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 مقدمه 

آنچه در اختیار شما است مجموعه یاد داشت های روزانه درباره اعتصاب هفتاد روزه 

کارگران نیشکر هفت تپه است. آنچه به صورت اجتماعات و تظاهرات روزانه از میان 

شهر شروع شد، و پس از آن در اجتماعات روزانه در مقابل فرمانداری ادامه یافت، خیلی 

سریع به اعنصاب بزرگ، اعتصاب طبقه کارگر در سراسر ایران پوست انداخت. آنچه 

برای دست اندرکاران "علیه بیکاری" در دور و نزدیک، از آن روزها بیاد ماندنی است 

 جستجو و باز جستجوی حریصانه بدنبال خبرها است. 

در یادداشت روز پنجاه و ششم از دیوار آجری زرد رنگ ساختمان فرمانداری شهر شوش 

پای این   اسم برده شده، دیواری که در متن عکس های آن اعتصاب  دیده میشود.  "

دیوار در کنار اجتماعات کارگران هفت تپه مرکز داغ ترین گره گاههای اقتصاد 

و سیاست ایران است. تکیه گاه سفت و زمخت دیوار آجری، زیر آسمان کبود داغ 

بیرحم، عمارت پرشکوه پارلمان کارگری ایران بحساب میآید. داغ تر از هر 

مجلس و بنگاه سیاسی و اقتصادی و از زاویه منافع و مصالح کارگران و مردم 

 زحمتکش مورد بحث و چاره جویی قرار میگیرد..."

در مورد این اعتصاب زیاد گفته شده و هنوز ناگفته های بسیار از پچ پچ ها، درد 
دلها، تبادل نظرها و استداللهای پای این دیوار آجری باقی است تا بشود فهمید  

 چه گذشت  که راه را بر این اعتصاب سرسخت هموار کرد.
 

یادداشتهای این مجموعه نگاهی فروتنانه به آن اعتصاب است.  اما عید کارگری 
اول مه را فرصت شایسته برای ادای  بیشترین احترام به اعتصاب و اعتصابیون 

 نیشکری طبقه خود میداند. 
 

 علیه بیکاری
   0011فرورین سال  
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 نیشکری طبقه کارگر در ایران  در آستانه قرن تازه با 

 
در دوازدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه کشمکش میان طبقه کارگر و طبقهه 

یابد. ابعاد و دامنه این کشمکهش بسهیهار فهراتهر از چهههارچهوب  حاکم بیش از پیش حدت می
شرکت نیشکر هفت تپه در محل است. مهمتر از آن، هیچ ربط مستقیمی میان این خواستههها 

نمایش دادگاه جاری در تهران و محاکمه  ، وو اعتراض و مطالبات کارگران از یک طرف
مدیر عامل هفت تپه از طرف دیگر وجود ندارد. اعتصاب و سرنوشت آن را بهایهد از سهر 
پل های آن با دادگاه جاری بیرون کشید، تا تازه بتوان پیروزی و یا شکست کارگران ههفهت 

 تپه را در دستور قرار داد. 
 

در هفت تپه دو اعتصاب به موازات یکدیگر در جریهان اسهت، از یهک طهرف اعهتهصهاب 
کارگران، که دست از کار کشیده و عمال کارخهانهه را بهه اشهخهال خهود در آورده انهد. از 
طرف دیگر، صاحبان و مسئولین کارخانه، در اعتصاب دوم از پرداخهت دسهتهمهزدهها سهر 

 اند.  باز زده و دستمزد کارگران را به گرو گرفته
 

یهک اتهحهاد نیشکر هفت تپه کارخانه بزرگی است و با سهوابهک کشهمهکهش ههای بهزر  و 
در راس آن جای مهمی را در نقشه تقابهل طهبهقهاتهی در ایهران بهخهود اخهتهصها   کارگری

میدهد. موقعیت و صف آرایی جاری در محوطه هفت تپه بسهیهار ویهوه و مهنهحهصهر بهفهرد 
های تعیین کننده ای در خود آگاهی و آرایش مبارزاتی طهبهقهه کهارگهر را بهه  است، گره گاه

جلوی صحنه میراند. تصویرها گمراه کننده است، تا جائیکه اخبار از زبان کهارگهران نهیهز 
 از واقعیت فاصله میگیرند. 

 
 وقتی کارگران باید به نیروی خود باور کنند!

با گذشت هر روز تصویر یک اعتصاب قدرتمند جای خود را با تظاهرات و اجتماعات بی 
نتیجه توده کارگر عاصی، گرسنه و بالتکلیف عوض میکند. این مطلقا با حهقهیهقهت بهیهگهانهه 
است. جایی که حقیقت برو دارد، به گواه شواهد بسیار کارگران ههفهت تهپهه بهیهش از آنهکهه 
گرسنه باشند، در راه اعتصابشهان بهر گهرسهنهگهی چهیهره شهده انهده بهه یهاری ههم عهواقه  
دستمزدهای پرداخت نشده را تخفیف داده اند، کارگران هفت تپه انواع توطئه و تهفهرقهه را 
خنثی کرده اند... تشخیص این واقعیت نمیتواند دشوار باشد که در هفت تپه از بهزرگهتهریهن 
اعتصابات تاریخ جنبش کارگری پس از اعتصابات صهنهعهت نهفهت در جهریهان اسهت. ایهن 
اعتصاب در دل دشوارترین شرایط و محاصره اقتصادی کارگران، بشدت سهازمهان یهافهتهه 
است. خط تولید در کارخانه متوقف است. و مهمتر اینکه، در طی دو هفته حالت انتهظهار و 
دوفاکتو، بورژوازی به تماشا ایستاده و ناخن میجود. تماشایی است که چهگهونهه جهمهههوری 
اسالمی و بورژوازی ایران در موضع دفاعی و خفت آمیز بدون ابتکهار عهمهل ایسهتهاده تها 

 شاید مرور زمان به داد آنها برسد. 
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بالتکلیفی موجود، واقعی است اما تا آنجا که به کارگران مربوط میشود، هر گهونهه ارجهاع 
آن به دادگاه مربوطه در تهران بی جا و گمراه کننده اسهت. دخهالهت و اتهوریهتهه و اعهتهبهار 

کارگری بخوبی با افشا فسهاد 
نههادیهنهه تها مهخهز اسهتهخهوان 
طههبههقههه حههاکههمههه در خههدمههت 
موقعیت طهبهقهاتهی کهارگهران 
کههار خههود را کههرده اسههت. 
وقت آن است کارگران هفهت 
تپه برای دستهمهزد و حهقهو  
خود به اتا  فرمان اعتصاب 
بازگردند. نهفهو ، مهوقهعهیهت، 
دایره مانور، دستور جلسهات 
ایههن اتهها  فههرمههان زمههیههن تهها 

آسمان متحول شده است. کوچکترین اثر از انتظار عدالت و اعاده دستمزدها توسط رئیهسهی 
از اسدبیگی با واقعیت ابولهول نیشکری طبقه کارگر ایران خوانایی ندارد. حتهی در قهاله  

 خود بخودی و شوخی نمیتواند قابل چشم پوشی باشد. 
 

 وقتی نفس ها در سینه حبس میشود
طبقه کارگهر ایهران وارد قهرن تهازه مهیهشهونهد.  9911با اعتصاب هفت تپه در تیرماه سال 

ها با نمایش فشرده نقاط قوت دهههها سهال  نمیتواند اتفاقی و از سر تصادف باشد که نیشکری
از تجربه مبارزاتی، پیشتاز طبقه کارگر در مقابهل گهره گهاههی بهه عهمهک یهک قهرن قهرار 
بگیرند. اعتصابات هفت تپه پس لرزه های تعرض اسالمی سرمایه در تاریخ سیاه سرکوب 
آنرا به گور سپرده و خیال توقف ندارد. هیچ چهیهز نهمهیهتهوانهد مهوقهعهیهت خهطهیهر کهارگهران 
اعتصابی نیشکر را کمرنگ جلوه دهد. هیچ چیز نباید قدرت نهفته در اعتصهاب جهاری را 

های حبس شهده در سهیهنهه در  ، را با نفس9911پنهان سازد. همه، امروز و فردا، تیر سال 
مقابل این سوال بیاد خواهند آورد که: "چگونه بخش های طبقه کارگر بهه یهاری یهکهدیهگهر 
شتافتند؟" . گره گاه مقابل اعتصابیون نیشکر دیروز در مهقهابهل ههپهکهو، امهروز در مهقهابهل 
معادن کرمان و آقدره، و فردا در مقابل خودروسازیها از یک جنس هستند. ههمهه نهفهس هها 
در مقابل جواب نیشکری ها در پاسخ به این سوال در سینه ها حهبهس اسهت کهه: "تهکهلهیهف 

 کارگران با خصوصی سازیها و واحدهای ورشکسته چیست؟"
 

همه میدانند، تک تک اعضای شجره کارگری آن جامعه میداند که سرنوشت نیهشهکهری هها 
مستقیما سرنوشت خود آنها نیز هسته میدانند که پیروزی در گرو دخالت مستقیم آنههاسهته 
میدانند که اجتماع هر روزه نیشکری هها نهه بهرای رسهانهدن درد و نهیهاز خهود بهه گهو  
مسئوالن، بلکه در انتظار همدردی و همبستگی برادران و خواهران طهبهقهه خهود در تهمهام 

جایی که حقیقت برو دارد، به گواه شواهد بسیار کاارگاران 
هفت تپه بیش از آنکه گرسنه باشند، در راه اعاتاصاابشاان 
باار گاارساانااشاای ناایااره شااده انااد  بااه یاااری هاا  عااوا اا  
دستمزدهای پرداخت نشده را تخافایاا داده اناد، کاارگاران 
هفت تپاه اناوات تاو ا اه و تافار اه را خانادای کارده اناد    
تشخیص این وا عیت نمیتواند دشوار باشد که در هفت تاپاه 
از بزرگترین اعتصاباا  تااریان جاناراش کاارگاری پا  از 

 اعتصابا  صنعت نفت در جریان است 
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 پهنه جامعه است. 
جا دارد و باید اتا  فرمان اعتصاب هفت تپه رو به طبقه کارگر و کل جامعه باز بشود. جها 
دارد این اعتصاب رو به طبقه خود، رو به واحدهای کارگری بزر ، رو به احهزاب، رو 
به شهرها و دانشجویان به حرف بیاید. نیشکر و اعتصاب آنها باید جلو بیافهتهد و راه نشهان 

 بدهد، تجربه کند، حتی اگر دچار اشتباه بشود. 
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 اعتصاب نان و دستمزد؛ اعتصاب حرمت، اعتصاب غرور و شرافت کارگری
 

 کیست که پیام اعتصاب هفت تپه را نشنیده باشد؟
 

 از کانال مستقل  کارگران نیشکر هفت تپه: 
 

 هزار تومانی ارزانی خودتان!  5۵۵بسته های معیشتی 

 کارگران هفت تپه خواستار دریافت حقوق های خود هستند نه صدقه.

کارگران صدقه بگیر نیستند، گویا وجدان!!) اگر وجود داشته باشد( بعضی ها کهه خهود از 

عوامل فقر و فالکت هستند جریحه دار! شده است و می خواهند برای تضمهیهآ رخهر ، 

 صدقه را حواله کارگران بکنند. عجب روزگاری شده !!؟؟

حضرا !! کارگران خود تولید کننده تمام نعما  مادی هستنهد، صهدقهه  هیه  که  

؛ حاصل دسترنج ما را به جیب نزنید ایآ برای ما کافی است، دستان نا اک خود را  خودتان

 از سفره ما بردارید.

 

صدقه شایسته شماست نه کارگران، کارگران را تحقیر نکنید، حق و حقوق ما را به جیهب 

 میزند بعدا برای رضای خدا به ما صدقه می دهید!؟؟

کارگران هفت تپه در اتحاد و همبستگی با دیگر کارگران، به ایآ حقار  ها  ایان خواهنهد 

 داد.
 

پیام روز شانزدهم اعتصاب هفت تپه خون تازه ای برای پیکره حک طلبی کهارگهری در ایهران 
است. شانزده روز مقاومت و ایستادگی، حهفها اتهحهاد و ههمهبهسهتهگهی در مهقهابهل گهرو گهرفهتهن 
دستمزدها و در مقابل انواع توطئه گام تازه ای به جهلهو بهرداشهتهه و مسهتهقهیهمها سهنهگ حهرمهت 

 کارگری در کل جامعه را بر سینه میکوبد. 
 

ایران غر  در ننگ و تباهی سلطه سرمایه است. در جامعه، همه جا نان هست، مسکن هست، 
نعمات هست، سالمتی و آسایش هست، به وفور هسهت. در انهبهارهها و در چهنهگهال امهتهیهازات 

 طبقات باال از دسترس تولید کنندگان و آفرینندگان آن دور نگه داشته میشود. 
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اعتصاب هفت تپه رگه ای از طبقه کارگر است که نمیخواهد و نمیپذیرد تا بهرای بهرخهورداری 
از سهم کوچکی از نعمات حک خود به توطئه دیگهری، بهه نهمهایهش نهفهرت انهگهیهز صهدقهه، بهه 

صههبههوری و چشههم دوخههتههن بههه نههوبههت 
دیههگههری از فههقههیههر نههوازی تههن دهههد. 
اعههتههصههاب هههفههت تههپههه رگههه ای از 
محرومان و ستمدیدگان جامعه است کهه 
در عمهک لهجهنهزار طهبهقهه حهاکهم بهجهای 
ناامیدی و توهم و ترس و تفهرقهه خشهت 
های امید و همبستگهی و سهرسهخهتهی و 
پههافشههاری و شههجههاعههت را روی هههم 

 میگذارد. 
 

کارگران هفت تپه حک دارند که نمایش صدقه پانصد ههزار تهومهانهی کهارفهرمها و دولهت را بهه 
سخره بگیرند. کارگران هفت تپه با تصمیم خود غریهو غهرور و اعهتهمهاد و رزمهنهدگهی را در 
صفوف مبارزه طبقه کارگر در ایران حاکم ساختند. اهمیت این تصمیم در دنهیهای سهیهاسهی کهه 
فقر و ناامیدی کارگر در جامعه را پشتوانه راه حل ترامپی برای نجات جامعه قهلهمهداد مهیهکهنهد، 

 در بر افراشتن مانیفست کارگری و انقالبی برای کل جامعه دو چندان است.
 

 0202سوم جوالی 

اعتصاب هفت تپه رگه ای از  راقاه کاارگار اسات 
که نمیخواهد و نمیپذیرد تا برای بارخاورداری از 
سه  کاوناکای از ناعاماا  حاه خاود باه تاو ا اه 
دیشاری، باه ناماایاش نافار  اناشایاز صاد اه، باه 
صروری و نش  دوختن به نوبت دیشری از فقایار 

 نوازی تن دهد 
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 با هفت تپه: 
ی

 اتحاد و همبستگ
ن امروز، به هر شکل و هر چقدر میتوانیم   فردا دیر است!  –همی 

 
آیا کسی در میان کارگران هست که از اعتصاب هفت تپه طبقه ما بی خبر باشهد؟ آیها کسهی در 
میان کارگران هست که خود را در اعتراض و بخض هم سرنوشتان نیشکری شریک نداند؟ آیها 

 کسی هست قلبش برای خبر پیروزی نیشکری ها پر پر نزند؟ 
تک تک کارگران، تک تک واحد های تولیدی سخت در اشتباه هستند اگر فکر میهکهنهنهد کهاری 
از دستشان بر نمی آِیده سخت در اشتباه هستند اگر هر قدم از همبستگی و هم سنگری خهود را 
کوچک قلمداد میکنند. همه ما کارگران علیه لعنت آباد بهی حهقهوقهی روزانهه اعهتهراض داریهم، 
اعتراض مان مشترک است. ده ها سال است، همه، عالم و آدم، بیش ار همه خود کارگران در 

 انتظار و در شو  روز اتحاد اعتراض کارگری نفس در سینه حبس کرده اند. 
 

در هجدهمین روز اعتصاب، اگر برایشان ممکن بود، نهیهشهکهری هها جهلهوی پهاالیشهگهاه نهفهت، 
جلوی خودرو سازیها، جلوی معادن، چشم در چشم برادران و خهواههران کهارگهر خهود سهیهنهه 
برای پشتیبانی سپر میکردند. این رسم اولیه اتحاد کارگری، و شرط بدیهی پهیهروزی طهبهقهه مها 

 است. 
 

اعتصاب نیشکری ها دستمایه غرور طبقه ماست، نمایش قدرت طبقه ما است، امها مهههمهتهر از 
هر چیز، پرچم اعتراض کارگری بر فراز خاکریزی است که از آن نمیتوان عق  نشست. ایهن 
اعتصاب پوواک ادعای همبستگهی سهراسهری در مهیهان صهفهوف طهبهقهه مها اسهت. کهارگهر و 
واحدهای کارگری در ایران ناگزیر است دل به این دریا بزند، به تهمهام وسهع و تهوانهایهی خهود 
رجوع کند، راه و رو  خود را بیابد، و با قدمهای استوار خون تهازه بهه رگهههای حهک طهلهبهی 

 کارگری در ایران به جریان در آورد. 
 

پیروزی هفت تپه در گرو همبستگی سراسری طبهقهاتهی کهارگهری و در ههمهیهن امهروز اسهت. 
زنجیرهای پراکندگی و انزوا را باید از گلو و مشت های طبقه باز کنیم. در اتحاد بها اعهتهصهاب 

 هفت تپه:
 0202چهارم جوالی فردا دیر است!          –همین امروز، به هر شکل و هر نقدر می توانی  
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 شهر شوش، شهری که صاحب ندارد، دارد! 
 

)حمایت سراسری طبقه کارگر و کارگران هفت تپه در مقابل سواالت جدید: آیا یک اعهتهصهاب 
سراسری ممکن و ضروری نیست؟ ... تجربه اداره شهر توسط کارگران هفت تپه چقدر عملهی 

 است؟(
 

در بیست و سومیهن روز اعهتهصهاب کهارگهران نهیهشهکهر ههفهت تهپهه تهمهامهی شهبهکهه ادارات و 
فونکسیونهای اجتماعی این شهر از کار افتاده است. مسخره است امها عهیهن حهقهیهقهت اسهت در 
غیبت کارفرمای نیشکر نه شهر معنی دارد، نه استاندار، نه نظم و نه بیمارستان، نه مردم و نه 
خدمات. زیر بنا و ماشین ها و چرخ آماده تولید، گروگان گرفته شده اند، چرا که چرخهش آنههها 
مولد سود نیست، تولید ممنوع اعالم شده است چرا که تکلیف سود آن نامعلوم است. اسهدبهیهگهی 
و سود مستقیم به جی  او موتور محرکه مقدسی است که از حرکت باز ایستاده و همه انگیزه و 

 معنا و هدف کارکردهای اجتماعی را با خود برده است. 
 

پرونده هفت تپه فقط شامل اقالم حیرت آور از دزدی سازمان بافتهه نهیهسهت، ایهن پهرونهده فهقهط 
حدیث خرابات خیل بزر  تبهکاران حکومتی نیست، پرونده هفت تپه، حدیث تهولهیهد و جهنهون 

 سازمان دادن سود و بهره کشی هم هست. 
 

تا همین چند ماه قبل خیل برزگی از مقامات مکال و معمم از هزار رشته و ریسمان بدور پدیهده 
اسدبیگی برای شو  و هفت تپه، و مهمتر از هر چیز بهرای خهود کهیها و بهیها، نهقهش مهههم، و 
درآمدهای چرب و نرم بهم میبافتند. امروز که اساسا به دلیل دخالت های سهنهدیهکهای کهارگهران 
هفت تپه ترازنامه و چشم اندازهای دلخواه بهم ریخته است، در نیمه راه تعیین تکلیهف نهیهشهکهر 
هفت تپه، خود شهر شو  ورشکسته اعالم میشود، مثل بر  خزان از مقامات تها امهام جهمهعهه 

 ول معطل و بیکاره و بی خاصیت از آب در میایند. 
 

تا دیروز با کمترین نشانه از تحرک کارگری، خیمه و خرگاه استهانهدار و فهرمهانهدار و رئهیهس 
پلیس جلوی کارخانه پت و پهن بود. تا دیروز مجلهس، حهالل مشهکهالت بهود، مهمهلهکهت دولهت 
داشت، بانکها خروارها پول برای راه اندازی تولید در پستو داشتنده امروز ههمهگهی در لهبهاس 

 الشخورها زل زده خمیازه میکشند. 
 

ظاهرا شهر شو  و اعتصابات نیشکری ها بهحهال خهود گهذاشهتهه شهده اسهت. ایهن یهک دروغ 
مفتضحانه است. شو  و هفت تپه تا مخز استخوان در دامهن تهوطهئهه طهبهقهه حهاکهم مهیهسهوزنهد. 
اعتصاب کارگری در بایکوت، و خود کارگهران بهه اتهفها  خهانهواده ههای خهود در مهحهاصهره 
اقتصادی بسر میبرند. چهار ماه دستمزد پرداخت نشده، به گرو گرفتن دفترچه خدمات درمهانهی 

 در بهبوهه اپیدمی کرونا ه چندان از لشکر کشی مخولها کم ندارد. 
 

 جواب کلوخ، سنگ است  
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با گذشت هر روز، از یک طرف چگونگی حمایت طبقه کارگر از اعهتهصهابهیهون ههفهت تهپهه و 
شو  خود بطرز اجتناب ناپذیری سنگینی میکند، آیا واقهعها یهک اعهتهصهاب سهراسهری شهدنهی 
نیست، حتی فرصت یک اعتصاب سراسری در حال از دست رفتن نیست؟ و از طهرف دیهگهر 
کارگران هفت تپه را در مقابل تجربه های مهههم و تهعهیهیهن کهنهنهده قهرار مهیهدههد: بهعهدهها ههمهه 

 کنجکاوانه خواهند پرسید، کارگران در اداره شهر و کنترل مشکالت چه کردند؟ 
 

امروز بخش اصلی مردم زحمتکش در ایران در کشمکش روزمره و نزدیک با فقهر و تهبهاههی 
در دل بیکاری و زیر خط فقر بهحهال 
خود رها شده انهد. عصهیهان و خشهم 
لبریز در یهک مهبهارزه مهتهحهدانهه و 
سراسری میتوانهد تهخهیهیهرات مهههم و 
ماندگارتری در موقعهیهت مهبهارزاتهی 
مردم زحمتکش در مقهابهل حهکهومهت 
ایجاد کهنهد. ایهن مهوقهعهیهت در سهایهه 
اعتصاب هفت تپه بیشتر از هر وقت 
دیگر در دسترس است. اما، در عین 
حال، هفت تپه، بسیار فرا تر از یک 
مبارزه مهحهلهی بهر دو  کهل طهبهقهه 

 سنگینی میکند. 
 

بر عکس ظاهر رویدادها، شو  صاح  داشته و صاح  دارد. شو  میدان کشش و کهوشهش 
مردم شریف و زحمتکشی بوده است که یکی از بزرگترین اعتصابات تاریهخ ایهران را در دل 
حمایت خود ممکن ساختند. این اعتصاب، بر بستری از همبستگی و اعتماد کهل زنهدگهی ههفهت 
هزار کارگر و خانواده آنها را فرا گرفت. شو  خود اعتصاب بود و اعهتهصهاب بهدون شهو  
معنی نداشت. امروز هر دو در مقابل سوداهای بزر  خویش با آزمهون ههای جهدیهدی رو در 

 رو ایستاده اند. 

بر عک  ظاهر رویدادها، شوش صاح  داشاتاه و 
صاح  دارد  شوش میدان کشش و کاوشاش مارد  
شااریااا و زحاامااتااکااشاای بااوده اساات کااه یااکاای از 
بزرگترین اعتصابا  تارین ایران را در دل حماایات 
خود ممکن ساختند  این اعتصااب، بار بساتاری از 
همرستشی و اعتماد کل زندگی هفت هزار کارگار و 
خانواده آنها را فرا گرفت  شاوش خاود اعاتاصااب 
بود و اعتصاب بدون شوش معنی ناداشات  اماروز 
هر دو در مقابل سوداهای بزرگ خویش با آزماون 

 های جدیدی رو در رو ایستاده اند  
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 خاک هفت تپه در توبره اتحاد کارگران نیشکر
 

 کارگران زندانی باید فورا آزاد گردند
 

چهار نفر از کارگران اعتراضات نبشکر هفت تپه با حمهلهه و ضهرب شهتهم مهامهوران امهنهیهتهی 
جمهوری اسالمی دستگیر و زندانی شدند. سی روز پس از اجتمهاعهات اعهتهراضهی، سهی روز 
پس از اصرار و درخواست و پافشاری کارگران بر سر تعیین تکلیف پاسخ از تهههران رسهیهد: 

 کارگران بترسید!
 

جمهوری اسالمی خود را دست کم میگیرد. ترس از سرکوب این حهکهومهت در ر  و ریشهه 
این جامعه جا گرفته است. همه میترسند و همه حک دارند بترسند. کسی در زباله دانی قانهون و 
تمدن این نظام دنبال حک و حرمت و انصاف و عدالت وقت خود را به ههدر نهمهیهدههد، بهجهایهش 

 میترسند و با ترس خود کلنجار میروند. 
 

جمهوری اسالمی خود را دست کم میگیرد، همه میدانند، اگر تهرس نهبهود خهاکسهتهر، دودی از 
دودمههان ایههن حههکههومههت بههاقههی نههمههیههمههانههد. 
زندانهای مخوف در جمهوری اسالمی کهم 
نیستند. حقایک هنوز نیم بند پرونده نهیهشهکهر 
دستگاه قضایی و اپیسودهای نکبت بهار آن 
در تاالرهای بند و بسهت و دسهیهسهه ههای 
دولتی علیه مردم زحمتکش، بهیهش از ههر 
جالد و شکنجه گر، پرده از چههره واقهعهی 
دشمنان کارگر و فهطهرت پسهت و جهبهون 

 آنها برمیدارد. 
 

جههمهههههوری اسههالمههی خههود را دسههت کههم 
میگیرد، ایادی و دلقک های ضد کارگری از بازجوها و حراستی ها و خانه کارگر  را دست 
کم میگیرد، ترس از توطئه دائم و جی  بری دستمزدها، ترس از بیکاری، ترس از دستگیری، 
ترس نان، ترس دفترچه بیمه، ترس کار ... امان را از زمین و زمان بریده است. کارگر بهودن 
به معنای دقیک کلمه به معنای بیرون کشیدن گلیم حیات و حرمت خود و خهانهواده کهارگهری از 
حلقوم تباهی و تبهکاران است. اگر ترس نبود وزیر کار و معرکه گیران مجلس و قوه قضهائهیهه 

 جرات جوالن در آ راب و هپکو و آقدره و مس کرمان را بخود راه نمیدادند. 
 

مشکل جمهوری اسالمی با هفت تپه در اینست که ترس برای کارگرانی که دیگر چیزی بهرای 
از دست دادن در بساط ندارنده ترس برای کسانی که جانشان به لبشان رسیده است و دیهگهر از 

 هر مجالی برای تحمل تهی شده انده بی معنی است.

جمهوری اسالمی خود را دسات کا  مایاشایارد  
ترس از سرکوب این حکومت در رگ و ریشاه 
این جامعه جا گرفته است  هاماه مایاتارساناد و 
همه حه دارند بترسناد  کسای در زبااداه دانای 
 انون و تمدن این نظا  دنرال حه و حارمات و 
انصاف و عدادت و ت خود را به هدر نمیادهاد، 

 بجایش میترسند    
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ترس بی معنی است چرا که برای اعتصاب نیشکری ها نفس اتحاد و همپشتهی کهارگهری روی 
پای خود یک هدف است. امروز جمهوری اسالمی هنوز میتواند باهزار توطئه چند کهارگهر را 
برباید، اما نمیتواند بترساند. امروز هفت تپه کارخانه ورشکسته ای در جهنم دره جنوبی ایهران 

سیاسی ایران جستجو کرد، هفت تپه را به معهنهای -نیست. هفت تپه را باید در جخرافیای طبقاتی
اتحاد کارگری در قل  بیشمار کسانی جستجو کرد که با مشت بر سینه کوبیدند: # من هفت تپهه 

 ای هستم! 
 

طبقه کارگر در ایران در مواجهه با حکهومهت اسهالمهی سهرمهایهه جهایهی بهرای عهقه  نشهیهنهی، 
سنگری برای در جا زدن ندارد جز اینکه در رگه هفت تپه ای متحهد بهاشهد و بهه کهم رضهایهت 

 ندهد. 
 

گفته میشود ضعف طبقه کارگر در پراکندگی اوست. آیا کسی هست که مهنهکهر اههمهیهت تشهکهل 
باشد؟ مساله اساسی اینست که این تشکل تعداد هر چه وسیعتری را در راه هدف مشترک متحد 
کند و متحد نگه بدارد. این تشکل باید بتواند تنور مبارزاتی را دائمها گهرم نهگهه بهدارد، عهطهش 
ستیزه جویی را پاسخ بدهد. قدرت یک تشکل کارگری و پیشروی آن در درجهه اول در تهوده 
ای بودن و علنی بودنه در حقانیت و در شرافت نهفته در اهداف آن اسهت. عضهویهت در ایهن 
تشکیالت نه مستلزم الم شنگه و تشریفات اداری بلکه پذیر  یهک قسهم نهامهه در وفهاداری بهه 
اهداف مشترک و پیوستن به سنت هایی است که با هم بودن را از هزار سرنخ جاری میهسهازد. 
امروز سازمان سراسری طبقه کارگر، در قهاله  دفهاع و حهمهایهت از اتهحهاد کهارگهری  و از 

 اعتصاب نیشکر، در دسترس و در یکقدمی کارگران و زحمتکشان ایران قرار دارد. 
 

امروز صدها کارگر با سند خانه، جلو دادستانی شهر شو  را سد کهردنهد، شهههر را در قهر  
فریادهای خود در آوردند: هیچ نهادی و بهه ههیهچ بهههانهه ای حهک دسهت درازی بهه اعهتهراض 
کارگری را ندارد. صف حک طلبی کارگری در ایران میتواند در هر قدم از تقویت فریاد شهههر 

 شو ، گامهای بلندی در شکستن سلطه نکبت اسالمی سرمایه در ایران به جلو بردارد. 
 

کارگران در اعتصاب یک ماهه خود خاک هفت تپه و شو  را در توبره اتحاد خود کشیده اند. 
در سنگ تمام امروز اعتراض هفت تپه، موج شجاعت و غرور و سرسختی از آنهجهایهی جهان 
میگیرد که کارگران به اتحاد خود متکی هستند و دل به حمایت و همت و بصیرت هم طبقه ای 

 های خود در ایران بسته اند.
  

حول خواست آزادی کارگران زندانی یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، محمد خنیفر و مسلم چشهم 
 خاور متحد شویم.

 
 منبلع خبر از کانال مستقل کارگران هفت تپه
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 ما است
ی

 رایه که هفت تپه در پیش گرفته راه همگ
 

 اعتصاب هفت تپه سی و هفت روزه شد  
 

ها در مصافی در گیر هستند که زخم آنرا هر کارگر، ناشی  سی و هفت روز است نیشکری
از رفتار وحشیانه سرمایه داران بر جسم و روح خود دارد. در تمهام سهالهههای اخهیهر و از 

جههمههلههه هههمههزمههان بهها روزهههای 
اعتهصهاب نهیهشهکهری هها دسهتهه 
دسته از کارگهران بهعهد از یهک 
عمر جهان کهنهدن، بهعهد از یهک 
عمر تولید ثروت و مهکهنهت در 
یک چشم بهم زدن به امهان خهدا 
رها شده ایم. هزاران کهارگهر و 
از جمله نیشهکهری هها بها دسهت 
خالی بیرون پرتاب شده ایم... به 
درک که سرپناه نداشهتهه بهاشهیهم. 
بهههه درک کهههه چهههیهههزی بهههرای 
خوردن نداشته باشهیهم. بهه درک 
کههه جههگههرگههوشههه مهها در تهه  

 میسوزد... 
 

تک تک ما زخم های مشابه را بر روح و جسم خود حمل میکنیم. اعتراض و بهخهض خهود 
را از گلوی نیشکری ها بجا میاوریم. نیشکری ها کینه و نفرت کارگران در سراسر ایهران 
را جار میزنند. در قامت نیشکری ها طلسم ها شهکهسهتهه مهیهشهونهد، طهبهقهه مها دو بهاره "پها 
میگیرد"، در قامت یک اعتصاب متحد شدن، سینه سپر کردن و حک را فریهاد زدن بسهیهار 

 بیشتر از هر وقت دیگر در دسترس بنظر میرسد. 
 

امروز در سایه اعتصاب هفت تپه زمین و زمهان خهود را بها سهواالت قهدیهمهی، امها تشهنهه 
جوابهای تازه می یابند: دولت و سرمایه داران به چه حقی با مها ایهن مهعهامهلهه ر یهالنهه را 
میکنند؟ چرا و تا کی باید هست و نیست ما بازیچه منافع پست و سهودپهرسهتهانهه یهک مشهت 
استثمارگر باشد؟ نیت شوم آنها هر چه میخواهد باشد، سوال اصلی ایهن اسهت کهه مها چهرا 

 تحمل میکنیم؟ ما چرا گردن میگذاریم؟ 
 

میگویند اعتصاب برای کارگران مدرسه انقالب است. تا اینجها، قهدر مسهلهم ایهن اسهت کهه 
اعتصاب هفت تپه برای کارگر و زحمتکش بانگ رسای این حقیقت ساده است که راه حهل 
مشکالت ما، جلوی پای خود ما کارگران است. بهه شهرطهی کهه درد امهثهال خهود را درد 
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خودمان بدانیم. کارگر دیگر را درست مثل برادر و خواهر تنی خود دوست بداریم، برایش 
دل بسوزانیم و سینه چاک بدهیم. فقط گلیم خود را از آب بیرون نکشیم. یادمان باشد گلیم ما 
کارگران، درست مثل سرنوشتمان یکی است. یا همه با هم بجایی میرسهیهم یها سهر ههمهگهی 

 مان بی کاله میماند. 
 

ما کارگران زیادیم، آنقدر زیادیم که اگر چیزی را 
با هم بخواهیم هیچکس نمیتوان جلودار مها بهاشهد. 
اگر با هم باشیم هیچ کس از پسمان بر نمیاید. همه 

مان هم از ایهنهجهاسهت کهه بها ههم نهیهسهتهیهم.  بدبختی
امروز هفت تپه منافع اساسی و حهیهاتهی مشهتهرک 

 طبقه کارگر را در یک قدمی همه کارگران و مراکز کارگری قرار داده است. 
 

رمز نجات ما کارگران با هم بودن ما است. رمز نجات ما پیدا کهردن راههی اسهت کهه بهه 
درد همگی مان بخورد. عزت هفت تپه، اعتصاب و اتحاد کارگری  ههفهت تهپهه در ههمهیهن 

 است. 
 

امروز وقت آنستکه همه بدانند که جماعت کارگر همه شان هوای یکدیگر را دارنهد، ههمهه 
بدانند که کارگران در روز سختی با چنگ و دندان هم که شده از هفت تپه ای های سرکهش 

 خود دفاع میکنند و مسیر انقالب خود را هموار می سازند.. 

رمز نجا  ما کارگران با ه  بودن ما 
است  رمز نجا  ما پیدا کردن راهای 
است که به درد همشی ماان باخاورد  

 عز  هفت تپه در همین است 
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 اتحاد کارگری به روش هفت تپه
 

هفت تپه نه یک کارخانه از نفس افتاده در خطه جنوب ایران بلکه یک مرکز پهر تهپهش در 
طبقاتی ایران است. هفت تپه یک سکو، یهک مهرکهز تهجهمهع کهارگهری  -جخرافیای سیاسی 

است. هفت تپه تجسم و الگوی اتحاد کارگری برای طبقه کارگر در مقهطهعهی اسهت کهه در 
ت  نیاز به وحدت میسوزد. هفت تپه یک تجربه زنده است که وحدت و تشکل را از بهطهن 
جدلها و کتابها و از میان آرمانها به روی زمین کشانده است. سکویی پر آوازه، که فلسفه و 

 سحر آن در "جمع میشویم" و "تصمیم میگیریم" نهفته است. 
 

برای درک جای ههفهت تهپهه 
کههافههی اسههت کههه دسههیههسههه 
دشهههمهههنهههانهههش را از نهههظهههر 
بههگههذرانههیههم. دولههت و دم و 
دستگاهش، سیسهتهم قضهایهی 
با چنگ و دنهدانهش، لشهکهر 
عظهیهم رسهانهه هها و تهعهفهن 
عالمگیر وجهدان و اخهالقهی 
 همگی به زانو درآمده اند. 

بدون این سکو و در غهیهاب 
تهجهمهع کههارگهری کهنهار آن، 
مدتهها قهبهل، جهز سهرزمهیهن 
سوخته در ملخمه ای از زد 
و بندهای مافیایی چیهزی از 

 هفت تپه باقی نبود. 
 

ام اعهتهصهاب  93امروز در روز شهمهار 
میتوان تال  پرشکوه کارگرانی را لمهس 
کرد که تنور اتحاد را گرم نگه داشته اند. 
از هم نیرو گرفته اند، سهمی را پذیهرفهتهه 
و در مقابل واقعیات سرسخت، بهه اتهحهاد 
کارگران مادیتی سرسخت تر بخشیده اند. 
در مورد سرنهوشهت اتهحهاد کهارگهری بهه 
رو  هههفههت تههپههه ای در کههنههار سههکههوی 
پههرآوازه آن، نههقههطههه نههظههرات خههو  و 

بدبینانه به فراوانی میتوان سراغ گرفت. تا همین جا بلندگوی مجمع عمومی ههفهت تهپهه کهل 

ا  اعتصاب میتوان  93امروز در روز شمار 
تالش پرشکوه کارگرانی را دم  کرد که 

تنور اتحاد را گر  نشه داشته اند  از ه  نیرو 
گرفته اند، سهمی را پذیرفته و در مقابل 

وا عیا  سرسخت، به اتحاد کارگران مادیتی 
 سرسخت تر بخشیده اند 
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طبقه کارگر را با مشخله و سواالت بلندپروازانه غافلگیر ساخته است و نشهانهی از "کهوتهاه 
 آمدن" و "واقع بینی" در پیشانی آن هویدا نیست. 

 
اما پدیده هفت تپه دیگر محدود به نیشکر و شو  نیست. اتحاد "هفت تپه ای" کهارگهری و 
ظرفیت های "دیوانه وار" و فراغ البال آن "قفس" هفت تپه و شو  را پشت سهر گهذاشهتهه 

 است.
 

سرنوشت هفت تپه تازه وقتی در دستور قرار میگیرد که مراکز کارگری بزر  در ایهران 
با وسوسه آزمایش ورژن اختصاصی جمع خود و یا کارخانه خود از تجربه "اتهحهاد ههفهت 

 تپه ای" کنار آمده باشند. 
 

هفت تپه را نباید تنها گذاشت. موجی از مجامع عمومی کوچک و بزر  در سراسر ایهران 
دین طبقاتی ما به هفت تپه سرکش است، تجمعی حول یک سوال: در حمایت از ههفهت تهپهه 

 چه کاری از دست ما ساخته است؟ 
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 اعتصاب نیشکری ها ایران را در ترصف خود میخواهد 

در مقایسه های تهاریهخهی، مهقهایسهه اعهتهصهاب 

نیشکری های هفت تهپهه بها اعهتهصهاب بهزر  

 1984 – 1985معدنچیان انگلیس در فاصلهه 

پر بیراه نیست. خصوصی سازی و اشتخال از 

یک طرف و دستمزدها از طرف دیگر بعنهوان 

کشمکش اصلی، و بعالوه رویهارویهی مسهتهقهیهم 

دولت با کارگران و تشکل آنها نقهطهه اشهتهراک 

 مهمی را نشان میدهد. 

 

در اعتصاب معدنچیان نیز دولت تاچر دستمزد 

کههارگههران را بههه گههروگههان گههرفههت، خههدمههات 

درمانی کارگران را منجمد ساخت، اتحادیهه را 

بههه جههرم جههاسههوسههی بههه مههحههاکههمههه کشههیههد، و 

اعتصابیون را بعنوان اخهاللهگهر مهورد حهمهلهه 

قرار داد و به زندان انداخت. معدنچیان و اعتصاب آنها ارتجاع پرقدرت دست راستی اروپها را بهه 

  .ستوه آوردند

اعتصاب معدنچیان جامعه انگلیس را دو شقه کرد. صف اعتصاب به پرچم بسیج گسترده اکهثهریهت 

بزر  جامعه علیه سیاست های دست راستی دولت تاچر در حمایت از سرمایه داران، تبهدیهل شهد. 

اعتصاب معدنچیان، مبارزه علیه فقر و فرودستیه پیروزی معدنچیان، پیروزی فرودستان و مهردم 

 زحمتکش در نبرد علیه زورگویان صاح  امتیاز فربه بود. 

از یک ساله اعتصاب، از سالی در تاریخ معاصر انگلیس یاد میشود که جامعه در قر  مفاهیم حهک 

و عدالت درآمده مردم و سایر بخشهای کارگری بیشترین اوقهات خهود را در خهیهابهانههها و امهاکهن 

عمومی صرف خلک دریایی از حرکات و اقدامات برای حهمهایهت فهعهال از اعهتهصهاب مهعهدنهچهیهان 

ساختند. باریکادهای خیابانی، کمک های مالی، تهیه غذا برای اعتصاب، نگهداری کودکان خانواده 

های اعتصابیون و موجی از کمک های مردمی از آن جهمهلهه اسهت. اسهبهاب بهازی ههای اههدایهی 

 "کریسمس اعتصاب" از خاطرات شیرین کودکان معدنچی بشمار می آید. 

نیشکر هفت تپه با مطالبات خود حادترین مسایل توده کارگر و زحمتکش در ایران را به مهوضهوع 

کشمکش تبدیل ساخته است. بیکاری و دستمزدهای فقر زندگی میلهیهونههها مهردم زحهمهتهکهش را بهه 

تباهی و فالکت کشیده است، ترکمون طبقه حاکم و بامبول و توطئه بی پهایهان مهثهل خهوره بهه جهان 
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حرمت و حیات شریف ترین بخش جامعه افتاده است، و گله قلتشن های سرکوبگر راه پس و پهیهش 

را بسته انده هفت تپه بجای تردید و ترس و خودفریبی، کشمکشی را در دستهرس قهرار داده اسهت 

  .که میتوان برای حک و شایستگی خود و همنوعان خود جنگید و در آن پیروز شد

 هفت تپه تجسم حک و عدالت و شایستگی های فردی و اجتماعی استه صدایشان را بشنویم! 

هفت تپه بسیار بیشتر از هر اعتصاب کارگری، جامعه و تاریخ معاصر خود را با روح سرکهش و 

 ادعا و ماگزیمالیسم در هم آمیخته استه تقویتشان کنیم! 

در مورد معدنچیان انگلیس، آن اعتصاب معین بهه 

پیروزی نرسید، اما باروت کهافهی بهرای بهه زیهر 

کشیدن دولت تاچر و قالده زدن بر سهیهاسهت ههای 

ارتجاعی را به همراه داشت. در مورد نهیهشهکهری 

 های شو ، هر دو هدف را با یک تیر میزنیم. 

سی و پنج سال پیش دهان به دهان زمهزمهه تهرانهه 

خهواسهت  ای از هر کارگر و شهروند انگلیسی مهی

انتخاب کند. هفت تپه ایهران را در مهقهابهل ههمهان 

سوال در تصرف خود میخواهد: در کهدام طهرف 

 می ایستی؟ 

Which side are you on boys?  

Which side are you on? 

My dady was a miner,  

And I'm a miner's son,  

He'll be with you fellow workers Until 

this battle's won.  

https://www.youtube.com/watch?v=BEwE2R_3TDc  

اعتصاب معدنچیان جامعه انشلی  را دو 

شقه کرد  صا اعتصاب به پرن  بسیج 

گسترده اکدریت بزرگ جامعه علیه 

سیاست های دست راستی دودت تانر در 

حمایت از سرمایه داران، تردیل شد  

اعتصاب معدنچیان، مرارزه علیه فقر و 

فرودستی  پیروزی معدنچیان، پیروزی 

فرودستان و مرد  زحمتکش در نررد 

 علیه زورگویان صاح  امتیاز فربه بود   

سی و پنج سال پیش دهان به دهان 
زمزمه ترانه ای از هر کارگر و شهروند 

خواست انتخاب کند  هفت تپه  انشلیسی می
ایران را در مقابل همان سوال در تصرف 
 خود میخواهد: در کدا   رف می ایستی؟ 

https://www.youtube.com/watch?v=BEwE0R_7TDc
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وزی نیاز دارد  هفت تپه نه به شجاعت یا استقامت، بلکه به پی 
 

در آستانه چهلمین روز اعتصاب، نیشکری ها یک بار دیگر با تجمع و راه پهیهمهایهی، شهور و 
رزمندگی صفوف خود را به نمایش گذاشتند. هفت تپه بیانگر حهکهم آشهنهای طهبهقهاتهی اسهت کهه 

 کارگر فقط با کینه ورزیدن و شور  علیه بورژوازی میتواند انسانیت خود را حفا کند. 
 

آنچه در اعتصاب هفت تپه در جریان است ایهن اسهت کهه آیها یهک مشهت جهانهور سهودپهرسهت 
استثمارگر بهه حهکهم مهالهکهیهت 
کارخانه به خود حک بدهند ههر 
سرنوشتی را بهرای کهارگهران 
رقههم بههزنههنههد؟ ایههن حههاکههمههیههت 
مالکیت بورژوایی است که در 
هفت تپه زیر پای کارگران بهی 
اعتبار میگردد. کهارگهران چهه 
در مقابل دولت و چه در مقابهل 
سرمایه دار خصهوصهی دسهت 
به مقاومت زده انهد و مهههمهتهر 
اینکه مقاومت کارگران، نه صورت فردی، بلکه مقاومتی سازمان یافته و متهحهدانهه، بها شهکهوه 

 چهار هزار نفره در مقابله با منحط ترین نیروهای بورژوایی راه به جلو باز کرده است. 
 

نیشکر هفت تپه یک مرکز تولیدی بزر  دیگر در ایهران اسهت کهه بهنها بهه مهوقهعهیهت بهازار، 
سرنوشت کارگران در قال  یک کاال رقم میخورد، دوره بحران است و نمایندگان سهرمهایهه بهه 
خود اختیار میدهند هر بالیی میخواهند بر سر کارگران بیاورنده چون آنها "کریه ای هستهنهد و 
صاح  ندارند"! از سرمایه و سرمایه دار بپرسی بنا دارند کارگران را با خهانهواده بهه آشهخهال 
دانی ها بسپارند، در اوج اپیدمی کرونا حتی زحمت شمار  مبتالیان را به خود نمیدهند، درب 
بیمارستانها را بسته اند و قبرستانها را به امان خدا رها کرده اند. موسسات خدمات شهری مهر 
و موم است و صاحبان جامعه چهار چشم و گو  هم قرض کرده و پشت پنجره بهی تهابهانهه در 
انتظارند تا گرسنگی مقاومت و اراده کارگران را در هم بریزد. در انتظارند تا گرسنگهی کهمهر 
اتحاد میان کارگران را بشکند. دو راهی زباله دانی یا قبرستان انتقام مرگبار طبقه سرمایهه دار 
در مقابل نیشکری های سرکش طبقه کارگر ایران است. و در ایهن ههنهگهامهه مهتهرصهنهد تها در 
فرصت مناس  نیروی سرکوب خهود را عهلهیهه کهارگهران و فهتهح شهو  بهکهار گهیهرنهد و بهر 

 بزرگترین شور  کارگری معاصر ایران نقطه پایان بگذارند. 
 

صد البته رفتار و سناریوهای ساخته و پرداخته دولت و سرمایه داران وحشیانه است. امها بهایهد 
تاکید کرد تصویر کارگران مظلوم و درمانده از این حرکت بسیار مسموم و دشمنانه است. درد 
هفت تپه، یک سرمایه دار "بهتر" نیست. هفت تپه از دستهمهزدههای مهعهوقهه در عهذاب هسهت، 
هفت تپه به شرایط کار معترض استه اما به همان اندازه جانش از تهحهمهیهل مصهالهح سهود بهر 
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تعیین مقدرات حقو  بدیهی کارگران به ل  رسیده است. طبقه کارگر و جنبش کارگهری ایهران 
خصوصهی را پهیهدا   –راه عبور از دایره بسته و دردناک دستمزدهای معوقه و بیهودگی دولتی 

 میکند. هفت تپه، بیش از هر چیز گواه چنین واقعیتی است. 
نیشکر هفت تپه مجتمع بزرگی است، گرایشات و برداشتهای متنوعی را در بر میگیرد. اما تنه 
اصلی این کارخانه بطرز روشنی بر اتحاد مبارزاتی بر علیه بهره کشی دولت و کارفرما تاکید 
گذاشته اند. این یک تحول عظیم و در درجه اول یک تحول سیاسی است. هفت تپه تهعهیهن رگهه 
حکومت کارگری در میان صفوف کارگران در کشمکش های سیاسی جاری در ایهران اسهت. 
آن رگه ای که تقدس مالکیت را باطل اعالم میدارد و دخالت مستقیم در سرنوشت خود را حهک 

 غیر قابل انکار کارگران میداند. 
 

نیازی به گفتن ندارد که اعتصاب هفت تپه چه سهم بزرگی در رسوایی اردوی سهرمهایهه و در 
دامن زدن به نفرت تلخ کارگران علیه بنیادهای حاکمیت سرمایه داشته است. نهیهازی بهه گهفهتهن 
ندارد که هفت تپه، با تجربه زنده حکم طبقاتی کارگری، چه دین بزرگی بر گهردن خهودآگهاههی 
و اعتماد بنفس مبارزاتی طبقه کارگر ایران ایفا کرده است: "اگر رقابهت درونهی کهارگهران از 

شان مصمم باشند که دیگر اجازه ندهند بورژوازی آنههها را اسهتهثهمهار کهنهد،  بین برود، اگر همه
 آنوقت حاکمیت مالکیت بپایان رسیده است". 

 
کسی نمیتواند آینده را پیش بیهنهی کهنهد. 
تا همین جا اعتصاب هفت تپه شگهفهتهی 
های بزرگی را به همراه داشته اسهت. 
هنوز این اعتصاب با حمایت و تسهری 
خود بهه سهایهر اعهتهراضهات کهارگهری 
فرصت ابرازظرفیت های واقعی خهود 
را نیافته استه امها حهتهی اگهر فهرض 
بگیریم که ایهن اعهتهصهابهات کهار  را 
یههکههسههره نههمههیههکههنههنههد، ولهه  وجههود آنههههها 
قویترین دلیل نزدیک شدن نهبهرد ههای 
بزر  و تعیین کننده بهیهن بهورژواز  
و پرولتاریا در ایران است. هفت تپه و 
تکهاپهوی اتهحهاد بها سهایهر بهخهش ههای 
کههارگههری در ایههران آمههوزشههگههاهههههها  

جنگ  طبقه کارگر در جهت آمادگی برا  پیکارهای بزر  و اجتناب ناپهذیهر پهیهش رو اسهت. 
اعتصاب هفت تپه، به همراه اعتهصهابهات فهوالد و ههپهکهو و آ راب بهارقهه ههای روشهن روح 

 حکومت کارگری در ر  و پی جنبش کارگر  هستند. 
 

درباره آینده هفت تپه باید از شهر شو  فاصله گهرفهت. ایهن اعهتهصهاب گهواه بهی ههمهتهای ایهن 
تر  حقیقت است که برای یک اعتصاب جسارت، آر  حت  اغل  جسارت  بمرات  بیشتر، قاطع

تر از یک قیام الزم است. برا  کارگر  که فقر را تجربه کرده بهراسهته  چهیهز  و عزم  راسخ

نیشکری های جنوب سوزان ایران درسات در ایان 
استقامت آرا ، در این استوارى پایدار، که روزاناه 
دهااهااا بااار در بااوتااه آزمااایااش  اارار ماایااشاایاارد، 

انشیزترین جنره شخصیات ماراارزاتای  اراقاه  احترا 
کارگر ایران را جلو میاراناناد و پارورش مایادهاناد  
کسانى که ننین رنجى را تحمل میکنند تا یا  گالاه 
ترهکاار از خاانادان حااکا  سارماایاه را باه تسالایا  
وادارند، این توانایى را ه  خاواهاناد داشات کاه در 
صااا جاالااو ناارااردی  اارار بااشاایاارنااد کااه  اادر  کاال 
بورژوازى را در ه  بشکند  ایان نارارد آ ااز شاده 
است  باید به آن پیوست و با پیروزی های هر نناد 

 کون  آنرا به پیش راند 
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هایش به پیشواز آن برود، فقر و فالکهت را چهنهدیهن مهاه  کوچک  نیست که بهمراه همسر و بچه
 تزلزل بماند. )*( تحمل نماید و در تمام این مدت استوار و ب 

 
نیشکری های جنوب سوزان ایران درست در این استقامت آرام، در این استهوار  پهایهدار، کهه 

انگیزترین جنبهه شهخهصهیهت مهبهارزاتهی  روزانه دهها بار در بوته آزمایش قرار میگیرد، احترام
طبقه کارگر ایران را جلو میراند و پرور  میدهد. کسان  که چنین رنج  را تحمل میکهنهنهد تها 
یک گله تبهکار از خاندان حاکم سرمایه را به تسلیم وادارند، این توانای  را هم خهواههنهد داشهت 
که در صف جلو نبردی قرار بگیرند که قدرت کل بورژواز  را در هم بشکند. این نبرد آغهاز 

 شده است. باید به آن پیوست و با پیروزی های هر چند کوچک آنرا به پیش راند. 
 

در تقویت رگه "حکومت کارگری" در کشمکشهای جامعه به حمایت از نیشکری های سرکهش 
 طبقه کارگر برخیزیم.

 
 وضع طبقه کارگر در انگلیس –)*( اقتباس از انگلس 
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 فریادی از محارصه اعتصاب هفت تپه
یم!  ن  به نجات شهر شوش برخی 

 
نامه فاطمه "چشمه خاور" از فرزندان کارگران اعتصابی هفت تپه بهیهان گهویهای تشهویهش 

حاکم بر چند هزار خهانهواده کهارگهری 
است. چهار ماه حقو  مهعهوقهه و عهدم 
تمدید دفترچه بیمه کارگران و در مهتهن 
عههدم پههاسههخ گههویههی بههه خههواسههتهههههای 
اعهتههصهاب، نهه فهقههط بههایهکههوت، بههلهکههه 
سیاست محاصره این اعتهصهاب اسهت. 
دولت، مهجهلهس و تهمهام دسهتهگهاه ههای 
حکومهتهی در تهوطهئهه مشهتهرک شهههر 
شو  را در چهنهگهال مهحهاصهره خهود 
گرفته و جبونانه منتظرند تا گرسهنهگهی 
و نیازمندی پایه ای زنهدگهی کهارگهران 

 را از پا بیاندازد.
 

چهل روز جنگ تن به تن و سنگر به سنگر آخرین  خایر مقاومت و ایستادگهی را نهیهز بهه 
تحلیل برده است. امروز صف اعتصاب از جای خالی یارانی رنهج مهیهبهرد کهه بهایهد چهاره 

 فوری برای پوشک و شیر و قر  مسکن بیاندیشند. 
طبقه کارگر ایران شهر شو  خود را در محاصره دشمهن دارد. جهنهبهش کهارگهری ایهران 
نمیتواند بر قحطی عامدانه اعتصاب هفت تپه خود چشم بپهوشهد. دسهتهههای بسهتهه نهاشهی از 
بالتکلیفی دستمزدها، سفره های خالی، تشویش جانکاه سرنوشت کودکان میتواند قوی ترین 

 ارتش ها و سرسختترین جنگجویان را نیز به زانو در اورد.
 

ما در صف مبارزات کارگری از همین امروز اهداف بلند پروازانه از رهایهی را تهعهقهیه  
میکنیم، آرمانهای مقدس تر از هر خدایی در آسمانها در دل داریم، در عیهن حهال قهدر ههر 

تههک سههنههگههر و تههک هههمههسههنههگههر را در 
 نبردهایی پیش رو میدانیم. 

 
مبارزه ما برای زیر و رو کهردن جهههان 
وارونه است، و در عین حال انهقهالبهیهون 
بی کم و کهاسهت آن، از کهوره راههههای 

مربوط به قاشک و چهنهگهال ابهایهی   مسأله
ندارد. امر مهبهارزه کهارگهری کهمهتهر از 
حکومهت کهارگهری نهیهسهت و بهه ههمهان 

مرارزه ما برای زیر و رو کردن جهان وارونه 
است، و در عین حال انقالبیون بی ک  و کاست 

مربو  باه  ااشاه   آن، از کوره راههای مسأده
و ننشال اباایای نادارد  امار ماراارزه کاارگاری 
کمتر از حکومت کارگری نیاسات و باه هاماان 
اندازه، حاکاومات کاارگاری یاعانای یا  خااناه 
خوب،  ذا و نوشاباه خاوب، رفااه و سااعاا  

 کار کوتاه، همین امروز، همین جا!
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اندازه، حکومت کارگری یعنی یک خانه خوب، غذا و نوشابه خوب، رفاه و سهاعهات کهار 
 کوتاه، همین امروز، همین جا!

 
امروز صف مبارزه کارگری ایران در مقابل وظیفه حمایت فهعهال و فهوری از اعهتهصهاب 

 هفت تپه خود و مشخصا شکستن محاصره دشمنان کارگران قرار گرفته است.
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 دوزخیان هفت تپه مشت بر آسمان میکوبند
 

تاریخ چهل و پنهج سهالهه کشهت و 
صنعت هفت تهپهه افسهانهه حهیهرت 
انههگههیههز بههلههعههیههدن نههیههروی کههار و 
سازندگی شش هزار کهارگهر، در 
تبدیل چند جویبار در دل بهرههوت 
فقر جنوب به یک ماشیهن سهود و 
ثههروت اسههت. بههه گههواهههی ارقههام 
سههرسههام آور پههرونههده در دادگههاه 
مههدیههر عههامههل کههارخههانههه، ارز ، 
اعههتههبههار بههانههکههی، ثههروت و سههود 
مرتبط با این موسسهه در مهخهیهلهه 
هیچ کس نهمهیهگهنهجهد. بهرای تهوده 

کارگرانی که عمدتا نسل دوم از خانواده مزدبگیران نیشکر شو  را تشکهیهل مهیهدههنهده از 
 افسانه هفت تپه، امروز شهر شو  فقرزده و محنت بار و بعالوه یک اعتصاب باقی است.
برای کارگران کشمکش جاری بر سر میراث هفت تپه نبردی "همه یا هیچ" بهر سهر نهفهس 
زندگی، بر سر گذشته و آینده است. آنها باید جل و پالس خود را جمع کهنهنهد. شهههر شهو  
بدون هفت تپه دیگر جای آنها نیست. به این ترتی  گذشته آنها، چهل و پنهج سهال، دو نسهل 
از تال  و خالقیت و فرسودگی و جوانی مانند تکه گوشتهی اسهت کهه از قهله  آنههها کهنهده 
میشود، حفره ای است که هرگز پر نمیشود. اما مهمتر از هر چیز آینده کارگران اسهت کهه 

سهال ههنهوز چهیهزی  54از آنها ربوده میشود. کارگر هفت تپه ای از افسانه ای بهه قهدمهت 
بیشتر از یک کارگر نیست. امروز که سرمایه دیگر به او نهیهازی نهدارد، دیهگهر او کسهی 
نیست، او کاری ندارد، دستمزدی ندارد و چون فقط به عنوان کارگر و نه بعنوان موجودی 

 انسانی، موجودیت دارد، راهی بجز مردن ندارد. )*(
 

واقعیت سهمگین آنجاست که هفت تپه با تمام جزئیات آن را کارگران میشناسند، خهود آنهرا 
ساخته اند. اما هفت تپه در گذر زمان از میان شوره زارها بصورت یک غهول غهیهر قهابهل 
کنترل در مقابل خود کارگران قد علم کرده است. سال پس از سال کارگران با تهولهیهد و بها 
مایه گذاشتن از جان و جسم خود بر قدرت و ثروت ههفهت تهپهه افهزوده انهد، تها امهروز در 
مقابل هستی کارگران قد برافرازد. تجمع هر روزه اعتصاب هفت تپه، گفته ها ومشهاههدات 

 و شنیده ها از لعنت خوردگان شو  گواه این است که:
"هر چه کارگر بیشتر تولید میکند، ناچارا کمتر مصرف میکنده ههر چهه ارز  بهیهشهتهری 
تولید میکند، خود کم ارز  تر میشوده هر چه مهحهصهولهش خهو  قهواره تهر بهاشهد، خهود 

 بدقواره تر میشود...
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این حقیقت دارد که کار برای ثروتمندان چیزهای شگفت انگیز میسازد، امها بهرای کهارگهر 
محرومیت میافریند. کار خالک کاخ ها است، حال آنهکهه بهرای کهارگهر آلهونهک مهیهافهریهنهد، 

 آفرینده زیبایی ها است ولی برای کارگر زشتی آفرین است..." )*(
 

هر روز با گذشت اعتصاب و تعمیک کشمکش های هفت تپه بمرات  واضح تهر مهی بهیهنهیهم 
کارگران در بیرون کارخانه و خط تولید از هر گونه رسمیهت بهرای دولهت خهارج شهده و 

بجای آن از حهک زنهدگهی، بهههداشهت و 
حرمت محرومه و خارج از دایره شمول 
ادارات و موسسات دولهتهیه در عهوض 
بههمههثههابههه آشههوبههگههر، گههدایههان، بههیههکههاران، 
گرسنگان، کهارگهران دوزخهی اعهداد و 
ارقامی بحهسهاب مهیهایهنهد کهه فهقهط چشهم 
قضات، گورکنان، پلیس، نوانخانه هها و 

 غیره آنها را در میابد. )*(
 

اعتصاب هفت تپه رگه قهدرتهمهنهد طهبهقهه 
کارگر ایران بر عهلهیهه دوزخ سهرمهایهه، 
مههبههتههنههی بههر کههارمههزدی و مههالههکههیههت 

خصوصی خیز برداشته است. این منطک به کت ا  نمیرود و مشت بهر آسهمهان مهیهکهوبهد. 
دوزخیان هپکو و آ راب، معدنچیان کرمان و هزاران زن و مرد زحمتکهش از کهارگهران، 
معلمان و پرستاران، از بازنشستگان تا جهوانهان تهازه نهفهس کهار بهردگهی مهزدیه بهایهد از 

 اعتصابات روزمره خود سرپلی برای رهایی از نکبت و ننگ و بربریت بسازیم. 
 

عزت هفت تپه برای طبقه کارگر ایران در استقامت و بلندپروازی آن است. بیایید بها ههفهت 
تپه همراه شویم، هفت تپه را تقویت کنیم. بیائید از دریچه اعتصاب دوزخیان شو  بهبهیهنهیهم 
کسانی که برای ما دل میسوزانند و در عین حال دستیابی ما به انقالب و رهایی قهطهعهی را 
غیر ممکن جلوه میدهند، حامیان همین نظام جهنمی انهد. کسهانهی را کهه حهاکهمهیهت اقهلهیهت 
استثمارگر را میبینند که شدنی است و با اینحال حاکمیت اکهثهریهت عهظهیهم خهالهک ثهروت و 
امکانات را غیر ممکن میدانند، از صفوف خود برانیم و رسوا سازیم. بهیهائهیهد از انهبهاشهتهن 

 قلبهای خود از کینه و نفرت کوتاهی نکنیم: 
ا  کهه در اخهتهیهار  هها و تهوپهخهانهه "الزم نیست که از قدرت حکومت، سربهازان، سهرنهیهزه
ا  دارید که بسیار قهدرتهمهنهدتهر از  سرکوب کنندگانتان هست واهمه داشته باشید. شما اسلحه

ا  که در مقابلش سرنیزه و توپخانه کارآی  ندارند و یک بچه دهسهالهه  همه اینهاست، اسلحه
هم میتواند آنرا بدست بگیرد. کاف  است چند تا کبریت و یک دسته ن  قیراندود بردارید، و 
من میخواهم ببینم که حکومت و صدها هزار سرباز  در مقابل این اسلحه، بشرط  که بها 

 قاطعیت بکار گرفته شود، چه خواهند کرد." )**( 

اعتصاب هفت تپه رگه  درتمناد  اراقاه کاارگار 
ایران بار عالایاه دوزخ سارماایاه، ماراتانای بار 
کارمزدی و مادکیت خصوصی خایاز بارداشاتاه 
است  این منطه به کت اش نمیرود و مشت بر 
آسمان مایاکاوباد  دوزخایاان هاپاکاو و آ راب، 
مااعاادنااچاایااان کاارمااان و هاازاران زن و ماارد 
زحمتکش از کارگران، معلماان و پارساتااران، 
از بازنشساتاشاان تاا جاواناان تاازه نافا  کاار 
بردگی مزدی  باید از اعتصابا  روزمره خاود 
سرپلی برای رهایی از نکرت و ننگ و بربریت 

 بسازی   
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 )*( ) اقتباس از مارکس، یادداشتهای فلسفی و اقتصادی( 

 )**( )انگلس، وضع طبقه کارگر در انگلیس(

 چهل و چهار روز پس از آغاز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه 
 

اینها روزهای فرامو  ناشدنی است کارگران هفت تپه با مقاومت مستحکم خود در مهقهابهل 
فشار دولت و کارفرما ثابت کردند که در این لحظات سخت هنوز هم مردمانهی هسهتهنهد کهه 
میتوانند منافع مشترک ما را بمثابه منافع طبقه کارگر زنده نگه دارند، که کارفرمایان هنوز 

 ند.سازموفک نشده اند ما را برای همیشه تبدیل به بردگان بیچاره جی  های خودشان 
 

بیابید مستحکم و مصمم در حمایت از اعتصاب بهرحهک و سهرکهش نهیهشهکهری ههای طهبهقهه 

کارگر بپاخیزیم و مبارزه را تا به آخر برسانیم، و فرامو  نکنیم که فقط از طریک کهوشهش 

 .مشترک و یکپارچه مان است که میتوانیم شرایط خود را به کرسی بنشانیم
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 بابا خجالت بکشید! .
 

 متن گفته های ی  کارگر آبیاری نیشکر در هفت تپه:
 
 

 درجه آبیاری میکنم.  42الف هستم. من دارم در گرمای باالی  0من کارگر آبیار قسمت 
من یک پیام برای مسئولین کشوری دارم: بخدا من جای شما دارم غصه میخورم. جهواب ههمهه 

 فداکاری مردم در جنگ و انقالب را چگونه میدهید؟ بابا خجالت بکشید!
 من االن سه ماه است حقو  نگرفته ام.

تو این گرما این نیشهکهرهها 
را آبیاری میکنم کهه جهای 
یههک امههیههدی بههرای زنههده 
بههودن مههن بههاشههد. بههرای 

 خانواده ام باشد. 
من همه مسئولین نهظهام را 
مخاط  خود قرار میدههم: 
چههرا وضههع مههن ایههنههطههور 

 است؟ 
من کارگر هفت تپه هستهم، 
من امروز چیزی نداشتم تا 
در خههورجههیههن بهها خههودم 
بیاورم تا بعد از تهعهویهض 

 بخورم. 
یههخهههچهههالهههم خهههالهههی اسهههت، 

 خجالت بکشید! 
جیبم خالی است، خهجهالهت 

 بکشید!
 شارژ موبایل ندارم. صدایم را چه کسی باید بشنود؟ 

 
من دارم این حرف را میزنم و برای خود تاسف میخورم. تاسف میخورم چرا خهود را در ایهن 

 منجالب گرفتار کرده ام. نه اهل دزدی هستم، نه اهل اختالس. فقط بلدم عر  بریزم... 
من در قبال این عر  و زحمت خود حقو  میخواهم. حقم را میخواهم و تا آخرین قهطهره خهون 

 خود دنبال حقم هستم. 
من اینجا دارم با خون خود آبیاری میکنم. با آب، آبیاری نمهیهکهنهم. دارم خهون مهیهدههم. در ایهن 

 مزارع همه جور جانوری پیدا میشود. چه کسی باید به داد ما برسد؟ 
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 کارنامه کابینه شوش 
 

 توجه شما را به گزار  زیر در سه جمله جل  میکنم: 
 

"چهل و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح جمعه مرداد با حضهور تهعهداد زیهادی 
از کارگران شرکت در درب فرمانداری برگزار شد. پس از استماع گزار  نمایندگان و اتخها  
تصمیمات الزم مربوط به ادامه اعتصاب، کارگران در داخل شهر راهپیمایهی کهردنهد. در ایهن 
تجمع کارگران اعالم کردند تا رسیدن به مطالبات و از جهمهلهه خهلهع یهد بهخهش خصهوصهی بهه 

 اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد."
 

کارگران نیشکر هفت تپه، از مولفه های آشنا برای دنهیهای  کانال مستقلاین گزار  از طرف  
سیاست ایران است. تجمع در مقابل فرمانداری و متعاقبا راه پبمایی در یکی دو خیابان اصهلهی، 

روز اخیر در سایه اعتصاب کهارگهران ههفهت  54سرتیتر اهم رویدادهای شهر شو  در طول 
تپه را شکل داده است. جن  و جو  کارگران تنها نشانه های زندگهی و سهازنهدگهی در شهو  

 است که در جلسات "کابینه" این شهر رقم میخورد. 
 

در این شهر فرمانداری و استانداری رسما و عمال هیچ کاره هستند و از خهود رفهع مسهئهولهیهت 
کرده اند. موسسات و دوایر دولتی نیم تعطیل و مشخصا مراکز درمانی بدلیل امتهنهاع کهارفهرمها 
از تمدید دفترچه بیمه کارگران، از پذیر  و ارائه خدمهات بهه جهمهیهت اصهلهی شهههر سهر بهاز 
میزنند. زرت قانون کار و اداره کار برای دفاع از حک مسلم کارگران قمصور است. پهلهیهس و 
دادگستری هم در مقابل بزرگترین سرقت تاریخ استان، یعنی دزدی دستمزد چهارماه متعلک بهه 

 پنج شش هزار نفوس کارگری شهر یکسر خفه خون گرفته اند. 
 

متولیان امور تولهیهد و صهنهعهت و صهاحه  
کارخانه هفت تپه همه چیز را جاگهذاشهتهه و 
در انتظار "اقدام قاطع" نیروههای سهرکهوب 
هستند تا اعتصاب را عق  براند و کارخانهه 
را بهرای ادامهه نهقهشهه ههای شهوم دودسهتهی 

 تحویل آنها بدهند. 
 

در میان انبوه توطئه و دروغ از طرف مسئوالن، اجتماع هر روزه در جلو فرمهانهداری تهجهلهی 
پیام روشن و امیدبخش برای شهر بوده است، مردم شهر را بعنوان مراجهع اصهلهی و صهاحه  
سرنوشت شهر برسمیت شناخته و به آنها میدان ابراز وجود داده است. شههر شهو  در پهنهجهاه 
روز گذشته نیازی به انگلهای فرماندار و استاندار و ایادی تفنهگهدار نهداشهت، ههفهت تهپهه بهدون 

روز از اعتصاب آنها نشان داده اسهت کهه بها  51دخالت کارفرما نفس راحتی کشیده است. فقط 
حقو  کالن دولت و کارکرد حضرات و سود و استثمار و ارقام لفت و لیس نجهومهی نهاشهی از 

 تولید کارخانه میتوانست سرمنشاء آسودگی و تامین برای بخش بزرگی از جمعیت گردد. 

شهر شوش در پنجاه روز گذشته نایاازی باه 
انااشاالااهااای فاارماااناادار و اسااتاااناادار و ایااادی 
تفناشادار ناداشات، هافات تاپاه بادون دخاادات 

 کارفرما نف  راحتی کشیده است 
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روز گهذشهتهه دارای دو دولهت بهود، کهابهیهنهه  51برای کارگر و زحمتکش ایرانی، مملکت در 

شو  در نطفه های تعلک های کارگری خویش آتشفشانی از ادعا و اراده علیه مهحهنهت، فهقهر و 
 تباهیه علیه استثمار و سودپرستی را در خطه جنوب بکار انداخت.

 
این آتشفشان سر سازگاری ندارد. کسی نمیداند شو  و نیشکری ها تا کجا در مقابل تهران خر 
خود را میرانند، اما تا همین جا کارنامه کابینه شو  نیشکری ها فصل درخشانی از سهفهرنهامهه 
طبقه کارگر ایران از اعتصابهای طوالنی توده ای تا کنترل و اداره شورایی جامعه اسهت. ایهن 

 سفرنامه سرنوشت سیاسی ایران را شکل خواهد داد. 
 

طبقه کارگر ایران که برای دریافت دستمزدهای خود و برای بهرخهورداری از پهوشهش قهانهون 
کار مسخره چاره ای جز همدمی دائمی با "دیوانگی" اعتهصهاب را نهدارد، بهایهد، دیهر یها زود 

 .سرکشی تبار نیشکری های خود جدا نیافتداز چاره ای بیاندیشد تا 
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سند قضیه هفت تپه از چه قرار است   !آقایان یادشان افتاده بیر

 گزار  مذاکرات بی نتیجه با نمایندگان مجلس متن سخنان

نماینده کارگران هفت تپه در پنجاهمین روز  

امروز )یکشنبه دوازدههم مهرداد(  :اعتصاب
پنجاه روز از اعتصاب ما میگذرد، هنوز که 
هنوز است هیچ نتیجه ای نگرفتیم. فقهط یهک 

خروجی گرفتیم که خدمتتان میگویم. آقهایهانهی 
که دیروز آمدند هیچ گونه نتیجه ای نداشتهنهد. 
آقای سید موسوی از کهمهیهسهیهون اصهل نهود 

مجلس و ههمهراههان آمهدنهد بهبهیهنهنهد، قضهایها 
چیست! بعد از گهذشهت چهههار سهال یهادشهان 
افتاده بپرسند قضیه ههفهت تهپهه از چهه قهرار 

است! البته قضیه هفت تهپهه بهرای دور دنهیها 
مسهئهوالن شهو  بها کهمهال بهی  .روشن است

احتهرامهی مهیهههمهانهان را داخهل فهرمهانهداری 
گذاشتهه و خهودشهان بهیهرون زدنهد. بها ههمهه 

اصرار ما مسئوالن شهر، حتی برای شنهیهدن 
حرفهای ما به داخل نیامدند... مذاکرات ههیهچ 
نتیجه ای به همراه نداشت. بعد از سه ساعت 

بحث، ما کارگران نهتهیهجهه خهوبهی را بهرای 
خود گرفتیم، و آن ایهنهکهه روز چهههارشهنهبهه 
نمایندگانی را انتهخهاب کهنهیهم کهه بهه مهجهلهس 

بروند و با حضور نمایندگان ادارات مختهلهف 
 مشکالت هفت تپه رسیدگی و حل شود. 
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 اعتصاب هفت تپه دست بردار نیست... 
 

سفرنامه اعتصاب هفت تپه سهالهههای 
طوالنی را در بر مهیهگهیهرد. از راه 
پیمایی تها اعهتهصهاب، از اشهخهال تها 
گالویز شدن با انواع گردانهای شاخ 
و دم دار سهرکهوب کهارگهری را در 
پرونده خود دارد. اسهتهخهوان گهلهوی 
سه رئیس جمهور بوده، مار خهورده 
زندانهای متعدد از سپیدار اههواز تها 

اوین و رجایی و فشافویه، پرچم امر کارگر و حک طلبی کارگری را بر فهراز دانشهگهاه هها 
برافراشته است. این اعتصاب، شهر "فسقلی" شو  را پر آوازه تر از هر شهههر دیهگهر بها 
اعتصاب گره زده و موتور محرکه مقوله های حیاتی در سر پل های اعتصهاب بها کهنهتهرل 
کارگری و اداره شورایی شهر و ... بوده است. امروز براحتی نمیشود میان عهبهارت ههای 
اعتصاب، شو ، هفت تپه، و نیشکر مهرز دقهیهقهی را تهرسهیهم کهرد. امهروز نهمهیهشهود از 
سرسختی و تهور و از خودگذشتگی الزمه یک اعتصاب حرفی زد بدون اینهکهه حهرف از 

 گردان جنوب سوزان سر درآورد.
 

امروز دوازدهم مرداد پس از پنجاه روز اعتصابی، هفت تپه و شو  و اعهتهصهابشهان بهار 
تهران و عمارت بهارستان بسهتهه انهد. سهفهرنهامهه 
اگر اکسیهری داشهتهه بهاشهد، اتهحهاد کهارگهری آن 
است. اتحاد بهه مهعهنهای زنهجهیهرههای مشهتهرک و 
رهایی همگی با همه کارگری بهه مهعهنهای نهفهرت 
عمیک از فرودستی و عمک شرافت در پهافشهاری 

 در دشمنی با مالکیت خصوصی.
 

اعتصاب هفت تپه دست بردار نیست، نه از سر 

جنون اسالمی سرمایه، و نه از سر طبقه کارگر 

  ایران دست بردار نیست

امروز دوازده  مارداد پا  از پاناجااه 
روز اعتصابی، هفت تاپاه و شاوش و 
اعااتااصااابشااان بااار تااهااران و عاامااار  
بهارستاان بساتاه اناد  سافارنااماه اگار 
اکسیری داشته باشد، اتاحااد کاارگاری 

به معناای زناجایارهاای  اتحادآن است  
مشااتاارر و رهااایاای هاامااشاای بااا هاا   

به ماعاناای نافار  عامایاه از  کارگری
فرودستی و عمه شرافت در پافشااری 

 در دشمنی با مادکیت خصوصی 
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؟  از شوش چه خیر
 این چند روز خیلی مهمه!

 از فراخوان اعتصاب هفت تپه: 
اگر در خانه بهمهانهیهم! اگهر تهعهداد 
اعههتههصههاب کههنههنههدگههان پههر شههمههار 
نباشد، مسهئهولهیهن بهه راحهتهی از 
کنار مساله میگهذرن. مهیهگهن چهه 
خوب شد رفهتهیهم چهههار تها وعهده 
دادیم اینا اعتصهابشهون کهم رنهگ 
شههد. روزی کههه نههمههایههنههده ههها در 
تهههههران تههو جههلههسههه هسههتههن بههایههد 
هزاران نفری تجمع کنهیهم کهه بهه 
جههلههسههه تهههههران خههبههر  بههرسههه 
مهجههبههور بشههن یههه تصههمههیههم جههدی 

 بگیرن. 
این سه روز مهم تریهن روزههای 
سههرنههوشههت و تههاریههخ هههفههت تههپههه 

 است. دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه!
همکاران! اون بی غیرت هایی که نمیان تو تجمع رو بگهیهد بهیهان! ایهن چهنهد روز بهایهد خهیهلهی 

 تعدامون زیاد باشه که به مسئولین فشار بیاد مجبور بشن سریع ماجرا رو حل و فصل کنن.
 امروز دوشنبه خیلی مهمه!

 همکاران هفت تپه! همه به جز یک سوم آبیارها و نیمی از همکاران حراست بیان تو تجمع. 
---- 

  
 به نقل از کانال مستقل کارگران نیشکر در تلگرام
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 کارگران در پایتخت اعتصاب جهان! 
 

بیایید بار دیگر و بیشتر و متهحهدتهر 
همت کنیم، بهرای تهعهیهیهن تهکهلهیهف 
هفت تهپهه، بهرای بهیهرون انهداخهتهن 
بخش خصوصی، برای بقای ههفهت 
تپه و شهو ، بهرای بهقهای کهارگهر 
هفت تپه، با حضور حهداکهثهری بهه 
میدان بیائیم. از همشههریهان عهزیهز 
هم تقاضا داریم مثل همیشه حمایهت 
کنند. همکاران عزیز خانواده ههای 
خود را ههم ههمهراه بهیهاوریهد. ایهن 
قضیه به تمام خهانهواده هها و مهردم 

 منطقه ربط دارد. 
کههارگههران! ایههن اعههتههصههابههات و 
تههجههمههعههات رزم مشههتههرک اسههت، 
مههنههفههعههت مشههتههرک اسههت، آیههنههده 

 شود. مشترک است که دارد تعیین تکلیف می
 

ما در هفت تپه نشان دادیم که اتحاد فقط یک شعار نیست، رمز یکی بودن و همراه بهودن و تهن 

واحد بودن ماست، اساس هویت کارگری ماست، اتحاد شعار نیست، مثل نان شه  الزم اسهت. 

توان پیروز شد. باید هر کهارگهر ههفهت تهپهه در مهبهارزه بهرای  تنها در سایه اتحاد عمیک تر می

پیروزی سهیم شود، این شرکت ماست، شهر ماست، تاریخ ماست، نمی گذاریم نابود  کنهنهد... 

 بیایید همراه و همزمان و متحد ضربه آخر را بر آنها وارد کنیم! 
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 هجوم جانوران به اعتصاب هفت تپه
 

در هفت تپه، در شو  جای سوزن انداختن نیست. آب به النه کاربدستان مهربهوط و نهامهربهوط 
افتاده است. در هر گذر از فرط 
وفههور وکههیههل، وزیههر، قههاضههی، 
گزمه و داروغه، امام جهمهعهه و 
مههدیههر کههل هههای ت ههر و خشههک 

 غلخله است. 
 

دو ماه پیهش ایهن خهبهرهها نهبهود. 
اعتصابی بود کهه قهرار بهود بها 
شههانههه بههاال انههداخههتههن لههجههبههازانههه 
استاندار و فرماندار فهرسهوده و 
منزوی بشود. دادگاهی بهود کهه 
کههم کههم در مههیههان خههمههیههازه و 
االکههلههنههگ قههاضههی و وکههیههل، 
همزمان در مرخصی تفریهحهات 

سالم شخص متهم گم گردد... امروز هفت تپه مرکز داغ سهیهاسهت ایهران اسهت و از زمهیهن و 
آسمان راه حل، وعده، جلسات ویوه، رسیدگی، محاکمه، ورد و دعا برای ختم همان اعهتهصهاب 
میبارد. این هجوم میتواند نگران کننده باشد، میتواند آغاز حمله ای باشد که از همان ابتدا و در 
مسیر اعتصاب نمیتوانست از محاسبات معترضان منتفی باشهد. امها در سهایهه ایهن تهحهوالت و 

 پیچیدگی و مخاطرات کماکان سوال اصلی بقوت خود باقی است: 
 

 اعتصاب هفت تپه با سیاست در ایران و با جنبش کارگری ایران چه خواهد کرد؟ 
 

این اعتصاب حرف زیادی برای گفتن دارد، اما تا همین جا، خوشنودی از رویدادههای فهاصهلهه 
اعتصاب( بخودی خهود بهه  44اعتصاب( تا امروز شنبه )روز شمار  49پنچ شنبه )روز شمار 

یک دو جین مورد پیروزی می ارزد. ابتدا نمایندگان مجلس عر  ریزان زحمت راه شو  بهر 
خود هموار کردند تا اعتصاب را به بهارستان تهران بهبهرنهد، سهپهس سهیهر تها پهیهاز ادعها نهامهه 
کارگران را با مسئولیت رئیس جمهور در ریاست جلسه کابینه، مسئولیت کمیسیون اصل نود و 
نای  رئیس مجلس و پادوهای استانداری و فرمانداری در پیگیری مطالبات عهده دار شوند. تها 
بالخره با اعزام الت های شهر در معیت امام جمعه و با نمایش واحدهای ضد شور  در محل 
اعتصاب اراجیف "استاندار خودی خوزستانی" ببافند و فیل "کار، کار کمونیستهها اسهت" ههوا 

 کنند!
 

با همه تنوع جانوران اسالمی و هجوم به هفت تپه، یک نقطه اشتراک آنها در دور زدن اصهل 
موضوع، در خونسردی نسبت به واقعیت موجودیت قری  به ده هزار کارگر در عمک استثمار 
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و حک کشی تکان دهنده است. گنداب نوکری سرمایه و خو  رقصی مستهجن صاح  منصه  
های کار چا  کن فضا را اشباع کرده است. این اعتصاب و اولهیهن بهارقهه ههای آن دکهان ایهن 
ارگانها را بست، دنیا را از خرده فرمایشات آنها بی نهیهاز کهرد، رسهوایشهان سهاخهت. ههمهیهنههها 
هستند که در هیاهوی امروز با حوصله سر رفته اربابان، با اردنگی بهرای خهو  خهدمهتهی بهه 

 صحنه باز میگردند. 
 

اعتصاب هفت تپه در پیچیدگی ها و در مقابل دشواری ها از هوشیاری و تعهلهک طهبهقهاتهی ههیهچ 
وقت کم نیاورده است. هفت تپه پشت به اتحاد کارگری سد سکندر در پهافشهاری بهر مهطهالهبهات 
کارگری را به خار چشم حکومت اسالمی سرمایه تبدیل ساخت. این اولین مواجه ههفهت تهپهه و 
اعتصاب آنها با توطئه، با نعلین چرخانی "کارگران مظلوم"، و رو در رویهی بها لهولهو خهور 

 خوره گردان ضد شور  نیست. 
 

اهمیت و تمام زیبایی اعتصاب هفت تپه در آن نهفته است که یک حماسه نبوده است. پهیهشهروی 
های سریع این اعتصاب جز با فداکاری و قابلیهت ههای تهحهسهیهن بهرانهگهیهز مهمهکهن نهبهود، امها 
قهرمانان آن در ساختن و پرداختن تسمه نقاله اعتصاب در اشتراک توده بزر  کارگهر نهههفهتهه 
است. هفت تپه به معنای عمک شعف انگیز حک ما، اتحاد ما، پیروزی مهاه در عهیهن حهال یهک 
اعتصاب است که استوار بر پایه های مادی و دامنه حمایت های حی و حاضر باید به پیچیدگهی 

 های پیش روی خود جواب بدهد. 
 

این جواب، و همه شگفتی و قدرت هفت تپه در تشابه با همه کشمکشهای توده ای کهارگهری در 
آنست که، این جواب ساده و سر راست و قابل پیهش بهیهنهی نهیهسهت. سهر ههفهت تهپهه، سهر یهک 
 اعتصاب، سر پنج شش هزار خانواده کارگری را از خیابان نمیتوان زیر آب فرو برد. چرا؟ 

 
چون اوال، اعتصاب هفت تپه چیزی جز زنجیری از کثیف ترین و نفرت انگیزترین سیاسهت و 
ر الت پیشگی بورژوازی را بر ر  و پی خود یدک نمیکشد. ایهن اعهتهصهاب داسهتهان زنهدگهی 
انسانهایی است که چیزی برای از دست دادن ندارند، اما، دنیایی، از شیر خشهک کهودک، نهان 
سر سفره تا حرمت و احترام خویش، از نفس زنده ماندن تا قله های شایستگی ها را برای فهتهح 

 پیش رو دارد. 
 

و ثانیا، اعتصاب هفت تپه بسیار بیشتر از مزارع نیشکر شو ، بر سرنوشت جنهبهش و طهبهقهه 
 کارگر در ایران ریشه انداخته است. 
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 گویند،  کارگران نیشکر هفت تپه چه یم

ن و رسانه  شنوند های جمهوری اسالیم چه یم مسئولی 

 به نقل از صفحه اینستاگرا  اسماعیل بخشی:

نزدیک به دوماه است کارگران نیشکر هفت تپه در وضعیت وخیم کرونایی، گهرمها و شهرجهی 

نفس گیر استان خوزسهتهان در اعهتهراض بهه 

شرایط اسفناکی که بخش خصوصهی در ایهن 

پنج سال به زندگی آنهها تهحهمهیهل کهرده اسهت 

دست به اعتصاب زده انهد، سهخهن از ایهنهکهه 

مطالبات کارگران چیست دیگر زیهاده گهویهی 

ست آنقدر گقته انهد و فهریهاد زدنهد کهه بهعهیهد 

دانم از هفت تهپهه بهگهویهیهم و کسهی نهدانهد  می

امروز مطالبه ی اصهلهی کهارگهران نهیهشهکهر 

در این پهنهج سهالهی کهه ایهن  .هفت تپه چیست

شرکهت سهرافهراز را بهه بهخهش خصهوصهی 

منحوس واگذار کرده اند آنقدر رنج و محهنهت 

و یاس و فقر بر کارگرانش تحمیل شده اسهت 

بخش خصوصی را بهعهنهوان اصهلهی ”  خلع ید” که کارگران در دور جدید اعتصابات مطالبه ی 

ترین شعار و مطالبه خود مطرح کرده و دو ماه است در این گرمای جانفرسهای تهیهر و مهرداد 

خوزستان، وضعیت کرونا و اوضاع بسیار بد اقتصادی شان با تمهام وجهود دسهت در دسهت و 

دوشادو  همدیگر، متحدانه، آگاهانه و مسالمت آمیز از جان مایه گذاشته انهد تها ایهن خهواسهتهه 

دانند عامهل  زیرا امروز کارگران هفت تپه نیک می .شان)خلع ید بخش خصوصی( محقک گردد

اصلی بدبختی و تبعیض و نابهرابهری و طهبهقهاتهی شهدن جهامهعهه چهیهزی نهیهسهت جهز مهالهکهیهت 

که کارگران ههفهت تهپهه ”  خلع یدی” .خصوصی و خصوصی سازی کارخانه ها و صنایع است

بخش خصوصی و نهیهمهه خصهوصهی و ”  هر” امروز فریاد می زنند به معنی کوتاه شدن دست 

حقیقی و حقوقی از هفت تپه است نه اینکه این کارفرما برود دیگری بیاید از اساس با ههرگهونهه 

خصوصی و نیمه خصوصی و مالکیت دیگری در این شرکت مخالفند و دوماه این خواسهتهه را 

کف خیابان جلوی فرمانداری شهرستان شو  فریاد زده و به گو  همهگهان رسهانهیهده انهد. امها 

پس از پنهجهاه  ...مسئولین و رسانه های جمهوری اسالمی چه می شنوند و در پاسخ چه میگویند

روز سکوت مرگبار باالخره مسئولین و رسانه یکی یکی وارد گود مها حهامهی کهارگهر هسهتهیهم 

شدند )با دوربین و فیلمبردار و عکسهای یادگاری(، حال ببینید کهارگهران چهه گهفهتهنهد آنههها چهه 
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برای شروع ماجرا رسانه ملی پس از پنج سال چند دقیقه به فعالیهن کهارگهری فهرصهت  .شنیدند

دهد تا از دلیل اعتصاب و مطالبات شان حهرف بهزنهنهد، یهکهی از نهمهایهنهدگهان کهارگهری بها  می

بخش خصوصهی اسهت و از ایهن خهواسهتهه ”  خلع ید” گوید مطالبه اول و اصلی ما  قاطعیت می

تهخهیهیهر ” گهویهد بهلهه پهس خهواسهتهه اول شهمها  کوتاه نمی آییم، سپس مجری برنامه در پاسهخ مهی

   !!!است” مدیریت

 چرا میگوید تخییر مدیریت؟

چون حامی بخش خصوصی هستند و اینگونه القا میکنند به ببینده که انهگهار کهارگهران از ایهن  

. قبل از برنامه از فعالین خواسهتهه .کارفرما ناراضی هستند و بدنبال کارفرمای جایگزین هستند

بودند علیه رسانه های خارجی موضع بگیرند و این در حالی ست که امهروز کهارگهران ههفهت 

تپه بشدت نسبت به عملکرد صدا و سیما اعتراض دارند. روز بعد نمایندگان مجهلهس بهه تهجهمهع 

بهخهش ”  خهلهع یهد” زنهنهد: دهند. باز همه فریهاد مهی کارگران می آیند به حرف کارگران گو  می

” اههلهیهت” خصوصی!  اما آنها: بله ماهم به مانند شما به این نتیجه رسهیهدیهم کهه ایهن کهارفهرمها 

 نداشته و باید شرکت از او گرفته شده و به کسی دیگر داده شود!!! 

به همه ی همکاران رنجدیده ام در شرکت عرض میکنم اگر مسئولینی می آیند و در حمایت از 

الزم را ندارد، نباید خوشحال شویم، بلکه بالعکس باید نگران ”  اهلیت” گوید این کارفرما  ما می

کارفرما را مطرح میکنند یعنی ایهنهکهه ایهن کهارفهرمها ”  اهلیت” باشیم چرا؟ چون وقتی واژه ی 

بهخهش ”  خهلهع یهد” برود و دیگری که به زعم آنها اهلیت دارد جایگزین شود و ایهن بهه مهعهنهای 

 گوییم نیست.  خصوصی که ما می

این حرف کجا اثبات می شود با حضور امام جمعه اهواز و نماینده رهبر در تجمع اعتهراضهی  

زنهنهد  امروز کارگران هفت تپه، مجدد کارگران مطالبه ی خلع ید بخش خصوصی را فریاد مهی

 گویند یا شرکت را به کارگران واگذار کنید یا دولتی شود با نظارت کارگران.  و می

دانیم که کارفرمای فعهلهی ههفهت  کند : بله ما می اما امام جمعه اهواز هم این حرف را تکرار می

نداشته و واگذاری اشتباه بوده، و در ادامهه جهایهگهزیهن ههای اههلهیهت دار مهعهرفهی ”  اهلیت”تپه 

سپهاه، بهنهیهاد مسهتهضهعهفهان، سهتهاد فهرمهان ” کند : یا دولتی بشود یا آنرا به اهلش واگذار کنیم  می

  ....”امام

ببینید عزیزان هیچکدام از این مسئولین و رسانه های جهمهههوری اسهالمهی قصهد نهدارنهد مهراد 

هر چه خصوصی و نیمه خصوصی از هفت تپه ست را حاصل کنهنهد. ”  خلع ید” اصلی شما که 

همه بدانند برای اداره ی هفت تپه هیچ کس به اندازه ی کهارگهران و کهارکهنهان ههفهت تهپهه کهه 

ندارد بهنهیهاد مسهتهضهعهفهان و ”  اهلیت” عمرشان را در کشت نیشکر و تولید شکر صرف کردند 
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سپاه و فرمان امام چه تخصص و سابقه ای در کشت دارند. کارگران معترض از هرچه بهخهش 

گهویهنهد  خواهند از چاله به چاه بهیهفهتهنهد و وقهتهی مهی خصوصی و نیمه خصوصی بیزارند و نمی

” نظارت کامل کارگران” مدیریت هفت تپه را به کارگرانش بدهید یا آنرا به دولت برگردانید با 

” خهلهع یهد” چون به دولت هم اعتماد ندارند پس همه بدانند مطالبه ی اصلی کارگران هفت تهپهه 

 هرچه خصوصی و نیمه خصوصی از سر کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است.

 به امید عبور از رنجها و زندگی در شادیها

 بخشی(#اسماعیل #)منبع : اینستاگرام  9911مرداد  94 -اسماعیل بخشی 

 هفت تپه، اعتصاب و کودکان
 

 متن سخنرانی یکی از کارگران اعتصابی 
 

ما دوست نداریم بچه هایمان را به اینجا آورده ایم. اما 
قصد ما دو چیز است: اول میخواهیم وقتی به بچه های 
خود میگوییم نداریم، اینجا بتوانیم به آنها نشان دهیم که 
ما کارگران دست جمعی اینجا جمع شده ایم که حک و 

 حقو  خود را بگیریم. 
 

دوم اینکه، مسئولین بفهمند که ما کارگران هم زن و بچه 

داریم، ما هم زندگی داریم... از آنها میخواهیم یک لحظه 

  خود را جای ما بگذارند، لطفاً!
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 اگر دیوارها موش، و موشها گوش میداشتند! 

دیوار آجری زرد رنگ ساختمان فرمانداری شهر شو  بدون تردید پر مراجعه تهریهن "تهابهلهو 
اعالنات" تحوالت سهیهاسهی ایهران اسهت. در 
پنجاه و شش روزه اعتصاب هفت تپه کهیهسهت 
که روزانه چندبار بناگهان سهر از کهنهار ایهن 

 دیوار در نیاورده باشد؟ 
 

پای این دیوار در کنار اجهتهمهاعهات کهارگهران 
هفت تپه مرکز داغ ترین گره گاههای اقتصهاد 
و سهیهاسهت ایهران اسهت. تهکهیهه گهاه سهفهت و 
زمخت دیوار آجری، زیهر آسهمهان کهبهود داغ 
بیرحم عمهارت پهرشهکهوه پهارلهمهان کهارگهری 
ایران بحساب میآید. داغ تر از هر مهجهلهس و 
بنگاه سیاسی و اقتصادی و از زاویه منهافهع و 
مصالح کارگران و مهردم زحهمهتهکهش مهورد 

 بحث و چاره جویی قرار میگیرد. 
 

فاکتورها و تحوالت موثر بر روند اعتصاب متعدد و دائما در حهال تهخهیهیهر هسهتهنهد. تهوپهخهانهه 
دسیسه و توطئه دشمنان اعتصاب یک دم خاموشی ندارد. راستی در پچ پچ ها، درد دلها، تبهادل 
نظرها و استداللهای پای این دیوار آجری چه میگذرد که راه را بهر ایهن اعهتهصهاب سهرسهخهت 

 هموار کرده است؟
 

... و روز پهنهجهاه و شهشهم... دیهوار آجهری زرد 
دیگر فقط به کارگران هفت تپه تعلک نداشت. این 
اعتصهاب و خهواسهتهههای آن، اراده و سهبهک و 
سیا  آن طبقه کارگر ایران را در خهود بهلهعهیهده 

 بود... 

پههای ایههن دیههوار در کههنههار اجههتههمههاعههات 
کارگران هفت تپه مرکهز داغ تهریهن گهره 
گاههای اقتصاد و سهیهاسهت ایهران اسهت. 
تکیه گاه سفهت و زمهخهت دیهوار آجهری، 
زیهر آسههمهان کهبههود داغ بهیههرحهم عهمههارت 
پرشکوه پارلمان کارگری ایران بهحهسهاب 
میهآیهد. داغ تهر از ههر مهجهلهس و بهنهگهاه 
سیاسی و اقتصادی و از زاویهه مهنهافهع و 
مصالح کارگران و مردم زحمتکش مهورد 

 بحث و چاره جویی قرار میگیرد. 
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 کک "اهلیت" در تنبان جمهوری اسالیم! 
 

خصوصی سازی اسکلت اصلهی 
سههیههاسههت اقههتههصههادی جههمهههههوری 
اسالمی را تشهکهیهل داده اسهت. 
اعتصاب هفت تپه کک "اهلیت" 
را بههه تههنههبههان سههکههانههداران ایههن 
جمهههوری انهداخهتهه اسهت. روز 
نیست که با ههر چهرخهش خهود، 
ایههن اعههتههصههاب روزگههار را بههر 
یک دوجین ارگان و شهخهصهیهت 
و مصوبهه سهیهاه نهکهنهد. آخهریهن 
مورد قشقهر  بهر سهر دسهتهمهزد 
عق  افتاده است که پای مهجهلهس 

 و دادستان و بسیاری دیگر را به میان کشیده است و تا دو روز بعدتر کماکان ادامه دارد. 
 

مهرداد  09خبر ضمیمه نوشته از "خوزستان نیوز" مربوط به آخرین ساعات روز سهه شهنهبهه 
است. این روز پنجاه و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه هم هست. متن خهبهر، سهر تها 
پا، حکایت از یک جرم جنایی در ابعاد گسترده و مخوف دارد. چهار ماه دستمزد یعنی مهعها  
دست کم پنج هزار خانواده کارگری به گروگان گرفته شده، نان و کرایه خانه آنها پا در ههوا و 

مرداد جناب دادستان بر تخت مقام معظم جلوس فهرمهوده و  09بالتکلیف مانده است و در روز 
تا اعالم بدارد "... مبالغ و منابعی که باید برای پرداخت حقو  کارگران آزاد مهی شهد، انهجهام 
شد" و جناب استاندار از بالکن ستون های خبری با نیش تا بناگو  باز، موجبات آرامش خیهال 
قاطبه جامعه را کارگری فراهم آوردند که "امیدواریم که ظرف چنهد روز آیهنهده حهقهو  عهقه  

 افتاده ماههای اردیبهشت و خرداد پرداخت شود."
 

از هر کس بپرسید، ارز  اجرایی این اظهارات مطلقا هیچ است، هیچ! از هر کهس بهپهرسهیهد، 
کک هیچ کس از انفجار جنایت انباشته در این چند سطر نمیگزد، هیچ کس! معهلهوم هسهت ایهن 
دادستان است، یا شریک جرم؟ با این دادستان چرا باید حتی یک کارفرما به صرافت دسهتهمهزد 
پرداخت دستمزد بیافتد؟ اگر صدقه سر کشورداری استاندار میتوان مثل آب خوردن نهان مهردم 

 را برید، دیگر ترس از چاقو کش و سرگردنه بگیر برای چیست؟ 
 

تباهی و فالکت حاکم بر شرایط کار و زندگی طبقه کارگر در ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. 
پر واضح است که این وضعیت را نمیتوان به نیت، ندانم کاری و یا حهتهی "خهیهانهت" مهقهامهات 
 نسبت داد و محدود کرد. جمهوری اسالمی سکاندار توحش تمام و ارتجاع تمام عیار حاکم بر 

 
روابط کار و تولید در ایران است، در این تردیدی نیست. این حکومت را جز جمع جبری تفاله 
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های انکار و سرکوب ارز  های انسانی چه مهیهتهوان نهامهیهد؟ امها ایهنههها بها "عهرضهه تهریهن" 
نمایندگان طبقه سرمایه دار ایرانی را تشکیل میدهند. مهبهارزه بهرای دفهاع از حهک و دفهاع از 
 زندگی کارگر نمیتواند به دام دادستان بهتر و یا استاندار شایسته و با آلیاژ باالتر شرافت بیافتد. 
"پرداخت بموقع دستمزدها" و آنهم دستمزدهای فکسنی زیر خط فقر آن نهقهطهه طهالیهی تهوازن 
است که میتوان از اوج لیاقت و کاردانی و دلسوزی و شرافت طبقه سرمایه دار ایران انهتهظهار 
داشت. این به معنای منگنه مر  دردناک آحاد و کل موجودیت خانواده بزر  کارگری ایهران 
است و این جز با شراکت و نظارت و دخالت مستقیم دولت و دادسهتهانهی کهذایهی مهمهکهن نهبهوده 

 است. 
 

دیر یا زود طبقه کارگر میبایست یک موضع تعرضی را در دستهور بهگهذارد. تهو  بهه زمهیهن 
سرمایه واگذار شود، ور  برگردد و این نقشی بود که اعتصهاب ههفهت تهپهه بهه عهههده گهرفهت. 
اعتصاب هفت تپه جوهره پاسخ شایسته طبقاتی کارگری در مقابل تشبثات نهنهگهیهن حهکهومهت و 
سرمایه داران است: دستمزدها قابل مذاکره نیست، دستمزدها، مهکهانهیهسهم و شهرایهط تهعهیهیهن و 

 تضمین و کنترل پرداخت بموقع دستمزدها توسط خود کارگران تازه آغاز ماجرا است!
در این سناریو، عرضه و بی عرضگی ها و قشقر  "اهلیت" با یک پهف خهامهوشهی مهیهگهیهرد. 
اینها همگی شریک جرم هستند و سهم خود از حاصل استثمار کارگران را بها چهنهگ و دنهدان 

 پاسداری میکنند. 
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ی در الم شنگه  آقای جهانگی 
 
 

جهانگیری یک پادوی دفهتهر دار 
در کههههریههههدورهههههای ریههههاسههههت 
جمهوری بها نهقهش کهارچها  کهن 
برای خود شهههرتهی را بهههم زده 
است. او بهرای ههر دری، تهخهتهه 
استه دقیقا از آنجاکه ههیهچ کهاره 
تشریف دارند، بدرد ههر کهابهیهنهه 
ای میخورنده نقهطهه قهوت ایشهان 
این اسهت کهه نهظهر بهدرد بهخهور 
ندارند. ایشان در دنیهای سهیهاسهت 
حرف دهن خود را مهیهفهههمهد، تها 
حال برای هیچ مهرئهوس دردسهر 
درست نکرده اسهت... کهلهیهد ههر 
مشکلی را در جیه  دارد، مهردم 

دار است، و دل ارباب رجوع را نمیشکند و از دشمن تراشی پرهیز دارد. جهانهگهیهری مهعهاون 
 دردانه روحانی است، و همین برای لیاقت های ویوه ایشان گویا است. 

 
بر خالف روال همیشگی، امروز جهانگیری برای اظهارات نخراشیده علیه اعتصاب هفت تپهه 
شهره عالم شده است. ایشان رو تر  فرموده و کمیسیون نود مجلس را به باد تشر گرفته اسهت 

 که چرا با کارگران مذاکره کرده و روی کارگران و انتظارات آنها را زیاد میکنند! 
 

در این مورد دل و جربزه جهانگیری را نباید زیاد جدی گرفت، نه شعور و نهه شهرافهت و نهه 
تظاهر به حرمت و کرامت انسانی از اساس به شخل و کاسبی ایشهان و دولهت مهتهبهوع ربهطهی 
ندارد. تربیت و مبادی آداب بودن ایشان مصلحتی و کرایه ای است، طبقاتی اسهت. بهیهشهتهر از 
آن، دلخوری ایشان از کمیسون نود مجلس بیجاست، ساختگی است. حرف دههان جهههانهگهیهری 
گذاشته اند. اما، هر چه هم که دعوا درون خانوادگی بورژوازی باشد، پای هفت تهپهه بهه مهیهان 

 کشیده شده است انصاف حکم میکند به دفاع از جهانگیری پرداخت. 
 

اول، گیرم به حکم اجرت ماهانه ایشان ملزم به غرغره هر چه در کوزه بدستشان داده میهشهود، 
 باشد، اما هر گند کثافتی را نمیتوان در کوزه تپاند و بدست معاون داد. 

 
دوم، مگر شخص معاون آدم نیست، چه چیز جهانگیری از آقای محجوب کمتر است که ههمهیهن 

 بیانات را در کوزه "صیانت حقو  قانونی کارگر" در دستور  میگذارند؟ 
 

سوم، هیچ کس نه و رج ! شیر خفته اندرونی آقای جهانگیری را در مقابل حریف نهامهنهاسهبهی 
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 به هوای غر  انداخته اند ... 
 

چهارم، پاسخ شایسته را اجتماعات دانشجویی کف دست ایشان قرار خواهد داد، البد ایشهان در 
 مقابل تف و گوجه فرنگی گندیده و لنگه کفش بیمه هستند!

 
و ... همه چیز بکنار، گردن جناب جهانگیری خرد، ایشان میتوانست قبل از فضهیهلهت پهراکهنهی 
دو صفحه روزنامه بخواند، از اعتصاب خبر دار باشد، میتوانست تهظهاههر کهنهد، قهیهافهه انسهان 
بخود بگیرد، جرات کند در دشمنی با خواست کارگران استدالل کند... راستی چهرا کهارگهر در 
 ایران جز با لمپن ها، دزدان، بازجو و تبهکار در قامت نمایندگان بورژوازی طرف نمیشود؟

 
اما هنوز یک نکته را نباید از قلم انداخت. الم شنگه جناب جهانگیری مطلقا بیهجهاسهت. مهذاکهره 
ای در کار نبوده است. جز سردواندن عرضه بیشتری از بهههارسهتهان سهراغ نهمهیهشهود گهرفهت. 

 بازار گرمی برای نمایندگان مجلس موقوف! 
جهانگردی میتواند در شجاعت ضد کارگری خود خفه خهون بهگهیهرد و مهطهمهئهن بهاشهد ابهواب 
جمعی هم پالکی های او از اسدبیگی تا باجنا  های سببی و نسبی طبقاتی ایشان همهه زورشهان 
را میزنند. اگر زورشان به کارگر و اعتصهاب ههفهت تهپهه نهمهیهرسهد، حهر  و جهو  جهنهاب 

 جهانگیری بیجاست.
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 خروسخوان روز هفتاد و یکم اعتصاب نیشکری ها
 صرح بخیر هفت تپه! صرح بخیر اعتصاب!

 
 تصاویر ارسالی از شو  آغاز روز اعتصاب برای همه طبقه کارگر ایران است.

 
 از آخرین خبرها:

مجلس خبرگان هم بهه "عهابهدیهن گهنهه 
کههار" کههالف سههر در گههم هههفههت تههپههه 
پیوستند. بهنها بهه مهنهدرجهات سهه روز 
پیش خبرگزاری ایلنا، آیت هللا حیدری 
نماینهده خهوزسهتهان مهجهلهس خهبهرگهان 
اعالم داشته است: درخهواسهت مها از 
قوه قضائیه این اسهت کهه بهه دور از 
هرگونه فشار ههر چهه سهریهعهتهر ایهن 
مرکز تولیدی را در بستر قانونی خود 
قرار دهد و دسهت مهفهسهدان را از آن 
قههطههع کههنههد. )"قههوه قضههائههیههه هههر چههه 
زودتر حکم متخلفان پرونده هفت تهپهه 
را صادر کند"، سایهت خهبهری ایهلهنها، 

 (9911مرداد  01
 

ایشان هم در ادامهه از "نهگهرانهی" و 
"احساس خطر" میهگهویهد: "وقهتهی از 

طریک رسانه ها متوجه شدیم که شرکت هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شهده اسهت ههمهان 
موقع احساس خطر کردیم و نگرانی خهود را بهه گهو  مسهئهوالن مهربهوطهه از جهمهلهه وزیهر 
اطالعات رساندیم. ... در جریان واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بهخهش خصهوصهی اصهل 

قانون اساسی به درستی اجرا نشد، چند ماه از توقف خط تولید کارخانه نیهشهکهر ههفهت تهپهه  ۴۴
مهاه کهارکهنهان آن  ۲میگذرد و کارکنان آن همچنان در اعتصاب هستنده اگرچه بنا شهد حهقهو  
 پرداخت شود اما این اقدام راه حل اساسی برای این شرکت نیست. )همانجا(
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 هفت تپه پس از هفتاد آن! 
 

 
هفتاد روز از اعتصاب هفت تپه را پشت سر گذاشتیم. گفته میشهود اعهتهصهاب مهدرسهه انهقهالب 
است. اعتصاب هفت تپه مدرسه اتحاد و تقویت صفوف مهبهارزاتهی طهبهقهه کهارگهر در سهراسهر 
ایران بوده است. سالها و سالها است، و در این هفتاد روز شانه به شانه نیشکری ها نیز، بخهش 
های مختلف کارگران در ایران در آرایش صفوف خود برای اعتصابات هر چه بیهشهتهر و ههر 
چه قوی تر، روی آرامش بخود ندیده اند. تعداد روز افزون این اعتصابات بهتر از ههر چهیهز  
نشان میدهد که جنگ اجتماع  تا چه حد بر سراسر جامعه سایه انداخته است. اعتصاب زمانه  
علیه دستمزدها نازل و زمان  دیگر برای افزایش سطح دستهمهزدهها پها مهیهگهیهرد. در بهههبهوههه 
تعرض و سوء استفاده گسترده و بیشرمانه سرمایه داران به صدها دلیل دیگهر کهارگهران وادار 

 به اعتصاب میگردند. 
 
 

این اعتصابات، در بسیاری موارد از محدوده درگیریها  جزئ  فراتر نمیهرونهد. درسهت اسهت 
که این اعتصابات عمدتا کار  را یکسره نمیکنند، ول  وجود آنها قویترین دلیل رشد کیهفهیهت و 
کمیت مبارزه جویی در میان بخش های مختلف کارگری است. هر تک اعتصاب، حتی بر سر 
پیش پا افتاده ترین مطالبات همه ظرفیت اتحاد و همه  خایر مادی مقاومت و ستیزه جویی آنههها 
را به آزمایش میگذارد. در هر اعتصاب کارگران یک واحد تولیدی در یک نبرد علنی نابرابهر 
در مصاف با کل ظرفیت و زرادخانه سرکوب و فری  دولت و طبقه بورژوا قرار میگیرند. به 
این معنا هر اعتصاب بالفاصله دیوار محهدودیهت فهابهریهکهی و مهطهالهبهاتهی خهود را پشهت سهر 
میگذارد و به این معنا هر اعتصاب میتواند آموزشگاه جنگ  کارگران بهاشهد کهه کهارگهران در 

 این آموزشگاهها خود را برا  پیکار بزرگتر آماده میکنند. 
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اعتصاب هفت تپه، در خود و در قال  و محدوده یک اعتصاب از مهمترین تحوالت مربوط به 
طبقه کارگر در ایران است. اما اهمیت اصلی آن در دل تحرک عمومی کارگری آنهجهاسهت کهه 

ها  مختلف صهنهعهت بهه جهنهبهش کهارگهر  عهمهومهی  هر اعتصاب در واقع بیانیه پیوستن رشته
هستند، آنجاست که میتوان دریافت که چگونه کشمکشهای اعتصاب هفت تپه در خدمت انسجهام 

و ارتههقههاء صههف پههرولههتههاریههای ایههران قههرار 
 گرفته است.

 
میتوان اعتهصهاب ههفهت تهپهه را در مهحهوده 
تجمع ههر روزه کهنهاره دیهوار آجهری زرد 
رنگ عمارت فرمانداری شههرسهتهان شهو  
نگریست. مهیهتهوان در ههمهیهن مهحهدوده، از 
مههرور رویههدادههها، از کشههش و کههوشههش 
خستگی ناپذیر تجمعی در مرکز متحد کردن 
و مههتههحههد نههگههه داشههتههن هههزاران کههارگههر و 
خانواده کارگری به شو  آمد و کاله احتهرام 
از سر بر گرفته و مهیهتهوان بهه دیهنهامهیهسهم 
طبقاتی کارگری در ایران تکیه زد، رد پهای 

اعتصاب هفت تپه را در جن  و جو  و خودآگاهی طهبهقهه کهارگهر در ایهران )حهتهی فهقهط در 
محدوده اعتراضات علیه کمپلکس شناخته شده با عنوان "خصوصی سازی"( سراغ گرفهت. یها 
شاید هم کافی باشد فقط به تماشای تحول بورژوازی و حکومت اسالمی از وحهدت مهقهدس در 

به شهر فرنگ دادگاه ها و کمیسیونهای رنگارنگ بررسی "غلط بود" فعهلهی  55محراب اصل 
 بسنده کرد. 

 

در حال حاضر هیچ چیز نامربوط تر از جمعبندی تجربه اعتصاب هفت تپه نمیتواند باشد. این 

اعتصاب زنده در جریان و قوی تر از هر وقت است. بیش از هر وقت دیگر باید برای تقویت 

نیشکری ها کوشید. این اعتصاب باید از توشه و توان کافی برای ساز  و سرسختی های 

بیشتر، از اعتبار و ساختار الزم برای جوالن میان عق  نشینی و پیشروی برخوردار گردد. 

 درست همانگونه که یک انقالب از البالی مبارزات جاری زیر پای خود را سفت میکند. 

اعتصاب هفت تاپاه، در خاود و در  اادا  و 
محدوده ی  اعتصاب از مهاماتاریان تاحاو   
مربو  به  رقه کاارگار در ایاران اسات  اماا 
اهااماایاات اصاالاای آن در دل تااحاارر عاامااوماای 
کارگری آنجاست که هار اعاتاصااب در وا ا  

هاى مختلا صاناعات باه  بیانیه پیوستن رشته
جنرش کارگرى عمومی هستند، آنجااسات کاه 
میتوان دریاافات کاه ناشاوناه کشاماکاشاهاای 
اعتصاب هفت تپه در خدمت انسجا  و ارتقاء 

 صا پرودتاریای ایران  رار گرفته است 
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وز شود!   هفت تپه حق دارد پی 
 

با ریاسهت مهعهاون اول ریهاسهت جهمهههوری،   –چهارشنبه پنجم شهریور   –اجالس روز گذشته 
تحت عنوان "جلسه بررسی مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه" را باید شاهدی بهر 
کینه توزی کور، و نمایش تفرعن شلخته دولت و پادوهای سلطه سرمایه بهر عهلهیهه کهارگهر در 
 ایران به تاریخ سپرد. )"جلسه بررسی مسایل شرکت هفت تپه"، سایت تابناک، پنجم شهریور(.

 
گزار  منتشره در جراید یکسر حدیث پیچ و تاب حزین و رقت انگیز سیاستمدارانی اسهت کهه 
از اشاره به اعتصاب کارگران هفت تپه اجتناب ورزند. چه چیز جز کینه توزی کهور مهیهتهوانهد 
چند سال آزگار و اعتراض، و فقط در مورد آخر آن، اعتصاب هفتاد و سه روزه بیش از شهش 
هزار کارگر را با عنوان "مسایل کارگری" و "مشکالت کارگران" به سخره بگیرد و خود را 

 به نفهمی بزند؟
این اجالس باید در خالصی از هر گونه قید و بندی به سیم آخر زده باشد که چشم بر چند دوره 
و فقط در دوره اخیر به چهار ماه دستمزد معوقه، به اخراج، به بالتکلیفهی کهار و ... بهبهنهدد و 

 یک سطر در میان برای مالک کارخانه اشک بریزد. 
این نمایش تفرعن نمایندگان بورژوا است که کارگر را فقط در تولید، در تسلهیهم و سهکهوت آدم 
حساب میکند. این تفرعن، شلخته و رسوا است، تولیدشهان، ورشهکهسهتهگهی و فهقهر و دسهتهمهزد 

 معوقه است. نظم شان و قانون شان یکسر بر خیانت و راهزنی استوار است. 
 

بنا به اطالعیه پایانی، گو  تا گو  مقامات سه قوه گرد آمدند تا در باره "مسهایهل ههفهت تهپهه" 
هیچ کاری نکنند... در گزار  آمده است: " در این نشست همچنین مهقهرر شهد، وزارت امهور 

های نظارتی جلساتی را برای بررسی ابعاد مختلف مسایل شرکت  اقتصادی و دارایی با دستگاه
گیهری  ها را برای تصمیم کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار و ظرف سه ماه نتایج بررسی

 نهایی اعالم کنند." 
میخواهند همچنان وقت بخرند، همچنان دستمزدها را به گروگان بگیرند و همچنان شانس خهود 

 را در توطئه تازه تر برای ترس و تفرقه میان کارگران آزمایش کنند. 
 

تا جایی که به کارگر و مصالح و منافع کارگر، تها جهایهی کهه بهه اعهتهصهاب و خهواسهتهه ههای 
کارگران مربوط باشد این اجالس جز یک مشت الطائالت "کارگران عزیز" و تهدید در جهت 

 از سر گیری تولید چیز دیگری در بر نداشت. 
 

این اجالس "اعتصاب" حکومت و نمایندگان سرمایه برای تجدید آرایش صهفهوف خهود، بهرای 
همصدایی زیر پرچم "خصوصی سازیها"، برای عکس یادگاری وزیر کار و وزیر صنعت بها 
قبیله امام جمعه در همراهی با نیروهای انتظامی بود. از این بهیهانهیهه پهیهسهی مهیهبهارد. اثهری از 
اراده، رمک و توان پیروزی برای "حل مشکالت کهارگهران" در پهیهشهانهی آن وجهود خهارجهی 
ندارد. انتر چرخانی اجالس در دفاع از اسدبیگی، بدون آنکه جرات کند نامی از او برده شهود، 
زیادی زمخت و نتراشیده از آب در آمد. بورژوازی ایران باید پرونده اسدبیگی ها را ببهنهدد. بها 
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اسدبیگی، با بامبول و تمرینات مافیایی میتوان زبونانه سبیل یکدیگر را چرب کرد، اما نمیتوان 
 حریف کارگر شد.

 
وقت آنست که هفت تپه و اعتصاب کارگری را باور کرد و برسمیت شناخهت: ههفهت تهپهه حهک 
داشت به کم رضایت ندهد. حک داشت سرسختی بخرج دهد. حک داشهت بهر مهالهکهیهت سهرمهایهه 
بتازد. حک داشت اتحاد کارگری را پاس بدارد. حک داشهت تهخهم قهدرت و تهوانهایهی و اخهتهیهار 
کارگر بر تولید و سرنوشت خود را در دلها بپاشد. هفت تپه حک داشت هر چه وسهیهعهتهر مهورد 

 حمایت قرار بگیرد.
 

مههعههاون اول رئههیههس جههمهههههور خههواسههتههه اسههت کههه 
"موضوع هفت تپه را سیاسی نکنید". در حهالهیهکهه 
خود او با بسیج تهمهام  خهیهره جهانهوران سهیهاسهی و 
امنیتی حکومت به پرونده ای رسیدگهی مهیهکهنهد کهه 
سرقت نان و کار از پایه های زنهدگهی شهش ههزار 

 خانواده کارگری را در دستور دارد.
 

هفت تپه نه فقط اعتصاب، بلکه هسته اصللل  

سیاست و پرچم سیاس  طبقه کارگر در ایلران 

است. کارگر باید بر مقدرات زندگ  خود کنترل داشته باشد. هفت تپه حق دارد و باید 

 پیروز شود.

معاون اول رئایا  جاماهاور خاواساتاه 
اساات کااه ومااوتااوت هاافاات تااپااه را 
سیاسی نکنیدو  در حادیکه خود او باا 
بسیج تما   خیره جانوران سایااسای و 
امنیتی حکومت به پرونده ای رسیدگی 
میکند که سار ات ناان و کاار از پاایاه 
هااای زناادگاای شااش هاازار خااانااواده 

 کارگری را در دستور دارد 
 


