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 !عملیات ایذایی بزدالنه جمهوری اسالمی در هفت تپه

 شهر شوش در اشغال، اسماعیل در زندان، بعد چی؟

 نیشکر هفت تپه: با یا بدون آن؟ 

 زنده باد بیمه بیکاری!

 یاغیان نیشکر و فوالد

 همبستگی یواشکی!

 صندوقهای همبستگی مالی کارگری

 همه راهها از هفت تپه و فوالد آغاز میشود

هفت تپه قلب آتشین اتحاد و بلند پروازی کارگری در ایران است کهه  

هزاران سخنگو و فعال خبره در امر یک تجربه پر کشمکش و پهر      

 مخاطره را در خود جای داده است. 

 از هفت تپه تا دانشگاه ها: تو گویی که میخواهند گنبد دّوار را به زیر کشند

 2صفحه   

 3صفحه   

 4صفحه   

 5صفحه   

 6صفحه   

 7صفحه   

 7صفحه   

 8صفحه    شهر سرخ من، شهر اعتصابات کارگری!

 8صفحه    نیشکری ها، کارناوال با شکوه و چوبدستی های آن!

 6صفحه   

توطئه ضد کارگری که باید در نطفه خفه شود!  تعیین منطقه ای دستمزد حداقل کارگران:  9صفحه    



 2صفحه     —————————— —————————————      33  

 
 

بسیار طبیعی است و بسیار بجاست که 

خشم فروخورده کارگر و مردم زحمتکش 

در خیابانها، بانیان این جهنم را هدف 

قرار دهد. این شور و یاغیگری باید در 

عین حال در هیبت یک جنبش توده ای و 

سازمان یافته، پیروزی را برای خود و 

 جامعه، معین و تضمین نماید

جامعه ما در تب نارضایتی گسترده 

میسوزد. دوست و دشمن، از دور و 

نزدیک وقوع شورش و طغیانهای 

خیابانی را انتظار میکشند. فقر و فاقه 

عمومی جاری که بر بستر بیکاری 

گسترده استوار است باید زمانی منفجر 

شود. مقامات و مراجع گوناگون علنا 

هشدار میدهند و تدارک و آمادگی دولت 

برای مقابله با شورش و ناآرامی ها با 

حدت ادامه دارد. چاپ گزارشات مصور 

و مبسوط از مانور گردانهای رنگارنگ 

نقشی بجز یک زنگ خطر را ایفا نمیکند. 

واحدهای ضد شورش مسلح میشوند، 

محاصره و کتک و شکنجه علیه 

معترضین شرکت کننده در اجتماعات را 

شب و روز تمرین میکنند، زندانها و 

سلولهای بازجویی رفت و روب میشود. 

اما مهمتر اینکه فضای فکری از پیش 

برای مشروعیت سرکوب دولتی ساخته و 

پرداخته میشود. بر متن اقدامات قبلی، در 

روز موعود، کارگران بیکار به 

شورشیان، به گرسنگان و بینوایان حاشیه 

جامعه، سرخوردگان، دشمنان نظم و 

قانون تبدیل میشوند تا با نام نظم بتوان 

سرکوب و توحش برنامه ریزی شده علیه 

 مردم زحمتکش را توجیه کرد. 

سناریوی طبقه حاکم برای کارگران ساده 

و سر راست است. فقر و بی پناهی 

کارگران شاغل را به محافظه کاری در 

میغلطاند و برای کارگران بیکار ماشین 

مرگ آوری خواهد شد که آنها را در 

البالی چرخ دنده های نداری و استیصال 

له کند. هیچ کس به اندازه بورژوازی 

واقف نیست که همواره بخشی از مردم 

زحمتکش در مقابل مرگ تدریجی برنامه 

ریزی شده توام با تحقیر، به مقابله 

برخواهند خاست. فریب و کالشی یک 

مشت سودجو و خونخوار را کنار خواهند 

زد. خونشان به جوش خواهد آمد و خود 

به فکر چاره ای برای گرسنگی 

فرزندانشان میافتند. طغیانهای اجتماعی 

همانقدر که طبیعی بحساب میایند به همان 

اندازه غیر قابل پیش بینی و خودجوش 

هستند. هنر بزرگ بورژوازی پس زدن 

این طغیانها با بیرحمی تمام است. یاغیان 

برای دولت سرمایه داران یک "نعمت" 

است که با نمایش قدرت مابقی مردم را 

مرعوب کند. صد البته معماران فقر و 

فاقه عمومی جامعه برای فرصتی که 

ژنرالهایشان را به خیابانها گسیل بدارند، 

و مقاومت را بیهوده اعالم بدارند، لحظه 

ای تردید نخواهند کرد. عملیات "ضد 

شورش" انها بر تحریک هر چه بیشتر 

جمعیت خشمگین و دامن زدن به عصیان 

هر چه بیشتر است. آنها دنبال "طعمه" 

 میگردند.

برای طبقه کارگر یاغیان این صف یک 

بخش مهم مبارزه بحساب میایند. کسانی 

که پرچم چاره جویی را در دست دارند، 

بردباری بیشتر به کتشان نمیرود، خواهان 

بدست گرفتن سرنوشت خود هستند، به 

نیروی خود باور دارند، بذر اعتماد 

میپاشند، از صدقه و تحقیر بیزارند. اما 

طبقه کارگر شجاعترین عناصر خود را 

در سازمان قوی و توده ای خود ادغام 

میکند. از آنها موتور محرکه ای برای 

بسیج هر چه بیشتر مردم زحمتکش 

میسازد. در مبارزه طبقه کارگر نمایشات 

خیابانی مطلوبیت خواهد داشت مشروط 

به اینکه کنترل زمان و مکان و چکونگی 

آن را در دست داشته باشد. در مبارزه 

طبقه کارگر دستگیری هر نفر باید موج 

تازه ای از اعتراض را برای آزادی او 

بدنبال بیاورد. طبقه کارگر در مصادره 

انبارهای مواد غذایی تردیدی بخرج 

نخواهد داد به این شرط که تعداد هر چه 

بیشتری از مردم زحمتکش از آن بهره 

ببرند و هر مورد از اقدامات عملی 

مستقیما به تحکیم اتحاد در صفوف 

 کارگران منجر گردد. 

آبان ماه نوبت خودنمایی یاغیان طبقه 

کارگر در اهواز و در اعتراضات 

مشترک فوالد و نیشکر بود. این 

اعتراضات، بجای طعمه، استخوان گلوی 

کل دستگاه حکومتی در ایران گشتند. 

نیشکری ها بر متن نارضایتی بسیار 

 –"معمول" در جامعه کارگری ایران 

وارد میدان شده و   –دستمزدهای معوقه 

بعد از دو هفته نور چشم اعتراض کارگر 

و زحمتکش کل آن جامعه، کیفرخواست 

بلند باالیی را به گردن دولت، وزارت 

کار، خصوصی سازیها، رسانه ها و 

سیستم قضایی سراسر جانبدار بورژوازی 

بجا میگذارند. نیشکری و فوالد کک به 

تنبان اپوزسیون ترامپی "تظاهرات، 

تظاهرات تا پیروزی!!!" انداختند، اما راه 

 طبقاتی خود را رفتند... 

یاغیگری تا آزادی تمام زندانیان، تا 

وصول تمام دستمزدها، تا خروج گارد 

ضد شورش هنوز میدان مانور خواهد 

داشت، اما شور واقعی و حاصل آنرا در 

انواع شکل اتحاد و سازمان یابی شاغل و 

بیکار، در محالت و مراکز تولیدی، از 

شوش تا اهواز باید درو کرد. تجربه 

نیشکر و فوالد تازه فصل اول خود را به 

 سرانجام رسانده است. 

 

 یاغیان نیشکر و فوالد

کسانی که پرچم چاره جویی را در دست دارند، بردباری بیشتر به کتشان نمیرود، خواهان بدست گرفتن کسانی که پرچم چاره جویی را در دست دارند، بردباری بیشتر به کتشان نمیرود، خواهان بدست گرفتن کسانی که پرچم چاره جویی را در دست دارند، بردباری بیشتر به کتشان نمیرود، خواهان بدست گرفتن 

   سرنوشت خود هستند، به نیروی خود باور دارند، بذر اعتماد میپاشند، از صدقه و تحقیر بیزارند. سرنوشت خود هستند، به نیروی خود باور دارند، بذر اعتماد میپاشند، از صدقه و تحقیر بیزارند. سرنوشت خود هستند، به نیروی خود باور دارند، بذر اعتماد میپاشند، از صدقه و تحقیر بیزارند. 
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کارخانه نیشکر هفت تپه جنازه ای است 

که از شوش تا تهران بر دوش چرخانده 

میشود. بنا به منطق تکنیک و بازار، در 

تشابه با بسیاری کارخانه های دیگر، 

عمر نیشکر هفت تپه سالهاست به پایان 

رسیده است. نیشکر هفت تپه حتی در 

دوره طالیی خود از زاویه رفاهیات و 

دستمزد برای کارگران آن آش دهان 

سوزی نشد. رونق این کارخانه در 

استثمار وحشیانه کارگران فصلی و شهر 

فقیرانه کارگری شوش خالصه میشود، 

اما امروز، در تابوت بحران و سقوط هم 

براحتی دست از سر طبقه کارگر 

برنمیدارد. هفت تپه یک الشه یک گاو نر 

است که به امید دوشیدن شیر از آن با 

بهره گیری از شرایط جهنمی کار در 

ایران هنوز در دفتر و دستک مخوف 

کارآفرینی جمهوری اسالمی، در انتظار 

هر الدنگ سوداگر اهل بیزینس به 

گورش نمیسپارند. طنز تلخ ماجرا و هنر 

بورژوازی در اینستکه تابوت بر دوش 

خود کارگران در گردش است. هفت تپه، 

با ارتزاق از کار و خون کارگران به 

هیوالیی تبدیل شده است که به نوبه خود 

اکنون نه فقط بر زندگی روزمره و 

معاش، بلکه بر ترسیم افق و انتظارات 

حتی در دل بزرگترین نمایش مبارزاتی 

 کارگران سنگینی میکند. 

خصوصی یا دولتی: معجزه فریب 

 بورژوایی در ایران!

هر کارگری، تا چه برسد به کارگر هفت 

تپه ای با آن سوابق مبارزاتی و اتحادیه 

قدرتمند خود، بنا به تجربه مستقیم خود 

میداند که سگ زرد برادر شغال است؛ 

میداند که این یک سوال و یک انتخاب 

در مقابل کارگران نیست، بلکه باالیی ها 

دارند برای از سر گذراندن بحران و 

برای سرشکن کردن این بحران بر سر 

کارگران وقت میخرند؛ میداند که هر قدم 

از موفقیت کارفرما جز با استثمار 

شدیدتر کارگران ممکن نیست؛ میداند که 

کارفرماها و دولت منافع خود را خوب 

تشخیص میدهند؛ میداند بهترین کارفرما، 

کاله گذارترین، دزدترین و فاسدترین این 

قبیله است چرا که قبل از هر چیز رابطه 

کارمزدی مبتنی بر رذیالنه ترین شکل 

رابطه انسانی استوار است. میداند 

شرافت و حقیقت، میداند مقدسات و 

پروردگار، میداند علم و آمار و آمال، 

همه چیز طبقاتی و آن نیز بر تحمیل آن 

به کارگر جامعه است. تنها انتخاب 

کارگر در اینست که این واقعیت را با 

زبان خوش و یا با زور گردن بگذارد. 

اینجاستکه هیوالی هفت تپه خود را علیه 

 تمام طبقه کارگر در ایران عیان میسازد.

مگر در دل مبارزه طبقاتی کم کارخانه 

تعطیل شده است، آیا مگر نه اینستکه 

جایی که اتحادیه ها پرزورتر هستند، 

زندگی کارگران با دریافت بیمه بیکاری 

بیشتر و طوالنی تر از قمار صاحبان 

سرمایه مصون میماند؟ بحث بر سر 

فریب رهبران کارگری و یا فرمول 

معجزه آسا آنهم نزد دولت و کارفرماهای 

امتحان پس داده جمهوری اسالمی محلی 

از اعراب ندارد. نسل حاضر از رهبران 

کارگری در ترکیب درخشانی از 

هوشیاری و کاردانی معنای نوینی به 

آژیتاتور و آژیتاسیون کارگری بخشیدند، 

تحت هدایت آنها هزاران اعتصاب 

کارگری از توطئه بزرگترین شبکه ضد 

کارگری دنیای معاصر، متشکل از 

ترکیب خانه کارگر و سرکوب مسلح 

ارگانهای امنیتی جان سالم بدر برده اند، 

به یمن فعالیت چند بعدی و حرفه ای این 

رهبران، مسایل کارگری از گوشه 

زندانها و از ستون نشریات الیت سیاسی 

به کوچه و بازار راه پیدا کرد و برای 

نخستین بار در تاریخ ایران و بیشتر از 

هر کشور دیگر مسایل مربوط به طبقه 

کارگر و مسایل دنیا و مافیا از زاویه 

طبقه کارگر از زبان چهره های شناخته 

شده به مشغله عام و خاص تبدیل شده 

است. فقط بعنوان نمونه شاهرخ زمانی، 

اسانلو، جراحی، صالحی، شهابی، ثقفی، 

عظیم زاده، پروین محمدی و در نمونه 

آخر اسماعیل بخشی با همه وجهه 

شخصی خود دستمایه عزت و احترام 

برای دنیای بهتر کارگری در دل یکی از 

سیاه ترین دوره های تاریخ جهانی بوده 

 اند. 

بحث بر سر اینستکه هر اعتراض 

کارگری باید با دینامیسم خود، نیرو و 

توازن قوای موجود به پیروزی معینی 

دست بیابد. توان ضعیف اقتصادی 

کارگران بخصوص در زمان اعتصاب، 

بلبشوی مطلق در مالکیت کارخانه و 

طویله تشخیص مسئولین در مقابل حقوق 

کارگران، ترفند پرداخت نوبتی و کشدار 

دستمزدهای عقب افتاده، دستگیری 

وپروسه پرمرارت آزادی زندانیان هر 

یک به نوبه خود تشخیص دستاوردهای 

اعتصاب و تصمیم به نشانه گیری به 

سوی مطالبات سراسری، هر چقدر هم 

مانند خواست بیمه بیکاری بدیهی بنظر 

 برسند، را دشوار میسازد. 

در بازگشت به اعتصاب جاری هفت تپه 

باید هنوز منتظر پیروزیهای بزرگی بود، 

به خاطر داشت که در همراهی با فوالد 

اهواز و هپکو چه نمایش بزرگ قدرت 

کارگری را تجربه کردیم و چشم به قله 

های بلند دستاوردهای آتی بدوزیم. در 

به اندازه دو سال جوانتر  7931آبان سال 

 شدیم...

 

 زنده باد اتحاد کارگری!

 نیشکر هفت تپه: با یا بدون آن؟ 

 زنده باد بیمه بیکاری!
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به یمن وجود سندیکا و رهبران کاارگاری 

حمله گارد ویژه میتاواناد باه عاکاس خاود 

تبدیل گاردد. اشاغاال شاوش و هافات تاپاه 

میتواند لقمه بزرگ اعتراض کارگری در 

 گلوی جمهوری گردد. 

بعد از چندین ماه تهادیاد و ماقادماه چایانای 

سرانجام گارد ضاد شاورش ماتاشاکال از 

واحدهای تکاوران قسم خورده و ساناگادل 

و شش دانگ فرمانبر و تا دندان مسلح باه 

شهر شوش رسید. کسی از چاناد و چاون 

گزارش فرمانده گارد به هیئت ارتشبدهای 

نجات مام وطن مستاقار در کااخ ریااسات 

جاامااهااوری خااباار ناادارد، بااهاار صااورت 

"نجات" شهر و به طریق اولی ماحااصاره 

کارخانه هافات تاپاه نامایاتاواناد هانار قاابال 

توجهی بنظربرسد. هر چه هست، باا هار 

تفسیری و مستاقال از هار آیاناده در راه، 

کارگران هفت تپه و اعتصاب آناهاا بادون 

تردید، یک پیروزی بزرگ را به نام خود 

ثبت کرده است؛ و آن اینکه دولات نااچاار 

میشود به شانه باالختن، وعاده هاای پاو  

ساارسااری از راه دور پااایااان دهااد و 

کارگران هفت تپه را در محل به هامااورد 

بطلبد. نیشکریها بدرستی باا اعاالن قابالای 

ناایااروی مساالااح اعاازاماای را در مااحاال 

کاارخااناه رو در رو پاذیارفاتاناد. باه ایاان 

ترتیب در مواجهه با اعتصابیون که تاناهاا 

سااالآ آنااهااا از تااکاارار شااعااارهااا فااراتاار 

نمیرفت حمالاه نایاروهاای اعازامای بادون 

رعب و عااری از شاکاوه "پانادار" شاد. 

خفت و جابان دولات مارکازی در بااتاالق 

فعلی گریز ناپذیر است. این حمله و ورود 

ناایااروهااای اعاازاماای از ماارکااز آتاااش 

اعتراضات را تندتر میاکاناد، فارجاه تاازه 

تری در دسترس کارگاران خساتاه از بای 

عرضگی مقامات محلی قارار مایادهاد، و 

بر عکس تصور دولت، امروز ناورافاکان 

ناشی از توجه افکار عمومی کارگران را 

در پافشاری بر مطالبات خویش جری تار 

 خواهد نمود. تبدیل اشغال 

نظامی شوش و هفت تپه به سکاوی پارش 

اعااتااراضااات کااارگااری و بااهاام بااافااتاان 

پیوندهای تازه و قوی تر در گرو اشتهاا و 

برنامه ریزی فعالین عملی در محل است. 

در این مورد مشخصا ساه عارصاه قاابال 

 توجه است:

 سیاسی حمله –اول: توجیه اخالقی 

امروز هر کودک ده ساله از شهار شاوش 

میپرسد این لشکر کشی بر علیه چه کسای 

و چرا؟ تاا باحاال کاجاا باودیاد؟ ماگار ناه 

ایاناساتاکاه یاک ساال اسات کاارگاران در 

انتظار، و به ماعاناای واقاعای در اناتاظاار 

پاسخ درست و حساابای، ناه در خانادق و 

سنگر، بلکه در محوطه کارخانه زمیان و 

زمان را بهم بافته اند؟ هامایان کاودک در 

محاسبه سرانگشتای هااج و واج مایامااناد 

مااگاار نااه ایاانااسااتااکااه مااخااارج اعاازام و 

نگهداری واحد سرکوب به چنادیان بارابار 

طلبکاری کارگران در دستمزدهای معوقه 

بالغ میگردد؟ حتی بارای یاک کاودک باه 

غایت خنده دار است کاه باه جاای ناان و 

دسااتااماازد، گاالااولااه و باااطااوم باارای شااکاام 

 گرسنه کارگران به تحفه آورده شود!

 دوم: نظم، قانون و مالکیت مقدس

در طول چند ساله اخایار اگار ساناگای از 

نیشکر هفت تاپاه روی ساناگ باناد اسات 

حاصل دخالت و احساس مسئولیت عمایاق 

و داوطلبانه خود کارگران است. تا هامایان 

جا ماشیناهاا، زمایان، اماوال و دارایایاهاا، 

کشتزارهای هفت تپه در همدستی ماافایاای 

مخوف دولتی و جملگی با مجوز قااناونای 

در راه منافع فاردی ماقااماات و خاویشاان 

آنها به تاراج رفته است. هفت تپه دو باار 

با خون و عرق کاارگاران عاجایان اسات، 

یکبار در ساختن آن، و بار دیگر در حفا  

 آن از چنگ دزدان رسمی.

دولت مرکزی اعزام نیروی نظامی را باا 

اعاده نظم توجیه میکند که یک سار ساوز 

حقانیت در آن یافت نمیشود. شاهار شاوش 

با میزبانی دهها اعتاراض و راه پایاماایای 

کارگران در امنیت و آراماش بای سااباقاه 

غرق بوده اسات. حضاور دایامای فضاای 

اعتراضات جو کارگری، متحدانه و فارغ 

 –از تعلقات ملی و یا تافارقاه اساتاخادامای 

فصلی از تاجاربایاات پارارزش ماعااصار 

 طبقه کارگر به حساب میاید. 

 سوم: اشتغال و دستمزدها

جمهوری اسالمی هر تصاویاری از یاک 

دستگاه مستاقایاماا قاره ناوکار و بااجاگایار 

سرمایه را برای خود قایل بااشاد، بای جاا 

میکند از صاغایار و کابایار خااناواده هاای 

کااارگااری بااخااواهااد در انااتااظااار رونااق 

اقتصادی و رشاد ماطالاوب ساود ماراکاز 

تولیادی از گارساناگای تالاف شاوناد؛ کاار 

نااخااواهاانااد، دسااتااماازد نااخااواهاانااد و دم باار 

نیاورند. تا امروز این کارگاران باوده اناد 

که عالرغم یاوه گویی و وعده های هذیان 

آلود دستمزدهای عقب افتاده تن باه جاهانام 

بردگی مزدی در ایاران داده اناد. دیاگار 

 بس است. 

شااوش و هاافاات تااپااه در اعااتااصاااب و 

تظاهرات شهری بارقه و آماادگای تاکارار 

کمون پاریس در دنایاای ماعااصار را باه 

نمایش گذاشته اناد. در تشااباه باا پااریاس 

شهر شوش توسط نیروی باماراتاب بارتار 

اشغال شده است، اما کارگران تسلیم نشاده 

اند. درست در تشااباه باا کاماون پااریاس، 

قدرت واقعی کاارگاران در جابان دشامان 

هویداست. مرز پیروزی کمونارهای هفت 

تپه ای را اما نقشه دقیق بارای یاک نابارد 

متنوع و توام با عقب نشیانای و پایاشاروی 

 رقم میزند. 

پایان اشغال نظامی و تضمین ساالماتای و 

ازادی کااارگااران زنااداناای یااک قاادم در 

موازات سایر اقدامات در سطح سراسری 

است. بعد از آن چی؟ این سوالی است کاه 

روی میز کاارگاران شاوش و هافات تاپاه 

 قرار دارد.
  

شهر شوش در اشغال، اسماعهیهل در     

 زندان، بعد چی؟

شوش و هفت تپه در اعتصاب و تظاهرات شهری بارقه و آمادگی تکرار کمون پاریس در دنیای معاصر را به نمایش گذاشتهه  شوش و هفت تپه در اعتصاب و تظاهرات شهری بارقه و آمادگی تکرار کمون پاریس در دنیای معاصر را به نمایش گذاشتهه  شوش و هفت تپه در اعتصاب و تظاهرات شهری بارقه و آمادگی تکرار کمون پاریس در دنیای معاصر را به نمایش گذاشتهه  

   اند. در تشابه با پاریس شهر شوش توسط نیروی بمراتب برتر اشغال شده است، اما کارگران تسلیم نشده اند اند. در تشابه با پاریس شهر شوش توسط نیروی بمراتب برتر اشغال شده است، اما کارگران تسلیم نشده اند اند. در تشابه با پاریس شهر شوش توسط نیروی بمراتب برتر اشغال شده است، اما کارگران تسلیم نشده اند 
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دستگیری سخنگویان اتحادیه هفت تپه 
شاخص هیچ تحول معینی در کشمکش 
میان کارگران و جمهوری اسالمی )در 
تمام هیبت دولت سرکوبگر و طبقاتی 

نیست. همانگونه که صدای آژیر  آن( 
بازگشت بکار تعدادی از کارگران )گیریم 
اعتصاب شکن( مطلقا به معنای پایان، تا 
چه برسد، به معنای "شکست اعتصاب" 

صد البته با اژیتاتورها  نمیتوانست باشد. 
در زندان، صف اعتراضی در خیابان 
ضعیف تر است. ناگفته پیداست تالش 
برای سالمتی و آزادی دستگیرشدگان 
وظیفه همه دوستداران آزادی و حق 
طلبی است. ناگفته پیداست که آزادی 
زندانیان یک پیروزی بزرگ است. اما 
نباید در دام یک مبارزه تک وجهی 

اسباب تعجب بسیار است  فرسایشی افتاد. 
که تعداد هر چه بیشتری بخصوص از 
حامیان این اعتراض امروز را برای 
فصل بندی اعتراضات انتخاب کرده، از 
بزرگداشت دوره قبل، وازتداوم این 
درسها در آینده پیش رو سخن به میان 
آورده اند. با همه سایه روشنها، با همه 
شکوه معانی، با همه نیت خیر چشمگیر 
نوشته ها؛ اما این تالشها در فضایی 

قهرمانان در بند، مقاومت سنگرهای  از 
پراکنده در پایان حزن آلود نبردی 
بزرگ؛ میان گذشته و آینده، دقیقا امروز 

 این اعتصاب را به حاشیه میبرد.

هفت تپه توسط نیروی بسیار برتر 
شکست   تصرف شد، اما کارگران

تاریخ هرگز ارتش و   نخوردند.
ماموریتی خفت انگیزتر را بخود ندیده 

گارد تا دندان مسلح با   اعزام  است.
برقراری نظم و قانون توجیه شد، ادعایی 

که   که بخودی خود از جانب دولتی
پرونده رسمی سرقت اعضا و 
عموزادگان آنها از دستمزد و صندوق 
بیمه میلیونها کارگر برای هفت بار به 
توپ بستن بارگاه آن کفایت داشت؛ حتی 

خانه کارگری بیش از   برای دردانه های
حد شلخته و فکاهی بنظر میرسید. اما در 
محدوده اعتصابیون هفت تپه خبر اعزام 
نیروی ویژه، به مصداق تمام عیار تف 

سواالت  بجای نمایش قدرت،  سر باال، 

سمج پردردسری را سریش ریش 
 حضرات میساخت:

جمع الجمیع  کدام نظم؟ همان نظمی که  
استانداری وانتظامی و امام جمعه با 

با بیگاری و کار بردگی  مجاهدت تمام 
مضاعف دستمزد معوقه خون صغیر و 
کبیر یک نسل از یک شهر را فقط به 

در شیشه کرده   جرم تبار کارگری آنها
 بودند؟

کدام قانون؟ همان قانونی که زندگی و 
هستی هزاران انسان، سالمتی و نیازها و 

با یک   آرزوهای نسل اندر نسل آنها را
به طوفان سوداهای باندازه   قلم چرخش 

کافی بلندپروازانه و وحشی هر الدنگ 
سرمایه پرور میسپارد، قانونی که برای 
مهندسی تهیدستی و تباهی بناگزیر 
کارگران حتی یاوه های صبر و 

 را الزامی نمیبیند. رونق 

پس از دو هفته این پا و آن پا گردان 
ویژه در کناره شرکت و صنعت هفت تپه 
خیمه و خرگاه خود را بر پا داشت. این 
یک اشغال نظامی بود، اما همه هارت و 
پورت و مارش فاتحانه در آن از پیش 
ممنوع اعالم شده بود. برای اعزام 
واحدهای مجری قانون و نظم جمهوری 
اسالمی ناچار بود خود نظم و قانون را 
قربانی کند. در این فاصله تمام تالش 
رسانه ها و دوایر دولتی در یافتن 
توجیهی برای حمله به کارگران به عکس 
خود تبدیل شد و دست آخر جز یک قاب 
دستمال مصرف شده از خانه قانون باقی 
نماند. ساختمان مجلس در میدان 
بهارستان به یک آبریزگاه عمومی از 
اظهارات و تصمیمات و مقاصد پلید 
نزول پیدا کرد که خفه خون ساکنان آن 

حفظ جان سربازان و گروهبانهای  برای 
از همه جا بی خبر گردان اعزامی از 

ضروری  گزند شورش مردم عصبانی 
 بنظر میرسید.

از پس این شرایط چیز دیگری جز یک 
موجودیت رقت آمیز از شاه برگ لندهور 
سرکوب کارگری جمهوری اسالمی 
نمیتوانست باقی بماند: دستور حمله به 
اجتماع کارگران زمانی که اجتماع پایش 
را از محدوده "مطالبات صنفی" فراتر 
میگذارد! حمل یراق و دراق آنچنانی، 
ترساندن و سرکوب بدون آنکه خون از 
بینی کسی جاری گردد! این دستورات و 

تپه و در مصاف با   آنهم در هفت

سندیکایی های هفت تپه را فقط میتوان به 
 حساب شوخی قرن نوشت.

آگاهی از جزئیات کشمکش با گارد 
اشغالگر سرکوب را باید به زمان مناسب 
و از زبان رهبران کارگری موکول کرد. 
کنترل یک شهر، قدرت دوفاکتو 
کارگری، نقش اتحادیه و تشکل کارگری 
در محالت ... این تجربیات، بعد از 
معدنچیان بافق و هپکو در اراک به روال 
معمول کشمکشهای کارگری در ایران 

از جزئیات مورد هفت تپه  تبدیل میشود. 
همانقدر که پیداست کسی را از شکل 
گیری یک قطب قدرت کارگری در شهر 
شوش گریزی نیست. تحت سیطره این 
قطب قوانین و نظم حکومت مرکزی 
باطل، و از نظر استانداری و سایر 
ادارات بی صاحب بود. در سیطره قدرت 
کارگری، همانقدر که بود، مالکیت 
بورژوایی و سودجویی کارفرما ملغی 
اعالم گردید. و نباید از قلم 

قدرت واقعی قطب کارگری   انداخت،
هفت تپه، نه در آنچه کرد، بلکه در آنچه 

 در توانش بود نهفته است.

ماه های آبان و آذر، پنج هفته از 
اعتراضات هفت تپه را باید دوره تشویش 
و شور در سراسر ایران نام داد. این 
دوره ایست که در آن عالقه مندان در این 
باب تفحص میکنند که: هفت تپه با ایران 

دوره ای است  و سرنوشت آن چه کرد؟ 
که شطرنج معادالت و معامالت معرکه 
گیران ضد رژیمی فورا و عمیقا نیاز به 

  بازبینی پیدا کردند.

تا آنجا که مستقیما به کارگران مربوط 
میشود، دوره زور آزمایی هنوز باز و 
بخش پایانی آن نانوشته است. هنوز کسی 
نمیداند کی، چقدر و چطور هفت تپه چند 
و چون مبارزات طبقه کارگر در ایران 
را تحت تاثیر قرار خواهد داد. چرا هفت 
تپه نباید در قامت منطقه ای و سراسری 
به خود بنگرد؟ چرا نباید هفت تپه در 
همین اشل به سندیکای خود، به عضویت 
و شرایط و انتظارات از اعضا بیاندیشد؟ 
بدون پاسخ روشن و تعیین تکلیف با 

دو   سواالتی از این دست پرونده حکومت
فاکتوی آذر ماه شوش و هفت تپه باز 

 خواهد ماند.

دستگیریها و چاره جویی فوری و قاطع 
برای آن یکی از مسایل پبش روی 
سکانداران سندیکا و اعتراضات هفت 

عملیات ایذایی بزدالنه جمهوری 

 !اسالمی در هفت تپه
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تپه است. امروز دولت چماقداران گارد 
 ویژه 

را در "عملیات ایذایی" بر علیه 
کارگران بکار انداخته است تا   حرکات

آنها را از کاری که واقعا میخواهند و 
عملیات   واقعا میتوانند منحرف سازند. 

ایذایی بزدالنه، گروگانگیری، 
فرسودگی، پرووکاسیون، اخراج و توسل 
به محدودیت مالی کارگران و سندیکا؛ 
اینها حداکثر کاریست که جمهوری 
اسالمی چه دیروز و چه امروز از دست 
خود ساخته دیده است. و این اتفاقا 

اسالمی برای   خاصیت اصلی جمهوری
موجودیت و تداوم سیادت بورژوازی در 
ایران و منطقه است، که وقت 

تمام ظرفیتهای اعصار طبقه  بخرد؛ 

بورژوا در بردگی طبقه کارگر را تا 
میتواند و بالمانع به روی خود و به 
روی جامعه استفراغ کند؛ آنچنان جامعه 
و انسانیت را در هم بکوبد که یک 
فوکول و کراوات و عربده های نظم 

  مشروطه نوین جامعه فرض شود. 

هنر بزرگ کارگران هفت تپه در اینست 
را بنا به امیال و  که جبهه های تازه 

مصالح خود، و خطاب به کل طبقه 
کارگر ایران بگشایند. درخشش هفت تپه 
در آسمان سیاسی ایران در تعلق آن به 
رگه "حکومت کارگری، همین االن!" 
نهفته است: به َدَرک که بورژوازی 
بحران دارد، سوز و گداز بورژوازی 
برای استثمار بهتر، در اقتصاد خودکفای 
ایران و در سایه نظم و قانون پیراسته 
تر، همگی پیش کش! هفت تپه پژواک 
تازه ای از این رگه در جنبش کارگری 

در ایران )و در جهان( است که آینده 
بهتر را از همین امروز و با خشتهای 
برابری و آزادی ابدی انسانها باید 

   ساخت. 

کاری  آزادی زندانیان هفت تپه ادامه 
شوش و اراک   است که در شهربافق و

ناتمام ماند، کاری که با فتح  و اهواز 
  باستیل به پایان نمیرسد.

 

دستگیری ساخاناگاویاان اتاحاادیاه هافات تاپاه 

شاخص هیچ تحول معینی در کشمکش میان 

کارگران و جاماهاوری اساالمای مدر تاماام 

هیبت دولت سرکوبگر و طبقاتی آن( نیست. 

همانگونه که صادای آژیار باازگشات باکاار 

تعدادی از کارگران مگیریم اعتصاب شکن( 

مطلقا به ماعاناای پاایاان، تاا چاه بارساد، باه 

معنای "شکست اعتصاب" نمیتوانست باشد. 

صد البته با اژیاتااتاورهاا در زنادان، صاف 

اعتراضی در خایااباان ضاعایاف تار اسات. 

ناگفته پیداست تالش برای سالمتی و آزادی 

دساتاگایارشادگاان ومایافاه هاماه دوساتااداران 

آزادی و حق طلبی است. ناگفته پیداست کاه 

آزادی زندانیان یک پیروزی بازرگ اسات. 

اما نباید در دام یاک ماباارزه تاک وجاهای 

 فرسایشی افتاد. 

 من خود هفت تپه هستم!

همپای پافشاری بار آزادی زنادانایاان، پایاام 

هفت تپه، اعتصاب هفات تاپاه، هاماباساتاگای 

هفت تپه را به آسمان اعتراضی ایاران بااز 

 کنیم. 

شیشه عمر دولت و نظام عشایارتای باردگای 

مزدی را به فابریکها، محالت، دانشاگااهاهاا 

ببریم. متحد سازیم، با خویشتن داری زماان 

 و چگونگی نبرد هایمان را خود تعیین کنیم.

هفت تپه قلب آتشین اتحااد و بالاناد پاروازی 

کارگری در ایران است که هزاران سخنگاو 

و فااعااال خاابااره در اماار یااک تااجااربااه پاار 

کشمکش و پر ماخااطاره را در خاود جاای 

 داده است. 

به اعضای طبقاتی سندیکای نایاشاکار هافات 

 تپه بپیوندید، و آنرا تقویت کنید!

 همه راهها از هفت تپه و فوالد آغاز میشود

 به اعضای طبقاتی سندیکای نیشکر هفت تپه بپیوندید، و آنرا تقویت کنید!

همه راهها از هفت تپه و فهوالد  

 آغاز میشود!

 از هفت تپه تا دانشگاه ها: تو گویی که میخواهند گنبد دّوار را به زیر کشند
فضای سرکوب از هفت تپه و اهواز به محیطهای دانشگاهی تسری پیدا کرده است. لیست دستگیر شدگان از اعضای سندیکای نیشاکار 

 هفت تپه تا دست انرکاران نشریه داننشجویی گام را در بر گرفته است.

در جستجوی مخرج مشترکی میان لیست دستگیر شدگان سراغ قطعه شعری از "ادگار باویر" رفتام. او عضاو بااشاگااه هاگالای هاای 

در شاانازده  7391جوان دانشگاه برلین بود. در این شعر او به وصف مارکس بعنوان عضوی فعال و ناآرام میپردازد. مارکاس ساال 

 سالگی از شهر تریر، زادگاه خود، وارد دانشگاه برلین شد.

 او کیست که بی پروا پیش میتازد؟

 سیه چرده یی از تریر، غولی افسار گسیخته

 که با گامهای استوار، پاشنه بر زمین میکوبد

 ودستهایش را به آسمان نشانه میرود

 تو گویی که میخواهد گنبد دّوار را به زیر کشد

 خشمناک مشتهای ترسناک خود را به کار میاندازد

 مترجمه از دکتر مرتضی محیط(گویی هزار شیطان، فضا را بر او تنگ کرده اند.                         

 ادامه عملیات ...
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نامه منتشره از جااناب هشاتااد سانادیاکاا و 

تشکل کارگري جهاني به خااماناه اي ساناد 

تااازه اي از بااي اشااتااهااایااي و "اقاادامااات" 

فرمالیستي اتحادیه هاي کارگري در مقاابال 

تکالیف بي برو برگارد هاماباساتاگاي و هام 

سرنوشتي بین المالالاي خاود اسات. رفاقااي 

کمیته همبستگي سوسیالیستي باا ماباارزات 

کارگري ایران در فرانسه در جلب حمایات 

و بستن یک سد دفاعي در ماقاابال ساباعایات 

جمهوري اسالمي در دفاتر این اتحادیاه هاا 

را از پاشنه در آورده اند و در مقابل، دفتار 

بین المللي این اتحادیه ها یک دنیا انتظار و 

تشویش و مخاطره را از گاردن بااز کارده 

اند. همانقدر که، بدون تردید، تالش رفاقااي 

"همبستگي سوسیالیستي با کارگران ایاران 

فرانسه" قاابال احاتارام اسات، باه هاماان   –

اندازه نمیتوان از جلوه هاي دردناک دیاوار 

کوتاه انتظاارات طاباقاه کاارگار در دنایااي 

 امروز گذشت.

هیچ الزم نیست به لیست بلند باالي تاوجایاه 

سیاسي و اخالقي و طبقاتي این اتحادیاه هاا 

در وسواس انتخاب کالاماات در ماکااتاباات 

خطاب به مقامات جمهوري اسالمي ایاران 

مراجعه کرد، هر چه که بااشاد، اماا طاباقاه 

کارگر در ایاران، ناهاادهاا و چاهاره هااي 

اعتصابات جاري، از معادن بافق، هپکو تا 

هفت تاپاه و فاوالد مایاتاواناناد تالاناگار یاک 

بیداري در شبکه هاي اتحادیه هاي رساماي 

در اقصي نقاط دنیا باشند. میاتاواناناد ناقاطاه 

پایاني بر دلخوشي کاذب تاثیار "یاادآوري" 

هر از چند یک گاه قوانین و تعهدات دولات 

ایااران باار حااقااوق اعااتااراض کااارگااري 

بگذارند. ناوک کاوه قااف اخاتایاار شاده از 

جانب این اتحادیه ها خطاب به جنبش هااي 

کارگري کشورهاي "جاهاان ساوماي" باایاد 

محک بي دنداني و بي تااثایاري در دنایااي 

 واقعي را بپذیرد.

سالهاا اسات، واماروز بایاش از هار وقات 

دیگر، طبقه کارگار در ایاران عاماوماا، و 

بخش هاي مهم صنعتاي ایان طاباقاه باطاور 

 –اخااص، یااک قااطااب مااهاام بااورژوایااي 

ارتجاعي دنیاي امروز را بار سار اسااساي 

ترین گره گاهاهااي پایاشاروي طاباقااتاي باه 

مصاف طلبیده است. سوال اسااساي ماقاابال 

اتحادیاه هااي کاارگاري ایاناساتاکاه باا ایان 

عرصه ماباارزه خاود چاه خاواهاناد کارد؟ 

سوال اینستکه این اتحادیه ها تا چي مایازان 

قدرت خود را حتي در کشور خاویاش، در 

تااقااویاات اعااتااراضااات کااارگااري در ایااران 

ببینند؛ سوال اینستکه این اتحادیه هاا چاقادر 

دینامیسام مساتاقال اعاتاراض کاارگاري در 

ایران محتي در ماحادوده اتاحاادیاه( را در 

سایه پراگماتیزم، فرمالایاسام و حسااباگاري 

خرد و ستروناي خاویاش تشاخایاص دهاناد؛ 

سوال در ساده ترین سطح خود اینستکه چه 

وقت قرار است به این نامه هااي بازحامات 

اعتراضي به نفع یاک حاماایات شاایساتاه و 

عملي و ماوثار پاایاان داد. باالخاره کاي و 

چگونه قرار است گوش قلاتاشان هااي ضاد 

 کارگر در ایران در اروپا پیدانده شود؟

 

دلتان برای کارگران نسوزد. به جای آن، باا 

دیاادن صااف کااارگااران در حااال اعااتااراض 

حسودی تان بشود، افتخار کنید، گوش بدهیاد 

و سرمشق بگیریاد. کاارگاران ناه باه تارحام 

بلکه به بیشترین حمایت نیازمندند. کاارگاران 

مثل بقیه، مثل همه همشهریان و همساایاه هاا 

به آرامش احتیاج دارند، با مشت گاره کارده 

پا به دنیا نمیگذارند، مبارزه و اعاتاراض را 

در خون خود ندارند. تنها تکیه گاه کارگار و 

خانواده اش دستمزد او اسات. در وانافاساای 

دستمزدهای زیر خاط فاقار، در قاوز بااالی 

قوز دستمزدهای ماعاوقاه دیاگار باه زحامات 

میشود چیزی را وصله شکم کرد، قارض و 

قوله و رو انداختن به هماکاارانای کاه وضاع 

مشابه دارند معموال به جایی نامایارساد، پاس 

اندازی در کار نایاسات... در پاس ساالاهاا و 

روزها تکرار همین مصاایاب، نسال پاس از 

نسل زندگی روی الیه های سست و لاغازناده 

ماانااطااق کااارماازدی... در جااایاای کااه خاادا و 

سرنوشت کاره ای نیستند؛ واقع بینی، اتحااد، 

هم سرنوشتی و سازندگی تنها مفری مایاشاود 

که باید به آن چنگ انداخت؛ و ایاناهاا ناه در 

کنج تنهایی بلکه تو خیابانها و کاارخااناه هاا، 

در میان بقیه آدمها در جامعه شکل میگیرند، 

 مادیت پیدا میکنند و به رقص درمیایند. 

کار و دساتامازد کاافای زمایان را زیار پاای 

جامعه ایران داغ کرده است. پاژواک فاریااد 

"کارگران گرسنه اند" از هار دهاان تاکارار 

مایاشااود. بااخاش عاظاایام ایاان فضااا جااز یااک 

هیاهوی پو ، عامدانه در دشمنی باا کاارگار 

ناایااساات. "کااارگاار مااظاالااوم" در مااقاااباال 

"کارفرمای فاسد" مرکز تالقی بارداشاتاهاای 

 –اسااالماای  -عااماایااقااا مااتااعاافاان طاابااقاااتاای

ناسیونالیستی اسات کاه در آن "ماتااسافااناه" 

کارگر گول میخورد، داد میزند، با باطوم باه 

ساراغاش مایاروناد تاا شاایاد دسات بار قضااا 

 بخشی از مطالباتش پرداخت گردد. 

در این تلقی همه چیز مجال مانور پیدا میکند 

بجز اینکه مبارزه کارگران بر علیه استثماار 

و علیه ریشه ناباراباری و ساتام در ساراسار 

جامعه اسات. اعاتاراض کاارگاری باحاق از 

عزیزترین پدیده های سایااسای و اجاتامااعای 

ایران اسات. ایان اعاتاراضاات حاق طالابااناه 

محسوب میشوند، شور آزادیاخاواهای را در 

ساارهااا بااه جااوشااش درماایاااورنااد، در ورای 

همدردی، سمپاتی مایاافاریاناناد، هار کاس باه 

وسااع خااود، بااه ماارزهااای قاااباال فااکاار از 

خودگذشتگی مراجعه میکند: برای پایاروزی 

 این اعتراض از دست من چه ساخته است؟ 

ایاان یااک سااوال مااوجااه از طاارف یااک 

همشهاری از اراک تاا تاهاران و تاا اهاواز 

 است.

پاسخ روشن به این سوال، از سیر تا پیاز آن 

روی میز اعتاراض کاارگاری، از ساازماان 

دهااناادگااان تااا شاارکاات کاانااناادگااان در ایاان 

اعااتااراضااات قاارار دارد. هاار اعااتااراض 

کارگری منحصر باه یاک اجاتامااع ماعایان، 

احیانا چند پالکاد نمیتواند باشد، این اجتماعی 

است که بیاشاتار از هساتاه اصالای، ماردم و 

تماشاچیان و کاناجاکااوان را باا مابالاغایان و 

نوشته ها ماورد خاطااب قارار مایادهاد؛ ایان 

اجتماعی است که با حمله نیاروی اناتاظاامای 

دود نشاده و باه هاوا نامایارود. اعاتاراضاات 

کارگری باید در تعریاف اناتاظاارات خاود و 

در سااازماااناادهاای حاامااایاات از خااود در راه 

پیروزی، در هر قدم پوست بایاانادازد و راه 

نشان دهد. مدعی و باا اعاتامااد بانافاس روی 

سکو قرار گیرد. ساازماانادهای صانادوقاهاای 

مالی با فعاالن معاتاماد ماحالای، شاباکاه هاای 

گسترده حمایت از خانواده دستگیر شدگان و 

انواع فعالیتهای فرهاناگای و ورزشای بارای 

حف  رابطه با کارگران و اعتراض مربوطه 

از جمله ساناتاهاا و روشاهاای شانااخاتاه شاده 

کااارگااری اساات کااه جااای آن درماابااارزات 

 کارگری درایران بسیار خالی است. 

 صندوقهای همبستگی مالی کارگری

 همبستگی یواشکی!
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شهرهای سرخ همه آن چیزی است کاه امار 

آزادی و رفااه و زنادگای شارافاتاماناداناه در 

 سراسر ایران فورا به آن نیاز دارد. 

شهر پس از شاهار، ساراسار ایاران در تاب 

خواستهای بر حق مردم زحمتکش میاساوزد. 

به یمن اعتصابات پی در پی کارگران هپکاو 

اراک، لااولااه اهااواز، اعااتااصاااب سااراسااری 

ماعالااماان و دهاهااا اعااتاصااب دیاگاار صاادای 

اعتراض بر حق مردم در خیابانها از گالاوی 

هزاران اعتصابی فریاد زده مایاشاود. سافاره 

خالی، دستمزد پارداخات نشاده، چشاماان باه 

گود افتاده کودکان، اعتیاد برادر بیکار، پانااه 

به بی پناهای فاروش کالایاه و فارساایاش بای 

حاصل بدنبال دستفروشی و اضاافاه کااری؛ 

همه نکبتهای زندگی؛ بجای نافاریان و خاون 

دل کنج تنهایی از گلوی هزاران اعاتاصاابای 

پرشور دستمایه اعاتاراض، دساتاماایاه اتاحااد 

برای تغییر میشوند. کارگران اعتاصاابای ناه 

تقدیر، بلکه عاملین این زندگی جهنمی را باه 

هماورد طالابایاده اناد. ایان صادا غارور مای 

 آفریند، این صدا را باید تقویت کرد. 

جاامااهااوری اسااالماای از تاارس رویااارویاای 

مستقیم و از هراس عصیان مردم به سیاسات 

طفره و خریدن وقت پناه برده است. دولت و 

سرمایه داران روی فرسایش و پراگندگای و 

تفرقه تدریجی صف اعتصابیون حسااب بااز 

کرده اند. در مقابل، حاال نوبت مردم شاهار، 

نااوباات گااردانااهااای ذخاایااره اساات کااه بااایااد 

کارگران، اعتصاب و خواستهای آنها را در 

 حلقه حمایت خود بگیریم. 

در اعتصاب ماعادنادایاان کاارگاران ناروژی 

برای نگهداری کودکان کاارگاران در مادت 

اعاااتاااصااااب اعاااالم آماااادگااای کاااردناااد. در 

اعااتااصااابااات باازرگ دوره قاایااام ساااکااناایاان 

شهرکهای مجاور اعاتاصاابایاون را یادیاده و 

نشناخته اما مثل برادر تنی در سفره و سقاف 

خانه خود شریاک سااخاتاه اناد. در اماریاکاا 

دهها آشپزخانه عمومی در پاارکاهاای شاهار 

اعتصابات کاارگاری را باه اعاتاصااب یاک 

شهر تبدیل میساخت. ابتکار و راه حل ماردم 

زحمتکش محالت اراک و اهواز چه خاواهاد 

 بود؟ 

 شهر سرخ من، شهر اعتصابات کارگری!

"عزا، عزاست امروز، روز عزا است اماروز 

، کارگر هفت تپه صاحب عزاست امروز"! آیا 

کسی میداند از کجاا و چاگاوناه ایان شاعاار باه 

اکسیونهای کارگری وصله شد؟ مظالاومایات باد 

قواره و منحوس این شعاار و در هاماراهای باا 

پالکارد "ما گرسنه ایام" تایاری اسات کاه یاک 

اکسیون کارگری مستقیما به پاای خاود شالایاک 

میکند. این ملم نابجایی است که یک اعتاصااب 

عاالاایااه فاالااساافااه وجااودی خااود، عاالاایااه اهااداف 

اعتراض، و در عین حال علیه فضای سایااسای 

جامعه روا میدارد. تازه ترین مورد، راه پیمایی 
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 ها گواه این واقعیت است. 

این روز عزا نبود، بر عکس، یک روز نمایش 

قدرت، روز پیوستن زنان خانواد های کارگری 

به خاطاوط اول جاباهاه هاای مصااف بار سار 

دستمزد، و به این اعتبار مایاباایسات یاک روز 

جشن به حساب آید. رژه آبان شهر شوش، قابال 

از آنکه رژه زحاماتاکاشاانای باه تاناگ آماده از 

گرسنگای بااشاد، عارض انادام نایاروی طاباقاه 

کارگر بر علیه فقر و بیحقوقی، بر عالایاه ناظام 

مبتنی بر سود، نمایش خیابانی نیرو آلترناتایاوی 

 برای ریشه کن کردن گرسنگی بود. 

اگر قرار بااشاد لاحاظاه هاا، و تاک رویادادهاا 

شاخص و بیانگر روندها و تحوالت مهم در دل 

یک جامعه قرار بگیرند، راه پیمایی نایاشاکاری 

ها آینه تمام قد تحوالت طبقاتی جامعه ایران، و 

گواه تالش طبقه کارگر بارای اشاغاال صانادلای 

شایساتاه در ردیاف اول نایاروهاایای اسات کاه 

میخواهند و میتوانند سرنوشت جامعه را به نفاع 

خود، به نفع آفرینندگاان ناعامات و ثاروت رقام 

بزنند. در متن این تحول جاماعاه ایاران یاکاباار 

برای هامایاشاه باایاد در ادبایاات سایااسای خاود 

درمواجه با اعتصابات کاارگاری تاجادیاد ناظار 

کند. دوران قریب یک قرن قدر قدرتی سرمایاه 

متکای بار کاارگار ارزان و خااماوش، دوران 

آروغهای باسنهای فربه، دوران باوزیاناه هاای 

نظم به پاایاان رسایاده اسات. ایان جااماعاه باایاد 

روایت شلوغکاران از کارگاران اعاتاصاابای و 

"آرام کردن عصیان با ترساندن و گاول زدن" 

حاصل دخالت سرهناگاهاا و چارب زبااناان باه 

انداره کافی خبره را فاراماوش کاناد. فارهاناگ 

غالب باید به نفع احترام به اعتصااب کاارگاری 

 خانه تکانی شود. 

در دل یک دنایاا و ماناطاقاه پارتاحاول، در دل 

نارضایتی عمومی و عامایاق عالایاه جاماهاوری 

اسالمی تماشایی است که کدام طیف بزرگی از 

بخشهای بورژوازی برای سهم هر چه بایاشاتار 

از بهره کشی همدنان پر سود از طبقه کاارگار 

در مسابقه مسخاره و مضاحاکای از االکالاناگ 

سیاسی هر روز بنوعی ملای، نااسایاوناالایاسات، 

شووینیست، دمکرات، موناارکایاسات، لایابارال، 

جماهاوریاخاواه از آب درمایاایاناد؛ چاگاوناه در 

مسابقه فضیلت و کاردانی در براه اندازی تولید 

سبقت میگیرند؛ در مقابل در قطب امید و رفااه 

در ایران این اعتصابات کارگری اسات کاه در 

حال رشد است. اعتاصااب پاس از اعاتاصااب، 

بخش های جدیدی از طاباقاه کاارگار در ایاران 

پایان توهم و تفرقه را میان صفوف خود اعاالم 

میدارند. اعتصاب پایاام آور ساازماان، ناقاشاه، 

رهبری در صفوف کارگران؛ مستلزم همفکری 

و چاره جویی؛ مساتالازم ورق زدن تاجاربایاات 

گذشته اسات. اعاتاصااب، بار عاکاس تصاویار 

دشمنانه بورژوایی، آخاریان آلاتارنااتایاو "خایال 

کارگران گرسنه " زمانی کاه باه "سایام آخار" 

میزنند، نیست. اعتصاب نقطه اوج خوش بایانای 

کارگران در حصول بیشترین وحادت، اعاتامااد 

به سایر همارزماان، و اطامایاناان باه پایاروزی 

است، یک پیروزی که در هار گاام خاود و از 

همین امروز بر نفی بهره کشای و اساتاثاماار و 

 همه چرک و کثافت توجیه گر آن استوار است.

طبقه کارگر در ایران خود را برای بزرگتاریان 

تحول فکری و سایااسای در آن جااماعاه آمااده 

میکند، صفوف خود را صیقل میادهاد و ره باه 

جلو میگشاید. در این مسیر اعتصابات هار چاه 

باایااشااتااری بااایااد پاایااروز شااود، و باارای کسااب 

پیروزی اعتصابات کارگری چااره ای نادارناد 

بجز اینکه با همه قامت و با هاماه ادعاای خاود 

ماهر شوند، چوبدستی ها را کناار باگاذارناد و 

 آنده میخواهند را با صدای رسا اعالم بدارند.

اجازه دهید خبر را یکاباار دیاگار و از ماناظار 

متفاوت باز خوانی کانایام: روز جاماعاه، شاهار 

شوش در قرق کارنااوال عاظایام و باا شاکاوه، 

صدها نیشکری گوشها و چشمهاا و تاوجاه ایان 

شهر و عالم و آدم را به آلاتارتااتایاو خاود بارای 

آیانااده کااارخاانااه، مااقااصااد خااود باارای زناادگاای 

بیکاران احتمالی، و تعیین تکلایاف باا دساتامازد 

شاغلین جلب نمودند. صف کارگران درر حلقاه 

تنگاتاناگ دوساتاداران و فاعاالایانای باود کاه باا 

اعااالماایااه هااا، داماان زدن بااه بااحااث، قاارار و 

مدارها، صانادوقاهاای کاماک ماالای مالازوماات 

پیروزی مشتارک بارای کال شاهار را تادارک 

 میدیدند...

نیشکری ها، کارناوال با شکوه و چوبدستی 

 های آن!
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همه الطئاالت حاکی از "خانه مردم" ، همه 
دلقک بازی مربوط به نمایندگان منافع اقشار 
زحمتکش، همه مزخرفات دال بر قوانین 
مافوق جامعه؛ همه بکنار، راستی چرا 
نمایندگان مجلس خفه خون نمیگیرند؟ شکفتگی 
ناهنگام و ناهنجار عقل بیمار کاپیتالیستی آنهم 
در بحران و باتالق به جای خود، عشق و 
ایمان سوزناک و کور به بازار و بورس و 

در این میان کسی  بانک سرشان را بخورد، 
هست بپرسد این دشمنی و نفرت نسبت به 
کارگر از کجا نشات میگیرد؟ واقعا این 
کدامین طلسم و کدامین روح شیطانی نازل بر 
عمارت مجلس است که از آن نه فقط 

بلکه بدون وقفه دنیایی از شانتاژ،  قوانین، 
تحقیر علیه کارگر آن جامعه به  تخطئه و 

بیرون پرتاب میشود؟ باید واقعا مملکت بی 
صاحب، و آب از سر حکومت گذشته باشد که 
جلسات و اظهارات و نظرپراکنی های 
مشعشع این حضرات در صحن "مقدس" 
 مجلس به پشت درهای بسته محدود نمیشود.

طبقه کارگر ایران در دفاع از حق حیات خود 
در مصاف با زندگی جهنمی حاصل 

دستمزدهای حداقل تعیین شده دولتی،  از 
تعیین منطقه ”  در عین حال طرح  همزمان و 

ای دستمزد حداقل کارگران" را نیز در مقابل 
خود مییابد. اگر آمار و ارقام و شواهد فقر و 
فاقه و تباهی عمومی جای هیچ تعرض تازه 

را بجا نمیگذارد، دست امداد غیبی از  تری 
مجلس و از آستین مرکز پژوهش مجلس و 

فقدان وجدان در  طرح تازه دستمزدها میرسد. 
پانزده صفحه "برآورد خط فقر در شش ماه 

" از تکرار حقایق بدیهی 7931نخست سال 
دال بر ناکفایی دستمزدها، و در مقابل 

اعلی از خونسردی در رویارویی   عرش آن، 
زندگی تلخ میلیونها انسان در  با شواهد 

زندگی طوالنی در زیر خط فقر مشمئز کننده 
 سند نامبرده میخوانیم که: است. در 

افزززایززش قززابززل تززوجززه نززر  تززورم در " 
باعث شده تزا خزط فزقزر و  ۷۹۳۱ سال

همچزنزیزن هززیزنزه سزبزد مصزرفزی فزقزرا 
افزززززایززززش یززززابززززد. خززززط فززززقززززر در 

در  ۷۹۳۱ نسبت بزه بزهزار ۷۹۳۱ بهار
مزززنزززاطزززق مزززخزززتزززلزززف کشزززور بزززیزززن 

درصزد رشزد داشزتزه و  ۷۷ تا ۳ حدود 
نسبت به  ۷۹۳۱ این رشد برای تابستان

بزززززززه حزززززززدود  ۷۹۳۱ تززززززابسزززززززتزززززززان
 .درصد رسیده است ۲۲ تا ۲۲ بین

از طرف دیگزر نزکزتزه قزابزل تزوجزه آن 
اسززززززت کززززززه خززززززط فززززززقززززززر در 

نسزززززبزززززت بزززززه  ۷۹۳۱ تزززززابسزززززتزززززان 
ای  نیز رشد قابل مزالحزظزه ۷۹۳۱ بهار

داشته، به طزوری کزه بزرای مزثزال در 
شهرستان تهران، خط فقر در تزابسزتزان 

درصد و در بزرخزی  ۷۷ نسبت به بهار
درصزد  ۷۹ ها بیش از  دیگر از خوشه

رشد داشته است... بنابراین با توجه بزه 
رشد خط فقر و افززایزش خزط فزقزر در 
حالی کزه درآمزد خزانزوار ثزابزت اسزت، 
مززیززتززوان انززتززظززار داشززت کززه درصززد 
بیشتری از افراد جزامزعزه بزه زیزر خزط 
فقر رفته باشند و نزر  فزقزر نسزبزت بزه 

درصززززززدی در  ۷۲ رقززززززم حزززززززدود
، بززا افززایززش مزواجززه شززده ۷۹۳۲ سزال
 ".باشد

تا آنجا که به بررسی فاکت مربوط میشود 
"بازوی کارشناسی مجلس" در کمال میل 
تصویر بغایت رندانه از سرگیجه یک 

ده باال از  خرکچی از دنیا بیخبر ساده لوح 
اوال،  .بازدید مجددش از شهر را بدست میدهد

پژوهشگر مربوطه به یکباره نمیداند "کارگر" 
پوشیدنی است یا خوردنی و دست بر قضا 
همه را "فقرا" دسته بندی میکند و ثانیا، خود 
با صعود بر قله نادانی خویش باد به غبغب 
انداخته و از "دستمزد" بعنوان "سیاست 
حمایتی" سخن میراند. ثالثا و با مقدمات قبلی 
طبیعی است که خیمه و خرگاه مجلس از 
ارقام تورم و سقوط قدرت خرید کارگران 
خود را به نفهمی بزند. انگار نه انگار تورم و 

مردم حاصل   گرانی و بیکاری و خانه خرابی
همین مجلس است. گذشته  مصوبات و برکات 

تازه، در بخش   از همه موارد تاکنونی
استنتاجات است که شاهکار پژوهشگران 

 مجلس خود را عیان میسازد.

" در خصوص سیاستهای حمایتی ماننزد 
افزایش حداقل دستمزد نیزز بزایزد تزوجزه 
داشت که هرچند بزا تزوجزه بزه افززایزش 

بزایزد  ۷۹۳۱ ها در سال قیمتقابل توجه 
افززایزش  ۷۹۳۱ حداقل دستمزد در سال

بزا تزوجزه  یابد، اما شایان ذکر است که 
به پراکندگی قابزل تزوجزه خزط فزقزر در 
نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز بزایزد 

 " .در مناطق مختلف متفاوت باشد
پژوهش مورد بحث مجلس، رو به گذشته، 

دسیسه  یک مرور فشرده از چهار دهه 
جنایتکارانه علیه طبقه کارگر این دیار است. 
این پژوهشنامه را باید با مثابه "اعترافات" 
تبهکارانی از نظر گذراند که با مهندسی 

بینوایی و حسرت دهها میلیون خانواده 
تضمین سودآوری مشتی انگل  کارگری 

سرمایه دار را تضمین کرده اند. برای درک 
ساکنان  ابعاد واقعی خدمات و شایستگی 

مجلس باید به البالی سطور این پژوهشنامه 
دقت بخرج داد، نه فقط آنجا که با تصویب 
دستمزدهای زیر خط فقر، سالهای آزگار یکی 
پس از دیگری، سیاه بر سفید به نیازهای پایه 
ای خانواده کارگری تف انداخته شد بلکه در 
عین حال جاییکه با خارج کردن کارگاههای 
زیر ده نفر از شمول قانون فکسنی کار، با 
فس و فس در مقابل جنایتهای قراردادهای 
سفید و دستمزدهای معوقه و سوانح محیط 
کار؛ با بامبول مرگبار با بیمه های کارگری؛ 
با تصویب بودجه و دستهای باز دستگاههای 

و سرکوب کارگری؛ همان   جاسوسی
  دستمزدها نیز دریغ گردید. 

پژوهش و طرح تنوع دستمزدها نمایش 
گستاخانه حکومت اسالمی سرمایه در ایران 
برای تعرض تازه تر به معیشت و موقعیت 

اینجا مجلس مستقیما    است.  طبقه کارگر 
برای مشروعیت و  نه تنها  جلو افتاده و 

تداوم همین آش و همین کاسه راه باز میکند، 
بلکه از آنهم فراتر میرود. پیام مجلس تحمیل 
خط فقر و دستمزد هنوز کمتر برای بخشهایی 
از طبقه کارگر است، نقطه طالیی آنجاست 
که نقشه ریخته اند کارگران بین بد و بدتر 
بجان هم بیافتند، کارگرانی ساکن مناطق خط 
فقر پایین تر حسرت خط فقر کمی بیشتر را 
بخورند، و در این میان کارشناسان بازوی 
علمی مجلس در مقایسه قیمت بربری یا 

 سنگک، به ریش هر دو بخندند.
هر تک کارگری که چنین سناریوهایی را از 
مجلس در ایران دست کم میگیرد، عمیقا در 

مجلس در ایران با جبن  اشتباه است. بند ناف 
گره خورده است. تا مادام که آخور و فیش 
حقوق این حضرات روبراه است، تا وقتیکه 
توالت و پارکینگ مجانی در 

مجلس در اختیار باشد بی   جوارساختمان
قراری باسن های فربه در خودشیرینی در 
 مقابل اقتدار سرمایه از مجلس پایان نمیپذیرد.

مرجع قانونگذاری در جزدالزهزای طزبزقزاتزی در 
از کزانزال صزنزدوقزهزای رای گزیزری، ایران نه 

در خزیزابزانزهزا رقزم خزورده اسزت.  بلکه بزدوا 
تحمیل حق اعتصاب توسط نیروی اعتزراضزی 
کارگر فقط یک نمونه است. تعیین دستزمززدهزا 
در مززذاکززره نززمززایززنززدگززان شززوراهززای مسززتززقززل 
کارگری عرصه مهم بعدی است. تا آن زمزان 
و برای رسسیدن بزه ایزن هزدف بزایزد نزیزروی 
اعتراضی کارگران در سراسر ایزران راه را 
بر توطئه دلقک وار مزجزلزس بزبزنزدد. و حزول 
مطزالزبزات زیزر بزه عزنزوان بزخزش الیزتزجززای 
معیشت و حیات همه مردم و نه فقط کارگزران 
در سراسر ایران، بطور فوری و با مسئولیزت 

 مسقیم دولت متحد شود:

تعیین منطقه ای دستمزد حداقل          

توطئه ضد کارگری که باید در         کارگران:

 نطفه خفه شود!
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دسترسی به درمان و بهدهدت ه     -
مههنههارههی در بههاتتههریههن تسههتههارههدترد 

 مونود

دسترسی به مسکهن  هایسهتهه و    -
آ ههخههه ههارههه و ر ههتهه ههویهه ههارههه در 

 محال 

دسترسی همهه آحهاد نهامهههه بهه    -
  ورتک، خو اک و تفریحا  هردگی

دسههتههرسههی عههمههومههی مههنههارههی بههه   -
 وسایل تیاب و ذهاب

دسترسی ههمهه دهوددهان و   -
بهههرگسهههاتن بهههه تهههحهه هههیهههل 

 رتیگان

تامیهن تمهادهن و تمهکهارها   هرهی    -
بههرتی هههمههه ت ههرتد نههامهههههه بههرتی 
بههر ههوردتری عههمههلههی ته آهتدی و 

 تعمال ترتده سیاسی

بیمه بیکاری به همهه ت هرتدآمهاده   -
 به دار

 تعمال سی ساع  دار در هفته  -

 ممروعی  دار دوددان  -

امروزطبقه کارگر در ایران ناچار است و از 
بهتزریزن مزوقزعزیزت بزرخزوردار اسزت کزه قزدم 
بزرگی در مبارزه خود در زمینزه دسزتزمززدهزا 
به جلوبردارد، صف بندی بر سر دستمزدهزای 

پشزت سزر  معوقه را به نفع گرفتن یقه دولزت 
بگذارد، زمین دستمزد حداقل و زیر خط فزقزر 
را با قامزت افزرشزتزه و بزا اعزتزمزاد بزنزفزس از 
موضع توقعات باال و بسیج کننده شزخزم بززنزد. 
تجارب و دسزتزاوردهزای اراک، هزفزت تزپزه و 
اهواز چشم انزدازهزا و زمزیزنزه هزای بسزیزج و 

نززیززروی طززبززقززاتززی و سززراسززری  گززرداوری 
کارگری در راس اعزتزراض مزیزلزیزونزهزا مزردم 

را  محروم و زنزان و جزوانزان خزون بزه دل 
 فراهم ساخته است.

 برادر، آیا می توانی از یک سکه ته جیب خود چشم بپوشی؟

بعنوان بخشی از نمایش موزیکال "آمریاکااناا"  7391این ترانه در سال 

ارایه شاد. ایان تاراناه در دل باحاران و رکاورد  Jay Gorneyتوسط 

اقتصادی به میلیونها کارگر بیکار ارجاع داشت و در تب گسترده تاریان 

اعتراضات کارگری در تاریخ امریکا و در ابعاد جهانی بسارعات جاای 

خود را باز کرد. توضیح خود خواننده در مورد اهمیت این ترانه بسایاار 

گویا است: " من قصد نداشتم ترانه ای برای مردمی غمزده اجارا کانام، 

هدف من این بود که شنونده را ترغیب کنم که روی این مساله تامل کند. 

این ترانه از نوع طلب کمک، جلب ترحم یک گرسنه برای یاک ساکاه، 

 و یا از نوع لعنت بر سرنوشت نبود." 

این ترانه در توجه خود به بیکاران جامعه، مشخاصاا روی ریشاه هاای 

کارگری آنها انگشت میگذارد، و باجاای سااناتای مااناتاال رایاج حااشایاه 

بینوایان جامعه حول یاک ساوال اسااسای ماتامارکاز اسات، و مایاپارساد 

کسانیکه امریکا را ساختند، کسانیکه راه آهن و آسمانخراشهاا را شاکال 

دادند، کسانیکه کره زمین را درنوردیدند تا هر جا که امریکا طلابایاد در 

جنگ جهانی اول بجنگند؛ اکنون که ماموریتشان به انجام رسیده و دیگر 

نیازی به کار آنها نیست، چرا باید این کارگران به امان خدا رها شوند و 

 در صف نان مجبور به گدایی شوند؟

" برادر، آیا می توانی از یک سکه ته جیب خود چشام باپاوشای؟" لاقاب 

محبوب ترین ترانه قرن نوزده را بخود اختصاص داد، سنابال دوره ای 

گردید که با تحمیل خواست بیمه بیکاری "چپ امریکا را فتح کرد" و با 

تاکید بر حق طلبی طبقاتی کاارگاری سارود پایاروزی کاارگاران عالایاه 

 بیکاری نام گرفت.

 

***** 

 برادر، آیا می توانی از یک سکه ته جیب خود چشم بپوشی؟
 

 گفتند که در حال ساختن کشور رویاها هستم
 من با موج همراه شدم

هنگامی که تکه زمینی برای شخم زدن یا تاک تافاناگای بارای باه دوش 
 کشیدن وجود داشت

 من همیشه آنجا بودم، سر وقت بر سر کار
 گفتند که در حال ساختن کشور رویاها هستم

 با صلح و شکوه پیش رو
 چرا اکنون باید در صف بایستم

 فقط در انتظار نان 
 

 یک بار راه آهن را ساختم، آن را به حرکت در آوردم

 که با سرعت خود بر زمان چیره گردد 
 یک بار راه آهن را ساختم، اکنون این به سرانجام رسیده است
 برادر، آیا می توانی از یک سکه ته جیب خود چشم بپوشی؟

 
 زمانی آسمانخراشها را ساختم، با آجر و نرده و آهک

 آنقدر افراشته که سر به خورشید میسایید
 اکنون این کار انجام شده است

 برادر، می توانی از یک سکه ته جیب خود چشم بپوشی؟
 

 زمانی در یونیفورم خاكی رنگ، با هیجان و فریاد
 غرق در میهن پرستی امربکایی 

 نیم میلیون از چکمه هایمان بسوی جهنم منفجر شد
 آن زمان من همان کودک طبل نواز بودم

 
 

 بگو، آیا به یاد نمی آورید؟ آنها مرا "آل" صدا زدند
 این همیشه "آل" بود

 من دوست نزدیک شما بودم، چرا به یاد نمی آورید؟ 
 
 

 حاال، رفیق من
 می توانی از یک سکه ته جیب خود چشم بپوشی؟

****** 
 ترجمه آزاد از متن شعر: مصطفی اسدپور

 سرود مبارزه برای کارگران علیه بیکاری

 علیه بیکاری ر ریه

 مدیر مسئول: سیوان رضایی

 مصطفی اسدپور سردبیر:

 تماس: آدرس ایمیل

 bikari.com-info@a 

مقاالت این شماره توسط مصطفی اسدپور نوشته 

 شده است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است. 

 ادامه تعیین منطقه ای.........
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