخبرها و جاسوس تا اینجا، کارگران با -۵ ️▪

ها را داشته باشند امکان برکناری افراد مخبر و اما اگر نمایندگان کارگری حق نظارت بر استخدام و اخراج

 شود.جاسوس از محیط کار فراهم می

اند و بنابراین هر زمان ر یک انتخابات آزاد گزینش شدهنمایندگان کنونی بنا به رأی مستقیم کارگران د -۶ ️▪

 هم کارگران اراده کنند با برگزاری انتخابات مجدد قابل عزل و نصب هستند.

اش زیر نظارت کارگران باید از وجود عوامل نظامی و اطالعاتی و رئیس بدنام کنونی« حراست»بخش  -۷ ️▪

تپه و خصوصاً حمله با سالح ود؛ با توجه به سابقۀ ترور در هفتتصفیه شود و بدنۀ کارگری )و بومی( آن حفظ ش
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اکنون تهدید آبیارها از سوی افراد ناشناس، واحدهای سرد به اسماعیل بخشی در زمستان سال پیش و هم

توانند شکل گیرند تا از هرگونه تعرض کارفرما یا دولت به کارگران معترض و محافظتی کارگری مخفی می

 ن جلوگیری شود.شانمایندگان

 هایهاست. اما پاسکاری شرکت از یک بخش خصوصی به بخشتر از دهان اسدبیگیتپه لقمۀ بزرگهفت -۸ ️▪

تپه و امنیت و زندگی کارگران را نابود خواهدکرد. حتی اند، آیندۀ هفتدیگری که از اآلن دندان تیز کرده

از( هم هنوز کامل نخواهد بود مگر با شرط و قیِد خواستِ بازگشت به دولت )مثل موارد هپکو و فوالد اهو

کردهای اعتبارات و تصمیمات مدیریت. چون های کارگری بر مدیران جدید دولتی، هزینهاِعمال نظارت نماینده

هایی که با فروش کت ها تا غزیاز سید راضی نوری-اند که مقامات باالدستی در دولتدر عمل کارگران دیده

اند قدمی برای کارگران اند و نه توانستهنه خواسته-واستند مشکل کارگران را حل کنند!خو شلوارشان می

 بردارند.

نظارت کارگران به واسطۀ نمایندگان منتخبشان بر همۀ امور شرکت، نه فقط برای مجمع نمایندگان در برابر 

دستاوردهای تاکنونی کند، بلکه هم ضامن حفظ یورش شورای اسالمی کار و کارفرما مصونیت ایجاد می

 سازی.اعتصابات است و هم ضامن پیشروی مبارزۀ فعلی کارگران تا رسیدن به هدف لغو خصوصی

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۱۳۹۷شهریور  ۱۰
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 تپه هفتمرداد و شهریور سه اقدام تا پیروزی اعتصاب 

 ۱۳۹۷شهریور  ۱
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نشده، بلکه تپه ، نه فقط سروکلۀ مدیر عامل در شرکت پیدا با گذشت نزدیک به یک هفته از اعتصاب هفت

ت در خیابان پاسداران تهران این روزها سوت و کور است و باقی مانندِ شرکخبر میرسد که دفترِ مرکزی کاخ

تپه ثابت مدیران در ایتالیا و ترکیه و سایر کشورها مشغول سفر و تفریح هستند. تجربۀ اعتصابات قبلی در هفت

ر آسانی نیست. کارگران از بالتکلیفی و سردرگمی کرده که نگه داشتن اعتصاب برای بیش از یک هفته کا

اش ماجرای تلخ خودسوزی نافرجام تعدادی از کارگران خسته و فشار عصبی رویشان بیشتر میشود که نمونه

های خوراک دام درست همزمان با ایام اعتصاب بود. بااینحال کارفرمایان حتی برای حفظ ظاهر هم با نماینده

 اند.ند. یعنی یا صدای اعتصاب را نمیشنوند یا عامدانه کر شدهکنکارگری مذاکره نمی

شواهد نشان میدهد تاکتیک کارفرما آنست که با طوالنی شدن اعتصاب، کارگران را فرسوده و مستهلک کند. 

در این موقعیت کارگران از خود میپرسند چه باید کرد؟ اعتصاب را به بیرون از شرکت کشاند و جاده بین شهری 

ست؟ یا جلوی فرمانداری شوش تجمع کرد؟ خالصه قدم بعدی چیه؟ برای به نتیجه رسیدنِ اعتصاب در را ب

 این وضعیت، حداقل سه اقدام میتواند در دستورکار قرار گیرد:

 تالش برای سه شیفته کردن اعتصاب -1

د سراسری شود و هر برانگیز است. اما اگر اعتصاب نتوانهرچند اتحاد کارگران در اعتصاب شیفت صبح تحسین

سه شیفت را در برگیرد؛ یعنی تا زمانی که فقط فعالیتهای شیفت صبح خوابانده شود ولی همان فعالیتها در 

تپه از پارسال شیف عصر و شب ادامه پیدا کند، قدرِت این اعتصاب پایین آورده خواهد شد. کارگران هفت

اند که کارفرما چه طور برای جبران و به چشم دیده اندتجربۀ بستن درهای کارخانه را در شیفت شب داشته

های عصر و شب حساب باز میکند. بنابراین یک اعتصاب سراسری به عنوان ، روی شیفت«روز»اعتصابِ 

 آخرین هشدار الزم است تا جدّیت و تعارف نداشتن کارگران برای تعیین تکلیف با کارفرما روشن بشود.

 ی با کارگران فوالد اهوازضرورت اتحاد و همبستگی عمل -2
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تپه و فوالد اهواز هر دو اعتصابشان را در یک روز شروع کردند. به فاصلۀ یک روز از سخنرانی کارگران هفت

های مشابهی زد و های کارگران فوالد اهواز با الهام از این سخنرانی حرفاسماعیل بخشی، یکی از نماینده

 است.تپه دوخته شدهفوالد اهواز بلکه کلّ جنبش کارگری به هفت همین نشان میدهد که چه طور چشم نه فقط

های معوقه اجازۀ ثبت تپه نسیه داده نمیشود، به بچۀ کارگر فوالد هم به خاطر وضع حقوقاگر به کارگر هفت

است. به همین خاطر اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است که اتحادی عملی نام در مدرسه داده نشده

تپه مانند های سرویس حمل و نقل هفتپیوند این دو اعتصاب بایکدیگر صورت بگیرد. اگر بعضی رانندهبرای 

تپه به شکل فیزیکی سال پیش، همسو با اعتصاب باشند، میتوان از این امکان استفاده کرد تا کارگران هفت

ای است که دو کارخانۀ این تجربهدر کنار کارگران فوالد، همراه با یکدیگر پرچم اعتراضشان را بلند کنند. )

 هپکو و آذرآب اراک، تابستانِ پارسال همین زمان داشتند و موفقیتش در عمل به اثبات رسید(.

اش مانعی در برابر برگزاری تجمع مشترک کارگران تپه تا اهواز و هزینهحال حتی اگر مسافت یک ساعتۀ هفت

انند با حضور در اعتراضات کارگران فوالد اهواز، توتپه میهفتهای این دو کارخانه باشد، اما حداقل نماینده

های قدم مهمی برای همبستگی کارگران این دو کارخانه بردارند. هیچ صدایی بهتر و رساتر از زبان نماینده

کارگری نمیتواند به کارگران بگوید که برای نجات این دو صنعت، چشمِ کارگران دیگر نه به مسئولین رده 

 های متحد خودشان در همین استان باید باشد.ایطبقههماستانی، بلکه به  باالی

 مدیریت کارگری: -3

یک اهرم تهدید و فشار است. اما اگر مثلِ شرایط کنونی کارفرما و مدیرعامل مایل باشند اعتصاب « اعتصاب»

اب وادار میشوند که با در های اعتصدهندهخود به خود فرسوده شود و به جایی نرسد، در این صورت سازمان

نظر گرفتن اوضاع و توازن قوا، گام بعدی را بردارند و میخ آخر را بزنند. یعنی اگر اعتصاب سه شیفته هم شد، 

 عمل وارد باید نداشت، اینتیجه اما …اگر به فوالد اهواز هم پیوست، اگر کارگران باز هم جاده بستند و 

 خصوصی بخش دست از را شرکت و کرد عمل «تپه هفت گرفتن پس» یعنی پیش سال وعدۀ به و شد مستقیم

 و بیندازند بیرون را مخبرها و بدنام مدیران و حراست رئیس کارگران، که آنست حرف این معنای. اورد در
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امور آن را به دست بگیرند. چون هر کسی کار خود را بی هیچ نیازی به  بر نظارت و شرکت ادارۀ خودشان

است. این دقیقًا اقدامی است که کمباین سازی تبریز هم سال پیش آن را تجربه کرد، یعنی بعد آقاباالسر بلد 

ها، کارگران، قفلِ کارخانه را شکستند های کارخانه به خاطر بدهیاز اعالم ورشکستگی و غارت شدن دستگاه

سازی ه را خریدند. اگر کمباینو خط تولید را راه انداختند و حتی ضایعات را فروختند و با درآمد آن مواد اولی

تپه میتوانند برای اولین بار در سطح بزرگ این تجربه ای بود، کارگان هفتیک نمونۀ کوچک از چنین تجربه

 را پیاده کنند و بدین ترتیب الگویی برای کل جنبش کارگری شوند.

 کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۳۹۷شهریور  ۱
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 «مجمع نمایندگان»ه هفت تپه و انتخابات اعتصاب مردادما

 ۱۳۹۷مرداد  ۲۰

  



 

98 

 www.KSazmandeh.wordpress.com    ذر یکساهلتپه در گهفت   

 

تپه را تکان داد و نیمۀ مردادماهِ امسال، درست مانند سالِ پیش، باز هم اعتصاب بزرگ کارگری دیگری هفت

کار به ارسال یگان ویژه کشید. در این ویدیو به این موضوعات خواهیم پرداخت: بحران آبِ هفت تپه؛ رانت و 

تواند باشد؛ که پاره کردن اراضی از طرف مدیران که سرانجامش اخراج صدها نفر میمافیای حاکم بر شرکت؛ ت

نقشۀ تبدیل حراست به یک نیروی ضربت برای سرکوب کارگران و البته مهمتر از همه خبر نابهنگام برگزاری 

ی در این که برای اولین بار در طول ده سال گذشته بدون نظارت استصواب« مجع نمایندگان»انتخابات آزاد 

ام و همزمان با اعتصاب کارگران گروه  ۲۷کارخانه اجرا شد. اکنون هم که دور دوم اعتصاب مردادماه از تاریخ 

 شود.ملی فوالد آغاز می

*** 

باشد. اولین نشانه  ۹۷های پیشگام جنبش اعتراضی سال شد که امسال خوزستان یکی از استانبینی میپیش

تپه لی اواخر سال پیشِ فوالد اهواز بود که در اندک زمانی با ریختن کارگران هفتاین ادعا نیز اعتراضات سریا

به خیابان و بستنِ جاده درست در ایام نوروز همراه شد. تنها سه ماه زمان ُبرد تا با شروع تابستان جهنمی 

آبادان این  امسال و حاد شدن کمبود آب و تشدید وضعیت اسفبار آب شرب، شورشی همه جانبه در خرمشهر و

اعتراضات را به مرحلۀ جدیدی وارد کند. اما بحران آب امسال نه فقط مردم عادی بلکه کشت و صنعت نیشکر 

 کرد.رو میتپه را که مسألۀ مرگ و زندگیِ هزاران خانوادۀ کارگری در آن ناحیه است با چالش بقا روبههفت

انی و وضع دالر و تالش های جمهوری اسالمی اکنون در شرایطی که افکار عمومی متوجه اعتراضات خیاب

است. اما این اعتراض برخالف روال معمول تپه دوباره بلند شدهاست، صدای هفت ۲برای رسیدن به برجام 

تپه مربوط ترِ تکه پاره کردنِ هفتچکانی دستمزد، بلکه به موضوع حیاتیگذشته نه فقط نسبت به پرداخت قطره

گرفته تا « کارخانه»و « تجهیزات»و « کشاورزی»های مختلفی را از واحد بخشاست. اعتصابی که هرچند 

تپه درگیر خودش کرد و کار به دخالت یگان ویژه و پاسگاه هفت« حراست»و « تحقیقات»و « مهندسی»

 ها داشت.کشید، اما انعکاس بسیار ضعیفی در رسانه

کند و بنابراین قابل انتظار است که در نابودی می تپه را تهدید بهاکنون وضعیت بحران وخیم آب، نیشکر هفت

چنین اوضاع و احوالی، رقابت باندهای مافیایی سهامدار برای پُر کردن کیسۀ خودشان و گرفتن لقمۀ 
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تپه است که های ولگرد هفتگیری از اراضی هفت تپه، تشدید شود. رقابتی که درست تمثیلی از سگدندون

آید که افتند. خالصه به قول کارگران بوی این میای غذا به جان هم میرای تکهاین روزها اطراف کارخانه ب

 تجزیه کنند.« هفتاد تکه»هفته تپه را میخواهند به 

طرح منطقۀ ویژه آزاد اقتصادی شوش که قرار بود در محدودۀ غربِ کرخه باشد، ناگهان دی ماه سال پیش با 

تپه افتاد و مسئولش هم همین کشت و صنعت نیشکر هفت رانت حکومت روحانی در محدودۀ اراضی مجتمع

 شرکت انتخاب شد.

اما خبری که این روزها مانند خوره به جان کارگران افتاده، این است که در حال تاراجِ اراضی شرکت هستند؛ 

ی ها برای کارگران معنو تاکستان، تسطیح مزارع و تغییر کاربری آن ۹۰۰و  ۸۰۰و  ۷۰۰تفکیک مزارع سری 

 ها.مشخصی دارد: غارت شرکت و تکه پاره کردن سرزمین آبا و اجدادی و بیکاری آن

شایعه »همیشگی مدیران شروع شد؛ به روال همیشه اعالم شد که اینها  به محض چو افتادن این اخبار، واکنش

حتی حاضر میشود وسط اعتصاب مردادماه  -یعنی اسدبیگی -شخص مدیرعامل«. است و توجهی نکنید

کشی از بین کارگران برای زیارت مشهد را جلو بیندازد تا توجه به اعتصاب را به کارگران، ناگهان بحث قرعه

دهد مدیران شرکت تا چه حد برای الپوشانی مستاصل این شیوه عوام فریبانه تغییر دهد! همین نشان می

 اند.شده

این کار شاقی نیست. اما درست در مقابل همین  ها نادرست باشد، باید سندی ارائه شود واگر بحث تجزیۀ زمین

های مختلف طفره رفته میشود؛ ولی بااینحال کانال رسمی خبر هفت تپه )روابط خواستۀ ساده است که به بهانه

تا » عمومی شرکت(، بند را آب میدهد و زیر فشار سین جیم شدن از طرف کارگران در پیامی مینویسد که: 

توسط مالکان به طور کامل پرداخت نشود، هرگونه دخل و تصرف در اراضی ممنوع  زمانی که اقساط واگذاری

 با این پیام عمالً معلوم میشود واگذاری در جریان است، و فقط اقساطش مانده تا پرداخت شود!«. است

های ارگران در گروهدر شرایطی که این مسأله به دغدغۀ ذهنی هر روز کارگران تبدیل شده، در شرایطی که ک

تپه و درونی خودشان همۀ تقالشان را میکنند تا سر و ته قضیه را در بیاورند، متاسفانه نه اعتصاب اخیر هفت
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تپه نیافته، این درحالی ترین انعکاسی در کانال سندیکای هفتنه موضوع اعتراضشان یعنی تجزیۀ اراضی کم

است. ولی واقعیت این است « نها منبع خبری کارگران هفت تپهت»است که مدام در این کانال گفته میشود که 

 تپه باشد هر جایی پیدا میکند غیر از کانال سندیکا.که برعکس اگر کسی دنبال خبری از هفت

تپه دور افتاده بود، در واقع تپه که چند سالی از خودِ جریانات درون هفتدلیلش این است که سندیکای هفت

تپه گیری اعتصابات نهایتًا از درون فروپاشید. اواخر سال پیش در بحبوحۀ اعتصاب هفتجپارسال همزمان با او

و قرار گرفتنش در صدر اخبار، سندیکا در واقع یک انشعاب به سمت کارفرما داد. یعنی یک تن از اعضای 

اج شد و بعد در تقابل سندیکا )رضا رخشان( با برپا کردنِ کلی گرد و خاک و گرای امنیتی نهایتاً از سندیکا اخر

شکنان با سندیکا و به موازات آن یک ارگان و کانال جدید تلگرامی درست کرد که در هر اعتصاب جزو اعتصاب

بود به همین خاطر هم اصال اتفاقی نبود که مدیریت شرکت هم از این زحمات شبانه روزی وی رسماً قدردانی 

 کرد.

 ۸۷اتفاق افتاده، برگزاری انتخاباتی بوده که برای اولین بار از سال  اما تحول مهمی که این روزها در هفت تپه

بدون نظارت استصوابی در این کارخانه اجرا شد. منتها این رویداد مهم که نه فقط نقطۀ عطفی درون خود 

هفت تپه است، بلکه تحول مهمی در جنبش کارگری دورۀ اخیر محسوب میشود، در سکوت خبری سندیکا و 

فعالین کارگری و البته اخبار ضد و نقیض کارفرما و روابط عمومی شرکت گم شد. از همین جهت  هایتشکل

در شرایطی که توجه اغلب فعالین جنبش بر اعتراضات خیابانی متمرکز بود، کمیتۀ ما سعی کرد به سهم خود 

هی در مورد ماهیت این تپه را بشکند. هرچند بدوًا درک اشتباسکوت خبری حاکم در مورد انتخابات اخیر هفت

انتخابات داشتیم، با اینحال علیرغم آن ابهامات خوشحالیم که باالخره از میان انبوهی از اخبار متناقض، این 

های دیگر هم به سهم خودشان به این سکوت شکسته شد و اهمیت مسأله برای همگان روشن شد تا تشکل

فت تپه درگیر اعتصاب و اعتراض است، به خاطر ارزش موضوع مهم بپردازند. چون متاسفانه تا زمانی که ه

گیری ها به آن توجه میکنند و بدان میپردازند؛ ولی با فروکش اعتراضات، دیگر به نتایج و درسخبری، رسانه

یک جریان دخالتگر دقیقاً این است که به دنبال همین  از اعتراضات قبلی توجهی نمیشود. در صورتی که وظیفه

 های دیگر جنبش کارگری منتقل بشود.ایج باشند و ثبتشان کنند تا به بخشها و نتدرس
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تپه از پارسال بسیار بحرانی بود و اکنون با این مقدمه به موضوعات انتخابات اخیر برگردیم. وضعیت هفت

ارج تر شود. اعتصاب در پی اعتصاب بود که به سرعت از کنترل خشد که امسال حادتر و انفجاریبینی میپیش

کرد. ها نفوذ میداد و اخبار اعتصاب هم به سرعت به تمام رسانهمیشد و همه باندهای مدیریتی را هدف قرار می

بنابراین مدیر و سهامداران شرکت به خاطر این وضعیت انفجاری نیازمند ظرف و نهادی بودند که بتواند 

رسال ارگانی ایجاد شد تا هم بازوی کارفرما و اعتراض کارگران را کنترل و آرام کند. در بحبوحۀ اعتصابات پا

تپه به پل ارتباطی با کارگران برای ترمز زدن در برابر اعتصابات باشد و هم مانع پخش اخبار اعتراضات هفت

 شد.سایر کانالهای خبری دیگر بشود. این وظیفه با مدیریت بخش منشعِب سندیکا )رخشان( انجام می

ع را عقب زد و در ایام نوروز هم دیدیم که چطور کارگران مجددا اعتصاب کردند اما شدت اعتراضات این موان

تر برای آرام کردن اعتراضات نیاز بود. از این جهت و جاده بستند. بنابراین در چنین شرایطی به یک نهاد رسمی

ندازد. به همین خاطر را به جریان بی« انتخابات شورای اسالمی کار»تمایل اولیه کارفرما از ابتدا این بود که 

نام کاندیداهای شورای اسالمی را داد و همزمان بازداشت و بگیر و ببند بعضی فراخوان ثبت ۹۷هم فروردین 

 از کارگران مخالف هم به جریان افتاد.

اما واقعیت امر این است که بخاطر رادیکال شدن اعتراضات، و بخاطر اینکه بدنۀ کارگری، شورای اسالمی را 

نشینی شد. چون میدانست که اگر شورای اسالمی یت نمیشناسد، کارفرما برخالف میلش مجبور به عقببه رسم

روی کار بیاید، کارفرما عمالً طرف مذاکره با کارگران پیدا نخواهد کرد؛ بنابراین عمالً شورای اسالمی کنار 

رت استصوابی را داشته باشند. بنابراین زده شد و کارفرما اجازه داد که پرسنل امکان برگزاری انتخابات بدون نظا

کننده از پایین عملی شد و نه احیاناً تا اینجا روشن است که این موضوع فقط زیر فشار کارگران اعتصاب

، ۸۷ سال در سندیکا انتخابات اولین از بعد–خیرخواهی کارفرما. بدین ترتیب برای اولین بار در ده سال گذشته 

یر استصوابی در هفت تپه بودیم. یعنی در هر بخش اداری یک انتخابات برگزار شد شاهد برگزاری انتخابات غ

 و از همان بخش بسته به تعداد کارکنان، نمایندگانی انتخاب کردند.

 نکات کلیدی که راجع به این انتخابات وجود دارد این است که:
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جنبش کارگری ایران یک دستاورد و گامی تپه که برای کل اوالً انتخابات آزاد اخیر نه فقط برای کارگران هفت

به جلو محسوب میشود. به همین خاطر باید از نمایندگان برآمده از این انتخابات در برابر هر نوع دست اندازی 

 زدنشان از میز مذاکره دفاع کرد.کارفرما یا عقب

این انتخابات را برگزار کرده، « شورای اسالمی کار»با توجه به اینکه کارفرما عمالً با دور زدن دولت و -دوم 

موقت هست. بنابراین میتوان دریافت که تا چه حد « مجمع»و چندین بار هم تأکید کرده که ماهیت این 

زیر گیوتینِ هم دولت و « مجمع»، شکننده و ناپایدار است و گویی در این موقعیت، سر «مجمع»موقعیت این 

 هم کارفرما است.

ای داخلی های ریشهتر میشود که کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با بحرانقویخصوصا این احتمال ازین رو 

)و مهمترینش بحران آب( طرف است و همین بس که ظرف چند روز گذشته هم کارفرما تلویحاً گفته است با 

 آید و راضی نیست، اما مجبور است بخشی از کارگران را اخراج کند.اینکه دلش نمی

بشود ؛ هم از درون « مجمع»هایی با این ین نکات میتوان تصور کرد که دیر یا زود مقابلهبنابراین با توجه به ا

 و هم از بیرون:

های مدیریتی و غیرکارگری که به داخل این آنست که از یک طرف از وزنۀ رده« درونی»مقصود از تضعیف 

های واقعی تفاده کنند تا جناح نمایندههایی که با کارفرما همسو هستند اساند و نمایندهراه پیدا کرده« مجمع»

سازی و مشکل های کارگری پروندهآنست که برای نماینده« بیرونی»کارگری تضعیف بشود. مقصود از تضعیف 

تراشی بکنند. چنانکه در همین اعتصاب مرداد ماه برای همین بخش از نمایندگان هشدارهای غیرمستقیمی از 

 به کارفرما صادر شد. طرف بخشی از نماینده های وابسته

الوقوعی های قریبپس در یک کالم چون امکان مقابله با این مجمع در شرایط آتی زیاد است و باتوجه به اخراج

که بخاطر وضعیت بحرانی شرکت رخ خواهد داد؛ در صورت وقوع این سناریو و بازداشت رهبران عملی و 

تصاب را که تا همینجا )و عمدتاً به وسیله ارتباطات های مخفی اعنمایندگان کارگری واقعی، باید کمیته

دادند، زنده نگه داشت تا بشود در صورت تعرض یا تلگرامی( کار سازماندهی اعتصابات پیشین را انجام می
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های کارفرما به یا سایر دست اندازی« مجمع»های کارگری یا منحل کردن بازداشت رهبران عملی و نماینده

 راج و غیره، از اهرم اعتصاب استفاده کرد.شرکت و اراضی و اخ

های آتی طی همین سال و وظایف مجمع نمایندگان در مورد شرایط بحرانی هفت تپه و احتمال بسیار زیاد اخراج

 در قبال این وضعیت هم به نظر ما پیگیری سه مطالبۀ زیر اهمیت فوری و فوتی دارد.

 گوش به شرکت اراضی تجزیۀ خبر درحالیکه: اراضی تمالکی محرمانه و حساس اسناد کردن علنی –اول 

 میرسد خبر وقتی. شود نگهداری کارفرما گاوصندوق در هازمین اسناد که نیست قبول قابل وجه هیچ به میرسد،

وظیفه دارند اسناد مالی مربوطه « هانماینده»گی از شرکت انجام داده، بزر اختالس اخیراً همین کارفرما برادر که

 کارگران علنی و منتشر کنند. را برای

تپه به دولت است. این چیزی است که در مورد سازی و بازگشت شرکت هفتمطالبۀ لغو فوری خصوصی-دوم 

تپه کمتر فوالد اهواز و هپکوی اراک بعد از یک مبارزۀ طاقت فرسای طوالنی باالخره رخ داد. کارگران هفت

پس چرا آنها نباید از دست کارفرمای خصوصی در بیایند؟ دولت از کارگران این دو کارخانه هزینه ندادند، 

حمایت از »های بانکی را بگیرد، اگر مدام ادعای های شرکت را تسویه کند و جلوی جریمهموظف است بدهی

تپه را گیرند و هفتکنند و جلویشان را نمیمیکنند، پس چرا مافیای واردات شکر را معرفی نمی« تولید ملی

 دهند؟نجات نمی

اند بخاطر بحران آب، کشت نیشکر باید محدود شود، محصوالت دیگر را جایگزینش کنند تا اگر هم مدعی

 های کشاورزی را با تغییر کاربری تاراج کنند.کسی اخراج نشود، نه اینکه زمین

وی انتخابات تپه به دولت هم باید تحت نظارت خودِ کارگران باشد. کارگران باید بر رحتی برگشت هفت -سوم

یا عزل مدیران نظارت و تأثیر داشته باشند، اگر قرار است یک ریال از جایی به جای دیگری منتقل شود، اگر 

های شرکت فروخته شود باید برای همه قرار است قسمتی از اراضی شرکت تغییر کاربری داده شود یا دارایی

های کردها باید برای نمایندهزان فروش و هزینهکارگران شفاف و روشن باشد، تمام منابع مالی شرکت و می

 کارگری روشن باشد و آنان هم این گزارشات را رو به کارگران علنی کنند.

 عمل سازمانده کارگریکمیته  – ۱۳۹۷مرداد  ۲۰
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 خوزستان ییایماف دارانهیسرما یپا ریز شکرین :هزارش ویژگ

 ۱۳۹۶بهمن  ۱۵
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تپه در اختیار کمیته قرار ارگری هفتکه برخی کارگران و فعالین ک گزارش ویژۀ زیر بر مبنای اطالعاتی است

 گذرد.تپه میچه در کارخانۀ هفتاند. هدف گزارش ترسیم تصویر کاملی است از آنداده

 دربارۀ اعتصاب بهمن:

تپه برای چهارمین بار متوالی در سال بهمن(، کارگران هفت ۱۵ماه تا زمان نوشتن این گزارش )از یازده دی

انه زدند. شدت اعتصابات و سطح مترقی برخی مطالبات مطرح در اعتصابات اخیر دست به اعتصاب متحد

است. با هر اعتصابی که تپه، تحوالت کارگری این کارخانه را در کانون جنبش کارگری ایران قرار دادههفت

« بخش کوره»آید. دیروز برای اولین بار تپه به دست مینشدۀ جدیدی در هفتکنند، مراحل فتحکارگران می

های نیشکر شدن شربتنیز که اغلب به دلیل تحمیلِ سنگین مالی و زحمت چندین برابر جبرانی )در پی خشک

شد، از سوی کارگران به تعطیلی کشانده شد. سیامک افشار، کردنشان( مشمول اعتصاب نمیدر لوله و پاک

نار شده بود، دیروز در کمال تعجب ماه برکتپه که در جریان اعتصاب دیمدیر امنیتی و مافیایی و منفور هفت

نفر از به کارخانه بازگشته بود! یورش نیروی انتظامی و گارد ویژه به درون کارخانه و دستگیری بیش از سی

کننده سطح جدیدی از حمله و فشار بر کارگران بود )درست در زمان نمایندگان و سخنگویان کارگران اعتصاب

چنان مبهم است(. های آنان همسازیحال سرنوشت پروندهن منتشر شد؛ با اینانتشار این گزارش خبر آزادی آنا

مدیر جدید )کاظمی( در نهایت وقاحت با وعدۀ مشروط کردن آزادی کارگران به شکستن اعتصاب، چهرۀ واقعی 

خود را افشا کرد! مدیری که تنها چند هفتۀ قبل جلوی چشمِ کارگران وعده داده بود برای پرداخت 

ای است که باألخره تپه در نقطهاش هم دریغ نخواهد کرد! امروز هفتزدهایشان از فروشِ خانۀ شخصیدستم

چکانی دستمزدها داران مافیایی این منطقه به پشتوانۀ حکومت از الگوی کجدار و مریز پرداخت قطرهسرمایه

گیری مبارزۀ د. امروز به نقطۀ اوجدست برداشتند و پنجه بکس و باتوم را جایگزین سخنانِ فریبندۀ پیشین کردن

تپه خود درون هفت ۹۶ایم. امروز نتیجۀ تجربۀ گرانبهای چهار اعتصاب سال تپه نزدیک شدهکارگری در هفت

دهی مسیر این تجربه باید تمام نیروهای خود را برای حمایت از را نشان خواهد داد. ما معتقدیم برای جهت

 کننده بسیج کنیم.ان اعتصابکارگران زندانی و مطالبات کارگر
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 صدای امروز بود، کشور کارگری جنبش  دارطالیه اشکارگری اعتصابات با خوزستان نفت صنعت زمانی اگر 

ساعتۀ  ۲۴است. یک کارخانۀ بلند شده تپههفت نیشکر صنعت از جا هر از بیش خوزستان کارگری اعتراض

ستان که زیر چکمۀ مافیای واردات شکر و در قبضۀ زیست در حاِل احتضارِ خوزتولید نیشکر در محیط

های رانتی در حال له شدن است و پرسنلش در عرض یک دهه از ده به پنج هزار کاهش یافته. سازیخصوصی

تپه: تحمیل بازنشستگی فوری به کارگران رسمی بالفاصله این است وصف حال مختصر کارخانۀ نیشکر هفت

به پیمانی )و  شان با کارگران روزمزد، تبدیل تدریجی کارگران رسمیسازی و جایگزینیپس از خصوصی

های نشده، پاداشهای پرداختها به تنها چندصدنفر(، معوقات مزدی چندماهه، بیمهرساندن تعداد رسمی

 و معترض کارگران شتم و ضرب و ارعاب ،(…شده )از پاداش ِکشت تا پاداش بازنشستگیباالکشیده

 شده قمع و قلع سندیکای یک! سازیپرونده و دستگیری حاال و پنهانی هایبازجویی و ضاراح سخنگویانشان،

کشی بهره برای که مالک مافیایی و فامیلی پیمانکاران دارند، شانپرونده در را زندان حکم رهبرانش اکثر که

زمزد که تحت بدترین نوع اندازند، تعداد زیاد کارگران روستایی رواز آخرین ذرۀ جان کارگران هم چرتکه می

سازی مشغول کارند؛ معاملۀ خصوصی -ترین حقوق خودبدون آگاهی نسبت به کوچکترین و ابتدایی -استثمار

نشاندۀ بیست و چند ساله بوده که اش انتصاب یک مدیر دستهای قدرت که نتیجهتپه بین جناحشرکت هفت

نفرت کارگری به یک مدیر زورگو و بدنام )افشار( که  راند. غلیانبر جان و سرنوشت هزاران کارگر حکم می

سابقۀ کثیفش زبانزد کارگران است و از پشت پرده و جلوی پرده مشغول توطئه علیه کارگران است ؛ ترور 

مسلحانۀ یکی از سهامداران عمده، تعبیه صدها دوربین مداربسته و پهباد برای کنترل حرکات کارگران و در 

 اد( و اعتصاب )آذر( و اعتصاب )دی( و اعتصاب )بهمن(!نهایت: اعتصاب )مرد

 تپههفت نیشکر بر حاکم مافیایی و مخوف مدیریت –1

تپه درست مثل سایر صنایع بزرگ در سازی شرکت بزرگ و غنی هفتبر کسی پوشیده نیست که خصوصی

ه شکلی کامالً صوری و بازی صورت گرفته و در واقع این شرکت از بخش دولتی بفضایی پر از رانت و پارتی

های قدرت افتاد. اگرچه داران خانوادگی وابسته به جناحچنان با ابهامات زیادی به چنگ یکی از سرمایههم

دست چند که شرکت با این وسعت بهاسناد پنهانی مذاکرات بر سرِ این واگذاری در دست نیست. اما همین

ها )سهامدار خانوادگی( هم مستقیماً در ستادهای سدبیگیشمار افتاده و رد پای خانوادۀ اسهامدار انگشت
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است، به خوبی سندی بر اثبات این ادعاست. سیامک افشار، های حکومت پیدا شدهانتخاباتی یکی از جناح

ترین اش پیدا شده یکی از منفورترین و نظامیتپه که این روزها مجددًا سر و کلهمقام پیشین هفتقائم

زدنی هایی که از ستم و خشونت مثالها و روایتتپه تاکنون به خود دیده بود. داستانهفت هایی است کهچهره

های افشار علیه کارگران به دست ما رسیده، بسیار است و یادآور دوران ارباب و رعیتی. روایات زیادی از زورگویی

کارگرانی که فقط یکبار برای فرار چرخد، از جمله اخراج تپه دهان به دهان میافشار و بادیگاردهایش در هفت

خود نیست که در دو ها تن به آب زده بودند. بیفرسای خوزستان در حین کار در یکی از کانالاز گرمای طاقت

که از آن به هیچ  کننده بودهپای ثابت مطالبات کارگرانِ اعتصاب« برکناری افشار از کارخانه»اعتصاب اخیر، 

ماه موفق به بیرون کردن او شدند. اما ظاهراً تعویض هایت در جریان اعتصاب دیوجه کوتاه نیامدند و در ن

 مقامِ شرکت هم یک تاکتیک موقت از سوی مدیرعامل بوده و بس.صوری قائم

تپه و فقر و بیکاری و شدت ستم طبقاتی و قومیتی که دست به دست ای روستاهای اطراف هفتبافت طایفه

تپه بهترین فضا را برای فعالیت خود پیدا کنند. برای همین داران مافیایی هفتمایهاند سبب شده که سرهم داده

داران این کارخانه است. چه بر اسماعیل بخشی رفت( تاکتیک محبوب سرمایه)مانند آن« ترور»هم هست که 

به شوش  تپه قدرت مالکان فقط منحصر به اراضی کشاورزی و محیط کارخانه نیست، بلکه این قدرتدر هفت

و روستاهای اطراف کارخانه مثل شاوور و العین و نواحی اندیمشک و شوش هم که اغلب کارگران روزمزد از 

داراِن مخوف ابزار سرمایه؛ نیروی انتظامی و پلیس درست مانند یک مهره درون جعبهآیند کشیده شدهآنجا می

از کسی زهرچشم بگیرند برای این هدف اجیر کنند و هر زمان اینان بخواهند تپه عمل میو مافیایی هفت

علیه اسماعیل بخشی )از کارکنان « دزفول»ماه امسال با چاقو و قمه در ای که دییافتهشوند؛ حملۀ سازمانمی

تپه( شد، بهترین نشانه بر اثبات این ادعاست. کمیتۀ عمل سازمانده به زودی و سخنگویان کارگری هفت

تپه بیرون خواهد داد. واگذاری های مافیایی مدیران هفتکاریاز تنها بخشی از کثافتبرداری گزارشی برای پرده

چوب )به اسم منطقۀ ویژۀ آزاد اقتصادی(، تنها گوشۀ کوچکی هکتار زمین به شرکت پاک ۳۰۰  بدون نظارت

ست. از طرفی تپه برای خود به راه انداخته احساب و کتابی است که مافیای حاکم بر هفتاز امپراتوری بی

کنند داران بعضاً سعی میدیدیم، سرمایه ۹۵ترانسفوی زنجان در سال طوری که در اعتصاب ایراندرست همان

تپه هم خبر داریم تاکنون مجموعۀ از قدرت اعتصاب برای امتیازگیری از رقیبان خود استفاده کنند؛ در هفت
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تر بین های بیشاب کارگران برای رقابت و امتیازگیریحاکم بارها از رنج و اعتص مالکان و مدیران مافیایی

 شود.بینیم از کنترلشان خارج میچه امروز میها خیلی سریع مانند آناند. اما این اعتصابیکدیگر استفاده کرده

 :کارگران جواببی و تلنبارشده مطالبات به نگاهی –2

معنای اخص کلمه است. قراردهای پیمانی فصلی و گذرد یک فاجعه به تپه میچه بر چند هزار کارگر هفتآن

افتاده، تهدید به اخراج که های عقبغیررسمی، اجیرکردن کارگران روزمزد به شیوۀ ابتدای قرن بیستم، بیمه

های همچون تبر بر سِر هر کارگری که کوچکترین صدای اعتراضی از خود بروز دهد ایستاده است؛ پاداش

نشدۀ برخی کارگران ماه، معوقات پرداختسال کشت(، دستمزدهای معوق آذر و دیباالکشیده شده )پاداش دو 

اند، عدم پرداخت که هنوز علیرغم ادعای واهی از اعتصاب دی تاکنون تسویه نشده ۹۴مربوط به سال 

ن که اهرم اصلی کارفرما برای فشار بر کارگرا« قراردادها»های بازنشستگان و البته مهمتر از هرچیز پاداش

 است.

بود و خودِ دولت مبدع آغاز شده ۹۴سازیِ سال روند پیمانی کردن کارگران درست در دورۀ پیش از خصوصی

تپه را به انبارِ کارگران تپه بود. اما وضعیت کنونی چند هزار کارگر پیمانی و روزمرد که هفتاین رویه درون هفت

بارِ تنها چندصدنفر )از چند هزار به ها به آمار فاجعهیبار است. تعداد رسمغیررسمی تبدیل کرده واقعًا رقبت

اندازند، از استفاده از این وضعیت بین کارگران تفرقه میتپه، با سوءاست. مدیران هفتنفر( رسیده ۶۰۰حدود 

ها میکنند. در مواقعی دیگر بالعکس از رسها استفاده میها علیه رسمیها و از قراردادیروزمزدها علیه قراردادی

ماه دیدیم که تاکتیک جدیدِ استفاده از کنند. اخیراً هم در همین بهمنها و روزمزدها استفاده میعلیه قراردادی

اند. بازنشستگانی که حداقل چندصدنفرشان هنوز بازنشستگان را برای فشار بر کارگران معترض به کار گرفته

ند. مشکل قراردادهای کارگران، تفاوت شرایط کار را زنشان از شرکت سگ دو میبه دنبال پاداش بازنشستگی

که در دزدی از کارگران زبانزد خاص « اقبالی»کند. پیمانکارانی )مثل ها از زمین تا آسمان متفاوت میبرای آن

زنند و عموماً پایان برهۀ قرارداد )و عدم تمدیدش( را شان میو عام شده( از سر وته حداقل حقوق کارگران

 دهند.بی باالی سر کارگران معترض قرار میهمچون چو
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حداقل و کفِ کفِ »شده( صرفاً می« تربرجسته»باید تأکید کرد که مسألۀ معوقات مزدی )که در اعتصابات 

بوده؛ مطالبات اساسی دیگری وجود دارد که عموماً زیر سایۀ معوقات مزدی صدای  تپهکارگران هفت« مطالبات

تپه بارها به گوش رسیده و هم هم در جریان اعتصاب و از تریبون کارگری هفت اند، ولییافتهکمتری می

ها تبدیل روزمزدی -۱اند: اند بر آن تأکید کردهتپه با کمیتۀ ما در ارتباط بودهکارگرانی که دربارۀ وضعیت هفت

ی و برگزاری حق تشکل مستقل کارگر -۳سازی شرکت لغو خصوصی -۲ها به رسمی به قراردادی و قراردادی

نظارت کارگری بر ادارۀ کارخانه  -۴انتخابات آزاد برای گزینش نمایندگان واقعی کارگری بدون ارعاب و تهدید 

 ماه به گوش رسید(.بار در جریان اعتصاب آذر و دی ۲)که این مطالبه حداقل 

 :معترض کارگران بر حکومت و کارفرما توأمان فشار–3

ساز تپه مسیر احیا و بازگشایی سندیکای مستقل را در برابر نهاد دستارگری هفت، سالی بود فعالین ک ۸۷سال 

و فرمایشی شورای اسالمی کار پی گرفتند؛ شورایی که به جای ورود نمایندگان واقعی کارگران، رسمًا برخی 

شدند! و فسادهای بسیارش مثل رد کردن تپه به اسم نمایندگان کارگری واردش میمدیران هفت

های چند صد ساعته برای کارگران بدنام شورای اسالمی کار، برای هیچ یک از کارگران راز مگویی کاریفهاضا

 است.نبوده

است. یک تپه و بنیانگذارانش رفتهاما برکسی پوشیده نیست که در ده سال گذشته چه بر سر سندیکای هفت

سازی و تعلیق از کار و اخراج، دست و پای دهه اِعمال زور و احضار و بازجویی و سیل اتهامات و پرونده

سندیکایی را که توانسته بود با رأی دموکراتیک خودِ کارگران پا بگیرد، چنان زنجیر کرده که مبالغه نیست اگر 

بگوییم آن را بدل به یک نهاد کاغذی صرف کرده است. حلقۀ امنیتی بر کارگران معترض البته امرِ امروز و 

تپه نیست! قلع و قمع هر نوع فعالیت سازی یا فقط منحصر به هفته دوران خصوصیدیروز یا فقط مختص ب

 متشکل کارگری، پای ثابت جنبش کارگری ایران در فضای استبداد سیاسی کنونی جمهوری اسالمی است.

دید! باشد. بار اول: اخطار و تهنشده تپه هست که پایش به کمیتۀ انضباطی کشیدهکمتر کارگر معترضی در هفت

بار دوم: اخطار و تهدید! بار سوم:اخراج! البته حلقۀ امنیتی نه فقط از سوی مدیران و حراست، بلکه در سطح 
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بود که بالفاصله  ۹۶شود.در جریان اعتصاب مردادماه باالتری از سوی حکومت و وزارت اطالعاتش اعمال می

شدگان کننده به درستی خواستِ آزادی بازداشتنفر از کارگران بازداشت شدند؛ ولی کارگرانِ اعتصاب ۲۰حدود 

را به عنوانِ مطالبۀ فوری طرح و پیگیری کردند؛ اقدامِ بجایی که به آزادی دستگیرشدگان انجامید. اما تهدیدها 

کردن خاطر شدت تهدیدها از علنیاست. بسیاری از کارگران بهها در تمام این مدت همچنان ادامه داشتهو ارعاب

تپه مجدداً ماه بود که مطلع شدیم برخی از فعالین هفتروند. بعد از اعتصاب دیها طفره میبازجویی احضارها و

پوشِ کارفرما های سیاهکردن احضارها سرباززده بودند(، حملۀ گروهی از نوچهایبودند )ولی از رسانهاحضار شده

ماه هم بخش دیگری جریان اعتصاب دی با چاقو و قمه به یکی از سخنگویان کارگران )اسماعیل بخشی( در

است. امروز اما مشخص شد دیگر کار از احضار مخفیانه و بازجویی و تهدید و ها بودهاز همین سیل ارعاب

اند اما هنوز که دستگیرشدگان آزاد شدهسازی رسماً آغاز شده! با اینکشی گذشته است! دستگیری و پروندهقمه

های آنان بستگی به چند فاکتوِر مهم دارد: میزان همبستگی و حمایت سازیتعیین سرنوشت نهایی پرونده

 های جنبش کارگری از آنان!شان! و شدت و قدرتِ حمایِت دیگر بخشکنندگان از همکارانِ زندانیاعتصاب

 ه زانو در آوردن کارفرماب برای کارگران ابزار تنها  :متحدانه اعتصاب –4

 ماهیت از نشان خود خودیبه است،کرده طی کنون تا مردادماه از تپههفت اتاعتصاب که رشدی به رو روند 

 اعتصاب به اقدام با اعتصاب شکلگیری روند معموالً. دارد کارخانه این در کارگری مبارزۀ پویای و پرتکاپو

روز دوم و  ها درشود و به تدریج با پیوستن کارگران سایر بخشمی شروع کارخانه از بخش چند تنها کارگرانِ

ای باشد که در اعتصاباتش حتی همراهی زدهتپه از معدود کارنجاِت بحرانرسد. شاید هفتسوم به اوج می

است. بیخود نیست که کنندگان در پی داشتهتوجهی از بدنۀ حراست و نگهبانی را هم با اعتصاببخش قابل

انه عازم کردند. معموالً از روز سوم به بعد )با این بار نیروی انتظامی را برای سرکوب کارگران به درون کارخ

چکانی دستمزدِ معوقۀ تنها بخشی از افتد و با دادن قطرهگیری اعتصاب( است که کارفرما به فراست میاوج

چکانی کارگران، سعی در آرام کردنِ فضا کند. تجربه نشان داده که این شیوۀ پرداخت کجدار و مریزِ قطره

خواهند قبل از عید تمام معوقات شکستن اعتصاب انجامیده اما نه این بار! این بار کارگران می نهایتاً هر بار به

تغییر »، «کردن کارخانهدولتی»تر و باالتری مثل رغم طرح مطالبات کلیشان تسویه شود. علیمزدی

قات مزدی باقی مانده ، اما اعتصاب تا این لحظه در کفِ مطالبۀ معو«نظارت و مدیریت کارگری»و « قراردادها
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است. نزدیک شدن به آخرِ سال و پایانِ فصلِ برداشت، شدهزده میو هربار با پرداخت بخشی از معوقات، عقب

تواند این الگوی قبلی از اعتصاب را تغییر دهد. از همچنین دستگیری بیش از سی تن از کارگران معترض می

های دیگر تولیدی را به همراه داشته گاهی همراهی شیفتتپه در بهترین حالت تنها گهطرفی اعتصاب هفت

است. مثالً در جریان اعتصاب آذرماه بود که گاهی کارگران و عمدۀ تمرکز اعتصاب بر کارگران شیفت صبح بوده

گرفتند؛ اما این رویه همیشگی نبود و حداقل های نقل بار شبانه به کارخانه را میجلوی عبور و مرور کامیون

یم که در اعتصاب بهمن، اعتصاب شیفت صبح به شیفت شب انتقال نیافته است. بنابراین توسعۀ اعتصاب دانمی

تواند اهرم بعدی فشار گذاشتن کارگران به کارفرما برای تسویۀ تمام مطالبات و آزادی روزانه به شیفت شب می

 دستگیرشدگان باشد.

تپه، تأثیر مثبتی بر کارگران دیگر د منطقۀ هفتآلودانیم که فضای اعتصاباز طرف دیگر قطع یقین می

های گذشته های نیشکر خوزستان( گذاشته و در هفتههای مجاور )مثل کاغذ پارس و سایر کارخانهکارخانه

است ؛ درست همان تأثیری که اعتراض قدرتمند هپکو ها سرایت کردههای کوتاهی نیز به این کارخانهاعتصاب

تپه رسد بسیاری از کارگران هفتطور که به نظر میش باألخص آذرآبِ اراک گذاشت.. آنهای مجاوربر کارخانه

معتقدند روزمزد کردن و قراردادی کردن کارگران )یا به عبارتی تهدید قانونی و دوفاکتو به اخراج(، هرچند به 

ثبات کاری و شدت بیشود؛ اما در عین حال وضعیت بهمیعنوان اهرم فشاری برای ارعاب کارگران استفاده

نشده، بسیاری از کارگران را چنان نترس و جسور کرده که حجم عظیم فشار ناشی از دستمزدهای پرداخت

کنند، در صورت اخراج از کار )یا به بیانِ بهتر اخراج از بیگاری کنونی( هم چه بسا چیزی برای از احساس می

 و ارعاب صرف برای خاموشی کارگران جواب نداده است!دست دادن نداشته باشند. همین است که تاکنون زور 

 ۱۳۹۶بهمن  ۱۵ –کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری 
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 های پیشرَوی آنها و راهتپه: درساعتصاب هفت

  ۱۳۹۶آذر  ۲۱
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 درآمد اعتراض:پیش

تپه را هم گرفت. در این مدت ها دامنِ شرکت نیشکر هفتسازیسال قبل بود که موج خصوصی ۲ به نزدیک 

هزار به چهارهزار و پانصد نفر کاهش سازی گذشته تعداد کارکنان شرکت از هفتاز خصوصی کوتاه که

است. کارفرما از روز اول ورودچش، محیط کارخانه را به شدت پلیسی و امنیتی کرده؛ صدها دوربین یافته

و کنترل کارگران  مداربسته در گوشه گوشۀ کارخانه نصب شده؛ حتی ابایی هم نداشته که از پهپاد برای نظارت

استفاده کند. تهدیدها و تحقیرها علیه پرسنل و کارگران شرکت روزمره شده. از طرف دیگر مدیریت، با 

کند، با دادن پاداش، کارگران را به خبرچینی و جاسوسی سوءاستفاده از فقر و بیکاری که در خوزستان بیداد می

که هر روز سهم کارگران رسمی کمتر و کارگران قراردادی  ها کم نبود،کند. همۀ ایندیگر ترغیب میعلیه هم

شدند. مضافاً چندین ماه حقوق معوقه، نپرداختن حق بیمه، مشکالت بازنشستگان و غیره و پیمانی بیشتر می

 هم بر مسائل قبل تلنبار شده.

مزدی و سازی هم کارگران مشکالت زیادی داشتند؛ پیمانی و قراردادی شدن، معوقات قبل از خصوصی

ای که از حدود ده سال پیش جلوی ساخت های عدیدهاندازیسازی برای کارگران معترض و سنگپرونده

سازی آورد. اما با خصوصیها فشار میسندیکای مستقل در این شرکت وجود داشت به اندازۀ کافی بر آن

کارگران برای اولین بار بعد شرکت، مرحلۀ جدیدی از این مشکالت ظاهر شد. به خاطر همین فشارها بود که 

اندیمشک را بستند. دست به اعتصاب و اعتراض پنج روزه زدند و جادۀ اهواز ۹۶سازی، در مردادماه از خصوصی

نیروهای امنیتی با سرکوب و بازداشت بیست تن و دادگاهی کردن حدود هفتاد کارگر به این اعتراضات جواب 

 دادند.

ه، اعتراضات را موقتاً ساکت کرد. اما اکنون ها و البته واریز حقوق یک ماهاشتدر آن زمان فشار امنیتی و بازد

اند تا ها تهدید کردهاند و برخی از آنبعد از چهار ماه کارگران دوباره از سه روز پیش دست به اعتصاب زده

 نشینند.سازی عقب نمیکردن کارخانه و لغو خصوصیدولتی 
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ل اعتصاب، درگیری کارگران با مدیران باال گرفت. کارگران به همراه برخی آذر( یعنی روز او ۱۸از شنبه )

مدیران بزدل از ترسِ خشم هایشان در کارخانه حاضر شدند و شرکت را به تعطیلی کشاندند. بسیاری از خانواده

د. کارگران شان انداختنشان بیرونهایشان قایم شدند، کارگران هم با شکستن درب و کتک زدنکارگران در اتاق

مدیر حراست و چند نفر از مدیراِن مزدور دیگر را هم که کارگران را تهدید به اخراج کرده بودند کتک زدند و 

 بیرون انداختند.

  های کارفرما برای شکستن اعتصاب:تاکتیک

 ما این شکنی بکشاند، اها را به اعتصابها( آنکارفرما سعی کرد با پرداخت بخشی از حقوق کارکنان )رسمی

 اند.تاکتیک موفق نشد و همۀ کارگران تا این لحظه باهم متحد بوده

 افکنی از آنجایی که در بین کارگران تنوع قومی مثل عرب و ُلر و غیره وجود دارد، کارفرما سعی کرده با تفرقه

نی بکشاند شکقومی بین کارگران و وساطت قرار دادن یکی از شیوخ طوائف عرب، کارگران عرب را به اعتصاب

 که آن هم تاکنون موفق نبوده.

 شان را کارفرما درست وسطِ اعتصاب اعالم کرد که دستمزدشان را به بانکی غیر از بانک همیشگی که حقوق

که اعتصاب هایی بود که کارفرما برای آنگرفتند واریز کرده است. در واقع این یکی دیگر از تاکتیکاز آن می

کشید تا کارگران ت بخرد از آن استفاده کرد. چون در این حالت چند روزی طول میرا بشکند و برای خودش وق

 از خبر واریز حقوق همدیگر مطلع شوند.

 شان هم تاکتیک دیگر کارفرما برای اجیر کردن بعضی کارگران برای جاسوسی و خبرچینی از همکارانِ معترض

نما کردنِ جاسوسان معموالً و منزوی کردن و انگشت شکستن اعتصاب بوده. در این مورد آخر، کارگران با افشا

 کنند.ها را خلع سالح میآن

 تپه:رَوی اعتصاب هفتهای پیشراه

 های رسمی راه اندازی کانال مستقل تلگرام برای خبررسانی و هماهنگی اعتصاب: در اعتصاب اخیر، وقتی رسانه

خبری آن را بایکوت کردند، این موضوع باعث شد تپه از انعکاس وضعیت کارگران طفره رفتند و پوشش هفت
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که کارگران خودشان به حضور یکی از مدیران کانال تلگرامی محلی بروند و از او بخواهند که وضعیت کارگران 

شان را انعکاس دهد. اما او از این کار خودداری کرد و گفت هرگونه انعکاس اخبار باید با هماهنگی و اعتصاب

تپه ولین باشد. در اینجاست که ایجادِ یک ارگان خبررسانی مستقل از طرفِ خودِ کارگرانِ هفتاستانداری و مسئ

 شود.ضروری می

  نفر از کارگران را  ۷۰نفر را بازداشت و  ۲۰آزادی کارگران زندانی: در حین اعتصاب مردادماه که حکومت

سازی و اخراج و قرار شان شدند. پروندهدادگاهی کرد. کارگران بالفاصله به درستی خواهاِن آزادی همکاران

دادن کارگران معترض در فهرست سیاه اولین پاسخی است که کارفرما با کمک نیروهای امنیتی به کارگران 

 دهد.می

  :ما خودمان »کنترل کارگری: بارها شده که این شعار از دهان کارگران مختلف در حین اعتصاب شنیده شده

واقعیت هم همین است که کارگران باسابقۀ «! تر داریمدانیم، مگر ما چه از مدیران کمتوانیم کارخانه را بگرمی

گنی( بلدند کارخانه را دارِ انگل )اسدبیگی و چپولدار و سرمایهتپه خیلی بیشتر از یکی دو جوانکِ بچههفت

کننده ی کارگرانِ اعتصابتپه هم این شعار از بین جمعیت و از زبان برخبگردانند. در جریان اعتصاب اخیر هفت

نکته اینجاست که اگر بیشترِ کارگران «! کارخانه را بدهید به دست ما، خودمان بلدیم اداره کنیم»بیرون آمد: 

باشند، چرا نباید تا پای تحقق آن پیش رفت؟ وقتی کارگران حراست و نگهبانان و به چنین چیزی باور داشته

اید خودشان کنترل خط تولید را به دست بگیرند؟ مگر نیروی چند مدیر اندازند، چرا نبمدیران را بیرون می

تواند در مقابل ارادۀ چند هزار کارگری که کارخانه و ساز و کارش را عین هایشان میخور و جوجه نوچهمفت

« سازیلغو خصوصی»شناسند بایستد؟ اینجاست که اگر اهرمِ اعتصاب به تنهایی برای شان میکف دست

تواند محقق جواب نداد، اشغال کارخانه از سوی کارگران اما این مطالبه را در عمل می« کردن کارخانهملی»و

 کند.

 ها در اعتراضات: از روز اول های خوزستان به اعتصاب و مشارکت خانوادهپیوستن دیگر کارگران کارخانه

دند. این یک تاکتیک موفق است که ها را هم به اعتراض درون کارخانه کشاناعتصاب، کارگران پای خانواده

سازی( اثبات شده، با بسیج کردن تر صحت آن در اعتصابات دیگر )مثل اعتصاب معدن بافق به خصوصیقبل

ها و بعدتر تالش برای پیوند شهروندان معترض دیگر در خوزستان که مشکالت معیشتی مشابهی دارند خانواده

 پیوستن همچنین. شد خواهد برابر چندین را کارگران صدای ،(…و )از جمله معضل بیکاری و هوا و آب آلوده
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تپه کاغذ پارس که هر دو واقع در منطقۀ هفت صنایع و نیشکر صنعت و کشت مثل هاییکارخانه کارگران

اند به این اعتراضات دقیقاً نقش مشابهی ایفا هستند و کارگران شهرداری که اخیرًا اعتراضات زیادی داشته

  .خواهد کرد

  تمام کارگران قراردادی و پیمانی و روزمزد باید رسمی شوند. اینکه در مدت کمتر از دو سال، مالک خصوصی

  ها باید به سِر کار برگردند.کاهش داده یک فاجعه است. تمامی اخراجی %۳۶کارکنان شرکت را 

 سازی های خصوصیپروژه داری که باها با این اعتصاب: ورشکستگی سرمایههمبستگی کارگران دیگر استان

های سراسر کشور را به خاک سیاه نشانده. در این وضعیت، تمام تر هم شده، کارگران کارخانهمفتضحانه

تپه یک کارگران متضرر از کارخانۀ گیالنای رشت تا فوالد اهواز و هپکوی اراک و غیره با کارگران هفت

شان اندن اعتراضات کارگران و پیگیری مطالبات بر حقتاکتیک مهم در همبستگی طبقاتی و تقویت و به پیش ر

  است.

 اندازی جلوی توانستند برای سنگتشکل مستقل: حدود ده سال است که نهادهای امنیتی از هر راهی که می

اند و با زنجیر کردن دست و پای این سندیکا خلع تپه ایستادهگیری و فعالیت سندیکای کارگران هفتشکل

تپه چند روز پیش با ریختنِ بنزین بر روی اند. در وضعیتی که یکی از رهبران معترض هفتاش کردهسالح

ور اش قصد خودسوزی داشت، اگر آتش خشم این کارگران به جای آنکه بر روی بدنشان شعلهخود و خانواده

چنینی را جمع خشم تمام کارگران معترضِ اینشود، درون یک تشکل مستقل شعله بگیرد، تشکلی که حاصل

تبدیل به مبارزۀ منسجم و پایدار کند، در این صورت دستگاه عریض و طویل امنیتی در مقابل شدت آتش و 

 ها خُرد و خمیر خواهد شد.خشم آن

 اما فاصلۀ بین یک اعتصاب تا «اعتصاب، مدرسۀ انقالب است»بدیل پیشروهای کارگری: هرچند نقشِ بی ،

ی است. یک اعتصاب کارگری با بهترین شعارها نه فقط به خودی خود الزامًا انقالب کارگری راه پرفراز و نشیب

شود، بلکه حتی لزومًا تضمینی برای موفقیت همان یک اعتصاب پرشور هم به یک اعتصاب دیگر کشیده نمی

وند کنند اما از پیدر جنبش کارگری محدود می« پردازیتئوری»شان را به حوزۀ وجود ندارد. کسانی که فعالیت

ربطی خود را با نوعی شور و هیجان کنند این بیمانند، در عوض سعی میها با عمل عاجز میزدن این تئوری
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گرایی و تشویق و کنند. ما معتقدیم این دست از احساساتمانتالیسمِ کارگری جبران کاذب یا همان سانتی

کرد. چرا که اگر دخالتِ فعالِ پیشروهای  تقویتِ خودانگیختگیِ اعتراضات دردی از جنبش کارگری دوا نخواهد

کارگری درون این اعتصابات نباشد تا قدم به قدم آگاهانه آن را به جلو برانند، همین شور و هیجان کارگران 

شود. به همین خاطر است که یک پیشرو به درستی یأسِ امروزِ کارگران هپکو از خیلی سریع به یأس بدل می

تپه کنندۀ هفتت چهارسال گذشته را در پسِ شور و هیجاِن امروِز کارگر اعتصاببه نتیجه نرسیدن اعتصابا

بینند و ای که باید باشد، نباشد! کارگران پیشرو و برخودار از آگاهیِ طبقاتی، میبینید. اگر و اگر آن مؤلفهمی

های درست در هر تیکدانند که اگر گام به گام، صبورانه با تک تک لیدرهای کارگران بر سِر اتخاذ تاکمی

المللی از دویست سال مبارزۀ طبقاتی به مرحله کلنجار نروند؛ اگر یکایک تجاربی را که جنبش کارگری بین

ها منتقل نکنند؛ اگر وقتی که نیاز به دخالت پیشرو است، به آژیتاسیون و تهییج بسنده کنند؛ دست آورده به آن

 و هیجان و شور این زود خیلی …شان نباشند و اگرهای دیگرها و مشکالتها در سختیاگر پا به پای آن

هایی هم خواهد شکست. اینجاست که نقش جمع در حاکمه قدرت هایچکمه زیر اعتصاب رویپیش هاینشانه

شود. رو و دخالتگر در جنبش کارگری ظاهر میمثل کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری، به عنوان یک کمیتۀ پیش

شده در باالست. درِ این کمیته به روی شان تمام وظایف گفتهکارگران پیشرو که هدف ای متشکل ازکمیته

 تمامی رهبران عملی کارگری باز است

  کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری – ۱۳۹۶آذر  ۲۱

 

 

 


