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 نیشکری ها، کارناوال با شکوه و چوبدستی های آن!

"عزا، عزاست امروز، روز عزا است امروز ، کارگر هفت تپه صاحب  عبزاسبت امبروز"ا   با 

کسی میداند از کجا و چگونه ا ن شعار به اکسیونهای کارگری وصله شد؟ مظلومیت ببد وبوارو و 

منحوس ا ن شعار و در همراهی با پالکارد "ما گرسنه ا م" تیری است که  ک اکسیون کبارگبری 

مستقیما به پای خود شلیک میکند. ا ن ظلم نابجا ی است که  ک اعتصاب علیبه لبلبسبفبه و بودی 

خود، علیه اهداف اعتراض، و در عین حال علیه لضای سیاسی  امعه روا مبیبدارد. تبازو تبر بن 

  بان شهر شوش با شرکت خانوادو نیشکری ها گواو ا ن واوعیت است.  52مورد، راو پیما ی 

ا ن روز عزا نبود، بر عکس،  ک روز نما ش ودرت، روز پیوستن زنان خانواد های کارگری به 

خطوط اول  بهه های مصاف بر سر دستمزد، و به ا ن اعتبار میبا ست  ک روز  شن به حساب 

  د. رژو  بان شهر شوش، وبل از  نکه رژو زحمتکشانی به تنگ  مدو از گرسنگی باشبد، عبرض 

اندام نیروی طبقه کارگر بر علیه لقر و بیحقووی، بر علیه نظم مبتنی بر سود، نما ش خیابانی نیرو 

  لترناتیوی برای ر شه کن کردن گرسنگی بود. 

اگر ورار باشد لحظه ها، و تک رو دادها شاخص و بیانگر روندها و تحوالت مبهبم در دل  بک 

 امعه ورار بگیرند، راو پیما ی نیشکری ها   نه تمام ود تحوالت طبقاتی  امبعبه ا بران، و گبواو 
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تالش طبقه کارگر برای اشغال صندلی شا سته در رد ف اول نیروها ی اسبت کبه مبیبنبواهبنبد و 

میتوانند سرنوشت  امعه را به نفع خود، به نفع  لر نندگان نعمت و ثروت روم بزنند. در متن ا ن 

تحول  امعه ا ران  کبار برای همیشه با د در ادبیات سیاسی خود درموا ه با اعتصابات کارگری 

تجد د نظر کند. دوران ور    ک ورن ودر ودرتی سرما ه متکی بر کبارگبر ارزان و خبامبوش، 

دوران  روغهای باسنهای لربه، دوران بوز نه های نظم به پا ان رسیدو است. ا بن  بامبعبه ببا بد 

روا ت شلوغکاران از کارگران اعتصابی و " رام کردن عصیان با ترساندن و گول زدن" حاصل 

دخالت سرهنگها و چرب زبانان به اندارو کالی خبرو را لراموش کند. لرهنگ غال  با د به نبفبع 

 احترام به اعتصاب کارگری خانه تکانی شود. 

در دل  ک دنیا و منطقه پرتحول، در دل نارضا تی عمومی و عمیب  عبلبیبه  بمبهبوری اسبالمبی 

تماشا ی است که کدام طیف بزرگی از بنشهای بورژوازی برای سهم هر چه ببیبشبتبر از ببهبرو 

کشی همچنان پر سود از طبقه کارگر در مسابقه مسنرو و مضحکی از االکلنگ سیاسی هر روز 

بنوعی ملی، ناسیونالیست، شوو نیست، دمکرات، مونارکیست، لبیبببرال،  بمبهبور بنبواو از  ب 

درمیا ند؛ چگونه در مسابقه لضیلت و کاردانی در براو اندازی تولید سبقت میگیرند؛ در مقابل در 

وط  امید و رلاو در ا ران ا ن اعتصابات کارگری است که در حال رشد است. اعتصاب پس از 

اعتصاب، بنش های  د دی از طبقه کارگر در ا ران پا ان توهم و تفروه را میبان صبفبوف خبود 

اعالم میدارند. اعتصاب پیام  ور سازمان، نقشه، رهبری در صفوف کارگران؛ مستلزم همفکبری 

و چارو  و ی؛ مستلزم ورق زدن تجربیات گذشته است. اعتصاب، بر عکس تصبو بر دشبمبنبانبه 

بورژوا ی،  خر ن  لترناتیو "خیل کارگران گرسنه " زمانی که به "سیم  خر" مبیبزنبنبد، نبیبسبت. 

اعتصاب نقطه اوج خوش بینی کارگران در حصول بیشتر ن وحدت، اعتماد به سا ر همبرزمبان، 

و اطمینان به پیروزی است،  ک پیروزی که در هر گام خود و از همین امروز ببر نبفبی ببهبرو 

 کشی و استثمار و همه چرک و کثالت تو یه گر  ن استوار است.

طبقه کارگر در ا ران خود را برای بزرگتر ن تحول لکری و سیاسی در  ن  امعه  مادو میکبنبد، 

صفوف خود را صیقل میدهد و رو به  لو میگشا د. در ا ن مسیر اعتصابات هر چه بیشتری با بد 

پیروز شود، و برای کس  پیروزی اعتصابات کارگری چارو ای ندارند بجز ا نکه با همه وامت و 

با همه ادعای خود ظاهر شوند، چوبدستی ها را کنار بگذارند و  نچه مینواهند را با صدای رسبا 

 اعالم بدارند.

ا ازو دهید خبر را  کبار د گر و از منظر متفاوت باز خوانی کنیم: روز  معه، شهر شبوش در 

ورق کارناوال عظیم و با شکوو، صدها نیشکری گوشها و چشمها و تو ه ا ن شهر و عالبم و  دم 

را به  لترتاتیو خود برای   ندو کارخانه، مقاصد خود برای زندگی بیکاران احبتبمبالبی، و تبعبیبیبن 

تکلیف با دستمزد شاغلین  ل  نمودند. صف کارگران درر حلقه تنگاتنگ دوستداران و لعبالبیبنبی 

بود که با اعالمیه ها، دامن زدن به بحث، ورار و مدارها، صنبدووبهبای کبمبک مبالبی مبلبزومبات 

 پیروزی مشترک برای کل شهر را تدارک مید دند...

 79دی  
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 عملیات ایذایی بزدالنه جمهوری اسالمی در هفت تپه

  

 

 

 

 

دستگیری سننگو ان اتحاد ه هفت تپه شاخص هیچ تحول معینی در کشمکش مبیبان کبارگبران و 

نیست. همانگونه که صدای  ژ ر   مهوری اسالمی )در تمام هیبت دولت سرکوبگر و طبقاتی  ن( 

بازگشت بکار تعدادی از کارگران )گیر م اعتصاب شکن( مطلقا به معنای پا ان، تا چه برسد، به 

صد البته با اژ تاتورها در زندان، صف اعبتبراضبی  معنای "شکست اعتصاب" نمیتوانست باشد. 

در خیابان ضعیف تر است. ناگفته پیداست تالش برای سالمتی و  زادی دستگیرشدگان وظیفه همه 

دوستداران  زادی و ح  طلبی است. ناگفته پیداست که  زادی زندانیان  ک پیروزی بزرگ است. 

اسباب تعج  بسیار است که تعداد هر چه  اما نبا د در دام  ک مبارزو تک و هی لرسا شی التاد. 

بیشتری بنصوص از حامیان ا ن اعتراض امروز را برای لصل بندی اعتراضات انتناب کردو، 

از بزرگداشت دورو وبل، وازتداوم ا ن درسها در   ندو پیش رو سنن به میان  وردو انبد. ببا هبمبه 

سا ه روشنها، با همه شکوو معانی، با همه نیت خیر چشمگیر نوشته ها؛ اما ا ن تالشها در لضا ی 

وهرمانان در بند، مقاومت سنگرهای پراکندو در پا ان حزن  لود نبردی بزرگ؛ میان گذشته و  از 

   ندو، دویقا امروز ا ن اعتصاب را به حاشیه میبرد.

تبار به هبرگبز   شکست ننبوردنبد.  هفت تپه توسط نیروی بسیار برتر تصرف شد، اما کارگران

گارد تا دندان مسلح با بروراری نظم   اعزام  ارتش و مامور تی خفت انگیزتر را بنود ند دو است.

که پروندو رسبمبی سبروبت اعضبا و   و وانون تو یه شد، ادعا ی که بنودی خود از  ان  دولتی

عموزادگان  نها از دستمزد و صندوق بیمه میلیونها کارگر برای هفت بار به توپ بستن بارگاو  ن 

خانه کارگری بیش از حد شلنته و لکاهی بنظر مبیبرسبیبد.   کفا ت داشت؛ حتی برای دردانه های

اما در محدودو اعتصابیون هفت تپه خبر اعزام نیروی و ژو، ببه مصبداق تبمبام عبیبار تبف سبر 

 سواالت سمج پردردسری را سر ش ر ش حضرات میساخت: بجای نما ش ودرت،  باال، 

ببا   مع الجمیع استانداری وانتظامی و امام  معه با مبجباهبدت تبمبام  کدام نظم؟ همان نظمی که  

،رسرسرت   هفت تپه توسط نیروی بسیار برترر ترررش ،رام  کرا ررار رر  

تاریخ هر ز  رتش و کاکوریتی خفت  نریریرزترر ر  برخرود نرایرا    نخوردنا.

   ست.
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بیگاری و کار بردگی مضاعف دستمزد معووه خون صغیر و کبیر  ک نسل از  ک شهر را لقط 

 در شیشه کردو بودند؟  به  رم تبار کارگری  نها

کدام وانون؟ همان وانونی که زندگی و هستی هزاران انسان، سالمتی و نیازها و  رزوهبای نسبل 

به طولان سوداهای باندازو کالی بلندپروازانه و وحشی هر   ولم با  ک چرخش   اندر نسل  نها را

الدنگ سرما ه پرور میسپارد، وانونی که برای مهندسی تهیدستی و تباهی بناگز ر کارگران حتبی 

 را الزامی نمیبیند.  اوو های صبر و رون  

پس از دو هفته ا ن پا و  ن پا گردان و ژو در کنارو شرکت و صنعت هفت تپه خیمه و خرگاو خود 

را بر پا داشت. ا ن  ک اشغال نظامی بود، اما همه هارت و پورت و مارش لباتبحبانبه در  ن از 

پیش ممنوع اعالم شدو بود. برای اعزام واحدهای مجری وانون و نظم  مهوری اسبالمبی نباچبار 

بود خود نظم و وانون را وربانی کند. در ا ن لاصله تمام تالش رسانه ها و دوا ر دولتی در  البتبن 

تو یهی برای حمله به کارگران به عکس خود تبد ل شبد و دسبت  خبر  بز  بک وباب دسبتبمبال 

مصرف شدو از خانه وانون باوی نماند. ساختمان مجلس در میدان ببهبارسبتبان ببه  بک  ببر بزگباو 

عمومی از اظهارات و تصمیمات و مقاصد پبلبیبد نبزول پبیبدا کبرد کبه خبفبه خبون سباکبنبان  ن 

حفظ  ان سربازان و گروهبانهای از همه  ا بی خبر گردان اعزامی از گزند شورش مردم  برای 

 ضروری بنظر میرسید. عصبانی 

از پس ا ن شرا ط چیز د گری  ز  ک مو ود ت روت  مبیبز از شباو ببرگ لبنبدهبور سبرکبوب 

کارگری  مهوری اسالمی نمیتوانست باوی بماند: دستور حمله به ا تماع کبارگبران زمبانبی کبه 

ا تماع پا ش را از محدودو "مطالبات صنفی" لراتر مبیبگبذاردا حبمبل  براق و دراق  نبچبنبانبی، 

تپه   ترساندن و سرکوب بدون  نکه خون از بینی کسی  اری گرددا ا ن دستورات و  نهم در هفت

 و در مصاف با سند کا ی های هفت تپه را لقط میتوان به حساب شوخی ورن نوشت.

 گاهی از  زئیات کشمکش با گارد اشغالگر سرکوب را با د به زمان مناس  و از زبان رهبببران 

کارگری موکول کرد. کنترل  ک شهر، ودرت دولاکتو کارگری، نقش اتحاد ه و تشکل کبارگبری 

در محالت ... ا ن تجربیات، بعد از معدنچیان بال  و هپکو در اراک به روال معمول کشمکشهای 

از  زئیات مورد هفت تپه همانقدر که پیداست کسی را از شکل  کارگری در ا ران تبد ل میشود. 

گیری  ک وط  ودرت کارگری در شهر شوش گر زی نیست. تحت سیطرو ا ن وط  وبوانبیبن و 

نظم حکومت مرکزی باطل، و از نظر استانداری و سا ر ادارات بی صباحب  ببود. در سبیبطبرو 

ودرت کارگری، همانقدر که بود، مالکیت بورژوا ی و سود و ی کارلرما ملغی اعبالم گبرد بد. و 

ودرت واوعی وط  کارگری هفت تپه، نه در  نچه کرد، بلبکبه در  نبچبه در   نبا د از ولم انداخت،

 توانش بود نهفته است.

ماو های  بان و  ذر، پنج هفته از اعتراضات هفت تپه را با د دورو تشو ش و شبور در سبراسبر 

ا ران نام داد. ا ن دورو ا ست که در  ن عالوه مندان در ا ن باب تفحص میکنند که: هفت تبپبه ببا 

دورو ای است که شطرنج معادالت و معامالت معرکه گیران ضد  ا ران و سرنوشت  ن چه کرد؟ 
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  رژ می لورا و عمیقا نیاز به بازبینی پیدا کردند.

تا  نجا که مستقیما به کارگران مربوط میشود، دورو زور  زما ی هنوز باز و ببنبش پبا بانبی  ن 

نانوشته است. هنوز کسی نمیداند کی، چقدر و چطور هفت تپه چند و چون مبارزات طبقه کارگر 

در ا ران را تحت تاثیر ورار خواهد داد. چرا هفت تپه نبا د در وامت منطقه ای و سبراسبری ببه 

خود بنگرد؟ چرا نبا د هفت تپه در همین اشل به سند کای خود، به عضو ت و شرا ط و انتظارات 

دو   از اعضا بیاند شد؟ بدون پاسه روشن و تعیین تکلیف با سواالتی از ا ن دست پروندو حکومت

 لاکتوی  ذر ماو شوش و هفت تپه باز خواهد ماند.

دستگیر ها و چارو  و ی لوری و واطع برای  ن  کی از مسا ل پبش روی سکانداران سند کبا و 

 اعتراضات هفت تپه است. امروز دولت چماوداران گارد و ژو

کارگران بکار انداخته است تا  نها را از کاری که واوعا   را در "عملیات ا ذا ی" بر علیه حرکات

عملیات ا ذا ی بزدالنه، گروگانبگبیبری، لبرسبودگبی،   مینواهند و واوعا میتوانند منحرف سازند. 

پرووکاسیون، اخراج و توسل به محدود ت مالی کارگران و سند کا؛ ا نها حداکبثبر کبار سبت کبه 

 مهوری اسالمی چه د روز و چه امروز از دست خود ساخته د دو است. و ا ن اتبفباوبا خباصبیبت 

اسالمی برای مو ود ت و تداوم سیادت بورژوازی در ا ران و منطقه است، که   اصلی  مهوری

تمام ظرلیتهای اعصار طبقه بورژوا در بردگی طبقه کارگر را تا میتواند و بالمانبع  ووت بنرد؛ 

به روی خود و به روی  امعه استفراغ کند؛  نچنان  امعه و انسانیت را در هم ببکبوببد کبه  بک 

  لوکول و کراوات و عربدو های نظم مشروطه نو ن  امعه لرض شود. 

را بنا به امیال و مصبالبح خبود، و  هنر بزرگ کارگران هفت تپه در ا نست که  بهه های تازو 

خطاب به کل طبقه کارگر ا ران بگشا ند. درخشش هفت تپه در  سمان سیاسی ا ران در تعلب   ن 

به رگه "حکومت کارگری، همین االنا" نهفته است: به دََرک که بورژوازی بحران دارد، سوز و 

گداز بورژوازی برای استثمار بهتر، در اوتصاد خودکفای ا ران و در سا ه نظم و وانون پیراستبه 

تر، همگی پیش کشا هفت تپه پژواک تازو ای از ا ن رگه در  نبش کارگری در ا بران )و در 

 هان( است که   ندو بهتر را از همین امروز و با خشتهای برابری و  زادی اببدی انسبانبهبا ببا بد 

   ساخت. 

نباتبمبام  شوش و اراک و اهبواز   کاری است که در شهربال  و  زادی زندانیان هفت تپه ادامه 

  ماند، کاری که با لتح باستیل به پا ان نمیرسد.

 7931دیماه 
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 سندیکای نیشکر با شهر شوش چه خواهد کرد

 

 

 

ا ن سوال و تشو ش بزرگ  مهوری اسالمی در راس ببورژوازی ا بران در تبالطبم هبای حباد 

 ذرماو بود. در مورد نقاط ووت و تاثیرات ا ن اعتصابات ز اد گفته شدو است. اما هنوز  با دارد 

از  ک پد دو و  نهم از تقسیم ودرت دولاکتو در شوش سنن گفت. اعتصاب نه لقط کارخانه نیشکر 

بلکه کل شهر شوش را در کنترل سند کا ورار دادو بود. ح  داشتند. اعتصاب هفت تپبه نبه لبقبط  

تصفیه حساب با  حکومت در پاسه به تامین نیازهای مردم زحمتکش بود، بلکه  عدم صبالحبیبت  

 حکومت را اعالم میداشت و  ک ادعای سادو را  ار میزد: گم شو دا

امروز، روزی از روزها در بررسی نبردهای بزرگ اتحاد ه های ا ن مرز و بوم  شهبر شبوش  

وبل و بعد از  ذر ماو را ز ر ذرو بین ورار خواهند داد. سند کا را در مقابل ا ن سوال ورار خواهند 

داد:  بااعتماد و همراهی وسمپاتی  ک شهر  چه میشد کرد و چه شد؟ سوال ا نست کجا و چگونه 

کارگران هفت تپه و سند کای  نها متحدتر، منسجم تر بیبرون  مبدو انبد؟ تبعباونبی هبا ببه لضبای 

طبقاتی ا ن سوال تعل  دارد. ا ن سوال مرز گذشته و   ندو، مرز در  با زدن و   –ودرتمند مادی 

پیروزی را روم میزند. بدون شک تا همین  ا زحمتکشان شوش و کارگران و الکار عبمبومبی ببا 

 حما ت بیدر غ تاکنونی شا سته  نند که سند کای خود را در مقابل ا ن سوال بیابند. 
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 کروزم روزی  ز روزها در بررسی نبردهای بزرگ  تحادیه های  ین  

کرز و بوم  ،هر ،وش قبل و بعا  ز آذر کا  ر  زیرر ذر  بریرن قرر ر 

خو هنا د د. سنایسا ر  در کقابل  ین سو ل قر ر خو هنا د د:  با عتماد 

 و همر هی وسمپاتی یک ،هر  چه کیشا ررد و چه ،ا؟ 



 

 

 

 یاغیان نیشکر و فوالد

 

 

 

بسیار طبیعی است و بسیار بجاست که خشم لروخوردو کارگر و مردم زحمتکبش در خبیباببانبهبا، 

بانیان ا ن  هنم را هدف ورار دهد. ا ن شور و  اغیگری با د در عین حال در هیبت  ک  بنبببش 

 تودو ای و سازمان  الته، پیروزی را برای خود و  امعه، معین و تضمین نما د

 امعه ما در ت  نارضا تی گستردو میسوزد. دوست و دشمن، از دور و نزد ک وووع شورش و 

طغیانهای خیابانی را انتظار میکشند. لقر و لاوه عمومی  اری که ببر بسبتبر ببیبکباری گسبتبردو 

استوار است با د زمانی منفجر شود. مقامات و مرا ع گوناگون علنا هشدار میدهبنبد و تبدارک و 

 مادگی دولت برای مقابله با شورش و نا رامی ها با حدت ادامه دارد. چاپ گزارشبات مصبور و 

مبسوط از مانور گردانهای رنگارنگ نقشی بجز  ک زنگ خطر را ا فا نمیکند. واحبدهبای ضبد 

شورش مسلح میشوند، محاصرو و کتک و شکنجه علیه معترضین شرکت کنندو در ا تماعبات را 

ش  و روز تمر ن میکنند، زندانها و سلولهای باز و ی رلت و روب میشود. اما مبهبمبتبر ا بنبکبه 

لضای لکری از پیش برای مشروعیت سرکوب دولتی ساخته و پرداخته میشود. بر متن اوبدامبات 

وبلی، در روز موعود، کارگران بیکار به شورشیان، به گرسنگان و ببیبنبوا بان حباشبیبه  بامبعبه، 

سرخوردگان، دشمنان نظم و وانون تبد ل میشوند تا با نام نظم بتوان سرکوب و تبوحبش ببرنبامبه 

 ر زی شدو علیه مردم زحمتکش را تو یه کرد.

سنار وی طبقه حاکم برای کارگران سادو و سر راست است. لقر و بی پناهی کارگران شاغبل را 

به محالظه کاری در میغلطاند و برای کارگران بیکار ماشین مرگ  وری خواهد شد که  نها را در 

البالی چرخ دندو های نداری و استیصال له کند. هیچ کس به اندازو بورژوازی واوف نیسبت کبه 

هموارو بنشی از مردم زحمتکش در مقابل مرگ تدر جی برنامه ر زی شدو توام ببا تبحبقبیبر، ببه 

مقابله برخواهند خاست. لر   و کالشی  ک مشت سود و و خبونبنبوار را کبنبار خبواهبنبد زد. 

خونشان به  وش خواهد  مد و خود به لکر چبارو ای ببرای گبرسبنبگبی لبرزنبدانشبان مبیبالبتبنبد. 

طغیانهای ا تماعی همانقدر که طبیعی بحساب میا ند به همان اندازو غبیبر وباببل پبیبش ببیبنبی و 

خود وش هستند. هنر بزرگ بورژوازی پس زدن ا ن طغیانها با بیرحمی تمام است.  اغیان برای 

بر ی طبقه رار ر یاغیا   ین صف یک بخش کهم کبارز  بحساب کیاینا.  کا طبقه 

 رار ر ،جاعترین عناصر خود ر  در سازکا  قوی و تود   ی خود  دغام کیسنا.
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دولت سرما ه داران  ک "نعمت" است که با نما ش ودرت مابقی مردم را مرعوب کند. صد البته 

معماران لقر و لاوه عمومی  امعه برای لرصتی که ژنرالها شان را به خیابانها گسیل بدارنبد، و 

مقاومت را بیهودو اعالم بدارند، لحظه ای ترد د ننواهند کرد. عملیات "ضبد شبورش" انبهبا ببر 

تحر ک هر چه بیشتر  معیت خشمگین و دامن زدن به عصیان هر چه بیشتر است.  نبهبا دنبببال 

 "طعمه" میگردند.

برای طبقه کارگر  اغیان ا ن صف  ک بنش مهم مبارزو بحساب میا ند. کسانی که پرچبم چبارو 

 و ی را در دست دارند، بردباری بیشتر به کتشان نمیرود، خواهان بدست گرلتن سرنوشت خود 

هستند، به نیروی خود باور دارند، بذر اعتماد میپاشند، از صدوه و تحقیر بیزارند. اما طبقه کارگر 

شجاعتر ن عناصر خود را در سازمان ووی و تودو ای خود ادغام میکند. از  نها موتور مبحبرکبه 

ای برای بسیج هر چه بیشتر مردم زحمتکش میسازد. در مبارزو طبقه کارگر نما شات خبیباببانبی 

مطلوبیت خواهد داشت مشروط به ا نکه کنترل زمان و مکان و چکونگی  ن را در دسبت داشبتبه 

باشد. در مبارزو طبقه کارگر دستگیری هر نفر با د موج تازو ای از اعتراض را برای  زادی او 

بدنبال بیاورد. طبقه کارگر در مصادرو انبارهای مواد غذا ی ترد دی بنرج ننواهبد داد ببه ا بن 

شرط که تعداد هر چه بیشتری از مردم زحمتکش از  ن بهرو ببرند و هر مورد از اودامات عملبی 

 مستقیما به تحکیم اتحاد در صفوف کارگران منجر گردد.

 بان ماو نوبت خودنما ی  اغیان طبقه کارگر در اهواز و در اعتراضات مشترک لوالد و نیشبکبر 

بود. ا ن اعتراضات، بجای طعمه، استنوان گلوی کل دستگاو حکومتی در ا ران گشتند. نیشکری 

وارد   –دستبمبزدهبای مبعبووبه   –ها بر متن نارضا تی بسیار "معمول" در  امعه کارگری ا ران 

میدان شدو و بعد از دو هفته نور چشم اعتراض کارگر و زحمتکش کل  ن  امعه، کبیبفبرخبواسبت 

بلند باال ی را به گردن دولت، وزارت کار، خصوصی ساز ها، رسانه ها و سیستم وضا ی سراسر 

 انبدار بورژوازی بجا میگذارند. نیشکری و لوالد کک به تنبان اپوزسیون ترامپی "تظباهبرات، 

 تظاهرات تا پیروزیااا" انداختند، اما راو طبقاتی خود را رلتند...

 اغیگری تا  زادی تمام زندانیان، تا وصول تمام دستمزدها، تا خروج گبارد ضبد شبورش هبنبوز 

میدان مانور خواهد داشت، اما شور واوعی و حاصل  نرا در انواع شکل اتحباد و سبازمبان  باببی 

شاغل و بیکار، در محالت و مراکز تولیدی، از شوش تا اهواز با د درو کرد. تجربه نبیبشبکبر و 

 لوالد تازو لصل اول خود را به سرانجام رساندو است.
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 از هفت تپه تا اوین: با هم باشیم قویتریم

 

 

 

 

در طی دو روز گذشته اخبار رسیدو از او ن ور   سه ماو بی خبری از زندانیان هفت تپه و لولبه 

اهواز را شکست. وروپارو حکم دادستانی، وبل از هر چیز، پبردو از پبیبچ و تباب و حبقبارت و 

درماندگی دستگاو امنیتی  مهوری اسالمی برمیدارد. ا ن پروندو سرگذشت لبرزنبدانبی از طبببقبه 

کارگر است که در چنگ بیرحم تر ن  الدان و کینه توزتر ن دشمنان مردم تن به تسلیم ندادو اند. 

مناطرات و ضا عات عظیم لحظات اسارت و زندان ا ن عز زان بر هیچ کس پنهان نبیبسبت. امبا 

اگر هفت تپه و لوالد داستان اتحاد و پالشاری متحدانه بر سردستیابی ببر حبقبوق حبقبه کبارگبری 

است، چه کسی میتواند از بهتر ن لرزندان ا ن اعتصاب  ز رگه های مقاومت و سرکشی انتظار 

 داشته باشد؟

ساختمان و سالن های دهشت انگیز او ن در  درسی در تهران، اما تهد د او ن  ک دم کارگران را 

هرگز تنها نگذاشته است. با اولین باروه های "چه با بد کبرد"، او بن نبه بصبورت کباببوسبی از 

عفر ت ناکجا  باد ارعاب بلکه در هیبت  ک واوعیت زمینبی در لببباس مبد بر بت و حبراسبت و 

دستگاهها و مقامات و وانون با دم و باز دم کارگران در هم  مبیبنبتبه اسبت. ببگبذار بد سبرگبذشبت 

اعتصاب هفت تپه و لوالد را در سا ه  خر ن اخبار منتشر شدو در مورد پنج زندانی او ن دوببارو 

بازنو سی کنیم. پروندو او ن بنصوص در شناخت الگوهای لداکاری و عش  به همنوع در وبعبر 

لقر و تباهی و تسلیم ضروری است، الگوها ی که خود را به  ب و  تش زدند تا اتحاد و رزمندگی 

را بجای صبر و درماندگی به خون تبار کارگری  ن  امعه تزر   نما ند. چسناله های سبرکبوب 

سرما ه در ا ران را با د بدوت خواند تا بتوان  رماننواهی لرزندان مردم محروم ا بن  بامبعبه را 

ودر گذاشت، اما در عین حال وروپارو های دادستانی مقیم او ن گواو ا نست که هرگز  رماننواهی 

کارگری به ا ن اندازو با زندگی روزمرو و نفس حیات کارگر و خانوادو های کارگری به  کد گر 

 گرو ننوردو است.

هیچ چیز مسنرو تر از اتهام "اختالل در نظم و توطئه بر علیه نظام" نمیتواند باشد. میشود سوال 

کرد غیر از مرگ تدر جی کدام چشم انداز در مقابل مردم محروم  امعه ورار دارد؟ میشود سوال 

بر ی آز دی زنا نیا  هفت تپهم بر ی آز دی زنا نیا  سیاسی بایا  عتررراب 

  و  عتر ض هفت تپه ر  همانجا ره نیمه تمام کانام پی  رفت.
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کرد ا ن نظام مبارک  ز تباهی، مبشر کدام دلنوشی و خوشبینی در زندگی تودو عظیم زحمتکش 

بودو است؟ راستی کدام نظم؟ نظم استثمار وحشیانه و تسمه به گردو کشیدن  امعه، نظم بیگاری، 

نظم پر التنار معالیت کارلرما در عدم پرداخت دستمزد، نظم وانونی  ان کندن در وعر لقر؟ نظم 

لرودستی و تبعیض علیه زنان؟ ولاداری برای نظامی که در بن بست لروش کلیه و کودک و تبن 

لروشی همسر او سالهاست مثل مور انه به  ان غرور و احترام لبردی و شبهبرونبدی او البتبادو 

است؟ بدون شک زندانیان هفت تپه وهرمانند، اما چه کسی است که نداند مقاومت نکردن در مقابل 

 سیاهی و استثمار و استبداد چه مصائ  و چه ضا عات عظیمتری بهمراو ندارد؟

بالخرو کسی با د در ا ن حکومت  وابگو باشد: تکلیف چیست؟ اگر کسی ننواهد با لقبر و سبیبه 

روزی بسوزد و بسازد، اگر کارگری در بدری و بی خانمانی را سرنوشت محتوم خود نداند، رلاو 

و  سا ش را  ستجو کند، روز کار دوازدو ساعته را نپذ رد، بیکاری را معبادل خبانبه خبراببی و 

اشتغال را معادل له شدن ز ر لشار ماشین و چرخ و دندو کارخانبه هبا و در  بک کبالم تبوحبش 

استثمار کارمزدی را شا سته انسانها نداند، اگر کسی  زادی، ح  تشکل ببنبواهبد، کبردهبا را در 

 تعیین سرنوشتشان مح  بداند، طرلدار برابری ح  زن و مرد باشد، تکلیفش چیست؟

او ن میترساند، هنوز میترساند، اما او ن به مثابه مرکز لعال اشاعه تبرس در  بامبعبه ببه پبا بان 

تار ه مصرف خود برای بورژوازی حاکم نزد ک شدو است. اعتصاب هفت تپه  خر بن گبواو  ن 

است که او ن  لودار اعتراض و ح  طلبی نیست. عزت و احترامی که به حب  تبمبامبی  بامبعبه 

متو ه دستگیرشدگان هفت تپه میکند، با د و میتواند به کابوس او ن در  ن  بامبعبه پبا بان دهبد. 

 زاد نواهی  کبار با موج  ک انقالب دروازو های او ن را از پاشنه در ورد و سبیبفبون السبانبه 

تسلیم و سرکوب خاورمیانه را کشید. اعتراضات هفت تپه  ک دهان کجی به او ن بود، او ن را به 

هماورد طلبید، و میتواند طال ه دار تصفیه حساب  زادی و  زاد نواهی ببا  ن در ورژن اسبالمبی 

 بورژوازی ا ران باشد.

با د بناطر  ورد حربه رژ م بر علیه کارگر لقط به زندان و ضرب و شتم و اعدام و همه  ن حربه 

ها ی که همه  امعه را به انقیاد میکشد، محدود نمیشود. سرما ه دار و دولبتبش لبقبط  بان ببچبه 

کارگر را در زندان به گرو نگرلته است، در بیرون زندان هم تملک ابزار تولید و محصول و از 

طرف د گر بیچیزی محض ابزاری ساخته است که گو ی همه چیز کارگر را میشود با  ن تبحبت 

کنترل گرلت. کارگر ظاهرا  زادی که در شهر ودم میزند، شا د از زندانیان رسبمبی زنبدانبی تبر 

باشد. لقر و ا بار به بردگی برای لقمه ای نان محکبم تبر از هبر د بواری او را از زنبدگبی و 

نعماتش، و از همه تووعات او محروم نگه میدارد. حبس مادام العمر با اعمبال شباوبه ببرای هبمبه 

اعضای خانوادوا بورژوازی در ا ران را با د استاد بهرو گیری ا ن حربه بر علیه طببقبه کبارگبر 

 نامید.

امروز با پروندو زندانیان او ن  ا دارد خود را در مقابل مبارزو و اعتصاب بزرک هفبت تبپبه و 

لوالد و همه هیبت موتور محرکه  ن بیابیم، همه کسانی که از  ک پیام سادو اتحاد کبارگبری، از 

ورد ود می "با هم باشیم ووی ترهستیم" پا ه های سلطه بورژوازی را به بازی گرلتند. هنوز برای 
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باز شناختن تعداد بیشتری از الگوهای ا ستادگی، لوالهای اتحاد، مبتکران صف متحد کنندو، برای 

سرودها و داستانهای متاثر از سهم بهتر ن لرزندان ا ن طبقه با بد  بلبوتبر رلبت. تبا هبمبیبن  با 

 مشتهای گرو کردو و متحد است که ما را به  کد گر گرو میزند.

برای  زادی زندانیان هفت تپه، برای  زادی زندانیان سیاسی با د اعتصاب و اعتراض هفت تپه را 

همانجا که نیمه تمام ماند، پی گرلت. طبقه کارگر برای تصرف او ن، ا نبار، نیاز به  ک انقالب 

ندارد، سقوط او ن، چه بسا میتواند شیپور و محرک و وسوسه انقالب باشد. دسبت کبم دادسبتبانبی 

 تهران بزرگ با ا ن کیفر خواست به  نگ زندانیان هفت تپه  مدو است.

 31دیماه 
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 دست درازی به هفت تپه موقوف!  

 

 

 

 

 

 

  

رئیس  د د ووو وضائیه در  لوس پر طمطراق خود دانه درشت هبا، لبیبسبت ببلبنبدبباالی پبرونبدو 

اختالسهای نجومی  وکال و وزرا را دور زد و سر از هفت تپه در ورد. او در موضبع  بک مبقبام 

عالیرتبه طبقه حاکم ظاهر شد. تا خرخرو در  وسط لاضالب  نچه خودی های حکومتی  نرا شبکه 

مالیا ی سازمان  الته  مینامند،  با اردنگی و تشر به  ان صفوف بورژوازی التاد. او روحیه داد، 

راو لرار به  لو را نشان داد و حرف دهان دولت و خیل مد ران و کاربدستان گذاشت. دو وبورت 

و نیم باوی رئیس ووو وضا یه   مهوری اسالمی روت  ورتر ن صحنبه سبیباسبی کشبمبکبش هبای 

سیاسی امروز ا ران است. هفت تپه نامناس  تر ن نقطه برای  ا ن ودرت نما ی  بود، و در عیبن 

 حال   ز در تعیین تکلیف با هفت تپه نمیتوانست ودرت نما ی بنظر برسد. 

حکم شالق کارگران هفت تپه، حکم مجازات  کارگرانی است که از  مله در دوران ر است مملو 

از "عدالت" ا شان در ووو وضا یه،  انشان از شدت کبار و ببی حبقبووبی ببه لبببشبان رسبیبدو، از 

شکا ات بی حاصل به مرا ع دولتی طاوتشان طاق شدو و به چارو  و ی پرداخته اند. ا ن حکم از 

کارگران مینواهد تا ویامت به ساز دلقک بازی و دهن کجی مقامات ببروصبنبد. ا بن حبکبم شبکبم 

سیران باالی  امعه است  که مکیدن  خون کارگر را ح  خود میدانند. هبفبت تبپبه زببان گبو بای 

هپکو، صدها اعتصاب کارگری، اعتراضات معلمان  شد: بجای توهم و خوشباوری و سرگردانی 

 با ستیم، با هم و متحد باشیما 

رئیسی راو انتقام و نفرت را نشان بورژوازی میدهد.  صدور ا ن حبکبم پبژواک رسبای لبر بادی 

طبقه حاکم بر ا ران است که: مالکیت  را تنها با دزدی میتوان حفظ کرد، مبذهب  را ببا شبهبادت 

دروغ، خانوادو را با حرامزادگی و نظم را با بی نظمی. در ا ران کل ساختار سیاسی و ببیبش از 

هر چیز دادگاو ها و ووانین   به لاحشگی کشاندو شدو اند. حال رئیس ووو وضائیه مینواهد از ا نهم 
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صاور حسم  ،الق رار ر   هفت تپه پژو ک رسای فریادی  ز طبقه حاررم 

 بر  یر    ست ره:

کالسیت  ر  تنها با دزدی کیتو   حفظ رردم کذهب ر  با ،هادت دروغم ”   

 ”خانو د  ر  با حر کز د ی و نظم ر  با بی نظمی. 

در  یر   رل ساختار سیاسی و بیش  ز هر چیز د د ا  ها و قو نریرن   بره 

 فاحشیی رشانا  ،ا   نا. حال  قو  قضائیه کیخو ها  ز  ینهم جلو بزنا. 



 ( 1 لو بزند. )

ا ن حکم  شاخص تر ن و گو اتر ن معیار سیاستهای پیش روی  مهوی اسالمی است.  همانقدرکه 

در نگ با امر کا، در  بهه "مبارزو علیه لساد"  نیز وط  نمای بورژوازی ا ران اساسا برعلیه 

طبقه کارگر تنظیم شدو است؛ با ا ن تفاوت که نه بر ام، نه مذاکرو، نه تعهد و نه وعدو ای در کار 

 نیستا  

تنت و تب   د د ضد کارگری ووو وضائیه در هفت  تپه را با د در هم پیچید.  کارگران همیشه در 

تعیین  بهه های مبارزو  منیر نیستند. ا ن کشمکش اما، با تجارب  زنبدو  از اعبتبصباب اخبیبر 

 میتواند زمینه ساز اعتراضات و پیشروی های طبقاتی مهمی برای کارگران در ا ران  باشد:  

 دست درازی به هفت تپه موووفا  

 همه  ا، همه کارگران،  ح  طلبی هفت تپها

 ( نقل به معنی   مالتی از  زوو "محاکمه کمونیستها در کلن" نوشته مارکس1)
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 نوبت فتح باستیل در اهواز هم خواهد رسید

 

 

 

 

 خر ن اخبار حکا ت از ادامه اسارت پنج نفر از کارگران لوالد اهواز در زنبدان دارد. تشبو بش 

سادو تر ن بیان برای وصف در ا ی از سوال و بیم و امید است که از دور و نبزد بک ببه وبلب  

 بسیاری از ما چنگ انداخته است.

هفت تپه و لوالد د گر شهری از شهرها و در دور دستهای نقشه  غرالیای ا ن سرزمین نیستبنبد. 
ترد دی نیست که اعتصابات ماههای  بان و  ذر رو دادهای درخشانی در تجبرببه زنبدگبی طبببقبه 
کارگر در سراسر ا ران را شکل دادو اند، ترد دی نیست که ببرای مبیبلبیبونبهبا نبفبر کبه اخبببار و 
گزارشات ا ن اعتصابات را حر صانه بلعید م، ا ن اعتصابی از خودمان و ببرای خبودمبان ببود؛ 
ا ن   نه ای در مقابل شهرما، مقابل کارخانه ما، مقابل خود ما و رلقای ما، دردها مبان، اتبحباد و 
تفروه ها،  مادگی صفوف ما بود. نه لقط بود، بلکه هست، هنوز هم هست. به ا بن مبعبنبا رهبا بی 

 زندانیان  زء تفکیک ناپذ ر از اعتصاب ما و از اعتصاب لوالدی های ما در اهواز است.

 
نوشته ز ر با عنوان "او ن در تهران، تهران در او ن"  کسال پیش در حما ت و هم سرنوشتی با 
تجمع خانوادو زندانیان در لوی زندان او ن نوشته شدو است.  ن زمان در تهران و ببرای  زادی 
دستگیر شدگان اعتراضات معلمان، امبروز در شبهبر اهبواز و ببرای  زادی دسبتبگبیبر شبدگبان 

 اعتراض لوالدی ها؛ اما صف بندی، تشو ش ها و از  مله وسوسه ها نعل به نعل  کی است: 

 

 نوبت فتح باستیل هم کیرسا..

زندان او ن برعکس باستیل، برای مردم شهر خود، زندان دور از دسترس و ناشناخته ای نیست. 
 ک ساختمان سادو و د وارهای کوتاو، در دسترس عموم مردم که میتوانند بروند گوشبهبا شبان را 

باستیل در زکا  خود قسم خورد انی د ،ت ره قلعه دست نیافرترنری ر  فرترح 

کیسننا. بارها و بارها پاریس با  کیا و وسوسه و ،ایرعره سرقروط براسرتریرل 

 بیا ر ،ا. تهر   در حسرت قهرکانا  فتح باستیل خود کیسوزد.
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به د وار بچسبانند، دروازو لرسودو که با  ک دق الباب بر روی مرا عین باز میشود. بر عبکبس 
باستیل کروکی زندان و ساکنین ا ن سلولها و سرگذشت  نها تقر با همیشه  شکار و شبنباخبتبه شبدو 
بودو است. در  ک مقا سه سادو سرنوشت زندانیان باستیل با سرنوشت زندانیان او ن را مبیبتبوان 
در وال   ک داستان از بدشانی همنشینی گذرا با  ک غر به زشت و بدطینت بدست داد. و لبرق 
د گر ا نکه باستیل در زمان خود وسم خوردگانی داشت که ولعه دست نیالتنی را لتح میکنند. بارها 
و بارها پار س با امید و وسوسه و شا عه سقوط باستیل بیدار شد. تهران در حسرت وهرمانان لتح 

 باستیل خود میسوزد.

 
هیبت کابوس او ن در شکنجه ها ش نیست. ترسناک تر ن بعد  ن در سلولی باندازو  ک وبر است 
که در ان هر بال ی بنواهند را سرت میاورند،  سم و روح زندانی باز چه دست زندانبان اسبت. 
هیج چیز غیر ممکن نیست، میتوانند از سرما، گرما، گرسنگی و  ا ز ر ضربات باطوم و شالق، 
با سنگ، با چوب تو را از پا در بیاورند، به تو تجاوز کنند، هر اتهامی دلشان بنواهد به تو بزنند 
و  نازو ات در بیابان، سر چهارراو، توی  وی کنار خیابان، بغل ا ستگاو اتوبوس  ا وبری مشابه 
سلول زندان سر به نیست شود. زندو ای اما ارزوی مرگ داری،  زادی مینواهی اما در تنبهبا بی 
خودت ودرت نزد ک شدن به  ن را در خود نمیبینی. تو میتوانی هر کسی باشی،  بک زن،  بک 
مادر،  ا  ک کودک لقط بناطر " رم" والد ن خودت.  رم تو هر چیزی میتواند باشد،  ک لکر، 
 ک عقیدو،  ک حرف،  ک مشت گرو کردو. در او ن شرالت و عزم و تعهد به عبدالبت مبمبنبوع 
است کفر است، بیگانه است. تو در او ن د گر نه انسان نه شهروند بلکه  ک روم،  ک اسم شدو و 
به  ک عکس نزول پیدا میکنی. به محض ورود به او ن همه زندگی، شغل و مباسببب  لبردی و 
ا تماعی تو دود شدو و بجا ش درد و زخم ها ت هو ت تو را شکل میدهد. در زنبدان او بن تبنبهبا 
ح  تو ا ن چهارد واری است که در  ن ح  داری بلرزی، گرسنه بمانی، ببه زخبمبهبا بت خبیبرو 
بمانی، و بپوسی. زندان او ن بنش بزرگی از زندگی مردم  ن شهر را شبکبل دادو اسبت. مبردم 
تهران از زبان دهها هزار نفر دوست و همکار و از زبان خانوادو زندانیان از زندان و واوعبیبتبهبا 

 را خبر دارند ولی هنوز کسی شا عه به اتش کشیدو شدن او ن را نشنیدو است.

 
با انتشار گزارش گورنشینان نه بطرز سمبلیک بلکه به معنای دوی  کلمبه او بن ببه مبحبلبه هبای 
منتلف شهر تهران منتقل شدو است. ا ن شهر مملو از سر پناههای کوچکی است که بیش از هبر 
چیز به سلولهای او ن شباهت دارد. در ا ن سلولها سرما و گرسنگی و زخبمبهبا ببه هبمبان انبدازو 
کشندو است. ساکنانش همانقدر  زادند که پناو د گری ندارند. بسیاری و در بسیاری از نقاط تهران 
با تنوع چشمگیری اما در  ک تشابه سادو سرگذشت او ن را تداعی میکنند؛ ز ر تیر چراغ ببرق 
پاتوق تن لروشی، مربع نیم متر در نیم متر در پیادو رو برای گدا ی، تمام چهار راو مبتبعبلب  ببه 
کودک گل لروش، مساحت  ک کارتن و  ا نیمکت  ک پارک، بیغوله هبای خبانبوادو کبارگبری، 
پاتوق کارگران بیکار همه  ا او ن،  ک او ن  زاد اسیر سرما ه را به شبکیه چشم هبر رهبگبذر 
حک میسازد. اگر در او ن همه چیز در خفا میگذرد، حد ث تهران او ن  ک حد ث  شکار اسبت. 
همه ذ ه های ا ن "زندانیاِن" درد و لرز دن و پوسیدن مرگبار ا ن  معیت میلیونی را می ببیبنبنبد 
ولی به روی خودشان نمی  ورند،؛ چرا که ا نها "کارتن خواب" هستند. کارتن خوابی ببه هبو بت 
انسانها تبد ل شدو است. گدا ی و تن لروشی هو ت صدها هزار نفر انسان است. ا ن  دمها درست 
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مثل زندانیان او ن، کسی نبودو اند، کسی نیستند، سرما و گرما ببنبش وباببل انبتبظبار از زنبدگبی 
  نهاست.  نازو  نها را در  شغالدانیها در همسا گی سگهای ولگرد میشود پیدا کرد.

 
زندان او ن  ک ساختمان در میان ساختمانهای د گری و با ساکنینی نگون بنت نیست. او ن خار 
چشم و زخم عمی  بر و دان همه ماست. حتی اگر او ن را اعماق در ا ببرند، عاملین و شکبنبجبه 
گران و تو یه کنندگان  ن، کسانی که برای بقیه الال ی و دان سر میدهند، ترس را در دل مبردم 
میکارند و لجنزار تسلیم و بی تفاوتی را تو یه میکنند، تاز انه ای بر گردو کل  امبعبه اسبت کبه 
او ن زندان اسارت همگی ما است. به ازا هر  زاد نواو در زندان هزاران تن از کثیفتر ن عاملین 
حماوت و بردگی در لباس مسئولین نظم و واضی و مقامات حکومتی و اساتید و ژورنالیسبتبهبا در 
 امعه وول مینورند، پستی میالر ننند و به ر ش تک تک ما مینندند. به ازای هر کارگر زندانی 
هزاران سرما ه دار و موا   بگیر در هر کوی و برزن سر گردنه را گرلته از همگی ما شیبرو 
 انمان را، استعداد و نیروی کار و خالویتمان را به  غما میبرند؛ زنان ما، مردان و کودکانمان را 
به اسارت و استثمار میکشند و دست اخر ضعیف تر ن بنش های ما را بصورت بیکار و لقیر و 
کارتن خواب به دست گرگهای طبقه خود می اندازند.   ا تشنیص برادران، خواهران، همبکباران 
و همسا ه های خود در البالی "لیست" ساکنان او ن در همسا گی هر  ک از مبا دشبوار اسبت؟ 
اگر زندانیان بدرستی وهرمان به حساب می   ند اما برای همسرنوشتان  نها در خارج زندان او ن 
کرکسکهای لاضل بسیاری صف کشیدو اند که بی عرضگی خود در اشارو به مسب  ا بن شبرا بط 
را، در کشف راو حل های ا تماعی و موثر بودن اختگی بر روی چهرو وربانیانش استفراغ کنند. 
گوش ا ن لیلسولان برای شنیدن داستان زن و مرد وربانی از زمان از دسبت دادن شبغبل تبا عبدم 

 شمول بیمه بیکاری، همیشه کر است.

 
اگر تا کنون تصو ر زندانیان سیاسی بصورت  ک شقا   سرخ بیشتر از امید، احترام برانگینته 
است؛ اگر تصاو ر خیابانهای خلوت کنارو او ن ترس را تداعی کردو است، با تصو ر چبنبد روز 
صف اعتراضی برای  زادی زندانیان ورق برمیگردد.  رامش و اعتماد بنفس و شجاعت مبو بود 
در ا ن  مع مبشر شمارش معکوس برای لتح او ن بود. سمبلهای خود از او ن را تازو سباز بم و 
بیاد بیاور م که برای رها ی از کابوس او ن نه تنها به شوالیه های شجاعت، بلکبه در تشباببه ببا 
باستیل لرانسه، به  ک انقالب نیاز دار م که نه لقط برای  زادی زندانیان سیاسی بلکه برای ر شه 

 کن کردن کل نظام مو ود خیز بردارد.
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 نیشکر هفت تپه و مصافهای کارگران در بافق و کردستان اعتصاب 

 

 

 

 

بر متن کشمکشی  شنا و با خواستهبای پبا خبوردو صبورت   عتصاب کارگران نیشکر هفت تپها 

پبیبامبدهبای خصبوصبی  میگیرد. دستمزدهای عق  التادو و بدتر شدن شرا ط کار از  ک طبرف، 

سازی دال بر اخرا ها و بکارگیری کارگران پیمانی از طرف د گر تنش های تازو را دامن زدو 

است. سند کای کارگران نیشکر مرکز ا ن تنش ها است. دستگیری شبانه بیست نفر از کارگبران 

نشانه کشمکشی سنت را با خود حمل مبیبکبنبد. در ا بن    و تشد د لضای سرکوب اوا ل مردادماو

شکی نیست که کارگران نیشکر با همه سواب  مبارزاتی و با تکیه به سند کای خود از ظبرلبیبت 

باال ی در پس راندن تعرضات دولت برخوردار هستند. اما سوال ا نجاست   ا هبفبت تبپبه ای هبا 

در  بک  1171 مادگی و ظرلیت تکرار پیروزی معادن کاران بال  را دارا هستند؟ تابستان سال 

روزو پنچ هزار کارگر معدن بال  در  ک مصاف تار نبی تبمبام ظبرلبیبت تبوطبئبه  04اعتصاب 

گرا انه و سرکوب  مهوری اسالمی را خنثی کردو و  ک "ناممکن" را در عرصه سبیباسبت ببه 

  تحق  رساندند: با حکم مستقیم دلتر خامنه ای خصوصی سازی معادن لغو گرد د.

نه از واوعیت تک تک ا ن اعتصابات چیزی را روشن  خواست "لغو خصوصی سازی"  صرف 

تنها در مقا سبه ببا   میکند و نه در مقا سه بین  نها معیار درستی را بدست میدهد. اما دو اعتصاب

 کد گر است که اهمیت خود را به نما ش میگذارند. در ا ن نوشته در مقا سه با اعتصاب بال  به 

نقطه ودرتهای چشمگیر کارگر نیشکر پرداخته خواهد شد، و در درسهای مبرهن معدنچیان ببالب  

از شرا ط پیروزی نیشکری ها استنتا اتی بدست دادو میشود و با ا ن استنتا ات پبای مبببارزات 

 کارگری در کردستان به میان کشیدو خواهد شد.

 بد هی است که در گرماگرم ا ن اعتصاب تصمیم رهبران کارگری در محل تعیین کنندو است.

  عتراب بافق در یک نیا   ذر 

و در اعبتبراض ببه  ۹۷ پیشینه اعبتبراضبات کبارگبری در مبعبدن سبنبگ  هبن ببالب  ببه سبال

گردد و با مسکوت گذاشته شدن  ن موضبوع، اعبتبراضبات نبیبز پبا بان  می سازی  ن بر خصوصی

یسبار بر ی همیشه بایا جار زد رار ر   نیشسر  ز ،جاعت و جا   ذ،تیی 

،سم   چیزی رسر نیاورد   نا. رمر  ین  عتراب ر  کثل هر جنگ دییری

  های  رسنه و درد جانسا  تاکین خانو د  کیتو نا بشسنا.
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و نیم درصد سهام شرکت سنگ  هن مرکزی ا ران به شبرکبت ببه  ۹۷ میزان  71در سال   الت.

صندوق بازنشستگی لوالد واگذار شد و پس از  ن نیز واگذاری بقیه سهام ا ن شرکت ببه شبرکبت 

ارد بهشت سبال  ۰۲ و ۷۷ لوالد خوزستان نیز در دستور کار ورار گرلت. کارگران در روزهای

  اری نیز دست به اعتصاب زدند.

ارد بهشت تا سوم تیر ببود  ۰۹ روزو پنج هزار کارگر معدن از ۰۲ ا ن اعتصاب مقدمه اعتصاب

های کارگران  که سرانجام با وعدو مقام های دولت برای تحق  خواسته ها شان پا ان  الت. خواسته

و نیم درصد سهام شرکت سنگ  هن مرکزی ا بران، تبغبیبیبر  ۰۲ عبارت بود از: تووف واگذاری

مد ر عامل شرکت و انتناب لردی بومی به ا ن سمت، عضو ت دو تن از الراد بومی در هبیبات 

 مد رو شرکت و ارتقای سطح استندامی کارکنان.

خواسته های د گری نیز به تدر ج به خواسته های کارگران الزودو گشبت. از  بمبلبه کبارگبران 

درصبد سبهبام اخبتبصباص  بالبتبه ببه صبنبدوق  ۹۷۱۱ درصد از مجموع ۷۱ خواهان  ن شدند که

 نبهبا  التادگی شهرستان بال  اختصاص  باببد. ها و عق  بازنشستگی لوالد برای  بران محرومیت

های خود دو ماو مهلت دادو بودند. در ا ن مدت وز ر کار به بال  رلبت. عبلبی  برای تحق  خواسته

حرمت کار و کارگر برای “ربیعی، وز ر تعاون، کار و رلاو ا تماعی، در د داری از بال  گفت: 

تک ما وا   است و من نوکر کارگران هستم و خوشحالم کبه مبدام پبیبگبیبری کبردم و االن  تک

 “خوشحالم حتی  ک تو به کسی گفته نشد

ی کارگران، به دنبال  ی پا ان مهلت دوماهه اما حدود  ک هفته پس از سفر وز ر کار و در  ستانه

ها ببازداشبت شبدنبد.  کارگر صادر و نیمی از  ن ۷۲ شکا ت کارلرما از کارگران، حکم بازداشت

هزار تن از کارگران معدن بال  دست به اعتصباب زدنبد و خبانبوادو  ۱ های در پی ا ن بازداشت

 بازداشت شدگان نیز مقابل لرمانداری بال  تحصن کردند.

   

 پیروزی کعانچیا  بافق در چه چیزی و چیونه؟

مبارزات هفت تپه، سباببقبه طبوالنبی از کشبمبکبش و دسبتبگبیبری هبا، سبردوانبدن   در تشابه با

دستمزدهای عق  التادو، تهد د و توطئه بیشمار در مورد خصوصی سازی در راو مبعبادن و   و

اعتصاب بزرگ تبار بنبی ببر   کارخانه های مربوطه طاوت کارگران را به انتها رساندو و نطفه

 اساس تصمیمات کارساز رهبران اعتصاب شکل گرلت:

کارگر و مابقی معدنچیان کبه  بمبعبا پبنبج  1244اول: هم پیمانی میان کارگران پروژو ای شامل 

هزار نفر را در بر میگرلت. خواست مشترک برای عدم اخراج و الزا ش حقوق بعنوان خواسبتبه 

 مشترک مورد توال  ورار گرلت. ا ن هم پیمانی تا  خر اعتصاب بقوت خود باوی ماند.

دوم: رهبری اعتصاب بسیار هوشیارانه اعتصاب نشبسبتبه و در داخبل مبعبدن را ببرای شبکبل 

اعتراض و رو در رو ی با دولت انتناب کردند. به ا ن ترتی  کبارگبران اعبتبصباببی از ضبرب 
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دستگیری ها خالص شدو و از هرز رلتن نیروی اعتراضی کبارگبران در حبالبت دلباعبی ببرای 

 زادی هر از چندگاو تعدادی از همرزملن خو ش  لبوگبیبری مبیبشبد. ببعبالوو تبحبرک نبیبروهبای 

 حفاظت، تهد دها و  اوو گو ی ا ن دسته خنثی میگشت.

بعنوان ستون لقرات اعبتبصباب و ببه عبنبوان   مجمع عمومی کل کارگران  سوم: مجمع عمومی:

ارگان رسمی تصمیم گیری در راس اعتصاب بال  ورار گرلت. ابدا اغراق نبیبسبت اگبر مبجبمبع 

عمومی کارگران اعتصابی را دولت نشسته  لترناتیو نامید. هر گونه تصمیم، تمامی مبذاکبرات ببا 

وزرا و نما ندگان دولت به مجمع عمومی ار اع دادو شدو و ا ن هبمبببسبتبگبی، عبزم مشبتبرک را 

 تقو ت کردو و و چشم انداز ادامه مبارزو را روشن میساخت.

چهارم: بسیج  ک شهر: معدنچیان اعتصاب خود را به اعتصاب کل شهر تبد بل نبمبودنبد. ببنبش 

مهمی از مطالبات کارگران متو ه رلاهیات شهر از لوله کشی و احداث مدارس، کشیدن  بادو و 

تامین امنیت و همچنین احداث کارخانه های  انبی معدن و تامبیبن زنبدگبی کبارگبران  نبهبا ببود. 

کل شهر از امام  معه تا  بسیج   لعالیت  گاهانه و خستگی ناپذ ر رهبران اعتصاب و کارگران در

 کسبه و وبالگ نو سها  ک دم لروکش نداشت.

و بالخرو،  زادی هر تک کارگر زندانی با حما ت هزاران کارگر اعتصابی پیگیری مبیبگبرد بد. 

دستگیری موج تازو ای از ابتکار و هم پشتی را در مقابل خود مبی  بطور که دولت با هر مورد 

  الت.

 دولت در صاد تالفی ،سست بافق

"و برانبه هبای   با غاز دورو ر است  مهوری روحانی و با تاکید بر سبر و سبامبان دادن  نبچبه

اوتصادی حاصل کارکرد دولت احمدی نژاد" از  ن نام بردو میشد، برنامه های گستردو خصوصی 

ساز ها در دستور کبار دولبت وبرار گبرلبت. ببنبا ببه لبهبرسبت اعبالم شبدو از طبرف سبازمبان 

شود، و  شرکت بسیار بزرگ و بزرگ واگذار  ۷۲۰ سهام 71سازی، ورار بود در سال  خصوصی

سبازی ا بران در  تبر بن خصبوصبی ببزرگ هبا،  در صورت واگذاری و عرضه سهام ا بن شبرکبت

خورد. همچنین در پی توالقات صورت گرلته بین ا ران و کشورهای خار ی در  روم می ۷٣ سال

گبذاری کشبورهبای  های  بذاب و الزم را ببرای سبرمبا به ژنو، دولت ا ران امیدوار بود لرصت

 خار ی در بنش خصوصی لراهم گردد.

معدنچیان بال  در با اعتصاب خود کل پروسه و برنبامبه هبای  1171در همان ماههای اول سال 

خصوصی ساز ها را با ناکامی روبرو ساختند.  مهوری اسالمی خود را برای تعرض  بدی ببه 

کارگران  مادو ساخته بود. گردان و ژو سرکوب کارگران و دادگاههای و ژو که بر اساس وبوانبیبن 

مقابله با اشرار میتوانست کارگران را به مجازات شالق محکوم کند، از  ن  مله ببود. دولبت در 

مقابل صف کارگران بالقی شکست خورد و وبل از ا نکه بتواند صفوف خود را برای تها م بعدی 

 حاضر کند پروندو بر ام همه مسا ل را تحت تاثیر ورار داد.

رئیس دولت  مهوری اسالمی برای دور د گری از برنامه های اوبتبصبادی  75در تشابه با سال 
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خود خصوصی ساز ها را در مقابل خود دارد. با د  ن کاری که سرنه  ن در بال  از دست رلبت 

را پی بگیرند. دولت خود از دشوار های بزرگ پیش روی خود مطلع است. روحانی تحت لشبار 

بسیار است که با د سنتگیرانه و با کابینه ای "واطع" به اسبقبال خصوصی ساز ها برود. در اتاق 

 ک تیم اوتصادی"  بهبادی"  بورس تهران و در رسانه ها بحث به  اهای بار ک از  مله لزوم 

 پیش کشیدو شدو استا

در مقابل چنین چشم اندازی بنظر میرسد ورعه به اسم نیشکر هفت تپه خوردو باشد. هر چه باشبد 

ا ن نه "ورعه" است و نه اتفاوی. نیشکر هفت تپه در دو سال مو ود ت خبود سبرمشب  بسبیباری 

سنت های مبارزاتی و پیشرو طبقاتی بودو اند و سابقه طوالنی از مبارزو علیه خصوصی ساز ها 

بببی   تببا  نببجبا کببه بببه دولببت مببربببوط بباشببد در صببف  را ببی امببروز را پشبت سببر دارنببد. 

کی وبرار اسبت ا بن  اوتصادی در مقابل اوست. سوال ا نست که با کدام مکانیسم و   بزرگ  القی

تامین زندگی ببرای کبارگبران گبردد؟ کسبی در  خصوصی ساز ها منجر به گشا ش اوتصادی و 

دولت و در کل حکومت برای ا ن سوال  واب در خور تامل در  ستین نبدارد. ببر چبنبیبن مبتبنبی 

نیشکر هفت تپه با اتکا به سواب  مبارزاتی خود میتوانند باسازماندهی اعتصابی در ابعاد مبعبادن 

بال  نیروی بزرگ طبقه کارگر را در همراهی ببا خبود  بلب  کبنبد و شبکبسبت سبنبتبی را ببه 

و پیروزی را در همان  سوال ا نست که   ا صف اعتراض کارگری اعتصاب   تحمیل کند.  دولت

  لوی روی خود طرح نمودو اند؟  اعتصابیون بالقی ود و ووارو 

 و توفیق ناپایا ر کقابله با خروصی سازیها 

سبر در گبمبی   خصوصی سازی مراکز تولیدی نه لقط در ا ران بلکه در سراسر  هان سرمنشبا

کبارلبرمبا و اسبتبثبمبارگبر دولبتبی  با   اتالف نیروی اعتراضی طبقه کارگر عمل کردو اسبت.  و

خصوصی؟ کار بیشتر در مقابل بیکاری، صورت مساله ای عاری از هر گونه منالع طبقه کارگر 

بصورت  ک انتناب،  ک تیغ دو لبه، سر منشا تفروه و شکاف، خواهی ننواهی در دستور کبار 

اگر برای خانه کارگر و شوراهای اسالمی، اگر برای بنش ها ی از سرما ه و   او ورار میگیرد.

حکومت دو وطبی خصوصی  ا دولتی  ک دکان سیاسی برای گمراهی طبقه کارگر بیش نیست، و 

ا ن موارد را با د بیرحمانه الشا و طرد نمود، اما برای  ک رهبر مبحبلبی کبارگبران،  با بی کبه 

بدال ل منتلف منالع مادی و لوری کارگران، از  مله مقابله با اخرا بهبای ببرنبامبه ر بزی شبدو 

کارلرما، در دستور کارگران ورار بگیرد چارو ای باوی نمیماند که هم برای پیروزی خواست بر 

برای رلع توهمات بکار گرلته شود.   ح  کارگران مبارزو را سازمان دهد و هم پروسه اعتصاب

ا ن  ک کار غول  سا است و مقدرات  ن بسیار لراتر از محدودو رهبران مبحبلبی کبارگبری روبم 

به حاشیه رلت و عمال پس از زچند ماو    در تجربه اعتصاب بال  و ه دوم ا ن مبارزو  مینورد.

از  کی از بزرگتر ن اعتصابات سازمان  الته کارگری در تار ه  نبش کارگری ا ران و منطقه 

کمتر اثری را میشد سراغ گرلت. توهم کارگران به  ک بنتک بر روی انتظارات و خواستبهبای 

 نها تبد ل شد. معادن خصوصی نشد، از اعتصباببیبون کسبی اخبراج نشبد، امبا دولبت مبعبادن و 

سرنوشت  نرا به حال خود رها کرد. امروز سه سال بعد از  ن اعتصاب کبوچبکبتبر بن اثبری از 
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  تحق  عملی خواستهای کارگران در بال  در میان نیست.

مهمتر ن مساله و بنصوص برای  ک ناظر خار ی ا نست که دو وطبببی خصبوصبی سبازی و 

و  ا رهبران کارگری نیست. ا ن پد دو وبل  انتناب در دا رو  گاهی تک تک کارگران   دولتی  ک

از  نکه  ک پد دو ذهنی در رودر ردو ی کارگران در  ک مبارزو معین باشد،  ک پبد بدو مبادی 

است. برای کارگران نیشکر پیروزی در ا ن اعتصاب معین نمیتواند چیزی  بز لبغبو اخبرا بهبا 

باشد. اما همزمان امروز اعتصاب کارگران نیشکر بر ولندوش انبوو نیروهای سیباسبی و رسبانبه 

های سیاسی چرخاندو میشود که بنش اساسی  نها بدنبال اصالح و  ا چنج رژ بم در چبهبارچبوب 

همین مناسبات هستند. برای بنش اساسی ا ن نیروها در اپوزسیون، و حتی بسیار دو  تشه تر از 

تصمیم گیرندگبان و حبداکبثبر   کارگران هفت تپه وربانیان بی کفا تی   ن در داخل خود حکومت،

وربانیان  ک سیاست اوتصادی غلط به حساب میا ند. ا ن " لترناتیبوهبا" در تبنبگبنبای اعبتبصباب 

بصورت نیروهای مادی  لوو گر میشوند که میتوانند به امر "پیروزی" کارگران )و در حبقبیبقبت 

کمک کنند. ببه ا بن اعبتبببار پبیبروزی  پیروزی سیاست خو ش بر دوش اعتراض نیشکری ها( 

کارگران نیشکر در گرو روشن بینی همین امروز  نها در مقابل کبمبپبلبکبس مبتبعبفبن خصبوصبی 

ساز ها نیز هست. راستی ا ن تراوشات لکری کدامین ذهن بیمار است که از "حما ت" وسطبی و 

مشروط و  بونانه کنفدراسیون صنا ع غذا ی و شکا ت ا ن اتحاد ه به  ی.ال.او. در صورت عدم 

 زادی دستگیرشدگان؛ امر پیروزی کارگران هفت تپه را تسهیل میکند؟ از کی، کبجبا و چبگبونبه 

سازمان  هانی کار دوست طبقاتی کارگران ا ران از  ب در مد؟ چرا اعتبصباب هبفبت تبپبه ببا بد 

و  بببهبه مشبتبرک هبواداران  تاوان حسرت بدل ماندو  ر انات سازشکار و سبز و اصالح طل  

 را پس بدهد؟ ا رای وانون کار  مهوری اسالمی 

 کوثرترین نیروی همبستیی طبقاتی با هفت تپه  رار ر   در رردستا 

بزرگتر ن دشواری مبارزو علیه خصوصی ساز ها در بسیج حما ت سا ر ببنبش هبای کبارگبری 

است. ا ن  ک معضل همیشگی و بین المللی طبقه کارگر را شکل دادو است. هیچ کجای دنیا شکل 

خصوصی سازی میسر نبودو  و حتی موثر بر علیه سیاستهای   دادن  ک  نبش کمابیش سراسری

است. خارج از تاکتیک بورژوازی در پیادو کردن نوبتی ا ن سیاست در مراکز تولیدی و هبمبراو 

حبتبی در  بک کشبور   کردن  ن با انواع ترلندهای تفروه الکنانه در بازخر د و سنوات و غیرو؛

دمکراتیک اروپا ی چندان مو ه بنظر نمیرسد کارگران  ک کارخبانبه ببرای خصبوصبی نشبدن 

ا بن  مساله اصلی در خصبلبت سبیباسبی  کارخانه د گر دست به اعتصاب و  ا اودام  دی بزنند. 

مقابله است. مقابله با خصوصی ساز ها عاری از  وهرو طبقاتی کارگری است و بسیج طبببقباتبی 

در دنیای واوعی و در  ک وانفسای   کارگری  ز بازی کردن در زمین بورژوازی نمیتواند باشد.

سرکوب ضد کارگری در چهارچوب مبارزو علیه خصوصی سازی، حبتبی سبنبد بکبای مبحبببوب 

نیشکر هفت تپه، نمیتواند  ز بر روی وطعنامه های محکومیت ا نترنتبی حسباب بباز کبنبد. ا بن 

سنار و،  ک سنار وی تله و بیرحمانه و غیر وابل وبول است. ا ن شا سته مبببارزات هبفبت تبپبه 

سند کای  نها نیست. ا ن سنار و نسنه ناکامی از پیشی  کی از سرسنبتبانبه تبر بن مبببارزات   و
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کارگری در ا ران است. با ا ن اعتصاب و در حما ت از ا ن اعتصاب  ا دارد طبقه کبارگبر در 

ا ران  کبار برای همیشه در سنت های همبستگی ورض گرلته شدو از سا ر طبقات تجبد بد نبظبر 

 کند.

اول: همبستگی طبقاتی بدوا و اساسا  ک همبستگی عملی معنا میشود. در حبمبا بت از کبارگبران 

کدام مناطرات است که با د خنثی شود؟  کبار برای همیشبه    اعتصابی و در دشوارتر ن شرا ط

با د  ار زد کارگران نیشکر از شجاعت و  ان گذشتگی چبیبزی کسبر نبیباوردو انبد. کبمبر ا بن 

شکم های گرسنه و درد  انکاو تامین خانوادو میتواند بشکند.   اعتصاب را مثل هر  نگ د گری

 مهوری اسالمی از ظرلیت ز ادی برای  ک کشمکش لرسا ندو بر علیه نیشکری ها برخوردار 

است. پاشنه  شیل ا ن حکومت شکل گیری هسته ها و شبکه های همبستگی کارگری است که مثل 

مور و مله از کمک های کوچک  ک کوو از امکانات میسازند و با هر دستی که دراز مبیبکبنبنبد 

 باور و اعتماد بنفس و ح  طلبی را  ان میبنشند.

ببورژوازی اسبت.  ر ا کارانبه و تحمیلی دوم: "مقابله با خصوصی ساز ها " زمین بازی و میدان

ا ن میدان مطالبات اوتصادی طبقه کارگر نیست و نبببا بد بباشبد. نبیبشبکبری هبا دسبتبمبزد بباالتبر 

مینواهند. ا ن خواست لوری همه طبقه کارگر ا ران است. نیشکری ها عاش  و کشبنبه و مبردو 

 هنم درو ای در هفت تپه واوع در بیست کیلومتری شوش نبودو و نیستند. کارخانه هفت تپه اول و 

چرا با د کارگران خود را به  ب و  تش بزنند تا کارخانبه   خر داستان زندگی  نها نبودو و نیست. 

سود دو باشد، تا تازو کارگران بتوانند در مقابل تعد ل نیروی کار کارلرما  هت ادامه سبود دهبی 

  ا مطالبه بیمه بیکاری بطرز سر راست خبواسبتبه وبلبببی کبارگبران را مبنبعبکبس  مبارزو کنندا 

نمیسازد؟ خواست بیمه بیکاری  ک خواست و نیاز اساسی طبقه کارگر در ا بران اسبت.   با پبا 

گرلتن مبارزات کارگری بر سر الزا ش دستمزدها و بیمه بیکاری موثرتر ن راو همبببسبتبگبی ببا 

 کارگران هفت تپه نیست؟

سوم: در صورت حضور  ک حزب کمونیست ووی و پر نفوذ در ا ران به منظور حفظ و تقو ت 

و برای پیشبرد امر مبارزاتی کل طبقه کارگر بطور لوری   پتانسیل اعتراضی  بهه نیشکری ها

 بهه کارگری برای مطالبه بیمه بیکاری در کردستان را میگشود. زمینه های بسبیبار مسباعبد و 

 مادو برای ا ن مبارزو در سا ه تحوالت ناشی مربوط به کولبری از  ک طرف و وزن سبیباسبی 

مبارزو کارگری در کردستان  مهوری اسالمی را دست و پاچه کردو و لشار ببر روی کبارگبران 

ا ن  لترناتیو حتی در غیاب  ک حزب کمونیستی مبطبلبوب، در  هفت تپه را بشدت کاهش میداد. 

 همکاری نزد ک رهبران کارگری و نیروهای چپ عملی است.

چهارم: از رهبران اعتصاب هفت تپه انتظار میرود مستقیما خطاب به طبببقبه کبارگبر در ا بران 

سنن بگو ند. چشم اندازهای اعتصاب را چگونه میبینند پبیبش ببیبنبی هبا و نبقبشبه و  مبادگبی و 

کمبودهای  نها چیست؟ ا ن رهبران با د متو ه باشند پیروزی  نها و بیشتر از  ن، عواو   بنبگ 

کل طبقه کارگر ا ران را مستقیبمبا تبحبت تباثبیبر  لرسا ندو  نها با دولت، شرا ط زندگی و مبارزو 

 ورار میدهد.
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دستمزد کارگران چقدر است؟ چقدر با د باشد؟ ا ن دستمزد در سال  تی چه میزان خواهد بود؟ ا ن 

سواالتی است که خانوادو بزرگ شصت هفتاد میلیونی طبقه کارگبر در ا بران، در تب  پباسبنبی 

شا سته به  ن ها میسوزند.  امعه ا ران از نظرات و صاحبنظران اوتصادی اشباع اسبت. در  ن 

 امعه از  مله در زمینه  مار اشتغال و تورم و شاخصهای اوتصادی تا دلتان بنواهد حرف مفبت 

موج میزند. کیست در  ن مملکت روی کارشناسی بانک مرکزی، روی وعدو های مقامات ببرای 

 ک  ا دو ماو   ندو دل خوش کند؟ ا ن چه بازی ترسناکی است که اسکناسها و اعداد با زنبدگبی و 

 هست و نیست ا ن مردمان به  ن مشغولند؟ 

معرکه گیری ساالنه بر سر تعیین سطح حداول دستمزدها در ا ران به همه چیز شباهت دارد بجز 

مساله اصلی که دخالت کارگران در اساسی تر ن امر حیاتشان  عنی دستمزدها است. بچه خانوادو 

کارگری با التادن اولین دندان شیری  نقدر از ا ن دنیا  موخته که استدالل کند رای و ارادو مستقیم 

کارگران در شورای عالی دستمزد نما ندگی نمیشود، نرخ تبورم واوبعبی مبببنبا وبرار نبمبیبگبیبرد، 

دستمزدها مصوبه با ادعای تامین زندگی  ک خانوار پنج نفرو لاصله نجومبی دارد ... نبیباز ببه 

هوش لراوانی نیست که لر   کاری ا ن معرکه گیری را تشنیص داد. راستی مگر وزارت کبار 

و دولت و کارلرماها و نوکران شورای اسالمیشان مرض دارنبد ببرای چبنبدروبازی کبه از وبببل 

تصمیمش گرلته شدو؛ چند ماو نما ش پوج و مسنرو "مذاکرات طرلین بازار کار" را برپا میکنند؟ 

سی چهل درصد کارگران که بیکارند و رنگ دستمزد را نمیبینند، بیشتر از نصف شاغلین که در 

کارگاهها ز ر دو نفر از بیه مشمول وانون کار نیستند، وراردادهای مووت را هبم کبنبار ببگبذار بم 

مگر ورار است چه میزان از کارگران مشمول مصوبات شورای عالی دستمزدها بشوند؟ از هبمبه 

دستمزد کا نظر دولت فخیمه حارم در  یر   رسما جار کیزنا ،رسرم ررار رر 

لزوکی نا رد سیر با،ام تا جو    ست بایا  ز  و رار رشیام  رزش کعاها  و 

قر رد د ر  نا ردم بیمار و پیر و  ز رار  فتاد   ش ر  کیتو   کثل تفاله پررت 

ررد. رسما و قانونا کیشود  و ر  البالی دستیاهها فرسود  و کعلولش رردم 

توهین و تحقیر و قتل  و بشرط  نسه در کحیط رار با،ا آز د  ستم رویرا و 

آرزو و خیاالت و هوسهایش درست کثل آ اهی و عا لت خو هی  و کمنوع 

  ست. 
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چیز کذشته در  ن مملکت که کالرما میتواند دستمزد کارگران را به دلنواو وسطی پرداخبت و  با 

 اصال پرداخت نکند؛ پس ا ن خیمه ش  بازی برای چیست؟ 

خاصیت صحنه چینی پا ان سال تعیین دستمزدها برای سرما ه داران و حکومتبش در ا بن ببودو 

است که  نچه به کارگر تعل  نمیگیرد را اعالم کنند؛ تصمیماتشان را به  زما ش بگذارند و سبال 

تازو تری از حمله به کارگر را در پیش بگیرند. اظهارات علی خدا ی،عضبو کبارگبری شبورای 

 0.85عالی کار گو است: ودرت خر د کارگران از اول تیر ماو نسبت به دی ماو سال گذشته حدود 

هبای  نتوانست پاسنگوی هز نه 79درصدی دستمزد سا ل1782درصد کاهش  الته است. الزا ش 

درصبد  4.زندگی کارگران باشد... بر اساس  مار رسمی سازمبان تبامبیبن ا بتبمباعبی ببیبش از 

هزار تومان دارند که با ا ن تحلیل وطعاً در البتبی  044کارگران، در التی کمتر از  ک میلیون و 

میلیون تومان در مباو اسبت... در حبال حباضبر مبیبزان در مبد  1درصد کارگران کمتر از  74

درصد از هز نه خانوار را تامین کند... به عبارتی برای تامین هز نه  11کارگران نها تاً می تواند 

های  ک خانوار سه نفرو، کارگر سرپرست خانوار با د سه شغله باشند  ا هر سه عضبو خبانبوادو 

درصد هز نه حداولی  ک ماو را تامین کبنبد. 144با د شاغل باشند تا  ک خانوادو کارگری بتواند 

 (1179)صفحه اوتصاد از سا ت تسنیم، هفتم تیر ماو 

بنا به اظهارات وز ر کار  ش بسیار شورتر از ا ن حرلهاست. الزم است ببه اروبام لبوق تبو به 

نشان داد. بنا به اظهار نظر روحانی، وز ر کار و مقامات گوناگون طرح اصلی در دست بررسی 

اعطای بسته کاالهای حما تی )خوراکی( بجای الزا ش دستمزد است. ا ن  ک تصمیم ارتجاعی و 

ضد کارگری است. هر ودم در ا ن راو  ز تحقیر  گاهانه و رسوا بر علیه کارگر، سطح دستمزد، 

نیازها، ح  و مووعیت ا تماعی طبقه کارگر را به همراو ندارد. در  ا یکه به وول خود مبقبامبات 

حکومتی مبلغ سه میلیون تومان )معادل حقوق ماهانه  ک کارمند با سابقه دولت( هنوز برای  ک 

زندگی وابل وبول کفا ت ندارد، در حالیکه الزا ش دستمزد را خارج از امکان کارلرماها و خبود 

دولت بعنوان بزرگتر ن کارلرمای بازار کار  ار میزنند؛ در ا ن میان ویل و وال بر سر اعطبای 

 بسته به ارزش صد هزار تومان برای چیست؟ا 

از همان شروع اعالم عزم دولت برای ا رای ا ن طرح دنیا ی از تحقیر و تنطئه،  ق و دشمبنبی 

علیه کارگر  ن  امعه را لرا گرلته است. در حالیکه دوا ر منتلف وزارت کار دسته های صدهبا 

هزاران نفرو کارگران ساختمانی، ورارداد سفیدی ها، زنان والی باف، کارگران ببیبکبار و ... را 

عمال و دویقا مشابه طرح چهار سال ار پوشش ا ن اودام خبارج اعبالم مبیبدارنبد؛ وز بر کبار ببر 

اصبرار  .117ا رای طرح بعنوان برگ برندو ا الس شورای عالی کار برای دستمزدهای سال 

دارد. دستمزد در نظر گرلته شدو برای سال بعد  وابگوی ا ن سطح نیز ننواهد بود. وز بر کبار 

 مهوری اسالمی دست پیش میگیرد و با تاکید بر محاسبه خط لقر بر مبنای سه میلیون تومان در 

ماو و با تاکید بر السار گسینته بحران اوتصادی و ناتوانی دولت در مقابل کنترل تورم و گرانبی، 

با تاکید بر کور بودن هر گونه چشم انداز برای اشتغال؛ چهارچوب و دورنمای د گری را ببرای 

طبقه کارگر رسمیت میبنشد. بحث با ا ن دولت بر سر نرخ دستمزد و نیازهای زندگی کبارگبری 
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بیهودو است. در ا ن چهارچوب امرار معاش طبقه کارگر به سازمان بهز ستی و به کمیبتبه امبداد 

منتقل میگردد. بنا به ا ن چهارچوب  ک کارگر در زمینه کار تابع وانون کار و در تامین زندگی 

 در کنار بینوا ان، مسکینان، بی سرپرستان و صدوه بگیران دسته بندی میگردد.

به ا ن ترتی  برای دولت در ودم اول مساله سطح زندگی و انتظارات طبقه کارگر به مساله تامین 

معیشت پا ه نزول پیدا کردو است. و امروز در ودم دوم تامین معیشت از دستمبزد و رواببط کبار 

گسسته و به ناکجا  ّباد صندووهای خیر ه حواله میشود. ز ر عنوان " تعیین دسبتبمبزد کبارگبران" 

بنش اساسی پالتفرم دولت بحث اصلی گرد انتقال حداول بیست میلیون  معیت کارگری  امعه به 

گیرندگان سبد حما ت غذا ی اهدا ی دولت است. بنا به محاسبات خود دولت شهرونبدان ببا در مبد 

ماهیانه میان ششصد هزار تومان تا  ک میلیون تومان از سیر کردن شکم عا زند. در محاسببات 

خوش بینانه دولتی با سطح دستمزد  اری هفتاد درصد کارگران علی القاعدو در ا ن لیسبت وبرار 

میگیرند. وعدو های پر سر و صدای سال گذشته دولت روحانی برای توز ع ا ن سبدها به هیچ  ا 

نرسید. هیچ تضمین ا را ی در مورد وعدو در راو نیز  ز های و هو و  نجال پیدا نیست. در ا ن 

چهارچوب بنودی خود ا رادی به دولت وارد نمیباشد، ا نجا "ح " محلی از اعراب ندارد. ببحبث 

 بر سر نیت خیر است، صدوه است. 

صحنه چینی مذاکرات و نظر خواهی برپا شدو توسط گله ژورنالیسم و رسانه ها در ا ران ز ادی 

خنک و بیما ه است. وز ر کار  لو التادو است و  کبار د گر اعالم میدارد که طبقه کارگر پنجاو 

میلیونی  ن  امعه چه بنورد، چگونه لباس بپوشد، مسکن و تفر حاتش، عرض و طول تحصیالت 

کودکانش و  ز یات زندگی او از چه خصوصیاتی برخوردار باشد. دولت دارد هز نه کارگبر را 

برای سرما ه دار و برای دولت روم میزند. دولت دارد متعهد میشود که هر گونه انتظبار و تبووبع 

باالتر از ا ن سطح را السار خواهد زد. سطح دستمزدها محدود به میزان پول پبرداخبتبی مباهبانبه 

کارلرما به کارگر نیست. با اعالم دستمزدها و چهارچوب تعیین  ن دارنبد ارزش انسبانبی  بک 

کارگر در  امعه را لر اد میزنند. دستمزد مد نظر دولت لنیمه حاکم در ا ران رسما  ار مبیبزنبد 

شکم کارگر لزومی ندارد سیر باشد، تا  وان است با د از او کار کشید، ارزش معاهبدو و وبرارداد 

را ندارد، بیمار و پیر و از کار التادو اش را میتوان مثل تفاله پرت کرد. رسما و وانونا میشود او 

را البالی دستگاهها لرسودو و معلولش کرد، توهین و تحقیر و وتل او بشرط انکه در محیط کبار 

باشد  زاد است، رو ا و  رزو و خیاالت و هوسها ش درست مبثبل  گباهبی و عبدالبت خبواهبی او 

 ممنوع است. کودکان متولد در ا ن  معیت را با د با محرومیت نقرو داغ کرد... 

لصل دستمزدها بطرز خیرو کنندو ای مصداق دستمزد و سود حاصله از کار کارگر بعنبوان رکبن 

اساسی  امعه سرما ه داری را بنما ش میگذارد. خاصیت لصل تعیین دستمزدها ببرای دولبت و 

سرما ه داران وبل از هر چیز لرصتی برای محکم کردن تصو ر طبقاتی از  امعه اسبت. وز بر 

کار دارد برای لروش سنیف تر ن و منحط تر ن تصبو بر طبببقباتبی از کبارگبران سبنبگ تبمبام 

 میگذارد. 
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اما معرکه تعیین دستمزدهای  مهبوری اسبالمبی  بک اشبکبال "کبوچبک" دارد. لصبل تبعبیبیبن 
دستمزدها  کی و تنها  کی از بسترهای تعییبن سبطبح دسبتبمبزدهبا اسبت. هبزاران اعبتبصباب و 
اعتراض کارگری را کسی  لودار نبودو است. وزارت کار بالخرو ببا بد دسبت از سبر سبیبرک 
"لصل دستمزدها با دخالت نما ندگان مستقیم کارگری" بردارد. سطح واوعی دستمزدها و ببعبنبوان 
محوری تر ن و مبرمتر ن خواست کارگری در ا ران وبل از هر چیز در گرو توازن ووا و  نبهبم 
در تقابل مستقیم با کارلرما ورار دارد. به ا ن معنا خبر اعتصابیبون هبپبکبو و حبکبم دادگباو  نبهبا 
مهمتر ن خبر لصل دستمزدها را ساخت. در مورد دستمزد کاال ی، کارگر در  ن  امعبه از تبوان 
الزم برای دلاع از حرمت خود برخوردار است. کالی است در  ک محله  لبوی تبوز بع تبحبقبیبر 

  میز سبدهای کاال ی سد بسته شود.
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 یک شهر و یک اعتصاب، اراک و باز هم هپکو

 

 

 

 

 

 کارگران هپکو و اخبار اعتراضات آنها دنیا را روی سر خود گذاشته اند.

کار و دستمزد کافی، اینبار از دریچه هپکو،  زمین را زیر پای جامعه ایران داغ کررد  اسرت. 

پژواک فریاد "کارگران گرسنه اند" از هر دهان تکرار میشود. بخش عظیم این فضرا جرز یر  

هیاهوی پوچ، عامدانه در دشمنی با کارگر نیست. "کارگر مظلوم" در مقابل "کارفرمای فراسرد" 

ناسیونالیستی است کره در آن گرویرا و   –اسالمی  -مرکز تالقی برداشتهای عمیقا متعفن طبقاتی

"متاسفانه" کارگر گول میخورد، داد میزند، با باطوم به سراغش میروند تا شاید دست برر قضرا 

 بخشی از مطالباتش پرداخت گردد.

در این تلقی همه چیز مجال مانور پیدا میکند بجز اینکه مبارز  کارگران بر علیه استثمار و علیه 

ریشه نابرابری و ستم در سراسر جامعه است. اعتراض کارگری بحق از عزیزترین پدید  های 

سیاسی و اجتماعی ایران است. این اعتراضات حق طلبانه محسوب میشوند، شور آزادیرخرواهری 

 را در سرها به جوشش درمیاورند. 

باید به یاد آورد تنها تکیه گا  کارگر و خانواد  اش دستمزد او است. در وانفسرای دسرترمرزدهرای 

زیر خط فقر، در قوز باالی قوز دستمزدهای معوقه دیگر به زحمت میشرود چریرزی را و رلره 

شکم کرد، قرض و قوله و رو انداختن به همکارانی که وضع مشابه دارنرد مرعرمروال بره جرایری 

نمیرسد، پس اندازی در کار نیست... در پس سالها و روزها تکرار همین م ائب، نسل پس از 

نسل زندگی روی الیه های سست و لغزند  منطق کارمزدی... در جایی که خردا و سررنروشرت 

کار  ای نیستند؛ واقع بینی، اتحاد، هم سرنوشتی و سازندگی تنها مفری میشرود کره برایرد بره آن 

چنگ انداخت؛ و اینها نه در کنج تنهایی بلکه تو خیابانها و کارخانه ها، در میان بقیه آدمهرا در 

جامعه شکل میگیرند، مادیت پیدا میکنند و به رقص درمیایند. جا دارد با پژواکی قویتر اضرافره 
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در جایی که خدا و سرنوشت کار  ای نیستند؛ واقع بریرنری، اترحراد، 

هم سرنوشتی و سازندگی تنها مفری میشود که بایرد بره آن چرنرگ 

انداخت؛ و اینها نه در کنج تنهایی بلکه تو خیابانها و کارخانه هرا، 

در میان بقیه آدمها در جامعه شکل میگیرند، مادیت پیدا میکننرد و 

 به رقص درمیایند. 



کرد  اعت اب کارگری بسیار فراتر از ی  طغیان حق طلبانه، حا رل یر  پرروسره بررنرامره  

ریزی شد ، متکی به اراد  جمعی، نشانه اراد  و خوشبینی و بر متن خمیرمایه تغییر  و برهربرود 

شرایط زندگی برای خود، برای ی  خانواد  بزرگ طبقاتی کارگری و بررای هرمره هرمرنروعران 

 است. 

به پا شوید و برای تجربه بهترین لحظات زندگی  در م احبت با یکی از شرکت کنندگان یر  

اعت اب کارگری را از نزدی  تعقیب کنید.  با این کارگران همرا  شوید! ... تعجبی ندارد اگر 

ما  هم مثل خیلی از شما،  به مردم اراک، همشهری های   کارگران اعت ابی هرپرکرو، غربرطره 

 بخوریم. 

  

 89شهریور 
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 اعتراضات و حق طلبی کارگران هپکو در متن مبارزه طبقاتی در ایران 

 

 

 

 

شورش کارگر بر علیه وطن پیش فرض رهایی او است. دفاع از شورش کارگری پیش فررض 

جاری شدن خون انسانیت در شریانهای ی  جامعه است. انقالب کارگری به این معنا اسرت کره 

به مثابه ی  طبقه واحد ببینیم. به قدرت طبقه متشکل خرود ایرمران راسر   ما کارگران خود را 

داشته و آنرا نشان دهیم. هیچ گونه تفرقه ای را در  فوف طبقه خود نپذیریم. به همان انداز  که 

آگاهانه حدیث هر پیامبری را برای جدایی  فوف طبقاتی قاطعانه خنثی میکنیم، همزمان هریرچ 

کارگری را هر چقدر نا آگا  و متعلق به این یا آن کیش و آیین تنها نگذاریم. انقالب کارگری از 

آن روز که رهبران کارگری برای اتحاد  فوف کارگران در ی  واحد کار بطور نرقرشره مرنرد 

آستین باال زد  باشند، ی  واقعیت ملموس است. انقالب کارگری به این معناست که آحاد طبرقره 

کارگران را آنطور که واقعاً هستند، تنها خالق ثروتهای جامعه ببینید، به شایسترگری طربرقره  ما، 

خود در ادار  جامعه باور داشته باشند، رهبران امروز خود را به مثابه روسای شرایسرتره دولرت 

فردای کارگری بشناسند و بشناسانند و مثل برادر تنی از آنها دفاع کنند. انقالب کارگری اینست 

ما کارگران بیکار، زنان قربانی تبعیض، کودکان کرار، مرعرترادیرن و زخرمرهرای نراشری از  که 

بره مرثرابره لرطرمره بره  لطمات ناشی از دستمزدهای پایین و قربانیان سوانح کار را  دستمزدهای 

پیشقراوالن ارتش بزرگ طبقه در نبردهای بزرگ فردا در ت رف زندان اوین و کاخ ریراسرت 

جمهوری ببینیم، از هیچ دستاورد کوچ  برای تخفیف لطمات بر طربرقره خرود چشرم نرپروشریرم. 

شایسته ترین گردانها و شایسته ترین فرماندهان پیشروی طبقه کارگر را در مبارزات  نفی اما 

آگاهانه امروز جستجو کرد. یا اولین تالشهای ایجاد ی   ندوق ترعراونری کره کرارگرران درس 

اعتماد و اتحاد را هر روز  مشق میکنند، عمال خاکریزهای جدیدی به نفع کارگران ت رف شد  

است. امروز بهانداز  کافی از  ندوقها و سندیکاها و مجامع عمومی وجود دارند؛ این تجربیات 
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...  ز هیچ دستاورد روچک بر ی تخفریرف لرترمرات برر طربرقره خرود چشرم 

نپو،یم. ،ایسته ترین  رد نها و ،ایسته ترین فرکاناها  پیشرروی طربرقره 

رار ر ر  در کبارز ت صنفی  کا آ اهانه  کرروز جسرترجرو رررد. یرا  ولریرن 

تال،های  یجاد یک صناوق تعاونی ره رار ر   درس  عتماد و  تحاد ر  هر 

روز  کشق کیسننام عمال خارریزهای جایای به نفع رار ر   تررش ،ا  

 ست.  کروز بهانا ز  رافی  ز صناوقها و سنایساها و کرجراکرع عرمروکری 

وجود د رنا؛  ین تجربیات بایا به حرش بیاینا تا ،ور و ،روق و  عرترمراد 

 بنفس و پیشروی کتحا ر  نویا دهنا. 



باید به حرف بیایند تا شور و شوق و اعتماد بنفس و پیشرروی مرترحرد را نرویرد دهرنرد. انرقرالب 

کارگری در گرو آگاهی عمیق به اینست که طبقه کارگر سرنوشت و منافع و میهن مشترکی برا 

بورژوازی ندارد. انقالب کارگری امر فوری و قاطع طبقه کارگر است اما با چشم باز در هرر 

تا با بیشترین اتحاد  به هماورد میطلبد  قدم خاک ایران را شخم میزند، گام به گام عقاید کهنه را 

با خود همرا  سازد. در حکومرت کرارگرری هرمره ثرروترهرا   ممکن را حول پرچم شرافت انسانی

جامعه بدواً  رف این خواهد شد کسی، هیچکس گرسنه نخوابد، کسی از سررمرا نرلررزد، کسری 

کسی حق نداشته باشد کرامت دیرگرری را برگررو برگریررد. حرکرومرت  برای دیگری کار نکند، 

برر ایرران را گررد خرواهرد  کارگری باغ وحشی از بوزینه های مبلغ نابرابری و خرافات حاکم 

آورد. ایران را از آراء و عقاید و مناسبات حاکم برآن پاک خواهد کرد. جامعه آیند  مرگ ایران 

 نفرت زد  امروز و تولد ایران آزاد و برابر خواهد بود.

انقالب کارگری ایران از آن لحظه که هر کدام از ما خود شخ ا برای پیشروی و پیرروزی آن 

چه کار معینی را در دستور گذاشته و چه چیزی را در این را  فدا خواهیم کرد، عمال آغاز شد  

 است.

  

 89شهریور 
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 حکم شالق در اراک: چسناله های اقتدار سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

کشمکش کارگران هپکو و  ذراب در اراک با صدور حکم شالق برای پانزدو کارگر هبپبکبو دور 

 د دی را در پیش میگیرد. انعکاس گستردو ا ن حکم خود گواو اهمیت ا ن خبر است. مبارزات و 

اعتراض لشردو ا ن کارگران خواب را بر دولت و کل حکومت، مقامات و ادارات از اراک تبا 

تهران حرام کردو است. پس از دو سال مبارزات لشردو ح  طلبانه کارگری، دولت واضی دادگاو 

شعبه دوم خود در شهر اراک را  لو انداخته، عزم  زم نمودو تا ببا حبکبم شبالق و پبرچبم نبظبم 

ابتکار عمل را بدست بگیرد. نفس حکم شالق، تهد د نظم، لضای سرکوب و شانه باال انداختن در 

مقابل خواست کارگران؛ هر چقدر که واوعی و  دی و مناطرو  میز بنظر بیا ند، که غبیبر وباببل 

انکار میباشند، اما در میان انبوو تاکنونی انعکاس اخبار کشمکش کارگران اراک، برای اولین بار 

وامت واوعی و عم  طبقاتی نبرد هپکو و اراک خود را نما ان میسازد. واضی احم  دادگاو اراک 

 صاح  خو ش را در باتالق گرلتار ساخته است. 

اوال، ا ن حکم وبل از  نکه بر علیه اعتراض کارگری باشد، علیه توهم و علیه لر بکاری و سموم 

خانه کارگر است. با ا ن حکم تمام مجاهدت خانه کارگر برای تببد بل هبپبکبو ببه تبظبلبم خبواهبی 

خیابانی، تصو ر کارگران گرسنه که با مشت های گرو کردو، از ا ن وعدو تا  ن وعدو لبرمبانبدار 

راو خانه در پیش میگیرند بر باد میرود. ا ن حکم، تمام  ز یات پروندو و اسناد و اسبتبدالالت  ن 

 بنبوب -ببه-رو به کارگران و اعتراضات سه روزو  خر ارد بهشت و بستن خبط راو  هبن شبمبال

دارد. ا ن سه روزی است که اراک را و کاخ ر است  مهوری در تهران را لرزاند. بعد از ماهها 

لک و لک و لس لس بناگهان "حوصله دولت سر رلت"، وز ر کار با چمدان چند ماو دستمزد در 

 محل کارخانه سبز شد... 

ثانیا، ا ن حکم وبل از  نکه لرمان تقابل و حمله به اعتراض کارگری باشد، لرمان لفبت و لبیبس، 

قاضی کربوطه هز ر بار خود ر  به کضحسه عام و خاص تربرایرل کریرسرنرام 

 ستثمار و توحش ذ تی سرکایه پیشسشم دو قورت و نیم باقی  قتراد باز ر 

آز د پیش رشم با هر ستر و هر رلمه خبر کربوطه هز ر بار  یرن سرو الت 

در ذهن و نزد هر وجا   بیا ر زنا  کیشود ره را م نظم؟ کنرت قرانرو  ررار 

 رشیا  و دزدی دستمزد ر  کییذ ریا؟ 
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لرمان ووت خر دن و دور زدن اعتراضات کارگری است. ورار است پنج سال ا ن سبمباق را ببه 

دندان بگیرند، برای خانه کارگر و داستان عزاداری خیابانی کارگران توسری خبوردو و سبتبون 

 اخبار کارگری  ن ماتر ال بسازند. 

ثالثا، ا ن حکم وبل از  نکه دستما ه اعتبار برای دولت گردد، از پیش وز ر کار را دلقک اصبلبی 

 ک نما ش نه نما میسازد. ورار است روزی از روزها، وز ر کار  د د روزنبامبه هبا را ورق 

بزند و دست بر وضا با اطالع از حکم شالق کارگران )طبعا در تشابه با وز ر کار وبلی، بعد از 

ا رای هر چه وحشیانه تر حکم( بر  شفته شدو، و  اد وری کند: در  مهوری اسالمی، تبجبمبعبات 

 صنفی کارگران  زاد استا

نظم را نبا د از ولم انداخت. واضی مربوطه هزار بار خود را به مضحکبه عبام و خباص تبببد بل 

میکند، استثمار و توحش ذاتی سرما ه پیشکش، دو وورت و نیم باوی اوتصاد بازار  زاد پیش کش، 

با هر سطر و هر کلمه خبر مربوطه هزار بار ا ن سواالت در ذهن و نزد هر و دان بیدار زنبدو 

 میشود که کدام نظم؟ منت وانون کار کشیدن و دزدی دستمزد را میگذار د؟ 

دست  خر و مهمتر از هر چیز تنت و طب  " زادی پیگیری خواستهبای صبنبفبی کبارگبری" در 

حکومت اسالمی سرما ه است. بند ناف ا ن ادعا به ماشبیبن سبرکبوب رژ بم گبرو خبوردو اسبت. 

اعتراضات هپکو نمونه گو ا ی از پا ان دوران نما شات خانه کارگر و مظلوم نمبا بی و البتبمباس 

تو ه مسئوالن است. عجالتا بهتر استکه ا ن عالیبجبنباببان ببنباطبر بسبپبارنبد اگبر کبارگبر ببرای 

د اگرامها و  دول زمانی شما ووعی نگذاشته، وعدو و بیشتر از  ن، خط و نشان کشیبدن شبمبا را 

ناد دو میگیرند؛ و با هر اعتصاب و تجمع لیلشان  اد هندوستان میکند، نه لقبط دسبتبمبزد و هبمبه 

حقوق شا سته کارگری را لورا مطالبه میکنند بلکه عدالت و سعادت کل  امعه نیز بر پرچم  نهبا 

نقش میبندد؛ ا نرا بحساب لقط بلند پرواز های کارگران نگذار د. ا ن تقصیر کمونارهای پبار بس 

 است؛  نها تنم ل  حکومت کارگری را در دهان کارگران انداختند.

تا همین  ا هپکو چشم و چراغ اعتراض کارگری در ا ران است، دویقا به ا ن خاطر که با تبکبیبه 

به اتحاد صفوف کارگران حصار محدود تها را شکسته و برای ح  طلبی کارگری در تبقباببل ببا 

 بن و لرصت طلبی، راو به  لو باز کردو است. کارگران هپکو میتوانند با تشکیل انواع ارتباط و 

اتحاد میان صفوف خود راو را بر ا رای ا ن احکام ببندند و وسوسه شالق کارگران را ببا تبرس 

از عواو   ن  ا گز ن سازند. ا ن امر همه شهر اراک؛ کارگران،  وانان، معلمان و همه ولبهای 

 بیدار  ن شهر است.

 31آبان 
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 نیشکر هفت تپه؛ با یا بدون آن

 

 

 

 

 

کارخانه نیشکر هفت تپه  نازو ای است که از شوش تا تهران بر دوش چرخاندو میشود. ببنبا ببه 

منط  تکنیک و بازار، در تشابه با بسیاری کارخانه های د گر، عمر نیشکر هفت تپه سالهاسبت 

به پا ان رسیدو است. نیشکر هفت تپه حتی در دورو طال ی خود از زاو ه رلباهبیبات و دسبتبمبزد 

برای کارگران  ن  ش دهان سوزی نشد. رون  ا ن کارخانه در استثمار وحشیانه کارگران لصلی 

و شهر لقیرانه کارگری شوش خالصه میشود، اما امروز، در تابوت بحران و سقوط هم براحبتبی 

دست از سر طبقه کارگر برنمیدارد. هفت تپه  ک الشه  ک گاو نر است که به امید دوشیدن شیر 

از  ن با بهرو گیری از شرا ط  هنمی کار در ا ران هنوز در دلتر و دستک منوف کبار لبر بنبی 

 مهوری اسالمی، در انتظار هر الدنگ سوداگر اهل بیز نس به گورش نمبیبسبپبارنبد. طبنبز تبلبه 

ما را و هنر بورژوازی در ا نستکه تابوت بر دوش خود کارگران در گردش است. هفت تپه، ببا 

ارتزاق از کار و خون کارگران به هیوال ی تبد ل شدو است که به نوبه خود اکبنبون نبه لبقبط ببر 

زندگی روزمرو و معاش، بلکه بر ترسیم ال  و انتظارات حتی در دل بزرگتر ن نما ش مبارزاتی 

 کارگران سنگینی میکند. 

 خروصی یا دولتی: کعجز  فریب بورژو یی در  یر  !

هر کارگری، تا چه برسد به کارگر هفت تپه ای با  ن سواب  مبارزاتی و اتحاد ه ودرتمند خود، بنا 

به تجربه مستقیم خود میداند که سگ زرد برادر شغال است؛ میداند کبه ا بن  بک سبوال و  بک 

انتناب در مقابل کارگران نیست، بلکه باال ی ها دارند برای از سبر گبذرانبدن ببحبران و ببرای 

سرشکن کردن ا ن بحران بر سر کارگران ووت مینرند؛ میداند که هر ودم از مولقبیبت کبارلبرمبا 

 ز با استثمار شد دتر کارگران ممکن نیست؛ میداند که کارلرماها و دولت منالع خبود را خبوب 

تشنیص میدهند؛ میداند بهتر ن کارلرما، کالو گذارتر ن، دزدتر ن و لاسدتر ن ا ن وبیله است چرا 

که وبل از هر چیز رابطه کارمزدی مبتنی بر رذ النه تر ن شکل رابطبه انسبانبی اسبتبوار اسبت. 

میداند شرالت و حقیقت، میداند مقدسات و پروردگار، میداند علم و  مار و  مال، همه چیز طبقاتی 

 خروصی یا دولتی؟ 

هر رار ریم تا چه برسا به رار ر هفت تپه  ی با آ  سو برق کربرارز تری و 

 تحادیه قارتمنا خودم بنا به تجربه کستقیم خود کیا نا ره سگ زرد برر در 

 ،غال  ست.
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و  ن نیز بر تحمیل  ن به کارگر  امعه است. تنها انتناب کارگر در ا نست که ا ن واوعیت را ببا 

زبان خوش و  ا با زور گردن بگذارد. ا نجاستکه هیوالی هفت تپه خود را علیه تمام طبقه کارگر 

 در ا ران عیان میسازد.

مگر در دل مبارزو طبقاتی کم کارخانه تعطیل شدو است،   ا مگر نه ا نستکه  ا ی که اتحاد ه ها 

پرزورتر هستند، زندگی کارگران با در الت بیمه بیکاری بیشتر و طوالنی تر از ومار صاحبببان 

سرما ه مصون میماند؟ بحث بر سر لر   رهبران کارگری و  ا لرمول مبعبجبزو  سبا  نبهبم نبزد 

دولت و کارلرماهای امتحان پس دادو  مهوری اسالمی محلی از اعراب نبدارد. نسبل حباضبر از 

رهبران کارگری در ترکی  درخشانی از هوشیاری و کاردانی مبعبنبای نبو بنبی ببه  ژ بتباتبور و 

 ژ تاسیون کارگری بنشیدند، تحت هدا ت  نها هزاران اعتصاب کارگری از توطئبه ببزرگبتبر بن 

شبکه ضد کارگری دنیای معاصر، متشکل از ترکی  خانه کارگر و سرکبوب مسبلبح ارگبانبهبای 

امنیتی  ان سالم بدر بردو اند، به  من لعالیت چند بعدی و حرله ای ا ن رهبران، مسا ل کارگری 

از گوشه زندانها و از ستون نشر ات الیت سیاسی به کوچه و بازار راو پیدا کرد و برای ننستیبن 

بار در تار ه ا ران و بیشتر از هر کشور د گر مسا ل مربوط به طبقه کارگر و مسا ل دنیا و مالیا 

از زاو ه طبقه کارگر از زبان چهرو های شناخته شدو به مشغله عام و خاص تبد ل شدو است. لقط 

بعنوان نمونه شاهرخ زمانی، اسانلو،  راحی، صالحی، شهابی، ثقفی، عظیم زادو، پرو ن محمدی 

و در نمونه  خر اسماعیل بنشی با همه و هه شنصی خود دستما ه عزت و احترام برای دنبیبای 

 بهتر کارگری در دل  کی از سیاو تر ن دورو های تار ه  هانی بودو اند. 

بحث بر سر ا نستکه هر اعتراض کارگری با د با د نامیسم خود، نیرو و توازن ووای مو ود ببه 

پیروزی معینی دست بیابد. توان ضعیف اوتصادی کبارگبران ببنبصبوص در زمبان اعبتبصباب، 

بلبشوی مطل  در مالکیت کارخانه و طو له تشنیص مسئولین در مقابل حقوق کبارگبران، تبرلبنبد 

پرداخت نوبتی و کشدار دستمزدهای عق  التادو، دستگیری وپروسه پرمرارت  زادی زنبدانبیبان 

هر  ک به نوبه خود تشنیص دستاوردهای اعتصاب و تصمیم به نشانه گیری به سوی مطالببات 

 سراسری، هر چقدر هم مانند خواست بیمه بیکاری بد هی بنظر برسند، را دشوار میسازد. 

در بازگشت به اعتصاب  اری هفت تپه با د هنوز منتظر پیروز های ببزرگبی ببود، ببه خباطبر 

داشت که در همراهی با لوالد اهواز و هپکو چه نما ش بزرگ ودرت کارگری را تجربه کرد م و 

ببه انبدازو دو سبال  بوانبتبر  1179چشم به وله های بلند دستاوردهای  تی بدوز م. در  بان سال 

 شد م...

  

  زنا  باد  تحاد رار ری!
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 شهر شوش در اشغال، اسماعیل در زندان، بعد چی؟

 

 

 

 

 

بعد از چند ن ماو تهد د و مقدمه چینی سرانجام گارد ضد شورش متشکل از واحبدهبای تبکباوران 

وسم خوردو و سنگدل و شش دانگ لرمانبر و تا دندان مسلح به شهر شوش رسید. کسی از چند و 

چون گزارش لرماندو گارد به هیئت ارتشبدهای نجات مام وطن مستقر در کاخ ر است  مهبوری 

خبر ندارد، بهر صورت "نجات" شهر و به طر   اولی محاصرو کارخانه هفت تپه نمیتواند هنر 

وابل تو هی بنظربرسد. هر چه هست، با هر تفسیری و مستقل از هر   ندو در راو، کارگران هفت 

تپه و اعتصاب  نها بدون ترد د،  ک پیروزی بزرگ را به نام خود ثبت کردو است؛ و  ن ا بنبکبه 

دولت ناچار میشود به شانه باالختن، وعدو های پوچ سرسری از راو دور پا ان دهد و کبارگبران 

هفت تپه را در محل به هماورد بطلبد. نیشکر ها بدرستی با اعالن وبلی نیروی مسلح اعزامی را 

در محل کارخانه رو در رو پذ رلتند. به ا ن ترتی  در موا هه با اعتصابیون که تنها سالح  نبهبا 

از تکرار شعارها لراتر نمیرلت حمله نیروهای اعزامی بدون رع  و عاری از شکبوو "پبنبچبر" 

شد. خفت و  بن دولت مرکزی در باتالق لعلی گر ز ناپذ ر است. ا ن حملبه و ورود نبیبروهبای 

اعزامی از مرکز  تش اعتراضات را تندتر میکند، لر ه تازو تری در دسترس کارگران خسته از 

بی عرضگی مقامات محلی ورار میدهد، و بر عکس تصور دولت، امبروز نبورالبکبن نباشبی از 

تو ه الکار عمومی کارگران را در پالشاری بر مطالبات خو ش  ری تر خبواهبد نبمبود. تبببد بل 

 اشغال 

نظامی شوش و هفت تپه به سکوی پرش اعتراضات کارگری و بهم بالتن پیوندهای تازو و وبوی 

تر در گرو اشتها و برنامه ر زی لعالین عملی در محل است. در ا ن مورد مشنصا سه عبرصبه 

 وابل تو ه است:

 سیاسی حمله – ول: توجیه  خالقی 

امروز هر کودک دو ساله از شهر شوش میپرسد ا ن لشکر کشی بر علیه چه کسی و چرا؟ تا بحال 

به یمن وجود سنایسا و رهبر   رار ری حمله  ارد ویژ  کیتو نا به عسس 

خود تبایل  ردد.  ،غال ،وش و هفت تپه کیتو نا لقمه بزرگ  عتر ض 

 رار ری در  لوی جمهوری  ردد. 
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کجا بود د؟ مگر نه ا نستکه  ک سال است کارگران در انتظار، و به معنای واوبعبی در انبتبظبار 

پاسه درست و حسابی، نه در خندق و سنگر، بلکه در محوطه کارخانه زمین و زمان را بهم بالته 

اند؟ همین کودک در محاسبه سرانگشتی هاج و واج میماند مگر نه ا بنبسبتبکبه مبنبارج اعبزام و 

نگهداری واحد سرکوب به چند ن برابر طلبکاری کارگران در دستمزدهای معووه بالغ میبگبردد؟ 

حتی برای  ک کودک به غا ت خندو دار است که به  ای نان و دستمزد، گلوله و بباطبوم ببرای 

 شکم گرسنه کارگران به تحفه  وردو شودا

 دوم: نظمم قانو  و کالسیت کقاس

در طول چند ساله اخیر اگر سنگی از نیشکر هفت تپه روی سنگ بنبد اسبت حباصبل دخبالبت و 

احساس مسئولیت عمی  و داوطلبانه خود کارگران است. تا همین  ا ماشیبنبهبا، زمبیبن، امبوال و 

دارا یها، کشتزارهای هفت تپه در همدستی مالیای منوف دولتی و  ملگی با مجوز وانونی در راو 

منالع لردی مقامات و خو شان  نها به تاراج رلته است. هفت تپه دو بار با خون و عرق کارگران 

 عجین است،  کبار در ساختن  ن، و بار د گر در حفظ  ن از چنگ دزدان رسمی.

دولت مرکزی اعزام نیروی نظامی را با اعادو نظم تو یه میکند که  ک سر سوز حقانیت در  ن 

 الت نمیشود. شهر شوش با میزبانی دهها اعتراض و راو پیما ی کارگران در امنیت و  رامش بی 

سابقه غرق بودو است. حضور دائمی لضای اعتراضات  و کارگری، متحدانه و لارغ از تعلقات 

 لصلی از تجربیات پرارزش معاصر طبقه کارگر به حساب میا د.  –ملی و  ا تفروه استندامی 

 سوم:  ،تغال و دستمزدها

 مهوری اسالمی هر تصو ری از  ک دستگاو مستقیما ورو نوکر و با گیر سرما ه را برای خود 

وا ل باشد، بی  ا میکند از صغیر و کبیر خانوادو های کارگری بنواهد در انتظار رون  اوتصادی 

و رشد مطلوب سود مراکز تولیدی از گرسنگی تلف شوند؛ کار ننواهند، دستمزد ننبواهبنبد و دم 

بر نیاورند. تا امروز ا ن کارگران بودو اند که عالرغم  باوو گبو بی و وعبدو هبای هبذ بان  لبود 

 دستمزدهای عق  التادو تن به  هنم بردگی مزدی در ا ران دادو اند. د گر بس است. 

شوش و هفت تپه در اعتصاب و تظاهرات شهری باروه و  مادگی تکرار کمون پار س در دنیبای 

معاصر را به نما ش گذاشته اند. در تشابه با پار س شهر شوش توسط نیروی بمرات  برتر اشغال 

شدو است، اما کارگران تسلیم نشدو اند. درست در تشابه با کمون پار س، ودرت واوعی کبارگبران 

در  بن دشمن هو داست. مرز پیروزی کمونارهای هفت تپه ای را اما نقشه دوی  برای  ک نبرد 

 متنوع و توام با عق  نشینی و پیشروی روم میزند. 

پا ان اشغال نظامی و تضمین سالمتی و ازادی کبارگبران زنبدانبی  بک وبدم در مبوازات سبا بر 
اودامات در سطح سراسری است. بعد از  ن چی؟ ا ن سوالی است که روی میز کارگران شوش و 

 هفت تپه ورار دارد.
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 همبستگی یواشکی

 

 

 

نامه منتشرو از  ان  هشتاد سند کا و تشکل کارگري  هاني به خامنه اي سبنبد تبازو اي از ببي 

اشتها ي و "اودامات" لرمالیستي اتحاد ه هاي کارگري در مقابل تکالیف بي برو برگرد همبستگي 

و هم سرنوشتي بین المللي خود است. رلقاي کمیته همبستگي سوسیالیستي با مببارزات کبارگبري 

ا ران در لرانسه در  ل  حما ت و بستن  ک سد دلاعي در مقابل سبعیت  مهوري اسبالمبي در 

دلاتر ا ن اتحاد ه ها را از پاشنه در  وردو اند و در مقابل، دلتر بین المللي ا ن اتحاد ه ها  ک دنیا 

انتظار و تشو ش و مناطرو را از گردن باز کردو اند. همانقدر که، ببدون تبرد بد، تبالش رلبقباي 

لرانسه" وابل احترام است، به همان اندازو نبمبیبتبوان   –"همبستگي سوسیالیستي با کارگران ا ران 

 از  لوو هاي دردناک د وار کوتاو انتظارات طبقه کارگر در دنیاي امروز گذشت.

هیچ الزم نیست به لیست بلند باالي تو یه سیاسي و اخالوي و طبقاتي ا ن اتحاد ه ها در وسبواس 

انتناب کلمات در مکاتبات خطاب به مقامات  مهوري اسالمي ا ران مرا عه کبرد، هبر چبه کبه 

باشد، اما طبقه کارگر در ا ران، نهادها و چهرو هاي اعتصابات  اري، از معادن بال ، هپکو تبا 

هفت تپه و لوالد میتوانند تلنگر  ک بیداري در شبکه هاي اتحاد ه هاي رسمي در اوصي نقاط دنیا 

باشند. میتوانند نقطه پا اني بر دلنوشي کاذب تاثیر " اد وري" هر از چبنبد  بک گباو وبوانبیبن و 

تعهدات دولت ا ران بر حقوق اعتراض کارگري بگذارند. نوک کوو واف اختیار شدو از  ان  ا ن 

اتحاد ه ها خطاب به  نبش هاي کارگري کشورهاي " هان سومي" با د محک بي دنداني و ببي 

 تاثیري در دنیاي واوعي را بپذ رد.

سالها است، وامروز بیش از هر ووت د گر، طبقه کارگر در ا ران عمومبا، و ببنبش هباي مبهبم 

ارتجاعي دنیباي امبروز را ببر سبر   –صنعتي ا ن طبقه بطور اخص،  ک وط  مهم بورژوا ي 

اساسي تر ن گرو گاههاي پیشروي طبقاتي به مصاف طلبیدو است. سوال اساسي مبقباببل اتبحباد به 

هاي کارگري ا نستکه با ا ن عرصه مبارزو خود چه خواهند کرد؟ سوال ا نستکه ا ن اتحاد ه ها تا 

چي میزان ودرت خود را حتي در کشور خو ش، در تقو ت اعتراضات کارگري در ا ران ببینند؛ 

سوال ا نستکه ا ن اتحاد ه ها چقدر د نامیسم مستقل اعتراض کارگري در ا ران )حتي در محدودو 

طبقه رار ر در  یر  م نهادها و چهر  هاي  عترررابرات جراريم  ز کرعراد  

بافقم هپسو تا هفت تپه و فوالد کیتو ننا تلنیر یک بیا ري در ،بسره هراي 

  تحادیه هاي رسمي در  قري نقاط دنیا با،نا
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اتحاد ه( را در سا ه پراگماتیزم، لرمالیسم و حسابگري خرد و ستروني خو بش تشبنبیبص دهبنبد؛ 

سوال در سادو تر ن سطح خود ا نستکه چه ووت ورار است به ا ن نامه هاي بزحمت اعتراضي به 

نفع  ک حما ت شا سته و عملي و موثر پا ان داد. بالخرو کي و چگونه ورار است گوش وبلبتبشبن 

 هاي ضد کارگر در ا ران در اروپا پیچاندو شود؟
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 صندوق های همبستگی مالی

 

 

 

 

 

  

 

 

 دلتا  بر ی رار ر   نسوزد. 

به  بای  ن، ببا د بدن صبف 

کارگران در حبال اعبتبراض 

حسبودی تبان بشبود، البتبنببار 

کنید، گوش بدهید و سبرمشب  

بگیر د. کارگران نه به تبرحبم 

بلکبه ببه ببیبشبتبر بن حبمبا بت 

نیازمندند. کارگران مثل بقیه، 

مثل همه همشهر ان و همسا ه 

ها به  رامش احتیاج دارند، ببا 

مشت گبرو کبردو پبا ببه دنبیبا 

نمیگذارند، مبارزو و اعتراض را در خون خود ندارند. تنهبا تبکبیبه گباو کبارگبر و خبانبوادو اش 

دستمزد او است. در وانفسای دستمزدهای ز ر خط لقر، در ووز باالی ووز دستبمبزدهبای مبعبووبه 

د گر به زحمت میشود چیزی را وصله شکم کرد، ورض و ووله و رو انداختن به همکارانبی کبه 

وضع مشابه دارند معموال به  ا ی نمیرسد، پس اندازی در کار نیست... در پس سالها و روزهبا 

.  عتر ضات رار ری بایا در تعریف  نتظار ت خود و در سازکاناهی حمایت 

 ز خود در ر   پیروزیم در هر قام پوست بیانا زد و ر   نشا  دها. کاعی 

و با  عتماد بنفس روی سسو قر ر  یرد. سازکاناهی صناوقرهرای کرالری برا 

فعاال  کعتما کحلیم ،بسه های  سترد  حمایت  ز خانو د  دستییر ،ا ا  

و  نو ع فعالیتهای فرهنیی و ورز،ری برر ی حرفرظ ر برتره برا ررار رر   و 

 عتر ض کربوطه  ز جمله سنتها و رو،های ،ناخته ،ا  رار ری  ست ره 

 جای آ  درکبارز ت رار ری در یر   بسیار خالی  ست. 
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تکرار همین مصائ ، نسل پس از نسل زندگی روی ال ه های سست و لغزندو منط  کارمزدی... 

در  ا ی که خدا و سرنوشت کارو ای نیستند؛ واوع بینی، اتحاد، هم سرنوشتی و سبازنبدگبی تبنبهبا 

مفری میشود که با د به  ن چنگ انداخت؛ و ا نها نه در کنج تنها ی بلکه تو خیابانها و کارخانه ها، 

 در میان بقیه  دمها در  امعه شکل میگیرند، ماد ت پیدا میکنند و به روص درمیا ند. 

کار و دستمزد کالی زمین را ز ر پای  امعه ا بران داغ کبردو اسبت. پبژواک لبر باد "کبارگبران 

گرسنه اند" از هر دهان تکرار میشود. بنش عظیم ا ن لضا  ز  ک هیاهوی پوچ، عبامبدانبه در 

دشمنی با کارگر نیست. "کارگر مظلوم" در مقابل "کارلرمای لاسد" مبرکبز تبالوبی ببرداشبتبهبای 

ناسیونالیستی است که در  ن "متاسفانه" کارگر گول مینورد، داد  –اسالمی  -عمیقا متعفن طبقاتی

 میزند، با باطوم به سراغش میروند تا شا د دست بر وضا بنشی از مطالباتش پرداخت گردد. 

در ا ن تلقی همه چیز مجال مانور پیدا میکند بجز ا نکه مبارزو کارگران بر علیه استثمار و علیه 

ر شه نابرابری و ستم در سراسر  امعه است. اعتراض کارگری بح  از عز زتر ن پد بدو هبای 

سیاسی و ا تماعی ا ران است. ا ن اعتراضات ح  طلبانه محسوب میشوند، شور  زاد نواهی را 

در سرها به  وشش درمیاورند، در ورای همدردی، سمپاتی میالر نند، هر کس به وسع خود، ببه 

مرزهای وابل لکر از خودگذشتگی مرا عه میکند: برای پیروزی ا ن اعتراض از دست مبن چبه 

 ساخته است؟ 

 ا ن  ک سوال مو ه از طرف  ک همشهری از اراک تا تهران و تا اهواز است.

پاسه روشن به ا ن سوال، از سیر تا پیاز  ن روی میز اعتراض کارگری، از سازمان دهندگان تا 

شرکت کنندگان در ا ن اعتراضات ورار دارد. هر اعتراض کارگری منحصبر ببه  بک ا بتبمباع 

معین، احیانا چند پالکاد نمیتواند باشد، ا ن ا تماعی است که بیشبتبر از هسبتبه اصبلبی، مبردم و 

تماشاچیان و کنجکاوان را با مبلغین و نوشته ها مورد خطاب ورار میدهد؛ ا ن ا تماعی اسبت کبه 

با حمله نیروی انتظامی دود نشدو و به هوا نمیرود. اعتراضات کارگری با د در تعر ف انتظارات 

خود و در سازماندهی حما ت از خود در راو پیروزی، در هر ودم پوست ببیبانبدازد و راو نشبان 

دهد. مدعی و با اعتماد بنفس روی سکو ورار گیرد. سازماندهی صندووهای مالی با لعاالن معتمبد 

محلی، شبکه های گستردو حما ت از خانوادو دستگیر شدگان و انبواع لبعبالبیبتبهبای لبرهبنبگبی و 

ورزشی برای حفظ رابطه با کارگران و اعتراض مربوطه از  مله سنتها و روشهای شناخته شدو 

 کارگری است که  ای  ن درمبارزات کارگری درا ران بسیار خالی است. 
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 شهر سرخ من، شهر اعتصابات کارگری

 

 

 

 

 

شهرهای سرخ همه  ن چیزی است که امر  زادی و رلاو و زندگی شرالتمندانه در سراسبر ا بران 

 لورا به  ن نیاز دارد. 

شهر پس از شهر، سراسر ا ران در ت  خواستهای بر ح  مردم زحبمبتبکبش مبیبسبوزد. ببه  بمبن 

اعتصابات پی در پی کارگران هپکو اراک، لوله اهواز، اعتصباب سبراسبری مبعبلبمبان و دهبهبا 

اعتصاب د گر صدای اعتراض بر ح  مردم در خیابانها از گلوی هزاران اعتصابی لبر باد زدو 

میشود. سفرو خالی، دستمزد پرداخت نشدو، چشمان به گود التادو کودکان، اعتیاد برادر بیکار، پناو 

به بی پناهی لروش کلیه و لرسا ش بی حاصل بدنبال دستفروشی و اضاله کاری؛ همه نکببتبهبای 

زندگی؛ بجای نفر ن و خون دل کنج تنها ی از گلوی هزاران اعتصابی پرشور دستما ه اعتراض، 

دستما ه اتحاد برای تغییر میشوند. کارگران اعتصابی نه تقد ر، بلکه عاملین ا ن زندگی  هنمی را 

 به هماورد طلبیدو اند. ا ن صدا غرور می  لر ند، ا ن صدا را با د تقو ت کرد. 

 مهوری اسالمی از ترس رو ارو ی مستقیم و از هراس عصیان مردم به سیاست طفرو و خر دن 

ووت پناو بردو است. دولت و سرما ه داران روی لرسا ش و پراگندگی و تفبروبه تبدر بجبی صبف 

اعتصابیون حساب باز کردو اند. در مقابل، حاال نوبت مردم شهر، نوبت گردانهای ذخیرو است که 

 با د کارگران، اعتصاب و خواستهای  نها را در حلقه حما ت خود بگیر م. 

در اعتصاب معدنچیان کارگران نروژی برای نگهداری کودکان کبارگبران در مبدت اعبتبصباب 
اعالم  مادگی کردند. در اعتصابات بزرگ دورو ویام ساکنین شهرکهای مجباور اعبتبصباببیبون را 
ئد دو و نشناخته اما مثل برادر تنی در سفرو و سقف خانه خود شر ک ساخته اند. در امر کا دهها 
 شپزخانه عمومی در پارکهای شهر اعتصابات کارگری را به اعتصاب  ک شهر تبد ل میساخت. 

 ابتکار و راو حل مردم زحمتکش محالت اراک و اهواز چه خواهد بود؟ 

حاال نوبت کردم ،هرم نوبت  رد نرهرای ذخریرر   سرت رره برایرا ررار رر  م 

  عتراب و خو ستهای آنها ر  در حلقه حمایت خود بییریم

  45صفحه   ایران بر بستر چهار اعتصاب   



 

 

 این کارگران نیستند که باید بر مزار هپکو و هفت تپه اشک حسرت بریزند

 

 

 

 

 

 

 

 در سوئد:  Trolhättan، شهر 5411ماو اکتبر سال 

در  SAABزمانیکه امپراطوری  اتوموبیل سازی 

میان ولوله سوداگران سرما ه بین المللبی ببه حبراج 

گذاشته شدو بود، مینانه ها و مسابقات لوتبال شهبر 

ار لرط مرا عه کبارگبران  بای سبوزن انبداخبتبن 

برای کارگران و اکثر ت  معیت   SAABنداشت. 

کارگری ا ن شهر  ک اتوموبیل نبود، تمام زنبدگبی 

بود،  لتاب از پشت د وارهای   ری وبرمبز رنبگ 

نشبسبت.   مد و " ن  ا" نیز لرو می " ن  ا" باال می

با دم و بازدم عجین شبدو  SAABشصت سال تمام 

وببل  SAABبود. برای تک تک کودکان خاطرات 

از دنبدان هببای شبیبری  غباز مببیبشبد. بببرای  نبهببا 

SAAB کار   ،مقدس تر از هر خداوند در   سمانها

بود، نان بود، و بالش  سودگی خاطر ببرای لبردای 

بعد بود. برای کارگرانش،  مهبمبتبر از هبر چبیبز، 

SAAB   ک رشته مشترک از سازندگی و اشتراک مساعی و همبستگی را میساخت؛ SAAB 

های چدنی روی خط تولید نبود، بلکه علقبه و رلبالبت ببرای  نه لقط  ک سقف و چند  چار و  عبه
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SAAB دست شهبرهبای اراک و  داستان هپکو و هفت تپه در دور

است.  ا ن دو داستان، تبنبهبا ببا هشبت  5417شوش در اکتبر سال 

سال اختالف زمانی، با هبزاران رشبتبه مشبتبرک از تبجبرببیبات و 

 برداشتها و عواطف؛ درو بزرگی از هم  دا میکند...

هپکو و هفت تپه به لرعون عفر ته ای  تبد ل شبدو اسبت کبه هبمبه 

بردگان خو ش را با خود به گور میطلبد. در هبپبکبو کبار نبیبسبت، 

دستمزد نیست ولی کارگران موضوع "کار" لشکری از تبهکاران، 

 باندهای سیاو و چماق داران و زندانبانها ورار دارند... 



شهر و همشهری، نگاو های  SAABمیدان دادن به امید و  رزوهای لردی و مشترک هم بود... و 

 شنا، ،غر و شادی در مینانه های شهر، موضوع درد دلها و الف زدن ها، شهر لرنگ رو اها و 

گلیم مشترک عزا و عروسی همگانی بود ... و ا ن گلیم از ز ر   SAABسر به سنگ خوردنها؛ 

 پای شهر بیرون کشیدو شد.  

SAAB 5417دست شهرهای اراک و شوش در اکبتبببر سبال  داستان هپکو و هفت تپه در دور 

است.  ا ن دو داستان، تنها با هشت سال اختالف زمانی، با هزاران رشته مشترک از تجربیات و 

برداشتها و عواطف؛ درو بزرگی از هم  دا میکند.  برای کارگر  ن شهر، در عین همه پبیبونبدهبا 

SAAB  ک کارخانه بود. عالرغم تالش دولت و طبقه حاکم، کارگران SAAB  ا بازو نبدادنبد

برای  نها در عین همه چیز د گر محل  SAABورشکستگی کارخانه روی  نها سرشکسته بشود. 

 SAABاستثمار کارگران هم بود. در مقابل چشمان کارگران و به ازای بهبود نسبی کبارگبران، 

عز ز بود چرا که محل مبارزو مشترک  SAABدم باال شهری ها را بمرات  کلفت تر کردو بود. 

عز ز بود ولی نمیتوانست به ویمت  SAABکارگران برای دلاع از حقوق حقه خود  نها هم بود.   

در روابت با محصوالت مشابه ناکام ماند، وطعا میتوانست ببه  SAABتباهی کارگر سر پا بماند. 

ویمت اخراج  تعدادی از کارگران و چند ماو دستمزد عق  التادو مدتبی د بگبر سبر پبا بباشبد. امبا 

کارگران با اتکا به روشن بینی خود و با تکیه به اتحاد ه  ک صدا ا ستادند: کارخانه شمبا اسبت، 

 هر غلطی میکنید، ا ازو ندار د با زندگی ما بازی کنیدا 

تا برخورداری  خر ن نفر کارگر از بیمه بیکاری عمال در اشغبال و در گبرو  SAABکارخانه 

اتحاد ه باوی ماند. چند ماو بعدتر کل تجهیزات کارخانه به کشور چین منتبقبل گبرد بد. امبروز از 

SAAB  کل تاسیسات عظیم  ن بصورت  ک موزو  اد  ور کشش و کوشش  ک شهر کارگری ،

ز با" است. اما ا ن شهر غرور  SAABو سهم  ن در خاطرات شیر ن اوصی نقاط  هان در " ن 

طبقه کارگر  هانی در خنثی کردن لر   و تشبثات سرما ه زمانیکه در سرپا ینی ورار میگیر بد 

 هم هست. 

 شهرهای اراک و شوش در ا ران: 5417ماو اکتبر سال 

امروز طبقه کارگر ا ران در اراک و شوش در مصاف هپکو و هفت تپه از  نگ و لبرسبودگبی 

خالصی ندارد. به شهادت زندگی تک تک کارگران زندو و مبردو، ا بن کبارخبانبجبات در زمبان 

رون  پرطمطراق خود برای زندگی کارگر،  ز  ک کارگر  هان سومی هیچ تحفه ای نبودو اند،  

سالهاست مثل انگل از خون کارگر و خانوادو کارگری ارتزاق کردو و هنوز دست بردار نیستبنبد. 

هپکو و هفت تپه به لرعون عفر ته ای  تبد ل شدو است که همه بردگان خو ش را با خود به گور 

میطلبد. در هپکو کار نیست، دستمزد نیست ولی کارگران موضوع "کار" لشکری از تبهکباران، 

باندهای سیاو و چماق داران و زندانبانها ورار دارند که چند ن برابر دستمزد کارگبر خبرج روی 

دست خزانه  میگذارند. در ا ن مملکت  با  خروارها ادعا، با ا نهمه ُچسی تکنیک و دانش، ادارو 

و رون  و نجات دو کارخانه پیش کش، معلوم نیست ا نهمه توطئه، بد طینتی و لطرت پست نسبت 

به کارگر، برای لر   کارگر، برای سردواندن و سرکیسه کردن کارگر  از کجا نشات میگبیبرد؛  
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هنوز  وهر هیاهوی لکاهی "دخول رئیس ووو وضائیه" خشک نشدو بود، ورطاس بازی "دعبوت 

برای استماع درد دل کارگران" در کمیسیون های کذا ی مجلس صحنه گردان گرد د و دست  خر 

وال  کردن سهام هفت تپه و هپکو به امید "نظارت کارگبری" ورق ببرنبدو ا بن هبفبتبه دولبت و 

 سرما ه در ا ران رو شد.

برادران و خواهران طبقه ما در شوش و اراک با اعتصاب و اعتراض خود در مصاف با حبمبلبه 

بی امان  بورژوازی نبا د نیازی به "حفظ" هپکو و هفت تپه داشته باشند. شوش و اراک  با بد و 

میتوانند با خواست "  ا کار  ا بیمه بیکاری"  بهه های تحمیلی و بیهودو دولت و سرمبا به داران 

را دور بزنند. ا ن کارگران نیستند که با د بر مزار هپکو و هفت تپه اشک حسرت بر زند. هپکو 

و هفت تپه  خر ن بنگاو های صنعتی ا ران ننواهند بود که به زانو در خواهند  مد، اما با د  خر ن 

بنش طبقه ما باشد که تاوان لقدان پرچم "بیمه بیکاری" را با خون  گر متحمل میشبونبد. شبعبار 

کار  ا بیمه بیکاری  ک تک ورد نجات نیست؛ اما  ک شعار محوری و  نقدر مهم هست که باور 

 و نیروی مبارزاتی کل طبقه را بطلبد.

 طی نمود.     SAABا ن راهی بود 
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 هفت تپه و توپخانه خاموش طبقه کارگر ایران "لقمه بزرگ"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در میان آخرین خبرها: سه کارگر معترض هفت تپه در حالیکه بنا به دعوت رسمری کرمریرسریرون کرار و 

روابط اجتماعی مجلس راهی تهران بودند، در خرم آباد دستگیر و روانره زنردان شردنرد. از هرر گرونره 

 سرنوشت احتمالی نمایندگان برای رهایی از این دام و توطئه خبری در دست نیست!

نیشکر هفت تپه در شباهت به فرزند تُخس خانواد ، طبقه کارگر در ایران را در "مرخرمر ره" برزرگری 

انداخته است. اعت اب هفت تپه لقمه بزرگی شد  است که نه از گلوی جمهوری اسالمی و نره از گرلروی 

طبقه کارگر پایین نمیرود. ظاهرا دستگیری و محاکمه و احکام جنجالی میبایست خاترمره یر  اعرتر راب 

باشد. ظاهرا طبقه کارگر در م اف با معضالتی دقیقا از همان نوع مورد هفت تپه میبایست با توشه نبرد 

گردان شهر شوش خود را  خود را برود. اما این طور نیست. جبهه های نبرد در انتظار نبردی ناگرزیرر 

اما بیش از همیشه در جا میزنند و این فقط هفت تپه شرور و سرکش است که با لجاجت از ترحررک براز 

ایستد. هفت تپه نبردی را دامن زد  است که خود به تنهایی نمیتوانست در آن پیروز شود. این نبرد در  نمی

عوض در دامن کل طبقه کارگر ایران قرار گرفته است، و تعیین تکلیف آن در گرو دخالت فعال توپخانه 

 بخش  نعتی بزرگ ارتش طبقه کارگر است. 

تا آنجا که به جمهوری اسالمی مربوط باشد فقط وقت میخرد. داستان هفت تپه در تاری  ایرران مرانردنری 

مشروطه و به توپ بسته شدن مجلس توسط احمد شا  مروجرب  -است و بسیار بیشتر از داستان مشروعه 

تفرج خاطر آیندگان خواهد شد. سرگذشت این ف ل را باید دور  "بامبول های" سیاست در ایران نرامریرد. 
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نیشکر هفت تپه در شباهت به فرزند تُخس خانواده، طبقه کارگر ایران 

را در "مخمصه" بزرگی انداخته است. اعتصاب هفت تپه لقمه بزرگی 

شده است که نه از گلوی جمهوری اسالمی و نه از گلوی طبقه کارگر 

پایین نمیرود. ظاهرا دستگیری و محاکمه و احکام جنجالی میییبیایسیت 

خاتمه یک اعتصاب باشد. ظاهرا طبقه کارگر در مصاف با میضیتیالتیی 

دقیقا از همان نوع مورد هفت تپه میبایست با توشه نبرد گردان شیهیر 

شوش خود راه خود را برود. اما این طور نیست. جبهه های نبرد در 

انتظار نبردی ناگزیر اما بیش از همیشه در جا میزنند و این فقط هفیت 

ایستد. هیفیت  تپه شرور و سرکش است که با لجاجت از تحرک باز نمی

تپه نبردی را دامن زده است که خود به تنیهیاییی نیمیییتیوانسیت در  ن 

 ... پیروز شود



ی ابلق قو  قضائیه فقط پای کارگران را گرفت؟ چرا باید از میان آن هرمره  معلوم نشد چرا غضب عمامه

النه فساد ، از دفتر امام تا استانداری و دفتر کارفرما، در بالد شیادی اسالمی سرمایه، دفتر سندیکا، تنها 

مظهر شرافت در آن خطه را به توپ بست؟ عالی مقام فرمودند کارگران باید سر کار حاضر باشند، پس 

چرا کارگران را در جلو درواز  زنجیر شد  کارخانه به فل  بستند؟ سرکوب و زندان و احکام وحشیانه 

برای "جلب دلگرمی و اعتماد میان کارگران"! و در نمونه آخر ابتکار و کل  جناح کارگری مجلس در 

 فریب نمایندگان کارگران برای مذاکر  در تهران و دستگیری آنها در نیمه را ! 

نباید خندید. نباید تعجب کرد. این منطق حاکم بر سیاستهای بورژوازی ایران و حکومت آن، جرمرهروری 

اسالمی، برای فایق آمدن بر تردیدهای خود و یکسر  کردن کار است. سرکوب تنها حرف و اسلحه طبقه 

حاکم در ایران است، این سرکوب باید روشن باشد، کارگر را سر جای خودش بنشاند، اما حتی الرمرقردور 

ترسناک نباشد. بر متن ی  حمله سبعانه بر طبقه کارگر در را  باز سازی روابط تولیدی تا مغز استخوان 

اسرالمری   –ضد کارگری، بر متن فقر و عسرت میلیونی و پایدار؛ چی میشد اگر مرطرابرق مردل ایررانری 

کارگران با اجاز  رئیس قو  قضاییه تجمع کنند و پس از کمی قیل و قال از ترس غضب باز هم رئیس قو  

قضائیه جل و پالس خود را جمع کنند و پی کار یا بیکاری خود بروند؟! چه میشد که اگر طبرقره کرارگرر 

دهن کجی هفت تپه به این سیاست و نقشه، دهن کجی به بورژوازی و جمهوری اسرالمری را فررامروش 

 میکرد؟ 

امروز طیف بزرگ  نایع ا لی، سایپا، ایران خودرو، خودرو سازی کرمان، پتروشیمی ها و .... در 

 ف ایستاد  اند، تا با عبور از کشمکش با سیاستهای اقت ادی دولت از سرنوشت " نریرم کرالج" فرعرلری 

خالص شوند. کارگران این  نایع به یمن اعتراضات هفت تپه بورژوازی و دولت را در ی  قدمی خود، 

پنچر و متشتت با مشت های نحیف می یابند. این کشمکش برای  نایع بزرگ غیر قابل اجترنراب اسرت. 

پیروزی هفت تپه میتوانست و میتواند برای کل طبقه و مشخ ا برای جدالهای مرگ و زندگی پیرش رو 

در این  نایع تعیین کنند  باشد. هفت تپه نمیتوانست بار بیشتری را به دوش بکشد اما این کوله برار در 

نیمه را ، چه برای هفت تپه ای ها و چه بخ وص برای  نایع بزرگ ی  سنگر بدون کرم و کراسرت 

 است. 

آیا واقعا نشدنی و غیر قابل ت ور است که مجمع عمومی سایپا یا ایران خودرو در موقع نهار، در  ف 

انتظار سرویس یا در پاس  به ی  فراخوان "خود بخودی" قطعنامره ای را بررای آزاد کرردن زنردانریران 

اعت اب هفت تپه  ادر کند؟ این تجمعات و قطعنامه های آن در قدم های اول حتی الزم نیست فراتر از 

اظهارات رئیس کمیسیون کار مجلس فراتر برود. آیا واقعا نشدنی است این توپخانه عمال سوار  نظام های 

 یاغی هفت تپه را در حمایت خود بگیرند؟ 

پایینی تپه های اعتراض کارگری به حرکت در بیاید... حرف هفت تپه  این چرخ سنگی کافی است از سر

در هزاران دهان طنین تاز  پیدا کند... مجامع عمومی برای خال ی از قطعنامه های بی نام و نشان و بی 

اثر... مجمع عمومی برای بسیج و شانس شراکت هر چه بیشتر کارگران ... مجمع عمومی برای حفاظت 

 از سخنگویان  ف کارگری.

کارگران! منتظر حمله دولت و سرمایه نشستن خطا است. در ورای "خ رو ری یرا دولرتری" برر فرراز 

مان را بگیرند، با شعارهای واحد یقه دشمن را بگیریم... . ما دستمزد  سنگرهای جداگانه، قبل از آنکه یقه

 خواهیم، یا کار یا بیمه بیکاری!  خواهیم، ما ساعت کار کمتر می شایسته می
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ها را در کارخانه، در ساختمان مجلس، در دانشگا   آیا واقعا نشدنی است که مجمع عمومی خودرو سازی

ها، در معابر عمومی از همین حاال برگزار کنیم؟ آیا نمیتوان با کله شقّی هفت تپه، آزمایش نکررد  دسرت 

 برنداریم؟

 31مهر  
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 کارگران و زبان اعتراض، زبان آذراب برای رهایی ایران

  

 

 

 

 

 

 

نفر از کارگران  ذراب اراک دستگیر شدند. دادستان استان مبرکبز ا بن خبببر را  51روز گذشته 

تائید کرد. وز ر کار در سفر خود به شهر اراک شانه باال انداخت و گفت: تقصیر خودشبان ببود، 

 نمیبا ست روی ر ل میرلتنداا

به همین سادگی، به همین اندازو مسنروا مسنرو تر  نکه ا شبان مشبنبصبا ببرای رسبیبدگبی ببه 

 اوضاع بحرانی دستمزدها در مرکز صنعتی  ذراب راهی اراک شدو است. 

  ا کسی هست حساب کتاب تعداد کارگران زندانی را داشته باشد؟   ا کسی هست لیسبت مبقبامبات 

لشکری و کشوری و نیش های تا بناگوش باز کارگر پناهانه  نها را بناطر بیباورد: "کبارگبر در 

 اعتراض صنفی ح  دارد و نبا د محاکمه و زندانی شود"ا؟

معلوم هست عالی  نابان دولت، وزرا و وکال کدام روزنامه  ومیه را مینوانند که خبر مباهبهبا و 

سالها دستمزد پرداخت نشدو در  ن بچشم نمینورد؟ معلوم هست پنجرو اتاق کار ا ن حضبرات ببه 

کدام  هنم درو ای باز میشود که  نجا خبری از ا تماع و اعتراض کارگری در پی دستمزد معووه 

لکسنی بگوش نمیرسد؟ معلوم هست ا ن کدام مامور ت، کبدام البتبنبار کبدام  بنبون اسبت کبه از 

رهگذر ا ن در ه از دشمنی با کارگر میگذرد؟  کی هست ساکنان پر التنار ا ن خیمه و خبرگباو 

محور در مقابل ا ن سوال ورار بدهد که تکلیف ا ن مردم -  های اوتصاد اسالمی سرما ه را از هذ ان

چیست؟ به کدام ساز شما بروصند تا هر صبح چشم به کابوس نان باز نکننبد؟ رلباو و دل خبوش 

 سرتان را بنورد، دستمزد ز ر خط لقرتان را پس از ماهها و سالها از کجا میشود وصول کرد؟ 

ا ن وضعیت ر شه و دان و شرالت و انسانیت را برای سالیان دراز در  ن خباک مبیبنبشبکبانبد. 

ا رانی  –سرما ه و منط  سود بر بستر خفت و خون و رذالت پیشگی استوار است. نوبر اسالمی 
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یسی هست سارنا  پر  فتخار  ین خیمه و خرر را   سرالکری 

کرحرور در کرقرابرل  یرن -  هرای  قرتررراد سرکایه ر   ز هرذیرا 

سو ل قر ر باها ره تسلیف  ین کردم چیست؟ به ررا م سراز 

،ما برقرنا تا هر صبح چشم به رابوس نا  براز نرسرنرنرا؟ 

رفرا  و دل خروش سررترا  ر  برخروردم دسرترمرزد زیرر خرط 

فقرتا  ر  پس  ز کاهها و سالها  ز ررجرا کریرشرود وصرول 

 ررد؟ 



 ن همه السارهای زمان و مکان را در دو است. ا ن سیاسبت لبقبط ضبد کبارگبری نبیبسبت، لبقبط 

 استثمارگر نیست، ا ن سیاست بیمارگونه هم هست. 

 کبار د گر در شهر اراک  مهوری اسالمی با وز ر و اوباشان گردان سبرکبوب ببه  بان  بمبع 

کارگران  ذراب التادند که به عالم و  دم نشان دهند  ز حبرف مبفبت و چبمباق و زنبدان از ا بن 

حکومت انتظار د گر نبا د داشت. رمز  ادو ی ا ن حکومت دست پیش گرلتن است. میبدانبد  بقبه 

مان را بگیرد،  قه اش را ول میکنیم. سر تا پای "نظم" ا ن حکومت دزدی و وانون  نگبل اسبت 

 نووت در مقابل نیم ساعت تجمع بر ح  کارگر  ذراب، بیشرمبانبه ببهبانبه تبووبف وبطبار در اثبر 

اعتراض کارگران را علم میکند... به مرگ میگیرد تا به ت  راضی باشیم.... دو وورت ونیم اش 

همیشه باوی است.... کارگر با د در مسیر ووت خر دن رذ النه ا ن حکومت شکر کند کبه هبنبوز 

زندو است، شکر کند که هنوز دست د گرش را نشکسته اند و شکر کند روزی از روزهبا دسبت 

 بر وضا از زندان  زاد خواهد شدا 

با ا ن حکومت با د با زبان خودش حرف زد، متحد شد، به کم رضا ت نبداد، وعبدو و صبببر را 

 وبول نکرد ... 

در زمان ما کارگر و اعتصاب  ذراب  ن، نفس  زادگی و شرالت انسانی در  ن سرزمبیبن اسبت.  

اتحاد کارگری و  رماننواهی برابری طلبانه  ن از اراک تا شوش و اهواز در دسترس هستنبد تبا 

سرنوشت د گری را برای ا ران روم بزنیم. با شعارها و خواستهای واحد دستبمبزد؛ سبی سباعبت 

کار، بیمه بیکاری و در مجامع عمومی خود درد امروز را با  رمان رها ی گرو بزنیم... شهبامبت 

کارگران در واوع بینی و شروع گامهای  نها در راو وحدت نهفته است، تبرس سبرشبان نبمبیبشبود 

چون چیزی برای از دست دادن باوی نماندو است .... ا ن موج ا ران را از لجن اسالمبی سبرمبا به 

 ال روبی خواهد کرد. 

 .7 بان 
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 ایران در تب حبس یک فریاد در سینه : یا مرگ یا آزادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در چند روز گذشته،  کی پس از د گری حکم پنج سال زندان برای لیبسبت طبوالنبی از لبعبالبیبن 

کارگری و سیاسی اعالم شدو است. ا ن احکام حاصل پروسه تجد د نظر و لر ام خبواهبی و در 

واوعیت نما ش لجن مال تمام ساحت وضا و عدالت در مقابل انظار عمومی بود. حکومت اسالمبی 

سرما ه در ا ران تنها دو هفته زودتر در مقابل خیزش  بان و  ذر همه ابهت "داد و دادگاو" را در 

مقابل اشتهای خون و تنر   دستجات باند سیاهی در خیابانها ببه حبراج گبذاشبتبه ببود. پبس از 

اطمینان خاطر از ا نکه هر کس که عشقشان کشید، و هر تعدادی که ممکن و  لوی دستشان بود، 

کشته شدو است؛ و با رلت و روب خیابانها؛ تمام ساختار ا ن حکومت طی دو هفته اخیر در ابراز 

د ن خود و در اثبات نمک شناسی در مقابل باند سیاو خو ش سنگ تمام گذاشته است. د روز رژو 

لباس شنصی ها، ادعای پوشالی "عدل و وانون" را در واموس ا ن حکومت ببه سبنبرو گبرلبت، 

امروز د گر نوبت رژو چماوداری ووو وضائیه است که خود " بمبهبوری" را در خبون و خبفبت 

 غرق کنند. 
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سرگذشت و سواب  هر پروندو لیست متهمان در روز روشبن،  بکبی پبس از د بگبری، سبیبفبون 

ستونهای حکومتی و مشروعیت لصلهای حقوق پا ه ای مورد ادعای خود برای مردم را میکشبد. 

ا ن احکام، عربدو کشی سرگردنه راهزنان دستمزد و  سبا بش تبودو عبظبیبم در ا بران اسبت کبه 

سرمست از باتالق لقر و حسرت و بی حقووی حاکم، منت "امنیت ملی" میگذارندا ا ن احکبام دو 

وورت باوی سلطه سودپرستانه سرما ه است که نه لقط کار و خالویت، نه لقط تسلیم بلکه خفت و 

 بردگی طل  دارند.

 

 یا کرگم یا آز دی!

ا ن سنگر گر ز ناپذ ر تودو کارگر و زحمتکش در دلاع از نفس زندگی در مقابل وعر بی انتبهبای 

لقر و تباهی  لوی روی  نهاست. ا ن سنگر دلاع از شعور، دلاع از صالحیت حقوق شبهبرونبدی 

 است؛ ا ن اسم رمز، ورد اتحاد بیشمار مردم در تجمعات و کشمکشهای ور   صد شهر بود...

 

 یا کرگم یا آز دی!

ا ن عصارو مقاومت بهتر ن لرزندان ا ن مردم است که از کارخانه تا دانشگاو و در سیاو چبالبهبا، 

 سنگ  زادی به سینه میزنند؛

ا ن صدای  ک نسل است که  زادی را برای کارگر مینواهد تا از البالی صالبه کارمزدی و از 

میان خیمه و خرگاو چاپلوسی و در وزگی خانه کارگر علیه بردگی عر ان اعتراض کند، متشکبل 

 شود، و بتواند سد گرسنگی و حسرت را بشکند.

ا ن طنین پر شکوو نفس شرالت انسانی، شور و ذات برابری طلبی است که مووبعبیبت ببردو وار 

زنان را عار میداند؛ توحش وانونی و شرعی کار کودکان چنگ به ولبش میاندازد... و برای نجات 

 وربانیان  ن خود را به در و د وار میزند... 

 

 یا کرگ یا آز دی!

  زادی را با د ساخت، با د از حلقوم دشمن، حکومت اسالمی سرما ه در ورد. 

 زادی با د در گوشه گوشه زندگی، توسط  مع های کوچک و بزرگ ما، و در نبردهای روزمرو 

 تحمیل و برورار شود. 

 زادی در " نچه هست"، در واوعیت ملموس، در هیبت انسانی عقا د و بباورهبا دسبت  بالبتبنبی و 

 پرشکوو است.
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 زادی به معنای تقو ت مادی و معنوی اعتراض هفت تپه، به معنای صدها تشکل و "گام" د گبر 

 در راو ح  طلبی کارگریا 

  زادی به معنای شرالت پالشاری بر برابری زن و مردا

  زادی به معنای وسیع تر ن سنت دلاع و حما ت از زندانیان سیاسی و خانوادو  نهاا

  ا مرگ  ا  زادی؛ اما چسناله های تسلیم و انتظار، هرگزاً

 31دی ماه 
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 طوفان دستمزدها از سوی شوش و هفت تپه

 

 

 

 

در بهبوهه کشمکش های سیاسی با امریکا و در هنگامه تب حاد اعتراضات مرردمری اطرالعریره 

مشترک دستمزدها از طرف سندیکای هفت تپه و گرو  اتحاد بازنشستگان افق طبقاتی کارگرری 

در متن تحوالت سیاسی را جان تاز  ای بخشید  است. جنبش مرا برا هرمره زخرم هرایری کره از 

جمهوری اسالمی بتن دارد، با همه عمق بر حق کینه و نفرت مشترک، و با همه آتشفشانی کره 

در طنین فریادهای "... نه، نه، نمیخواهیم ..." مشترک ما بیرون میزند؛ این جنبش و حررکرت 

 برای "آنچه میخواهد" له له میزند. 

جنبش ما مملو از خشم است، در پیکر خود جای لطمات بیشتر ندارد، از شمارش قربانیان خرود 

از میان پاک ترین و عزیزترین های خود خسته است،  بر سررش نرمریرشرود... امرا ایرن یر  

ع یان کور، ی  جنبش نارضایتی  رف در انتظار  اعقه رهایی در آسمان نریرسرت، نربرایرد 

 باشد. 

  

کارگران و دستمزد جنبش اعتراضی موجود را با پرچم "آنچه میخواهیم" گامها به جلو مریربررد، 

را  را بر نیروی عظیم کارگری باز میکند. کارگران و دستمزدها نیروی اعترراض بره فرقرر و 

استی ال را به جایی که از دل زمین سفت میجوشد منتقل میکند. در  فوف طبقه ما اعتراض، 

 جمع اعتراضی و موضوعیت آن یکجا فراهم است.

هیچ چیز موجه تر از تشکیل مجامع کوچ  و بزرگ کارگری در پخش بیانیه دستمزدهای هفت 

تپه و بازنشستگان، گفتگو حول آن نیست؛ هیچ چیز جلو دار برگزاری مجامع عمرومری مرراکرز 

کارگری در بررسی این بیانیه نیست؛ هیچ چیز سر راست تر از همفکری سراسرری کرارگرری 
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رار ر   و دستمزد جنبش  عتر ضی کوجود ر  با پرچم "آنرچره 

کیخو هیم"  اکها به جرلرو کریربرردم ر   ر  برر نریرروی عرظریرم 

رار ری باز کیسنا. رار ر   و دستمزدها نیروی  عرترر ض بره 

فقر و  ستیرال ر  به جایی ره  ز دل زکین سفت کیجو،ا کنتقل 

کیسنا. در صفروش طربرقره کرا  عرترر ضم جرمرع  عرترر ضری و 

 کوضوعیت آ  یسجا فر هم  ست.



 برای رهایی از م یبت جاری دستمزدها نیست ... 

  

جنبش تود  ای علیه جمهوری اسالمی از خیزش تا خیزش بعدی، امروز بیش از هر وقت دیگر 

به  ف اعتراض کارگری خود، به پرچم مطالبات کارگری نیاز دارد تا به دنیا جار برزنرد چره 

 دنیایی را میخواهد و میتواند بسازد. 

  

این جنبش از مشروعیت و حقانیت، از کیفرخواست علیه گذشته ای که از آن میگریزد چیزی کم 

ندارد؛ وقت آنست که از چکامه سوداها و مانیفست آیند  خود نیروی الزم را گرد آورد تا پیروز 

 شود... طوفان دستمزدهای شهر شوش را  نشان میدهد. 
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مضحکه ساالنه تعیین دستمزدها در پردو  خر  عنی مذاکرات نها ی شورای عالی دستمزد در  با 

میزند. با مرور تیتر و گزارش صورت  لسات و  زئیات اختالف نظر میبان طبرلبیبن دولبت و 

کارلرما از  ک طرف و "نما ندگان کارگری" از طرف د گر از خندو رودو بر میشو بد. شبواهبد 

حکا ت از وصد برگزاری  لسه کذا ی در هفته  خر و در گیبر و دار شبروع سبال  بد بد دارنبد. 

برای ا نکه به اصل مطل  رسید، الزم است نکات خسته کنندو و نه نما را سر عا کنار زد: ننست 

ا نکه، نما ندگی کارگران مثل همیشه بعهدو خانه کارگر و ا ادی ارگانهای سرکوب و  باسبوسبی 

علیه کارگران است، که بنوبه خود بلندگوهای تبلیغات رسمی  نها در خوش روصی و تبو بیبه و 

 12از وبببل مبیبزان  1177دلاع از حکومت سنگ تمام گذاشته اند. بعالوو، بود ه مصوبه سال 

درصد الزا ش دستمزد را مقرر داشته است. وظیفه و نقش ا ن مذاکرات تنها لفت و لیس و تز ین 

مصالح سرما ه و دولتش در وال   ک تک روم است. ا ن روم، با احتساب تورم و گرانی و سبا بر 

بیست سال اخیر، نه الزا ش، بلکه کاهش رسبمبی دسبتبمبزدهبا اسبت،   –عوامل، دویقا به سیاق دو 

سیاست تعیین دستمزدها در ا ران  کسر  نا تکارانه است. دشمنی با کارگر از سبر و کبول ا بن 

 تشر فات میبارد. 

دوم، نفس "مذاکرو" بی معنا است. دولت و مجلس و حتی تا ید امام و شورای نگهبان هبم از وبببل 

 حرف  خر را زدو است. 

سوم، پانزدو درصد ذکر شدو مستقیما با وانون اساسی خودشان منالات دارد، چبرا کبه ارگبانبهبای 

چهل و  ک درصد اعالم نمودو، و همزمان مرکز  .7رسمی همان دولت میزان تورم را در سال 

پژوهش همان مجلس حداول معیشت در مرز خط لقر را چهار تا پنج میلیون در ماو محاسبه کردو 

 است. 
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تشریفات کرذ ررر ت سراالنره جرای دخرالرت ررار رر   در ترعریریرن 

دستمزدهای خود نیست. بیرش  ز هرر چریرز بره  یرن خراطرر رره 

بر ی بورژو زی و رارفرکا نریرز  یرن پرروسره  رزش عرمرلری و 

 جر یی نا رد. بر ی طبقه سرکایه د ر فرل دسترمرزدهرا در یرک 

پوستهم یک کناسبتم و یک ،راخرر ر هربرردی در درجره بری 

 حقوقی رار ر و دستمزدی ره کیشود نا د خالصه کیشود. 



چهارم، و از همه مهمتر ا ن است که مصوبه دستمزدها، با همه دبدبه و کبکبه همراهی مجلس و 

دولت، از هیچ و مطلقا هیچ اعتبار ا را ی برخودار نیست. در کبف سبفبت کبارخبانبه و مبراکبز 

تولیدی، هر کارلرما ی رسما و وانونا میتواند و اگر عشقش بکشد مصوبه دستمزدها را در کبوزو 

بگذارد. در ا ران و تحت حکومت اسالمی سرما ه وانون واوعی دستمزدها اگر هسبت نباظبر ببر 

کارگر بی حقوق و ارزان است که در چهارچوب "دستمزدهای معووه" رسمیت دارد. تبمباشبا بی 

است که ارباب  معی وانون و حکومت و دولت و مجلس با همه عر و تیز کذا ی در مقباببل سبود 

 و ی کارلرما به دسته نوکرهای ولتشن و کارچاق کن، از ا دئولوگ تا باز و، از اصالح طل  تا 

مکتبی و ... پوست میاندازند. ا ن  ماعت رو به کارگر، ممبلبکبتبشبان وبانبون دارد و ارگبانبهبای 

ا را ی اش از رت  و لت  برخوردار است ؛ در عوض همین وانون در پیگیری کمبتبر بن حبقبوق 

مقرر کارگری سترون و چالق از  ب در میا د. دستمزدها عرصه اصلی خودنما بی ا بن راببطبه 

 وارونه طبقاتی است.

پنجم، و هنوز با د سیاستها و مصالح اوتصادی دولت در لاصله  ک سال میان مصوبه دستمزدهبا 

را اضاله کرد. ویمت کاالها، نرخ ارز و بهرو بانکی و سوبسید و مقررات گمرکات هر کبدام ببه 

 نوبه خود ابزارهای دولت در کاهش ارزش واوعی دستمزد کارگران عمل میکند. 

تشر فات مذاکرات ساالنه  ای دخالت کارگران در تعیین دستمزدهای خود نیسبت. ببیبش از هبر 

چیز به ا ن خاطر که برای بورژوازی و کارلرما نیز ا ن پروسه ارزش عملی و ا را بی نبدارد. 

برای طبقه سرما ه دار لصل دستمزدها در  ک پوسته،  ک مناسبت، و  ک شاخص راهبردی در 

در ه بی حقووی کارگر و دستمزدی که میشود نداد خالصه میشود. پالشاری دولت، کبارلبرمبا و 

پادوهای خانه کارگری بر دسته بندی کردن دستمزدها در وال  "خواست های صنفی" اوج خوش 

خدمتی در تثبیت بی حقووی و ندادن ها است. طبقه سرما ه دار و دستگاو های تبلیغی  ن، مسبالبه 

دستمزدها را در چهارچوب "صنفی"  ای میدهند، دستمزدها را در انواع نقدی و  نسی، عبائبلبه 

بندی و سنوات و پاداش و عیدی و غیرو پارو پارو میکنند تا شکل گیری  ک  بهه واحبد مبببارزو 

 بر سر دستمزدها را هر چه عق  تر بیاندازند. 

طبقه کارگر در منگنه شد دتر ن ا حالات اوتصادی و در دل محرومیت های بسیبار ببه البزا بش 

دستمزدها نیاز دارد. با رشد و تنوع نیازهای زندگی، الزا ش دستمزدها نمیتواند وطبرو چبکبانبی، 

 کجدار و مر ز، سرگردان در داالن پژوهش ها و وطعنامه های حاشیه خط لقر دور خود بچرخد. 

مساله گرهی الزا ش دستمزدها در ا ران  زادی ح  اعتصاب و حب  تشبکبلبهبای تبودو ای طبببقبه 

کارگر است. به ا ن معنا، مساله دستمزدها  ک گرو گاو سیاسی است. طبقه کبارگبر ببا بد ببتبوانبد 

نارضا تی عمومی و وضعیت غیر وابل تحمل خود را از در چه نابرابری طبقباتبی ببنبگبرد. هبر 

کارگر در واوعیت زندگی خود میتواند شاهد کالی بر دامنه کار و تولید و سازندگی، شاهد کالی بر 

دامنه باور نکردنی ثروت و امکانات و سهم تباهی خود را در ابد. وضعیت دستمزدها و پبروسبه 

بامبولهای لصل روم زدن  ن  کسر تحقیر و خفت وط  کارگری  امعه،  والن چرند پراکبنبی و 

زور گو ی و ابراز و ود التهای سرگردنه است. لصل دستمزدها میتواند و ح  است که با  هنبم 
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دستمزدها  انشین شود. خشم و نارضا تی از دستمزدها از کو ه و خیابان، از مدارس و دانشگاو 

ها سراز ر گردد؛ بجای وطعنامه ها، مشت ها؛ بجای محاسبه خط لقر، تجلی انسانی اعتراض ببه 

 خط لقر به میدان بیا د. 

اعتراض ودرتمند، سراسری و طبقاتی کارگری علیه دستمزدها الزاما از کبانبال ا بجباد تبدر بجبی 

تشکلهای تودو ای کارگری نمیگذرد. شکل و روال لصل تعیین دستمزدها ابداع کارگری در ا ران 

نیست اما ا ن تحفه بورژوا ی میتواند به پاشنه  شیل سرما ه و حکومت اسبالمبی  ن در گبذر از 

 طلسم و بنتک دلاعی امروز تبد ل گردد. 

، سال اعتراضات گستردو و ودرتمند و تودو ای کارگری علیبه دسبتبمبزدهبا ببود. ا بن .117سال 

اعتراضات کانونهای گرم اعتراضی و وط  های مهم صنعتی ا ران را از هفت تپبه و لبوالد، از 

اهواز تا اراک را شامل گرد د؛ و معتبرتر ن نام ها از میان چهرو ها و تشکل های تار ه  نبببش 

کارگری را با خود داشت. ا ن  بهه کارگری پشت بزرگتر ن بسیج سرکوب و تنطئه  مبهبوری 

 اسالمی را بر زمین کوبید و حما ت لعال تودو ای را  ل  کرد....

طبقه کارگر، ودرت  ن، دستمزدها ش، پروبلماتیک حول تشکل و مبکبانبیبسبم هبای اببراز و بود 

" تعبر بف شبود. تبکبلبیبف دسبتبمبزدهبای .117سراسری  ن تنها میتواند از منظر "وله های سال 

شورای عالی دستمزد از پیش معلوم است، مساله اصلی  نجاست که پالتفرم دستمبزد هبفبت تبپبه، 

 پرچم کدام بنش کارگران و با کدامین ابزار مبارزاتی باشد. 
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 همه راهها از شوش و هفت تپه آغاز میشود...

طربررقره کررارگرر درپررذیررش نرربرررد 

دستمزد، و پرذیررش هرمره نربررد، 

مخیر نیست، اما آنچره زمریرن را 

زیر پای طبقه کارگر گرم میکرنرد 

اینستکه داالنرهرای ایرن نریررد را 

خوب میشناسد، گرگ باران دیرد  

این نبرد است، و مهرمرترر ایرنرکره 

چیزی برای از دست دادن ندارد، 

در عوض نفس بقاء فریرزیرکری و 

تمام موجودیت اجتماعی و مرجرال 

ابراز وجود مبرارزاتری کرارگرران 

در جامعه در گررو پریرروزی، و 

بی برو برگرد، دنیایی برای فتح، 

در گرو پیرروزی کرامرل در ایرن 

 نبرد است. 

 

امسال نیز با همان روال هر ساله بیانیه تشکل های کارگری با این ارزیابی مواجه شد که: چقدر 

واقع بینانه است؟ کم نیستند کسان و جریاناتی که سطح مورد ادعای بیانیه سندیکای هفت تپه را 

غیر واقع بینانه، خیالی و به این معنا، باطل و فاقد ارزش مبارزاتی قرلرمرداد کررد  انرد!   ایرن 

شاخص نمیتواند دلسوزانه تا چه رسد راهگشا فرض شود. هیچ جنبشی از برلرنرد پرروازی خرود 

شکست نخورد  است، هیچ مبارز  ای بخاطر سربازان سرکش خود در جا نزد  است. اما چهرل 

سال است "واقع بینی" کوته نظرانه جنبش کارگری را در قربانگا  برورژوازی هرار ایرران برا 

 تباهی همدم کرد  است. دیگر بس است. 

هفت تپه برای جنبش کارگری ایران مظهر سعادت است. همه را  ها و از جرمرلره را  جرنربرش 
 سراسری برای دستمزدها نیز، بنظر میرسد از شوش و هفت تپه آغاز میشود.... 
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 شوری در سر دارم

 

 

 

 

در طول اعتصاب  ذرماو  نچه از شوش و اهواز به سراسر ا ران و  هان منابرو میشد شور ببود 

که  پالشاری متحدانه نیشکری ها و کارگران لوالد خمیرما ه  نرا شکل میداد. با حمله نظامیان و 

دستگیر ها ا ن شور  ان تازو ای به خود گرلت و ا ن بار به محیطهای دانشبگباهبی تسبری پبیبدا 

 کرد. 

اعتصاب نیشکری با  ن استنوان بندی و ستیزو  و ی، با  ن خود  گاهی و با  ن اهداف بلندی که 

پیش روی خود دارد؛ هنوز نگاهها را به خود خیرو خواهد داشت. اما تا همین  ا ز ر پای خود را 

به اندازو کالی سفت کردو است که بتواند از  نچه مینواهد، چبگبونبه مبیبنبواهبد، از  نبچبه لبورا 

 مینواهد و از   ندو در راو سنن براند. 

بیائید تصو ری زندو از د روز و امروز نیشکر ها و لوالدی ها را به روح  او دان موسیقی راک 

QUEEN  بسپار م. ترانه "من همه  نرا مینواهم"  ترانه ای اسبت کبه ذات راک خبود را ببر

 وانی و ناشکیبا ی استوار ساخته است، اما مهمتر، بعالوو اوج ترانه و وهرمانی در  سبتبجبوی 

همسرنوشتی بیرون میزند. هنر راک اگر در سنتز  تش و  شور و  کپارچگی در دهها هزار روح 

و "ادی  مبرکبوری" در   QUEEN وان برای گذاشتن  هان روی سر خو ش باشد، گروو   

میتواند نما ش اوج اعجاز راک نام بگیرد. چه کسی  17.2ا رای ا ن ترانه در کنسرت و مبلدون 

میتواند با سادو تر ن کلمات مفاهیم عمیقی از  نبیدن و  نباندن  را خبلب    Brian Mayبهتر از 

 کند؟ ا ن درست همان  نبش و حرکتی بود که هفت تپه به  ان ا ران انداخت. 

  

 تر مه  زاد شعر ترانه و مونتاژ عکس و لیلم ضمیمه از مصطفی اسدپور است. 
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 عتراب نیشسری با آ   ستخو   بنای و سرتریرز  جرویریم برا آ  خرود 

آ اهی و با آ   ها ش بلنای ره پیش روی خود د رد؛ هنوز نیاهها ر  به 

خود خیر  خو ها د ،ت.  کا تا همین جا زیر پای خود ر  به  نا ز  رافی 

سفت ررد   ست ره بتو نا  ز آنچه کیخو هام چیونه کیخو هام  ز آنرچره 

 فور  کیخو ها و  ز آینا  در ر   سخن بر نا. 



 من همه  ن 

 همه زندگی را مینواهم

 و  نرا هم اکنون مینواهم

  

  ک  اغی  ستجوگر

 تنهای تنها در امتداد  ک خیابان خلوت

 با سنگینی  روشنا ی  المپها روی پاها ش

 گام به  لو برمیدارد 

 ک ستیزو گر  وان که ووتی برای تلف کردن نداردی 

 و از لرط رنج و خشم

 به سنتی میتواند راهی به سوی رها ی بیابد

  نچه او طل  میکند چیز ز ادی نیست

 ... لقط   ندو خود را مینواهد

 میشنوم که لر اد میزند: 

 من   ندو خو ش را  الته ام 

 از سر راو من کنار بکشیدا

  

 من همه  ن

 همه زندگی را مینواهم

 و  نرا هم اکنون مینواهم

  

  های مردم ...

 گوش بدهید ...

 دور من حلقه بزنیدا
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 من نقشه ای در سر دارم

 که اوضاع را ز ر و رو خواهد کرد

 سادو است

 لقط با د از  نچه مال خود ما است کوتاو نیائیم

  

  های مردم ...

 صدای منرا میشنو د؟ 

 با من همصدا شو د:

  نچه من طل  میکنم چیز ز ادی نیست

 ... لقط   ندو خود را مینواهم

  

 اگر حقیقت را مینواهید

 ا ن تنها راو به سوی   ندو است

 و به سوی رو اهای  وانی

  

 من همه  ن

 همه زندگی را مینواهم

 و  نرا هم اکنون مینواهم

  

 من  دمی هستم با  ک مغز صاف و سادو

 مغزی لقط با  ک باند

 در طول  عمر خود چیزهای ز ادی  هست

 که مینواهم به  نها دست بیابم 

  دمی اهل مصالحه و دروغ
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 اهل للسفه بالی 

 در مورد زندگی نیستم

 من همه زندگی

 تمام و کمال  نرا مینواهم

 و برای رسیدن به  ن 

 حاضرم همه چیز را لدا کنم
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 مالحظات درباره طرح اداره  تعاونی کارخانه توسط کارگران 
 

 طرح سوال:  -مقدمه 
 منتار نیستند  کارگران در انتناب شعار مبارزو خود
  "خصوصی  ا دولتی" دغدغه کیست؟

 ادامه تعرض بورژوازی در وال  "کنترل تعاونی کارگری کارخانه"ا
 کارخانه را ادارو میکنند    خصوصی  میگو ند: کارگران بهتر از مد ران دزد و لاسد

 میگو ند: کارگران تولید را بدست میگیرندا
 میگو ند: وضع کارگران بهبود خواهد  الت.

 میگو ند انگیزو کار باال میرود، کارگران برای خود کار میکنند
 میگو ند کارگران روی پای خود می ا ستند و تولید ملی تقو ت خواهد شد

 رنترل رار ری و تعاونی ها  ز توهم تا و قعیت روزکر 
 اول کنترل کارگری

 دوم تعاونی ها
 بازگشت به اصل مطل 

  
 کقاکه

"بفرما ید، با نفری  کی دو میلیون تومان کارخانه را بنر د، به صورت تعاونی بدست بگبیبر بد، 
 مال شما، ادارو اش کنیدا"

ا ن تازو تر ن و بحث محالل کارگری در رابطه با سرنوشت کارخانه هپکو و هفت تپه است. چند 
تحت عنوان کنترل کارگری بطور محبدود و   نیز همین بحث  ماو پیشتر در گرماگرم اعتصابات

اوتصاد و   مطرح بودو است. ا ن بار مساله از  ان  سازمان خصوصی سازی، وزارت پراکندو 
با ا ن پانزدو کلمه امید دارند سبر  حرف حساب نوشته  ن است که   خانه کارگر دامن زدو میشود.

تامین انسجام صفوف کارگران در خنثی کردن ا ن توطئبه مبوضبوع  کارگر را به سنگ بکوبند. 
 نوشته است.

 
مقدمتا الزم است اشارو شود بحث نوشته اساس روی هپکو و هفت تپه متمرکز اسبت. در مبورد 
اهمیت ا ن دو بنگاو تولیدی و بنصوص با دو اعتصاب بزرگ کارگران  ای ترد د نبیبسبت. در 
نوشته نشان خواهیم داد که اعتصابات در هپکو و هفت تپه از  ک طرف کبل ببورژوازی را ببا 

ببا در  با زدن در  ستیزو  و ی خود غاللگیر کرد. و از طرف د گر صف اعتصاب کارگبری 
در دام توهمات و اهداف گنگ خود اسبیبر مبانبد. ادارو تبعباونبی  دولتی   –چهارچوب خصوصی 

کارخانه بر خالف سیاست های ووت خر دن متداول،  ک نسنه تعرضی است و توپ را به زمین 
کارگران میاندازد. تعرضی، به ا ن معنا که رهبران کارگری با د لعاالنه و بروشنی علیه  ن در 
میان کارگران دست به بسیج بزنند،  نرا دست کم نگیرند و سیاست های منالف  نرا لعاالنه بکار 

 بیاندازند.
 

است که کارگران را در هبمبان چبهبارچبوب  خیلی خالصه، طرح ادارو تعاونی کارخانه طرحی 
دولتی محصور میکند و بعالوو نیروی اعتراضی کارگران را با شکاف در مبنبالبع   –خصوصی 
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کاذب رو در روی  کد گر ورار میدهد. ا ن طرح بر  ک توهم پوچ نه نمای ضد کارگری استوار 
است، شانس مولقیت  ن به ناامیدی صفوف کارگران از مبارزو  و ی اسبتبوار اسبت، ز بر پبای 
 اتحاد طبقاتی کارگران را برای دورو طوالنی خالی میکند و مبارزات  اری را تضعیف میسازد.

مبارزو لعال علیه ا ن طرح میتواند کج اند شی های مهمی را در عرصه های منتلف چلنج کند، و 
دولتی به  لو براند. چشم طبقه کارگر ببه   –مبارزات  اری را با خالصی از حصار خصوصی 

    تازان اراک و شوش دوخته شدو است. پیش
 

 طرح سو ل
هپکو، صاف و سادو  ک بنگاو تولیدی است که در روابت با محصبوالت مشباببه وامبانبدو اسبت. 

و سفارشات در  ای با صرله تری صبف بسبتبه   مطاب  منط  سادو تولید سرما ه داری مشتری
لیست کبارخبانبه   اند.   ا ا ن اتفاق نادری است؟   ا غیر وابل پیش بینی بود؟ کسی هست که نتواند

های زمانی بزرگ که از  ک تند پیچ مشابه، کمر راست نکردند را بناطر نیاورد؟   ا کبارگبری 
هست که  ک روز شغل خود را لارغ از تهد د همین سرنوشت سبپبری کبردو بباشبد؟ ببحبران و 
روابت و ورشکستگی  زو ذاتی حرکت سرما ه و تولید مبتنبی ببر روباببت اسبت. ا بن را هبمبه 
میدانند. و  نچه که همه بهتر میدانند ا ن است که بورژوازی هموارو تالش میکند بحران را بر سر 

بحران زدو بلکه روی سبر کبل طبببقبه   کارگر خراب کند، نه لقط روی سر کارگران همان بنگاو
کارگرا هر مورد از بحران در واحد های تولیدی عروسی و پا کوبی در خیمه و خبرگباو طبببقبه 
حاکم پا میگیرد. در  ک چشم به هم زدن  ک خروار تحلیل گر و مفسر و کاردان و راو نجات به 
روی  امعه استفراغ میشود؛ که بند ناف همگی به  ک ر سبمبان ببنبد اسبت: تبقبصبیبر تبووبعبات 
کارگران استا به خروار شوالیه نجات از هر سو سر برمیاورند که بحران را با تعبد بل نبیبروی 
کار، اخراج تعدادی، با کمر بندهای ر اضت کشی دور تووعات و حقوق کبارگبران و حبرمبت و 
زندگی کارگر پشت سر گذاشته شود.  ک مرتبه از رسانه ها و سیاستمداران تا انواع متنصصین 
ظاهر میشوند که سنگ تظلم و بینوا ی کارگر را به سینه میزنند، ووانین  بکبی پبس از د بگبری 
تصو   میشود. ا ن وضعیت ادامه پیدا میکند تا تب  اعبتبراض و چبارو  بو بی و واکبنبش تبنبد 

 کارگران لرو بنشیند.
 
  

 کختار نیستنا  رار ر   در  نتخاب ،عار کبارز  خود
هیچ چیز طبیعی تر از دخالت کارگران در سرنوشت کارخانه نیست. صرف "خصوصی و دولتی 
سر و ته  ک کرباس هستند"، نمی تواند پاسه مبارزاتی باشد.  نچه که برای مفسران و مد ران و 
سیاستمداران منحنی و اروام است، برای کارگران عین زندگی است، نان باللباصبلبه سبر سبفبرو، 

تکلیف انواع   دستمزد و امید و دلنوشی و پس اندازهای روز مبادا و بیماری و بازنشستگی است.
 ک سوال ود علم میکند: پا ان لعالبیبت کبارخبانبه  با   وسط و ووله است که صبر سرشان نمیشود.

در موا هه با ا ن سوال دو طبقه در مبقباببل  بر گردو کارگر؟   ادامه حیات  ن، و در هر دو حالت
هم صف کشیدو اند، طبقه سرما ه دار با همه زرادخانه دولتی، مجلس، بنگاههای لکری و دستگاو 
سرکوب، و از طرف د گر طبقه کارگر. ا نکه کشمکش اصلی در کدام سواالت مشنص خود را 
تداعی میکند و کدام  بهه ها را باز میکند بستگی مستقیم به ودرت مادی، ظبرلبیبت هبا و وبدرت 

طرلین کشمکش دارد. صف بندی طبقاتی در ا ران عمدتا بدلیل انسجام هر چه بیشتر طبقه   بسیج
بورژوا حول حکومت  مهوری اسالمی به  ن حد از بلوغ رسیدو است که بتوان با اطمینان خاطر 
لاکتور لر   و گول زدن و گول خوردن را به کناری نهاد. مساله بسادگی بر سر ا نستکه طبببقبه 
کارگر توانسته کدام سواالت را به بورژوازی تحمیل کند؟ کجا و به چه ترتیببی تبوپ را ببداخبل 
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زمین بورژوازی بیاندازد،  ا از پذ رش کدام سواالت پرهیز نما بد کبه در ا بن رهبگبذر ببتبوانبد 
صفوف طبقه کارگر را از توهم و تفروه دور کردو و کال رزمندگی ا ن صبف را بباالتبر ببببرد. 
"انتناب" ا ن سواالت به طر   اولی نه اختیاری و ذهنی بلکه مهر انسجام سبازمبانبی و لبکبری 

 محالل رهبران عملی، و ودرت مادی و انسجام تشکیالتی بدنه کارگری کارخانه را حمل میکند.
  "خروصی یا دولتی" دغاغه ریست؟  

شش ماهه اول کشمکش ها در هفت تپه و هپکو ز ر چتر "خصوصی  ا دولتی" سپری شدو است. 
سوال، سوالی بود که بورژوازی در دامن کارگران ورار داد و خواست بازگشت به دولت، موضع 
دلاعی تحمیلی منتج از  ن کارگران را دنباله رو نما شات مسنرو، عملیات ا ذا ی و ووت خبر بدن 

ابدا دشوار نیست که تصور نمود کارگران دل خوشی به ادارو دولبتبی   دولت میساخت.  نقشه مند
کارخانه نداشتند. اما کارگران با تو ه به ودرت بسیج خود تکیه بر لسباد و نباتبوانبی صباحب  و 

تشنیص دادنبد. طشبت  مد ران خصوصی را سنگر دلاعی وابل اتکا در مقابل هجوم بورژوازی 
البتباد و بسبیبج   و دوا بر دولبتبی مبی  رسوا ی لساد  کی پس از د گری از بام صاحبان منبصب 

کارگری با مبانی سادو تر از کشمکش های طبقاتی ممکن بود، اکسیبونبهبای عبلبیبه لسباد پبوشبش 
بهتری در مقابل واحدهای سرکوب نشان میداد و چتر ملی و ضد رژ می  ن در مقابل انگ هبای 

 امنیتی وابل اطمینان تر مینمود.
 

بسیج و محبوبیت گستردو اعتراضات کارگری هفت تپه هپکو تا  نجا پیش رلبت کبه شبکباف در 
دولت و مجلس را منجر گرد د. متعاوبا رئیس ووو وضائیه به "نفع کارگران" وارد صحبنبه شبدنبد. 
ا ن شکالها  ز نما شهای مسنرو و مجاری تازو تبر ببرای سبردوانبدن کبارگبران و لبرسبودگبی 

"دولبتبی کبردن"  ا نجا زور کارگران به تحمیل خواست عام و گسبتبردو   صفوف کارگران نبود.
نرسید. اما در عین حال کارگران شا د میتوانستند روی خواستهای مشنص و مبحبدودتبر در ببنبد 
ووت خر دن و نما شات در عمل موهوم دوا ر دولتی باوی نماننبد. از طبرف د بگبر شبا بد مبیبشبد 

در اختیار کبارگبران وبرار دادو بباشبد تبا از نبظبر   انتظار داشت که ا ن لرصت امکان مغتنمی
 سازمانی و تشکیالتی خود را برای مصاف های بعدی  مادو کنند.

 
 تعرض بورژو زی در قالب "رنترل تعاونی رار ری رارخانه"!

 ک ذرو شرالت و و دان کالی است تا از صحنه در  ر ان خونتان به  وش بیا د. در سر گردنه  
و  به گرو گرلته شبدو   نان کارگر  اراک و شوش و در ز ر سا ه ووو وضائیه و گردان سرکوب،

در دل  ک تعز ه خوانی چندش  ور،  ک مشت خفاش و تبببهبکبار حبرلبه ای مبیبدان دار اسبت. 
"لروش سهام کارخانجات و ادارو شورا ی کارگران"  د دتر ن تحفه ا ن بازار برای کندن پوست 

 کارگر است.
 

"کارگران صاح  کارخانه"  ک نسنه نه نمای دولت سرما به از سبود و بژو حبکبومبت شباو تبا 
هیچ ووت در بسیج کارگران مول  نبودو است.   بندهای وانون خصوصی سازی  مهوری اسالمی

دلیل  ن روشن تر از خورشید، نیازی به اثبات ندارد. دولتی که کارگبر را  دم حسباب نبمبیبکبنبد، 
دولتی که تنها ابزار دخالت کارگر در کارخانه  عنی ح  تشکل و ح  اعتصاب را ببه رسبمبیبت 

و در بازار   شناسد، نمیتواند مورد اعتماد کارگران ورار بگیرد. خانه کارگر و وزارت صنا ع نمی
گرمی تازو شان، بیهودو خود را در مقابل سباببقبه دهبن کبجبی کبارگبران ببه کبوچبه عبلبی چبپ 

واوعیت ا ن است، طب  محاسبات حضرات چند ماو لرسودگی کارگران را به اندازو کالی  میزنند.
 ناامید و دستپاچه کردو است که تن به ا ن طرح بدهند.
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 رارخانه ر   د ر  کیسننا خروصی  کییوینا: رار ر   بهتر  ز کایر   دزد و فاسا 
پر واضح است  ای مد ران دزد، و نه لقط ا ن،  ای وضات محاکمه کارگران،  ای لرمانبدهبان 
گردان سرکوب،  ای وانون گذاران و لر   کاران ضد کبارگبر و  بای اعضبا دولبت و دسبت 
اندرکاران دستمزد ز ر خط لقر و مقررات  هنمی کار همگی زندان است. مشکل اصبلبی هبپبکبو 
ابدا خصوصی و دولتی نیست. مشکل حتی با بازگشت به دولت و  ا پیدا کردن  ک مد ر غیر دزد 
به ووت خود باوی است. برای شروع بکار خط تولید در هپکو و هفت تپبه ببا بد نبیبروی کبار را 
تعد ل کرد، کارگران را اخراج و دستمزدها را کاهش داد... بیش از هر کس کارگران با د ساببقبه 
هپکو را به گذشته بسپارند، هپکو در واموس و در وال  های  د د، و تنها در مقابل روابت بسیار 

خشت های عمارت  ک هپکو و هفت تپه رو به راو لقط  بیرحمانه تر میتواند سود ور شود. سابقه 
میتواند روی گردو کارگران و در روابت و تشتت و تشو ش نان روی هم چیدو شود. از نظر دولت 
و سرما ه در موا هه با مقاومت و روحیه همبستگی درخشان کارگری مبو بود؛ )ببا ا بن طبرح 

   د د( چه بهتر که ا ن مامور ت به خود کارگران سپردو شود.
  

 کییوینا: رار ر   تولیا ر  باست کیییرنا!
ا ن  ک دروغ سادو لوحانه است. صد البته کار مزدی و سود حاصل از اسبتبثبمبار نبیبروی کبار 

و موتور محرک نظام سرما ه داری را شکل میدهد. اما از تامین مواد خام تا  کارگر هسته اصلی 
تولید تا لروش و کس  سود و سر پا نگه داشتن سیکل تولید  ک کلیت واحد و بهم پیوستبه اسبت. 
تقلیل تولید سرما ه داری به کارکرد  زا ر  داگانه ای از کارخانجات  ک تصو ر ز ادی کودکانه 
از  ب در میا د. ا ن تصو ری است که بورژوازی از خود بدست میدهد. گو ا سرما ه دار لبردی 

ببنباطبر  است که با تدبیر و کاردانی او کارخانه میچرخد، سود حاصل از تولید سهم عبادالنبه او 
که هبمبکباری و  نقش مهم او در ا ن پروسه است. گو ا کارخانه و تولید  ک چهار د واری است 

تفاهم کارگر و کارلرما را ممکن میسازد. در ادامه همین تصو ر است که سبر و کبلبه دولبت در 
 نقش  ک مبصر و میانجی پیدا میشود که مانع ز ادو خواهی  کی از طرلین میشودا

 
سر هم کردن  ک سرما ه اولیه و بدست گرلتن اتاق لرمان کارخانه توسط کارگبران، چبرخبانبدن 
تولید به امید برگرداندن سود به خود کارگران سابقه ای به ودمت نظام سرما به داری و در سبطبح 
بین المللی دارد. در بنش بزرگی از ا ن تار نچه ا ن خود بورژوازی است که مشوق است خبود 
بانکها هستند که با کمال میل تامین سرما ه اولیه را با وام های کم بهرو وسوسه در دل کبارگبران 
میاندازند و سود کالن از نتیجه ا ن توهم را به  ی  میزنند. حکا ت ا ن تعاونی های تولیدی  بز 
روا ت تالش سنت کارگران و شکست ا تناب ناپذ ر و اما تراژ ک  نها در مقابل طبقه واحبد و 
متحد سرما ه و اهرم های مالی، بانکی، وانون، دولتی و همبکباری هبای وسبم خبوردگبان مبنبالبع 

 سرما ه نبودو است.
 

 ک چیز را نبا د از ولم انداخت، از همان ننستین گامهای اولین شرکت تعاونی کبارگبری وبطبعبا 
تحوالت مربوط به تولید و همه خواستها و انتظارات کبارگبران را مبتبو به   دولت مسئولیت همه

هستند که از هر ترازنامه منفی و  خود کارگران خواهد کرد. مشووین امروز دولتی همان خفّاشان 
از هر ناکامی داستان ناتوانی طبقه کارگر و بی حاصلی کل مبارزات و  رمبانبهبای کبارگبری را 

   خواهند ساخت.
 

 کییوینا: وضع رار ر   بهبود خو ها یافت.
بر عکس. در تمام  وامع، در  امعه سرما ه داری و در ا ران هم روابط کار در  ز یبات و در 
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تمامی عرصه ها توسط دولت و وانون کار روم مینورد. هر در به از رلباهبیبات، هبر در به از 
برخورداری از خواسته های کارگری در گرو کشمکش مبارزاتی و سازمان  الته کارگران علیبه 
کارلرما و دولت میباشد. بیمه های درمانی، بازنشستگی، ساعات و رلاهیات و امنیت کار مستقیما 
با در ه  گاهی و ستیزو  و ی کارگران روم مینورد. در ادارو تبعباونبی کبارخبانبه خبواسبتبهبا و 

به ناچار در مقابل ادارو تعباونبی خبود وبرار  مطالبات کارگری و هر در ه از بهبود شرا ط کار 
 میگیرد و در نطفه پس راندو میشود.

 
در بیرون از  بمبع  همیشه بنشی از کارگران )بنا به میل خود، با لروش سهام خود به هر دلیل( 

سهامداران ورار میگیرند، و همین مو   شکاف میان کارگران میشود. و زمانیکه ا ن دو دسبتبه 
از کارگران بر سر شدت تولید از  ک طرف و مطالبه رلاهیات از طرف د گر رو در روی هبم 

کارگری   ورار بگیرند؛ ا ن شکالها د گر به حد خطرناکی رسیدو است.  ای همبستگی ح  طلبانه
در مقابل کارلرمای سود و را نمیتوان با باشگاو تضمین سود سهامداران  کی گرلت. بنصبوص 
که سود اعضای ا ن باشگاو در گرو کار شد دتر و بی چشم داشت سا ر اعضا استا ا ن تبعباونبی 

داوطبلبببانبه و عبادالنبه اسبتبثبمبار کبارگبران   چیبزی ببیبشبتبر از تبقبسبیبم  در بهتر ن حالت خود
در صد سهام میتواند به کارگران واگذار شود. به ا ن  ٩۷مطاب  وانون خصوصی ساز ها   نیست.

ترتی  ا ن تعاونی سازمان خدمات داوطلبانه بردگان برای تسهیل سود و ی اکثر ت دو درصبدی 
 مد ران و سهامداران اکثر ت بیش ننواهد بود.

  
 کییوینا  نییز  رار باال کیرودم رار ر   بر ی خود رار کیسننا

ا ن برداشت متاسفانه میتواند درست از  ب در بیا د. همه تالش بورژوازی و دولت هبمبوارو ببر 
روی پنهان ساختن رابطه کار مزدی متمرکز است. و ا بن وضبعبیبت مبیبتبوانبد خباک ببر چشبم 
کارگران بپاشد. طی سالیان دراز مالکیت دولتی تالشی بودو است که رابطه بهرو کشی و استثمار 
را پنهان دارد. تصو ر لرا طبقاتی از دولت، خزانه مشترک، حکومت وانون، برابری شهرونبدان 
در مقابل وانون و برداشتهای مشابه همیشه در پنهان ساختن  نبه طبقاتی تولیبد مبوثبر ببودو انبد. 
کارگر تولید و کارخانه را از  ن خود تصور کند. از خود لداکاری نشان دهد. بیشتر کبار کبنبد و 

کارگر نسبت به وسا ل و پروسه تبولبیبد  کمتر تووع داشته باشد. مضالا ا نکه با بحث تعاونی ها، 
احساس تملک نزد ک تری احساس خواهد کرد. به ا ن ترتی  کارگر سبهبامبدار ببا بد هبم ببرای 

 پروسه تولید و هم برای تامین ورض و ووله هز نه خر د سهام کار کند و دندان به  گر بگذارد.
اما ا ن توهّمات بسیار سر ع در موا هه با واوعیت از هم میپاشد. با تولید کاال ی و تبولبیبد ببرای 
عرضه در بازار مووعیت کارمزدی پا بر  ا است و هر کارگر تنها به میزان کبارش از وبیبمبت 
محصوالت بفروش رسیدو برخوردار میشود. بنش مهم از لروش محصوالت با د صرف بازتولید 

است   پروسه تولید شود. با د تو ه داشت که بنش اصلی ماشین  الت کارخانه های مو ود ود می
و خط تولید و تکنیک و  موزش پرسنلی در مقابل روبا چشم انداز تداوم کار تا چه برسبد ببه سبود 

  دهی را تار ک میسازد. 
 

 کییوینا رار ر   روی پای خود کی  یستنا و تولیا کلی تقویت خو ها ،ا
کمتر حقیقتی از زاو ه منالع طبقه کارگر در ا ن ادعا میتبوان سبراغ گبرلبت. کبنبتبرل مبرزهبا و 
نظارت بر لیست محصوالتی که ا ازو ورود و  ا خروج داشته باشند مستقیما تابع منالع و سود  ن 
برای طبقه حاکمه و بورژوازی است. از  ک طرف تولید کاال ی و روابت در عرضبه و وبیبمبت 

ببنبش مبهبمبی از   کاالها کار  ی د وارهای مرزی را بشدت کاهش دادو است و از طرف د گبر 
بود ه و نقش دولت صرف کنترل ورود و خروج محصوالت منتلف میگردد. کمی تبو به نشبان 
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میدهد که اودامات دولت نه بر اساس نیازمند ها و رلع نیاز تودو وسیع کارگر و زحمتکش بلکه بر 
سوبسیدهای دولتی در واردات مواد خام تا ویمت گذاری تبا   اساس سود طبقه حاکمه روم مینورد.

تسهیالت ارزی هیچ کدام ربط مستقیمبی ببا کبیبفبیبت و ارزش تبولبیبد کبارخبانبه هبای داخبل در 
محصوالت نیز ابدا  واردات   در عین حال لیست  ندارد. چهارچوب اوالم مورد نیاز طبقه کارگر 

 منالع طبقاتی کارگران را منعکس نمیسازد.
 

به عنوان مثال تولید اتوموبیل در لابر کهای داخل را در نظر بگیر د. تجربه نشان دادو است کبه 
اتوموبیل های تولید داخل تنها با ممنوعیت ورود اتوموبیل های روی  شانس لروش دارند. دروغ 
کثیف دولت و طبقه حاکمه مبنی بر دلاع از اشتغال نیروی کار ا رانی مشمئز کنندو است. ا نها با 
درز گرلتن از مجموعه بزرگی از ملزومات تکنیکی محصوالت مادر و با کنترل مرزها و ویمت 
گذاری بدون روابت گردن کثیف خود را کلفت میکنند و مبنبت اشبتبغبال ببر سبر کبارگبر ا برانبی 
میگذارند در حالیکه از حاصل سود بیکران ناشی از استثمار کارگران خودرو ساز ها، نوبت ببه 
خودشان که میرسد، از اتوموبیل های تماما ساخت خارج کوتاهی بنبرج نبمبیبدهبنبد. ببی شبرمبی 
 حضرات در حواله دادن نقص و کیفیت محصوالت به کار کارگران ا رانی د گر خندو  ور است.

ا نجا حاشیه کامال مو ه است که اشارو نمود کارگران هبیبچ مسبئبولبیبتبی در وبببال کبمبببودهبا و 
پروسه و کیفیت محصوالت ببعبهبدو نبدارنبد. ا بنبکبه چبه ببا بد تبولبیبد شبود، و لبعبل و   ا رادات

تنها مصلحت و سود سرما ه داران تعیین کنندو است. کارلرما و دولبت ببا   پروسه تولید انفعاالت 
لشار کشندو دستمزدهای نازل و شرا ط دشوار کار از نظر لیز کی ودرت و انبرژی کبارگبر در 

 محیطهای کار را به تحلیل میبرد و بورژوازی خود مسئول عواو   ن با د باشد.
 

که در میان  نون تبلیغات طبقه بورژوا ز ر خاک مدلون میماند:   ا نجا میرسیم به سواالت اصلی
ماشین های سنگین بپردازد در حالبیبکبه مبحبصبوالت  چرا با د کارگر ا رانی به تولید برای مثال 

مشابه با شرا ط بهتر در کنار مرزها در دسترس است؟ تا کی با د خود طبببقبه کبارگبر از ببهبرو 
بکارگیری تکنیک بهتر و ویمت ارزانتر ا نگونه محصوالت محروم بماند؟ تا کی با د طبقه کارگر 
هز نه گزاف واچاق چیان طبقه حاکم، هز نه تولید  اوو و دروغ و زباله های "مدالع تولید داخلی" 

 را پس بدهد؟
 

 ک سوال ورار میگیر م. ورار بود که کارگران با طرح تعاونی، کنترل تبولبیبد   و هنوز در مقابل
کارگران شرکت تعباونبی لبرضبی هبپبکبو، ببا لبرض   را در اختیار بگیرند، اما چگونه است که

مولقیت در تمام مراحل تولید، در مقابل استانداری و دولت به زانو درمیا ند که با اعمال گمرک و 
محدود ت های گوناگون مشتر ان را وادار به خر د محصوالت  نها نما بدا ا بن "مشبتبر بان" در 
نها ت خود کارگران هستند که با د هز نه پروژو های شهرداری و انبواع شبرکبت هبای ر بز و 

ا ن طرح بستر اختالف و کشبمبکبشبهبای مبیبان  درشت را مستقیم و غیر مستقیم به عهدو بگیرند. 
بنش های منتلف کارگران و بنگاو های تولیدی است، لساد و دزدی های ارز و بنبد و بسبتبهبای 

 گمرکی باال ی و مقامات را به گردن کارگران خواهد انداخت.
 

 رنترل رار ری و تعاونی ها  ز توهم تا و قعیت روزکر 
کنترل کارگری بر تولید سرما ه داری در خالصه تر ن توصیف  ن در دو سوال است: چه چیزی 
با د تولید شود دوم ا نکه چگونه منطب  با باالتر ن شا سته تر ن و استانداردهای بین المللی برای 
زندگی تمامی شهروندان بدور از سود و ی کثیف دولت و طبقه سرما ه دار تولید شود. بحث ببر 
سر سازمان دادن تولید بر پا ه های اساسا متفاوت است. سازمان تولید سوسیالیستی با د با ماتر ال 
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انسانی مو ود طبقه کارگر شکل بگیرد و ماتر ال مادی مو ود از معادن تا کارخانجات مبو بود 
از ملزومات اساسی تولید تراز نو ن کارگری خواهد بود. به ا ن منظور هم کنترل کارگری و هم 

به اندازو زمین تا   تعاونی های کارگری در دستور کار لوری کارگران سوسیالیست هم هست، اما
  سمان با طرح "خر د سهام و کنترل تعاونی" کارخانه متفاوت است.

 
  ول رنترل رار ری

مهمتر ن و واوع بینانه تر ن کنترل کارگران بر تولید، انقالب و اعمال حکومت کبارگبری اسبت. 
اعمال حکومت کارگری و انقالب کارگری به معنای دوی  کلمه  ک امر  اری و روزمرو است، 
ا ن  ک مد نه لاضله و  ا  ک هدف غا ی نیست، ا ن  ک وط  نما در مصالهای  اری است که 
در کشمکش های  ک لابر ک تا بهم پیوستگی مبارزات عمومی تر خصلت نما است. مهبر خبود 
را میکوبد. در ا ن وال ، مبارزات  اری و اعتصابات بر سر خواستها و تحمیل شرا ط بهتر کار 
با د حلقه های تفکیک ناپذ ر از کنترل کارگری بر تولید تعر ف شود. تشکیبل مبجبامبع عبمبومبی 
منظم، تحمیل خواست بازرسی از دلاتر منارج، ممنوعیت اخراج بدون ا ازو مجمع عبمبومبی و 
اعمال نظارت بر امنیت کار و غیرو از ستونهای اصلی کنترل کارگران بر نفس تولید است. بنش 
مهمی از خواستها و مولفه های کنترل کارگری از خصلت عمومی تر برخوردارند، ساعات کار؛ 
بیمه بیکاری و دستمزدها هر کدام به سهم خود مبارزات و رهبران محلی را به توسل به ال  ها و 
روشهای کار سراسری تر کردو و به همان اندازو کنترل کارگران بر شرا ط امروز کبار و امبر 

 حکومت کارگری را با واوعیت گرو زدو و در دسترس ورار میدهد.
 

 دوم تعاونی ها
تعاونی ها وربانیان میدانداری عمیقا ضد کارگری شوراهای اسالمی و خانه کارگر و از زخمهای 
عمی  پیکرو مبارزات کارگری ا ران است. چهار دهه منجالب "کارگبران مبظبلبوم"، گبدا بی از 

بورژوازی هار و چهار دهبه دزدی  شبکبار از صبنبدووبهبای مبنبتبلبف    ستان حکومت سرکوب
کارگری پروندو تعاونی ها در ا ران را بسته است. ا ن در حالی است که طبقه کارگر در وانفسای 
تباهی و بحران  اری برای دستیابی به هر ذرو از بهبود حاصل از همت مشترک صبفبوف خبود 
) و نه به صدوه و ...( سنت نیازمند است و از طرف د گر تعاونی ها در خبنبثبی کبردن و دور 
زدن لشار سرکوب و لضای امنیتی هموارو بستر مناسبی برای وحدت و  گاهی کارگبران لبراهبم 
 وردو است. تعاونی ها در ا جاد نمونه و  لوو های  امعه سوسیالیستی بر پا ه همکاری  گاهانه و 

 داوطلبانه شهروندان از اهمیت و ژو ای در کل مبارزو طبقاتی کارگران برخوردار است.
کبارگبری از مبحبالت تبا  مصبرف  نچه در ا ن زمینه با د مورد تو ه ورار بگیرد تعباونبی هبای

کارخانه ها است. در ا ن مورد  داگانه نوشته شدو است، خیلی خالصه تعاونی ها میتواننبد اببزار 
متشکل کارگران برای اعمال لشار به دولت  هت تامیبن و تبهبیبه نبیبازهبای خبانبوادو کبارگبری 
بکارگرلته شود. ا ن مهم است که تعاونی ها مسئولیت تهیه نیازمند ها را ببه کبارلبرمبا و دولبت 

 واگذار کردو و خود راسا مسئولیت توز ع را عهدو دار گردند.
  

 باز شت به  صل کتلب
 

ناشی از انتزاع و خیال پبردازی نبیبسبت، هبمبگبی ا بن  سواالت و پاسه های تاکنونی ا ن نوشته 
وضعیت، زمینه ها، سواالت و پاسه ها صدها بار در مبتبن رو بدادهبای اوبتبصبادی و سبیباسبی 
روزمرو در حال  ر ان است،  قه کارگران را میگیرد و  نها  گاهانه  ا نا گاهانه، ارادی و  ا غیر 
ارادی عمال در  ک پاسه معین شر ک میشوند. اعتصاب هفت تپه و اراک خمیازو خانه کارگر و 
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دولت در موا هه با اعتراضات نیمه  ان دستمزدهای عقب  البتبادو را پبارو کبرد. طبرح خبر بد 
تعاونی کارخانجات  ک طرح بیشتر اوتصادی بود و در انبتبظبار مبووبعبیبت مبنباسب  و ا برای 
رهنمودی در کارخانه های با زمینه مناس  خاک مینورد. خدمت بزرگ هفبت تبپبه و اراک ببه 

گرلته است. طبرح تبعباون هبای  کارگر در ا ن است که ا ن طرح خصلت سیاسی ز ادی    طبقه
کارگری را با د  ک تعرض طبقه سرما ه دار و تالشی در ورار دادن توپ در زمین طبقه کارگر 

 د د.
 

با ذخیرو مبارزاتی ا بن دو  با د با دست رد  کپارچه روبرو شود.   طرح کنترل تعاونی کارخانه
مرکز کارگری طبقه کارگر سر ع تر میتواند توهمات حاشیه ا ن طرح را خنثی کبنبد و ببا دامبن 
زدن به  نبش مطالباتی حول خواستهای هر چه سراسری تر زمینه های  بک  بنبببش طبببقباتبی 

 تعرضی را لراهم  ورد.
را پشت سر بگذارد. زمان  دولتی  -ناچار است سنگر دلاعی خصوصی   د ر  ا زود طبقه کارگر

گام های بزرگ و گستاخی سی ساعت کار، بیمه بیکاری و "بیقراری"  باغبیبان کبارگبری ببرای 
دستمزدهای شا سته است. طبقه کارگر، وبل از هر کس، خود ا ن طبقه، با د باور کبنبد، کبه ا بن 

 نبش مطالباتی او بنیادهای حاکمیت بورژوازی را هبدف وبرار  طبقه نیازی به انکار ندارد که 
میدهد. طبقه کارگر هرگز وظیفه بََزک و مصلحت  و ی کارکرد "بهتر" سبرمبا به را ببه عبهبدو 

توحش اسالمی سبرمبا به   ا ن طناب برای لرورلتن در چاو ساخته و پرداخته خانه کارگر  ندارد.
در ا ران ز ادی مسنرو است. سازندگی در ا ران، با تمام هیبت شکوهمند  ن با نیروی خبالوبه و 
توانمند طبقه شصت میلیونی کارگر ا ران با گام های استوار در پاسه به دو سبوال "چبه چبیبزی 

 تولید کنیم؟" و "چگونه تولید کنیم؟" راو به  لو باز خواهد کرد.
 .117ۀبان  
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 در آذر ماه خورشید دو بار طلوع کرد ... 

بار اول در خبیبزش دو 

ها شهبر و ببا خبواسبت 

نبان و  زادی، و بببار 

دوم در اعببتببراضببات 

دانشگاو ها و با طنیبن: 

"لرزند کارگرانیم، در 

 کنارشان میمانیم"ا؛ 

بار اول در  بنبگ و 

گببر ببز نببابببرابببر در 

خیابانها، و بار دوم در 

لستیوال پبرولبتبار با بی 

در دژ " زادی و 

 برابری" ا رانا

 ذر چنگ عصیان در گر بان دستگاو سرکوب انداخت، لر اد نبارضبا بتبی و خشبم   –خیزش  بان 

انباشته  ن، دهها شهر را روی سر گذاشت؛ بیشمار خیابان و رهگذر هنوز برای بی تابی تا مرز 

د وانگی در مصاف با  نا ت و توطئه  بونانه و رذالت پیشگی اسالمی سرما ه را تنگ  البت... 

 ا ن خیزش درست در امتناع از ادامه  نگ نابرابر به دانشگاهها عق  نشست. 

اعتراضات دانشجو ی نه لقط ادامه  وهر ح  طلبانه کارگری سراسری بلکه خون تازو تبری در 

رگهای  نبشی است که برای رها ی از حکومت اسالمی سرما ه و در راو  زادی و رها ی از لقر 

و نابرابری و استثمار از تپش نمیالتد. اعتراضات محیط های دانشگاهی با رد سیاستهای متعفن و 

رسوای سازشکارانه و نیمبند، نه لقط پرچم خیزش کارگران و انقالبی را در اهتزاز نگه داشتند؛ 

 بلکه با حفظ خونسردی مجال دسیسه دستگاو سرکوب را هوشیارانه بسته اند. 

اعتراضات دانشجو ی ادامه  سورانه رژو  وانان محالت زحمتکش نشینی اسبت کبه کبولبه ببار 

 عصیان و عطش خاموش نشدنی برای رها ی را با کالو سرخ ژاکوبنی با خود همراو دارد: 

  خر ن کالم ما همیشه و در همه  ا ا ن خواهد بود، رها ی طبقه کارگرا

 ستا ش ما از ا ن لرزندان  ذر ماو سرکشی کارگران مرزی نمیشناسد... 

 7931آذر 
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 بازگشت بوزینه های نظم

با لروکش اعتبراضبات خبیباببانبی 

 کی پس از د گری، سبر و کبلبه  

چبهبرو هبا و صباحب  مبنبصبببان 

حبکبومبتبی پبیبدا مبیبشبود. مبعبلبوم 

میشود هنوز مبجبلبس خبببرگبان و 

ووو وضائیه و مبجبلبس )و البببتبه 

روزنامه اطالعات شان(  به ووت 

خود بباوبیبسبت. مشبت هبای گبرو 

کردو و اما نبحبیبف  بمبلبگبی ا بن 

حضرات تماشا بی اسبت. مبعبلبوم 

هست ا ن چنبد روز را در کبدام 

 هنم درو ای ببه نباخبن  بو بدن 

سببپببری کببردو انببد؟ روزهبببای 

اعتراضات د گر به ا ن ببوز بنبه 

ها نیازی نبود. مردم ودرت را از 

کر دورهای دولتی در خیاببان ببه 

هماورد طبلبببیبدنبد، و دولبت  بز 

هسته اصلی  خبود در نبیبروهبای 

ولادار سرکوب و  نهبم در وبالب  

ترور کور  نبداشبت کبه عبرضبه 

کند. نظم و وانون و ا بمبان هبیبچ 

چیز،  و  ند هزار مبامبور کبلبت 

بدست وحشی همه چیبز ببحبسباب 

 می  مد. 

روزهای اعنراضات روزهای پر التنار اعمال ارادو مردم نبا د و نمیتواند رنگ ببازد. مبردم و 

 ن  امعه هر  ا که خواستند  مع شدند، هر چه که خواستند را لر اد زدند. د وارهبای تبرس در 

مقابل اعتماد نهفته در نگاو ها لرو ر نت. همانقدری که ا ن مردم معترض با وط  نمای سبالبهبا 

لقر و محرومیت د گر نمینواستند و د گر حاضر به تحمل  ن نبودند، کالبی ببود کبه پبا به هبای 

حکومت را به لرزو در ورد. روا ت و لیلم  و شواهد در دسبتبرس گبو بای ا بن اسبت کبه مبردم 

  76صفحه   ایران بر بستر چهار اعتصاب   

نقاشی ضمیمه در رابطه با محاکمه کارگران پس از اعتصاب بزرگ راه 

ا  بته  7881آهن امربکا در سال  منتشی شد. این اعتتتصتاب در اعت ب

وع شد و  سه ماه طول کشید. کارگتران طتطتوه آهتن و  دستمزدها شی

ساطتمانهای متعتددی را در داتاع در متقتابتب ویشتلتستری  ت ت تس بته 

  آتش کشیدند



 معترض هر  ا هدلشان بود و  لوی راهشان ورار داشت را  با خاک  کسان کردند. 

اما همه ا ن شواهد "دروغ" میگو ند. ا ن تصاو ر به  نچه ا ن اعتراضات در واوعیت در دسترس  

داشتند، وادر به انجام  ن بودند، اما از چشمانشان پنهان ماند؛ اشارو ای ندارد. ا ن تصاو بر البکبن 

هستند، چرا که  انسانها را نشان مید هند اما از ارادو  ن  دمها، از امید و عزم  نها، از اعتماد  نهبا 

خبری نیست. ا ن تصاو ر از بانک و ساختمانهای نیمه سوخته حکا ت دارند اما از هراس سقوط 

 تلوز ون چیزی نمیگو ند... -کاخ ننست وز ری، زندان او ن و  ا ساختمان راد و

امروز موشها از سوراخ بیرون  مدو، خط و نشان میکشبنبد. الف سبرکبوب مبیبزنبنبد، امبا مشبت 

ها شان  روت انگیز است. ورار نبود پس از سالها اعدام و کشتار و ترس ا نگونه  ک شبه  دبدببه 

و کبکبه شان دود شود و به هوا برود. ورار نبود در هر کوچه و پس کبوچبه سباخبتبمبان وبرارگباو 

ودرتشان هدف خفت و خواری از طرف شجاعت مردمی ورار بگیرد که تیربار از حلبقبوم اژدهبا 

 بیرون میکشند... 

هدف  نها شکستن روحیه تعرض، اعتماد بنفس و السون احساس اعتماد به  بکبد بگبر نبزد مبردم 

ستمد دو و زحمتکش است. از خاکستر حاصل لقر و تباهی و بردگی حکومتشان، بجای استیصال 

و روابت و التماس، لر اد و اعتراض سربر ورد. مردمی که ورار بود روز د گر دنبال اومه نانبی 

 تنه به د گری بزنند  دست ح  طلبی در دست همد گر  التند ... 

تار ه را کسی از پیش ننوشته و هیچ کس نمیتواند وووع هیچ چیز را در   ندو تضمین کند، اما در 

عین حال هیچکدام از ا نها به ا ن معنا نیست که ندانیم تار ه چگونه ساخته میشود و راو  زادی و 

رها ی از کدام مسیر میگذرد. برای  زادی با د  نگید. برای پیروزی در ا ن  بنبگ ببا بد وبدرت 

داشت. برای ودرت داشتن با د متحد بود. برای متحد بودن با د به خود و به شیوو های ا ن نبرد و 

اشکال پیروزی در ا ن  نگ مسلط بود واعتقاد داشت.. با د برای ورار گرلتن در موضع لاتحبان 

 مادو بود و دانست که با ولع و ونع کردن مدالعان نظم کنونی چه نظمی را  ا گز ن کرد و چگونه 

 با د از پیروزی محالظت نمود. 

هنوز خیلی زود است در مورد تداوم اعتراضات  بان ماو وضاوتی کرد اما بازگشبت ببوز بنبه هبا 

دلیل کالی بر شکوو کار بزرگی است که ناتمام ماندو است. با مانور بوز نه ها وبیبالبه کسبانبی را 

 بناطر بسپار م که در ادامه راو با د به سزای اعمالشان برسانیم. 

تاز ه بارها نشان دادو است که ووتی تودو های وسیع محرومان و استثمار شدگان  ک دل و  بک 

با ستمگران  –نبرد همه  انبه  –صدا برای رها ساختن خود  ک دل و  ک صدا پا به میدان نبرد 

 و حکومتشان بگذارند، هیچ کس نمیتواند  لودارشان باشد.

 بان ماو  نه لقط گواو، بلکه لمس نزد ک شکوو تار نی است کبه کبارگبران و زحبمبتبکبشبان در 

 غرالیای ا ران در حال شکل دادن به  ن است... ا ن تازو باروه  ن سوداها ی است که با اتحباد و 

 گامهای  گاهانه در سر میلیونها نفر در ا ران النه کردو است. 

 7931آذر 
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 اعتراض کارگری باید دندان در بیاورد، باید گاز بگیرد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرا کارگران نبا د ح  دلاع از خود را برای خود وا ل باشند؟ چه کسی گفته تا بروراری حکومت 

کارگری صف اعتراض کارگری با د مورد حمله ورار بگیرد؟ چرا ا ن ماموران نیبسبتبنبد کبه از 

دست خشم کارگرها لراری میشوند؟ چرا، چرا و تا کی کارگرها به نظم و وانون سرا پا وحشیانبه 

 بورژوازی بدهکار هستند؟

شهر ور شهر اراک صحنه ابراز و ود گردان ضد شبورش  بمبهبوری اسبالمبی  52عصر روز 

گرد د. سگ های وحشی ولی بشدت سازمان  الته، بازگوی شاخص ا ن واحد ها است. محاصرو، 

تحر ک، شقه شقه کردن، شکار عناصر پیشرو و مهمتر از همه کوبیدن بیرحبمبانبه مبردم صبف 

اعتراضی واعدو  نهاست. ا ن واحد ها در بکارگیری ابزارهای منوف سرکوب هیچ مبحبدود بتبی 

ندارند. با لرمان حمله هیچ چیز  لودار وساوت  نها نیست. پشت سر  نها  ک صف متحد و وسبم 

خوردو از انواع مرا ع وانونی و دولتی منتظر خدمت ا سبتبادو انبد. د بروز در شبهبر اراک در 

خودنما ی گردان ضد شورش صف چند صد نفر از کارگران هپکو به خاک و خون کشیدو شبدنبد. 

تعداد زخمی و  سی  د دگان مشنص نیست. مراوبت از زخمی ها، دستگیری ها و سرنوشت  نها 

 بنا به واعدو اسرای واحد ضد شورش تنها به  ک ر سمان بند است: هر چه عشقشان بکشدا

ا ن توصیفات واوعی اند، حتی برای کارگر  ان به ل  رسیدو از سالها نداری و  نون نباشبی از 

بیگاری و بالتکلیفی، بح  ترسناک است. اما ا ن  نگ نابرابر شرا ط روزمرو اراک را شبکبل 
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میدهد. اراک و هپکو، درندشت کشف و بکارگیری انواع روشها و سبیباسبتبهبا ببرای سبردوانبدن 

کارگر و خلع  د از هر گونه ح  طلبی کارگری است. در اراک در تشابه با هفبت تبپبه و اهبواز 

تعدادی دزد، شارالتان و کالو بردار تجسم  ک سیستم واحد از دولت و مذه  و زالبوصبفبتبان را 

تداعی میکند. در اراک از لرط حضور مسؤولین ارگانها از وزارت کار تا تا حجت االسالم هبای 

ووو وضا یه تا لرماندو نیروهای انتظامی و نما ندگی خانه کارگر و  را د  بای سبوزن انبداخبتبن 

نیست. هیچ چیز نمیتواند تو یه کنندو ا نهمه تنه زدن به همد گر، ا نهمه عش  به چماق و زدن و 

کوبیدن و زندان و دادگاو و شالق و دسیسه باشد. سیاستمداران ا ن وبیلبه عبکبس ببرگبردان ببدون 

کالهنود چماق بدستان واحد ضد شورش خود در مسابقه سرکبوب و سبردوانبدن از هبم سبببقبت 

میگیرند. خجالت نمیکشند، امروز خشتک "نظم" در مقابله با اعتصاب کارگرانی پارو میکنند، که 

در مقابل ح  طلبی و شکا ات و شواهد همین کارگران پروندو ای  ز نشنوار حد بث ببردگبی و 

 شراکت در استثمار و بهرو کشی را پشت سر ندارند.

 

کارگر چارو ای  ز پیروزی ندارد. کارگر نمیتواند  نگ و گر ز خود با کارلرماها و دولبت را 

نسل پس از نسل به ارث بگذارد. در نابرابری مو ود طبوالنبی شبدن کشبمبکبشبهبا کبارگبران را 

لرسودو میکند. ناامید میسازد. هر لحظه از تداوم حیات بورژوازی از پیکر، از روحیه ، از صف 

مبارزاتی کارگران وربانی میگیرد. پیروزی کارگر  ز با در هم شکستن کل دستبگباو حبکبومبتبی 

بورژوازی و بنیادهای چرکین  ن ممکن نیست. ا ن کار انقالب کارگری است. انقالب و انقالبیون 

کارگری با د  ک پد دو  شکار و غیر وابل انکار در هیبت انسانها و نهادها، روشبهبا، سبنبت هبا، 

ترانه ها از لرسنگها لاصله  ار بزند. انقالب کارگری برای تودو کارگر نه ببه مبعبنبای سبلبسبلبه 

لعالیت منفی بلکه اساسا با د پیوستن به  ک روش زندگی و پیوستن به  ک رگه از  دمهای معین 

است که در همراهی با  نها زندگی  سانتر،  سودو تر، بهتر، و عجالتا تا مطاب  نقشه زور صفوف 

خود را باندازو کالی الزا ش میدهیم، زندگی امروز دست کم مملو از غرور و ارادو است. انقبالب 

اکتبر و انقالب لرانسه سالها وبل از وووع، نو د و باروه های خود را در محالت و کارخانه ها به 

نما ش گذاشته بودند. ا ن،  نچیزی است که اعتراضات بسیار گستردو امبروز در پبی  با و وزن 

واوعبی خبود از  ن رنبج 

 میبرد. 

اراک با اعتراض و حب  

طلبی خود مبیبتبوانسبت و 

مببیببتببوانببد "لببعببنببت  ببباد" 

گردان و ژو باشد، خبواب 

را ببر  نببهبا حببرام کبنببد، 

اراک مبیبتبوانبد سبا بگبون 

مقاومت کبارگبری ا بران 
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خار چشم اشغالگرانی باشد که از مرکز اعزام شبدو انبد، اراک مبیبتبوانبد کبعبببه البهبام و مبوزش 

چگونگی مبارزو کارگری موثر توسط مار خوردو و العی شدو های هپکو ی،  نچنانکه برازندو  ن 

 است، باشد. 

 مساله ا نست که هپکو در نیمه راو  ن ماری که بلعیدو است، راو عق  گرد ندارد، با د العی شودا

   ا شنیدو ابد بر د وارهای اراک نقش بسته است:

حمله به کارگران؟ شکر ز ادی میل لرمودو ا دا انقالب میکنیم و به ز رتان مبیبکبشبیبم. امبا از  -

 امروز عجالتاٌ روزگارتان سیاو است. دنبال سوراخ موش بگرد دا 
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 از یک اعتصاب تا کنترل و اداره یک شهر

 یک  وجب فاصله از  هفت تپه و اراک

 )کروری بر تجربه کبارز  رار ر   ،هر سیاتل(

 

ا االت متحدو دارای  کی از غنی تر ن سواب  مبارزو طبقاتی کارگری در  هان است.  بکبی از 

، مملبو از خبالوبیبت مبببارزاتبی کبارگبران  ۷۷۷۷بهتر ن نمونه ها، اعتصاب عمومی سیاتل از 
مروری بر چگونگی و روند ا ن تجربه کارگری موضوع ا ن نوشته است. هبدف اصبلبی  است.

اما، بیدار کردن  ک ا دو و طرح سواالت ود می در  ک وال  تازو است: چرا از ا ن تجربیات در 
 هفت تپه و اراک و اهواز خبری نیست؟  

وبل از ا نکه لکرتان به لاکتور "سرکوب  مهوری اسالمی" متو ه شود، شا د بد نباشد مبتبن را 

بنوانید. خیلی سر ع متو ه میشو د دنیای کارگری ما خیلی کوچکبتبر از  نسبت کبه لبکبرش را 

  بکنید، از هفت تپه تا سیاتل بیشتر از  ک و   در ال ، در بلندپروازی ... لاصله نیست. 

 

 زکینه های  عتراب

از سببتبیببزو   ۷۷۷۷سبال 

 و انه تبر بن پبر بودهبای 

پبیببکبارهببای کبارگببری در 

امر کا و حبتبی در سبطبح 

  هان به شمار میرود. 

در طبببول دوازدو مببباو، 

اعتصابات مربوط  ٣۳۶٣۲

کبارگبر،  ۰۳۷۶۲۳۲۲۲به 

مببببببعببببببادل الببببببزا ببببببش 

بیش از تعداد  ۰۳۷٣٣۳۲۲۲

ثبت شدو است. در ادبیات کارگری از ا بن سبال  ببنبام   ۷۷۷۹کارگران درگیر در اعتصابات در 

"اپیدمی اعتصاب"  نام بردو شدو است، سالی که "در همه  ا اعتصابات.... ت  اعتصاب در هوا 

است.... ا ن بیماری است که سیستم های صنعتی ما را لرزاند، وبل از لبروکبش هبر اعبتبصباب، 

 1اعتصابی تازو در نقطه ای د گر  ت  اعتراضات را ادامه میدهد." 
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و پسا   نگ  هانی اول در ا باالت  -اعتصاب عمومی سیاتل نقطه اوج مبارزو کارگری بر متن

کارگر با اعتصاب خود نه لقط شهر را به تعطیلی کشانبدنبد  ۷۲۲۳۲۲۲متحدو مشنص شدو است. 

بلکه بمدت پنج روز سیاتل را به کنترل در وردو و با خالویت شگرف نمونه زندو ای از تبجبرببه 

 ادارو  ک شهر توسط سلطه کارگری را  لر دند.

برای تصو ر دوی  تر رو دادها هنوز الزم است به کمی عقبتر برگشت و به  سواب  کشمکشهای 

 کارگری سیاتل نگاهی انداخت. 

اعتصاب شهر سیاتل بر متن پیروزی بزرگ اعتصاب شهر لس  نبجبلبس و در اولبیبن سبالبگبرد 

اعتصاب بزرگ معلمین و ر ینیای غربی و لراخوان اعتصاب سراسری معلمان نطفه بست. ا ن 

داشبت و  1.79اعتصاب در عین حال ر شه در  نبش تعاونی  سوسیالیستی گستردو سبالبهبای 

ساعتبه سبال  .همچنین نبا د تحرک گستردو بیکاران حول شوراهای بیکاران و  نبش روز کار  

 و نشر ه "سیاتل روزانه" در  مرکز  نرا از ولم انداخت.    2..1

در ا ن منطقه دو سازمان کارگری عمدو لعالیت داشتند.  کی، حبزب سبوسبیبالبیبسبت و د بگبری 

 (IWW 8تشکیالت  هانی کارگران  صنعتی )

 

IWW   ،نشبببر بببه خبببود

، را در کبارگببر صببنببعببتبی

اسپوکیبن، واشبیبنبگبتبن، ببا 

 ۷۷۲۷شببروع در بببهببار 

منتشر کرد. ا ن تشبکبیبالت 

تببجببمبببعببات کببوچبببک در 

سراسر شهر  ببه رهبببری 

 ژ تاتورها را بعنوان شکل 

اصبلببی لببعببالبیببت و بسببیببج 

کارگران در دستور داشبت 

و نشببر ببه نببامبببببردو نببقببش 

مبهبمببی را بببعبهبدو داشببت.  

ببارهبا ا بن ا ببتبمباعببات و 

، به ۷۷۷۶ ژ تاتورها مورد حمله ماموران مسلح ورار گرلتند.  کی از خونبار تر ن حمالت، در 

پلیس در اسبکبلبه اورت ببا  ۰۲۲( شناخته می شود، زمانی که  Everettعنوان وتل عام اورت ) 

 رگبار گلوله  ازدو کارگر را کشته و سی و  ک نفر را زخمی نمودند. 

و سازماندهی اعتصابات پیگبیبر در راو مبزد  IWWنوشته های متعددی دربارو لعالین پرشور  

باالتر،  ک محیط کار امن تر و بهتر در دسترس است. بسیاری از کارگران امروز می تواند از 
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  ادگیری درس از ا ن  نگ های کالسیک کار بهرو مند شوند.

نسنه نشر ه "کارگر صنعتی" رکورد بی سباببقبه ای را ثبببت  ۱۲۳۲۲۲با انتشار ۷۷۷۲در سال 

به  ۷۷۷۲کرد. ا ن نشر ه  در  ک اودام  نجالی،  دست به انتشار متن  سننرانی  لنین در  ور ل 

 كنگرو شوراها دربارو  وظا ف سازماندهى زد.

در  ستانه اعتصاب عمومی سیاتل بعنوان پا گاو رادبکالیسم کارگری اعتبار و ژو ای ببرای خبود 

لراهم  وردو بود. درگیری گستردو با پلیس و بسیاری موارد از اعتصابات و مبببارزات شبکبسبت 

خوردو در درگیری های خونین حاصل ا ن وضعیت بود. بعالوو سیاتل از مراکز پر دردسر برای 

 به حساب  مدو است.  AFLالدراسیون سازشکار سراسری امر کا 

الزم به  اد  وری است که سیاتل "اتحاد ه ای" تر ن شهر امر کا شمردو میشد، از کبل  بمبعبیبت 

درصبد ببود. ا بن دو ببراببر  52در اتحاد ه ها، و  ا کمتر از  ۶۲۳۲۲۲در  ن زمان،  ۰۱۲۳۲۲۲

میانگین ملی بود. در ادبیات کارگری  ن زمان از سیاتل با  ک لرهنگ عمیقا سیاسی در اتحاد به 

خود، با عنوان  ک  نبش "با   ک روح مشترک" و بسیار لراتر از  "متشکل در  ک اتبحباد به" 

  اد شدو است. 

در طول  نگ  هانی اول، طی توالقات سازشکبارانبه، لبدراسبیبون سبراسبری کبار امبر بکبا از 

بسیاری حقوق کارگری در مقابل دولت امر کا چشم پوشید. ضمنا ا ن لدراسیون اساسا متشکل از 

اعضا و رهبران کارگران مرد ماهر سفید از سبازمبانبدهبی زنبان، مبهبا بران،  مبر بکبا بی هبای 

  لر قا ی تبار، و  ا کارگران غیر ماهر به اتحاد ه ها، عمال و چه بسا  رسما امتناع داشت. 

دویقا نقطه مقابل لدراسیون کار شهرت و اعتبار  داشت. در همین برهه  IWWسیاتل و در حول 

 زمانی سیاتل مرکز اصلی و پر خبرتر ن شوراهای بیکاران را در محالت خود  ا دادو بود. 

 

 عتراب عموکیا

بزرگتر ن و سازمان  الته تر ن بنش  نبش کارگری در سیاتل در صنعت کشتی سازی متمرکز 

بود.  ک چهارم از تمام کشتی های  نگی ا االت متحدو ساخته شدو در طول  نگ  هانی اول از 

 سیاتل میآمد.

 روه اولیه برای اعتصاب عمومی اعتصاب توسط کارگران کشتی سازی که در ببیبسبت و  بکبم 

 غاز شد. در طول  نگ، کارگران موالقت کردند که اعتصاب نکنند. هنگامی که  ۷۷۷۷ژانو ه  

 نگ به پا ان رسید، کارلرما ان در تالش برای شکاف در صفوف کارگران، الزا ش دستمزد را 

کارگر  ۷۱۳۲۲۲کارگر در سیاتل، و  ٣۱۳۲۲۲منحصر به کارگران ماهر اعالم داشتند. در پاسه، 

د گر درهمبستگی در تاکوما دست به اعتصاب زدند. خواست کارگران البزا بش دسبتبمبزد ببرای 

 همگی بود.
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روز بعد، شورای کار مرکزی سیاتل تصمیم گرلت به واحدهبای مبحبلبی  بهبت پبیبشبنبهباد  بک  

اعتصاب عمومی در حما ت از کارگران اعتصابی کشتی سازی مرا عه کبنبد. در عبرض  بک 

هفته، بیست و چهار واحد محلی  گزارش دادند که اعضای  نها  مادو اعتصاب بودنبد. عبالوو ببر 

به دلیل نژادپرستی، حما ت خود  AFLا ن، کارگران در اتحاد ه های ژاپنی، که ا ازو نداشتند به 

 مبادگبی خبود ببرای  IWWاعضبای  ٣۳۱۲۲را در پشت  ک اعتصاب عمومی ورار دهند، و 

اعتصاب عمومی را اعالم داشتند. باللاصله   لسه و ژو نما ندگان اتحاد ه رای دادند تا ماو لور ه 

 را به عنوان  غاز اعتصاب عمومی تنظیم کنند. 2

در تار ه سه شنبه، چهارم لور ه در سرستون نشر ه اتحاد ه و بقلم سننگوی پر  وازو،  نا لوئیس 

ثبت استرانگ،  کی از مشهورتر ن اسناد مبارزات  هانی طبقه کارگر،  غاز اعتصاب سیاتل را  

 نمود: 
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 بسیاری با شادی و بسیاری با تشو ش پا به ا ن رو داد خواهند گذاشت. 

هر دو ا ن احساسات مفید هستند، اما نه بیش از حد از هر دو. ما در  غاز اودام  لوق العادو ای 

هستیم که تا کنون در تار ه مبارزات طبقه ما سابقه نداشته است. ا ن حرکت به کجا منجر خواهد 

 شد؛ هیچ کسی نمی داندا

 ما را نیازی  به اضطراب نیست، ما به مارش پوالد ن کارگری نیاز دار م.

 کارگران وظیفه تامین تغذ ه شهر را به عهدو خواهند داشت.  

دوازدو  شپزخانه بزرگ  مادو شدو است، از  نها غذا به ویمت معادل هز نه صرف شدو، در 

 اختیار عموم ورار میگیرد.

 کارگران از  نوزادان و بیماران مراوبت خواهند کرد.

واگن های شیر و وسا ل نقلیه و ژو برای تغذ ه و دسترسی نیازمندان به مواد بهداشتی از طرف 

 کارگران سازمان می  ابد.

 کمیته اعتصاب از میان کارگران تعدادی را به امر حفظ نظم عمومی اختصاص خواهد داد.  

تا اطالع ٍ ثانوی کار در کارخانه ها تعطیل خواهد بود. ما میدانیم که کک کارلرما ان از صرف 

تعطیلی کار نمیگزد. صرف پول برای  نها مهم نیست. ا ن ارادو و ودرت کنترل ما کارگران 

است که  نها را به مقابله میکشاند. برای کارگران حیاتی است که برای رو ارو ی با سرما ه 

 داران و دولت  مادو باشیم.

 به همین دلیل است که میگو یم:

 ا ن حرکت به کجا منجر خواهد شد؛ هیچ کسی نمی داندا



  د ر   کور ت ،هر

در مقابل لضای هیستر ک روسای ساب ، از همان  غاز اعتصاب کارگران توانا ی 

درخشان خود برای ادارو شهر را به نما ش گذاشتند. صد و دو اتحاد ه شرکت کنندو در 

اعتصاب هر  ک سه نما ندو را برای ا جاد "کمیته اعتصاب عمومی" معین نمودند که 

( را در راس امور انتناب کرد. کمیته 12بنوبه خود  ک کمیته ا را ی پانزدو نفرو )کمیته 

ا را ی  ک  لسه علنی عمومی روزانه در محل میدان مرکزی شهر سازمان داد تا تمام 

اهالی شهر بتواند نقطه نظرات خود را مستقیما و لورا با مسئولین مربوطه در میان 

 بگذارند.  

بنا به تصمیم کمیته ا را ی پرداخت حقوق تمام مقامات اتحاد ه  در طول مدت زمان 

اعتصاب بناطر نیازهای مالی اعتصاب، متووف شد. در ضمن کمیته های لرعی متعددی 

برای رسیدگی به مسائل خاص مانند تبلیغات، امور مالی، تاکتیک ها و اعطای معالیت 

های اعتصاب تعیین شد، تا به ا ن ترتی  امورات اورژانس و نیاز های ضروری 

 شهروندان  بر وردو گرد. 

 ک   نمونه  از معالیت و ژو 

مربوط به رانندگان زباله اعمال 

گرد د. ا ن رانندگان مجاز به 

حمل زباله های اپیدمی زا بودو و 

ا ازو حمل و نقل زباله های 

اداری و صنعتی را نداشتند. 

همچنین داروخانه ها بجز برای  

داروهای تجو ز شدو تعطیل 

اعالم شدند، همچنین لباسشو ی 

ها بجز برای خدمات بیمارستانها 

از کار باز ا ستادند. در  ک 

 گزارش کمیته ا را ی  مدو است:

"ماشین اعتصاب بسیار بهتر از 

حد انتظار از پس امورات شهر 

بر مدو است.  تعداد سی و پنج 

ا ستگاو تامین شیر برای کودکان 

در نقاط  منتلف شهر  مستقر 
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 12سنت برای کارگران اعتصابی و  52غذاخوری نیاز همشهر ان را به ویمت  51است. 

سنت برای مابقی مردم عرضه میدارند.  کارگران ا ازو داشتند از کارت عضو ت  

اتحاد ه خود بعنوان کارت اعتباری برای پرداخت نسیه برای غذای مورد نیاز خود بهرو 

 ببرند.

وعدو های غذا ی در روز، از ابتدا تا  ٣۲۳۲۲۲سازماندهی کارگران مول  به تامین   

 پا ان اعتصاب شد. 

روزانه خود از اخبار و  روند  گزارش ادامه ستارو سیاتل" در روزنامه معتبر " 

اعتصاب در  ک سرمقاله  نجالی با عنوان "تحت کدام پرچم؟" اعتصاب سیاتل را وابل 

مقا سه با انقالب اکتبر ارز ابی کرد.  شهردار وبلی شهر، اوله هانسون ، عمال و رسما 

رو دادها را  ک انقالب به حساب  وردو و تمام تالش خود برای شکست اعتصاب را 

نفر د گر را در واحدهای  ۰۳۰۲۲پلیس سوگند خوردو و تعداد     ۶۲۲بکار گرلت. وی 

کمکی  به خدمت گرلت. وزارت دلاع امر کا تدارک اعزام واحدهای نظامی لدرال را در 

دستور ورار داد و همزمان رئیس دانشگاو واشنگتن تعدادی از دانشجو ان را ملبس به 

 ونیفورم دانشجو ی در ازای پرداخت پول، برای برگزاری نما شات خیابانی "نجات 

 هان از خطر بلشو کها در سیاتل سازمان داد. و در روزهای پا انی به درخواست 

سرباز ارتش امر کا با تجهیزات کامل به بهانه مقابله با هرج مرج  1244شهردار سیاتل 

  نارشیستها به سیاتل اعزام گشتند. 

همزمان برای مردم اعتصاب کارگران به معنای نظم کامل ادامه داشت.  کمیته اعتصاب 

نفر از پرسنل ساب  ارتش را مامور حفظ نظم و امنیت در شهر  144کارگران تعداد 

نمود. ا ن ماموران مسلح نبودند و تنها سالح  نها در  ک روبان سفید و ودرت اوناع در 

، که لرماندو واحد J8D8 Leitchتماس خود با مردم خالصه میشد.  بعدها سرلشکر 

سیزدهم ارتش امر کا در ارز ابی از مامور ت خود در سیاتل علنا اذعان کرد که او 

 هرگز چنین شهر  رام و منظم را ند دو است.

کارگر و خانوادو  نها   ۷۲۲۳۲۲۲در طول دو روز اول اعتصاب، با شرکت لعال بیش از 

همبستگی باور نکردنی در سیاتل زدو، حاکم بود، و طبقه کارگر ودرت خود را در 

عرصه های  د دتر به نما ش گذاشت. اما در روز سوم با شروع ضد حمله بورژوازی 

 12 کی پس از د گری ترک در د وار ودرت کارگری ظاهر شد. ابتدا  بانکداران کمیته 

را از عدم همکاری خود با حرکت کارگران مطلع ساختند، دلیل  نها ا ن بود که حرکت 

کارگران در سیاتل از رنگ و بوی  ک انقالب برخوردار استا بازگشت خدمات بانکی 

به کارگران و اتحاد ه های درگیر اعتصاب تنها به پا ان کامل اعتصاب محول شدو بود. 
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خواهان پا ان لوری و بی وید   12شهردار هانسون گستاخانه در دستور خطاب به کمیته 

و شرط اعتصاب لراخواند، او تهد د عواو  سنت و نامعلومی را باالی سر سیاتل و 

نیز با بیانیه شد د لحنی به لغو  AFLکارگران به اهتزاز در ورد. اتحاد ه های بین المللی 

 سیاتل از منشور همکاری های سراسری خود تهد د نمود. 

با و ود ا ن تهد دات و کارشکنی های دشمنانه، اما پاشنه  شیل اعتصاب سیاتل در  ای 

د گر بود. با پا ان  نگ د گر کارخانه های کشتی سازی سیاتل د گر از  ن اهمیت ساب  

برخوردار نبود و بعالوو، مهمتر  نکه، کارخانه های کشتی د گر در امر کا با ادامه تولید 

 خود اهرم لشار کارگران سیاتل را تضعیف میکردند. 

در روز سوم، برخی از اتحاد ه ها تما ل  به بازگشت به کار را ابراز نمودند. متعاوباً بعد 

رای برای پا ان به اعتصاب داد.  پس از دو روز بحث  12از ظهر هشتم لور ه  کمیته 

حد و متوالی همین تصمیم در کمیته اعتصاب بزرگتر به تصو   رسید. به ا ن ترتی ، 

لور ه پس از پنج روز، اعتصاب عمومی  کارگران سیاتل به کار خود پا ان  11در تار ه 

 داد. 

، شروع لنر لروشی کرد که "ا ن  AFLمتاسفانه، اما  ای تعج  نیست، لدراسیون 

بود و نه نیروهای ا االت  AFLمشاورو  و نگرش بی باک از رهبران اتحاد ه های  

متحدو، و  ا احکام از  ک شهردار، که ا ن اختالل کوتاو صنعتی از شمال غربی به پا ان 

 رسید. "

 

 پایا   عتراب

هنوز اوضاع به حالت عادی بازنگشته بود که تبلیغات رذ النه بورژوازی از بلندگوهای 

شهردار هانسون مبنی بر رشادت خود در تووف انقالب بلشو کی در سیاتل دست بکار 

شد. بعدها هانسون به عنوان شهردار استعفا داد و در  امر کا در سلسله سننرانی در 

بازارگرمی برای کتاب خود، "امر کانیسم در مقابل بلشو سم"، دست به لجن پراکنی زد، 

او رهبران اعتصاب را با نام  بلشو کهای عامل و مبلغ وتل، تجاوز، غارت،  تش سوزی، 

عش   زاد، گرسنگی، کثالت، بردگی، استبداد، سرکوب، غم و اندوو و  هنم بر روی 

در هفت ماو، بیش از پنج برابر  ٣۲۳۲۲۲$منارج ا ن سننرانی ها   زمین متهم ساخت.

 حقوق و دستمزد ساالنه او به عنوان شهردار بر ورد شدو است. 

با و ود پا ان اعتصاب عمومی،  اعتصاب کشتی سازی ادامه  الت. بسیاری از کارگران 

 ٣۲۳۲۲۲کشتی سازی هرگز به شغل خود بازنگشتند. رکود اوتصادی پس از  نگ وطع 
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شغل از بنش صنعت در سیاتل را منجر گرد د. در سراسر کشور، اشتغال در صنا ع 

درصد کاهش را نشان  ٣۷للزی، محصوالت ماشین، و صنا ع کشتی سازی بیش از 

 میداد. 

اثر و رانگری  در   IWWو  SPچند ماو بعدتر دست سنگین از سرکوب دولت در برابر 

 نبش کار سیاتل بجا گذاشت. به عنوان بنشی از نقشه "ترس ورمز،" به سالن های حزب 

حمله کردند، رهبران کلیدی دستگیر شدند، و وتل عام د گری از ا تماع کارگران در 

 ، واشنگتن صورت گرلت.Centraliaدر  ۷۷۷۷اواخر 

 

 درسهای  عتراب

با و ود پا ان بدون دستاورد اعتصاب کشتی سازی، اعتصاب عبمبومبی وبدرت کبارگبران  

را برای ادارو  امعه نما ش دادو است. اعتصاب نگاو ا مالی مبنبتبصبری از ا بن ببود کبه 

نبفبر را تبغبذ به کبنبد،  ٣۲۳۲۲۲چگونه، در طی  ک دورو پنج روزو، طبقه کارگر می تواند 

صلح را حفظ کند، خدمات ضروری مانند بیمارستان ها را ا را کند و همه چبیبز را ببدون 

 نگرانی برای سود انجام دهد.

اوکانر، از اعضای کمیته اعتصاب نوشته است که کمیته اعتصاب در اهداف خود روشن  

نبود. کمیته نتوانست تصمیم بگیرد که اعتصاب عمومی با د به چه اهدالی برسد.  او در 

 ک پاراگراف بیش از حد کوتاو  توضیح می دهد که چگونه رهبران اعتصاب از " روه 

انقالب" ترس  داشته اند. در نتیجه، به تودو کارگران دستور دادو شد که در خانه بمانند و 

از هر گونه تجمع بپرهیزند. همزمان نشر ه اتحاد ه نیز از انتشار باز ماند. به ا ن ترتی  

تودو کارگران در سیاتل به انفعال راندو شدو و بقیه کارگران در نقاط د گر از وضعیت 

سیاتل بینبر ماندند. عمال هر گونه دخالت و همبستگی و امکان گسترش مبارزو کارگران 

مسدود شد.  کی  د گر از اعضای کمیته ناروشنی در برخورد با سربازان گارد لدرال 

 مستقر در شهر را مورد انتقاد ورار دادو است. 

از کمیته اعتصاب دو اشتباو اصلی را تذکر دادو است. عدم  F8  Namuanرئیس بن 

رابطه لعال سیاسی میان کمیته با تودو کارگران و بنصوص در رابطه با اهداف 

اعتصاب و طول مدت  ن و دوم، عدم پا ان اعتصاب در همان اولین روزهای شکاف در 

 ارادو واحد در میان اعضای کمیته. 
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